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Förord
Vi som skrivit och genomfört denna studie är Ammi Albinsson och Karolina
Markström. Två socionomer som arbetat tillsammans med samarbetssamtal i
Motala. Vi arbetar i en förebyggande verksamhet, BarnCentrum, där olika typer
av föräldrastöd bedrivs. Vårt förhållningssätt i vårt dagliga arbete är att en familj
är ett system där allas röster har betydelse för att skapa bestående förändringar i
vardagen. Vi har en stark tilltro till människors förmåga att hitta sina egna lösningar om de får rätt verktyg.
Under studiens gång har vi fått ett stort stöd av flera personer som på olika sätt
bidragit till att göra den möjlig. Vi vill särskilt tacka Maritha Lindblad Johansson,
Monika Hjalmarsson, Anders Dahl, Carina Broomé, Daniel Bergman, Maria Sjöström, Hans Boqvist och vår handledare Margaretha Bredmar.
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1. Inledning

Den socioekonomiska betydelsen för barns hälsa och utveckling är kopplat till
familjens bakgrund, yrke och ställning i samhället (Bremberg, Eriksson, 2010).
Kärnfamiljen är fortfarande den vanligaste formen att växa upp i som barn i Sverige, men familjemönstren har ändrats drastiskt under de senaste decennierna. I
dag finns en rad olika former av familjer, vilka många gånger utmanar traditionella roller och levnadsmönster där könsidentiteter utmanas och ifrågasätts (BäckWiklund & Johansson, 2012). Under 1970-talet ökade skilsmässorna i Sverige
och en rad olika frågeställningar runt barnen i dessa familjer började dyka upp.
Detta blev starten till utvecklingen av våra familjerättsliga enheter, det arbete och
de metoder som vi känner till idag. Familjerättens arbete består i att fastställa och
utreda faderskap, hantera vårdnadsutredningar, adoptionsutredningar och erbjuda
samarbetssamtal (SOU 2011:51). I Socialstyrelsens handbok – stöd för rättstilllämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt (2012) hävdas att det
inte är separationen i sig som är ogynnsam för barn. Det är snarare uppslitande
konflikter mellan föräldrarna i samband med denna som är negativ för barn. Det
hävdas att föräldrarnas konflikter och dåliga kommunikation är en stark riskfaktor
för utveckla negativa sociala och känslomässiga beteenden hos barn. Dessa konflikter mellan föräldrarna kan de få stöd att lösa via samarbetssamtal.
Samtalen används för att försöka hjälpa föräldrar att själva ta ansvar
för barnen efter föräldrarnas separation och inte skjuta över beslutet
på myndigheter och domstolar. Målet med samtalet är att föräldrar
ska enas. (Sjösten, 2014, s. 183)

Det är alltså föräldrarna som själva enas runt de beslut som de bedömer vara det
bästa för just deras barn. Det ser väldigt olika ut i Sverige när det gäller hur samarbetssamtal organiseras och hur de genomförs samt om barnen ges möjlighet att
komma till tals i samtalsserierna. (Socialstyrelsen, 2012).
Motala kommun ligger i Östergötlands län, en kommun som rymmer såväl stad
som land, sjöarna Boren och Vättern samt en del av Göta Kanal. Idag är antalet
invånare i hela kommunen drygt 42 000 varav drygt 30 000 bor i Motala stad. Av
dessa utgör barn mellan 0 och 18 år ca 8 300 personer (www.motala.se). I Motala
finns en politisk ambition om att i alla frågor som rör barn så ska barnen ges möjlighet att ge sin syn på saken. I Motala utförs samarbetssamtalen av socialtjänstens
förebyggande verksamhet för familjer och barn vid BarnCentrum. Samtalsledarna
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har under det senaste decenniet utvecklat ett arbete för att möta barn och låta barn
berätta om sin situation.
I början av 2000-talet fördes en dialog i gruppen för samarbetssamtal om när och
om barnen ska vara med. Det fanns farhågor om att barnen kunde hamna i en
lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Vissa i gruppen tyckte att barns röster skulle
få höras och vissa tyckte att det var föräldrar som skulle föra barnens talan. Flera
i gruppen var oroliga för att barnen skulle få ta för stort ansvar, bli indragna i
föräldrarnas konflikt och bli tvingade till att göra svåra val, om de gavs möjlighet
att komma till tals. Detta bottnade i en rädsla för hur det skulle bli för barnen.
Dialogen ledde till att samtalsledarna bestämde sig för att erbjuda barnsamtal till
de föräldrar och barn där samtalsledarna gjorde bedömningen att det inte var
olämpligt. Precis som det står i Socialstyrelsen handbok – stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt (2012):
I mindre komplicerade ärenden som rör samarbetssamtal och avtal,
där det inte är några djupare konflikter mellan föräldrarna, kan ibland
en indirekt bild av barnet och dess situation via föräldrarnas beskrivningar vara tillräcklig. Oftast behöver dock socialtjänstens familjerättshandläggare ha en direktkontakt med barnet för att det ska kunna
komma till tals och bli synligt i de beslut som rör barnets vardag. Föräldrar som befinner sig i kris eller i svåra vuxenkonflikter är kanske
alltför upptagna av sin egen situation. Förmågan att se barnets reaktioner och behov blir då begränsad. En förälder som har det svårt kan
ha ett motstånd mot att ta till sig att också barnet mår dåligt. Samtalsledaren bör därför, om det inte är olämpligt, ta med barnet i något
skede av samtalen dels för att med utgångspunkt i barnets egna behov
och rättigheter ge information och låta barnet berätta om sin situation,
dels för att ge barnet möjlighet att förmedla sin inställning. Att ge ett
barn möjlighet att samtala om sina tankar och upplevelser i samband
med föräldrarnas separation kan vara betydelsefullt för dess hälsa och
utveckling. Detta är också ett sätt att tydliggöra – både för barnet självt
och för föräldrarna – att barnet har rätt till respekt för sitt eget livsrum,
sin vardag och sitt nätverk. Hur barnets egen vilja och uppfattning sedan ska lyftas fram i konflikter mellan föräldrarna kräver noggranna
avvägningar. (Socialstyrelsen, 2012, s. 45)

Farhågorna beskrevs av en samtalsledare så här:
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När vi startade med barnsamtal var vi oroliga och rädda för vilka
konsekvenser samtalen kunde få för barnen.

I gruppen bestämdes att syftet med samtalen skulle vara att lyssna på vad barnen
berättade, samtalen skulle inte vara utredande eller behandlande. Under denna period gick flera samtalsledare en utbildning i samtal med barn som baseras på Haldor Øvreeides metod för samtal med barn i svåra livssituationer. Haldor Øvreeide
är ett välkänt namn inom klinisk psykologi vad gäller barn och familjefrågor.
Samtalsledarna började även teckna ner reflektioner om metoden och hur det gick
att använda den. Samtalen med barnen stod i fokus och samtalsledarna filmades,
samtal transkriberades och därefter reflekterade gruppen själva respektive tillsammans med handledare över genomförandet. Metoden utvecklades gemensamt och
som professionell måste man våga börja någonstans och inte vara så rädd för att
göra fel. Träning ger färdighet. Utifrån FN:s Barnkonvention, utbildningar och
erfarenheter började samtalsledarna dokumentera och beskriva hur de genomförde samtalen från och med 2006-04-25.
Socialstyrelsens rekommendation att göra en bedömning när det är lämpligt eller
olämpligt att tala med barn upplevdes som svår, likaså vilka föräldrar/barn/familjer som bedömdes vara ”mindre komplicerade”. Det blev olika bedömningar i
gruppen beroende på samtalsledare. Vilket barn var det olämpligt att ha samtal
med och med vilket barn var det lämpligt? Det finns inte några uttalade kriterier
eller bedömningsmetoder att använda sig av i Socialstyrelsens handbok (2012).
Det som endast hänvisas till är föräldrarnas konflikt och om den är djup eller inte.
Svårigheten i detta ledde till slut till att gruppen tog stöd i Barnkonventionens
artikel 12 att alla barn har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. År 2009
fattade gruppen ett beslut om att erbjuda alla barn från 5 år och uppåt möjligheten
att komma på barnsamtal. Barnen behöver ges utrymme att komma till tals utifrån
just det perspektivet. Vikten lades vid att barn måste få bli hörda och få möjlighet
att berätta hur det har de just nu och få information utifrån sina behov. Utgångspunkten blev att alla barn har rätt att komma till tals oavsett vilken kontext de
befinner sig i.
I Barnombudsmannens (BO) rapport ”Kom närmare” (2009) konstaterar BO att
lagstiftningen vad beträffar vårdnad, boende och umgänge har förändrats över tid.
Detta till följd av att barn alltmer ses som: “självständiga individer med egna intressen och behov som måste tillgodoses” (BO, 2009, s. 59). Men i flertalet av de
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tvister som föräldrar inte själva löser, utan där man tar hjälp av myndigheter beskrivs att tvisterna främst handlar om rättvisa mellan föräldrarna och att barnen
hamnar i skymundan.
Hösten år 2013 började samtalsledarna att tala om att starta ett FoU-projekt. Samtalsledarna hade sett många positiva effekter av att erbjuda samtalen till alla barn
och vi ville utvärdera vår metod. Effekterna som framkommit var att föräldrarna
lättare kunde ta till sig barnets perspektiv och släppa sin egen vuxenkonflikt när de
fått lyssna på barnen. I metoden får barnen komma till tals innan föräldrarna fattar
några större beslut vilket visat sig ha en dämpande effekt på föräldrarnas konflikt.
Under åren har verksamheten utvärderats av föräldrarna och barnen genom tycktill-kort (se bilaga 1 och bilaga 2). Därav har vi sett att föräldrarna varit positiva till
metoden med samarbetssamtal och att flera menat att de annars hade gått vidare till
tingsrätten. Barnen har gillat att komma och vi har även haft barn som tagit kontakt
själva i efterhand för att de vill att mamma och pappa ska komma tillbaka. Flera av
barnen har vid barnsamtalen sagt att de också vill få komma tillbaka och berätta hur
de har det. Dessa synpunkter har samtalsledarna tagit till sig och de uppföljande
samtalen med familjerna har därigenom utvecklats.
Vid Socialstyrelsens kartläggning (2016) om samarbetssamtal, olika utbildningar
samt möten med andra kommuner presenterade ofta Motalas samtalsledare metoden för barns delaktighet vid samarbetssamtal. Det ledde till många frågor och
påståenden från andra samtalsledare kring vårt arbete med barnen som var både
positiva, negativa och skeptiska, exempelvis:
Vi önskar att vi också hade tid att jobba som ni, kan ni skicka materialet till oss?
Kan det inte bli helt fel när föräldrarna säger sig vilja lyssna, men
barnets önskningar ändå helt ignoreras?
Ska man inte vara försiktig med att ta in barnen? Det kan ju bli att
man bidrar till att barnet kommer in ännu mer i föräldrarnas konflikt.

Ovanstående besvarade samtalsledarna genom att resonera kring frågor såsom:
”Om inte vi möter barnen vem ska då möta dem?”. Samtalsledarna menade att
eftersom barnen redan lever i och med sina föräldrars konflikt så är det snarare
därför barnet behöver och har rätt till information om stöd och hjälp. Har föräldrarna en svår och djup konflikt så drabbar det barnet oavsett vem som har rätt eller
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fel i konflikten. Samtalsledarna menar att det inte bra för barn att leva med föräldrar som har så vitt skilda bilder av vad som hänt i barnets liv. Flera av samtalsledarna har erfarenhet av att barn som kommer till samarbetssamtal inte har någon
egen kontakt eller stöd utan beskriver att många barn får detta efter att familjen
gått på samarbetssamtal. Barn som har skilda föräldrar kommer från olika samhällsklasser och för många barn är detta den enda arena utanför familj och skola
där de kan få ytterligare information om deras rätt till stöd. Dessa frågor om att
”vara försiktig med att ta in barnen” och att ”barnens önskningar helt ignoreras”
ledde till att vi skrev vår ansökan till FoU ”Barns rätt att komma till tals vid samarbetssamtal” för att undersöka hur det fungerar i praktiken?
Planeringen av FoU - projektet genomfördes och tanken var att genomföra det i
två delar. Detta är den första delen av studien där metoden för barnsamtal vid
samarbetssamtal undersöks. I den andra delen vill vi utveckla ett läromedel som
baseras på resultaten av delstudie 1. Det skulle innebära att presentera ett metodstöd i hur samtal med barn kan genomföras vid samarbetssamtal. Detta skulle
då andra samtalsledare i Sverige kunna ta del av.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att dokumentera, utveckla och utvärdera arbetsmetoden för
barnsamtal vid samarbetssamtal. Målsättningen är att studien ska bidra till verksamhetsutveckling beträffande barnens roll vid samarbetssamtal. Utifrån syftet så
kan följande frågeställningar formuleras:
• Hur är modellen med barnsamtal upplagd?
• Hur upplever föräldrarna att barnen får komma till tals i samarbetssamtalsprocessen?
• Hur upplever barnen metoden för barnsamtal vid samarbetssamtalsprocessen?
• Hur kan tidigare forskning ge stöd för barnets delaktighet i modellen för
barnsamtal?

1.2 Definition av centrala begrepp:

Samarbetssamtal – Med samarbetssamtal avses i allmänhet samtal där föräldrar
under sakkunnig ledning försöker resonera sig fram till en gemensam syn på frågorna om vårdnad, boende och umgänge. Målet för samtalen är att få föräldrarna
att nå samförståndslösningar. Men även om detta syfte inte kan uppnås, kan föräldrarna genom samtalen få större förståelse för varandras synpunkter och lära sig
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att hantera sina konflikter på ett sätt som så lite som möjligt går ut över barnen.
(Sjösten, 2014, s.184)
Förälder – i denna studie används förälder i den betydelsen att hen är biologisk
förälder eller har varit vårdnadshavare.
Barn – i denna studie är barn i åldern 0-18 år som Barnkonventionen har deklarerat.
Vårdnad – vårdnaden innebär ansvar för barnets personliga förhållanden och behov av utveckling. Vårdnaden kan vara ensam eller gemensam. Vårdnad lagstadgas i Föräldrabalken (FB).
Boende – hos den förälder barnet bor mest, alternativt benämns båda föräldrar
som boendeförälder vid ett växelvis boende. Dock kan bara barnet endast ha en
folkbokföringsadress.
Umgänge – hur barnet träffar föräldrarna. Har barnet ett stadigvarande boende
hos en förälder blir den andra föräldern ”umgängesförälder”.
Växelvist boende – när barnet bor hos båda föräldrarna varav minst 12 nätter per
månad hos en förälder. (Försäkringskassan, 2017)
Barnets försörjning – föräldrar har försörjningsansvar för sina barn. Det gäller
oavsett om de bor tillsammans med barnet eller inte. En förälder som inte har
vårdnad om sitt barn har ändå försörjningsansvar.
Konflikt/Konflikter - i denna studie används Allmänna Barnhusets definition av
konflikt
Med konflikt menar vi att föräldrar inte kan komma överens om
grundläggande föräldrauppgifter som är viktiga för barnets omsorg
och utveckling. (Stiftelsen Allmänna barnahuset, 2017 s. 5)

1.3 Disposition

Efter studiens inledning, formulering av syfte och frågeställningar samt definition
av centrala begrepp presenteras en övergripande bakgrund gällande separationer,
samarbetssamtal och aktuella lagrum i Sverige. Detta följs av en kortare beskrivning av upplägget gällande samarbetssamtal i Motala kommun.
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Kapitel 2 redogör för teori och tidigare forskning inom området där barns delaktighet, barns vilja, samtal med barn, genomförande av samtal med barn och tidigare forskning om barnsamtal vid samarbetssamtal fokuseras. Forskning som presenteras tar bland annat upp jämförelser mellan barnfokuserade- och barninvolverade samarbetssamtal.
Kapitel 3 redogör studiens metodbeskrivning där metodologiska utgångspunkter,
datainsamlingsmetoder, etiska överväganden samt metoddiskussion och kvalitetsvärdering presenteras. Upplägget gällande datainsamlingsmetoderna litteratursökning, enkäter, intervjuer med föräldrar och barn, observationer samt metodbeskrivning av konstruktionen av ett fiktivt ärende presenteras också i kapitlet.
Kapitel 4 presenterar studiens resultat och analys. Här presenteras en detaljerad
redogörelse för hur metoden för samarbetssamtal och barnsamtal ser ut i Motala
kommun. Detta görs genom ett fiktivt konstruerat exempel som bygger på samtalsledarnas mångåriga erfarenhet, handledning samt metodutveckling av samarbetssamtal och barnsamtal, samt de intervjuer och observationer som genomförts
i studien. Kapitlet redovisar inledningsvis strukturer, förberedelser och avslutningar av samtal med föräldrar och barn. Det fortsätter med att beskriva föräldrasamtal, där verktyg som används vid samtalen presenteras, tillsammans med en
redogörelse för hur enskilda och gemensamma samtal med föräldrar genomförs
och ser ut. Vidare beskrivs upplägget för barnsamtal där aktuella verktyg för barnsamtalen presenteras. De tre barnsamtal som genomförs presenteras också. Det
första handlar om barnets familj och vardag, det andra om känslor och upplevelser
samt det tredje om drömbild och framtid. Vidare görs en beskrivning av återberättandet av barnsamtalen till föräldrarna. Resultat ifrån intervjuer och enkäter
(tyck-till-kort) presenteras också i kapitlet.
Kapitel 5 presenterar avslutningsvis en diskussion och slutsats. Här återkopplas
resultaten och analysen till studiens syfte och frågeställningar. Diskussion gällande besvarande av studiens frågeställningar förs, och slutligen redovisas reflektioner, slutsatser och framtid.
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1.4 Bakgrund/Familjerätt och Samarbetssamtal

I Sverige är cirka 50 000 barn per år med om en separation och cirka en fjärdedel
av alla barn har separerade föräldrar. Många barn har heller aldrig upplevt att deras föräldrar lever tillsammans. Det vanligaste boendet för barn som har särlevande föräldrar är att bo enbart hos mamman - cirka 60 procent. Cirka 30-40 procent bor växelvis hos sina föräldrar medan bara 10 procent bor enbart hos sin
pappa. När föräldrar väljer att leva isär är det viktigt att de fortsatt har förmåga att
se till sitt barns bästa och samarbeta runt frågor som rör barnet. Får man svårigheter att samarbeta kan föräldrar vända sig till socialtjänsten för att få stöd i samarbetssamtal att finna lösningar vad gäller vårdnad, boende, umgänge och barnets
försörjning. De flesta föräldrar i Sverige väljer att ha gemensam vårdnad om sina
barn även när de lever isär (SOU 2011:51).
Familjerättens arbete i Sverige styrs av framförallt föräldrabalken (FB) och Socialtjänstlagen (SoL). Barn har rätt till båda sina föräldrar och sina nätverk enligt
FB. Det är en lagstadgad skyldighet att bedriva samarbetssamtal i kommunerna.
Denna lagskyldighet kom 1989 - samma år som Barnkonventionen undertecknades av Sveriges riksdag. Det är ett erbjudande till alla föräldrar som inte lever
tillsammans och således är det en insats som är baserad på frivillighet och att föräldrarna själva den söker hjälpen. I 5 kap. 3 § SoL framgår att:
Kommunen ska sörja för
1. att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte
att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge och
frågor som gäller barnets försörjning (samarbetssamtal), och
2. att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a §
andra stycket eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken.

Det framgår av lagtexten att kommunerna är skyldiga att erbjuda samarbetssamtal
men formerna för detta beslutar varje enskild kommun om. Detta ser olika ut i
Sverige beroende på kommunstorlek och andra faktorer.
I Socialstyrelsens rekommendationer Vårdnad, boende, umgänge. Handbok för
rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt (2012) beskrivs att syftet med samarbetssamtal är att barnet ska vara i fokus.
Syftet med samtalen är att föräldrarna ska kunna samarbeta bättre om
barnet samt om möjligt nå en överenskommelse om barnets framtid.
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I samband med en separation beskrivs att föräldrarnas relationer inom familjen
förändras. Trots att parrelationen upphör så består det gemensamma föräldraskapet. Detta kräver nya lösningar och förhållningssätt gentemot varandra då
kärnfamiljen upphör och nya roller måste skapas. Vissa föräldrar har svårigheter
att hitta nya kommunikationssätt och mönster utifrån de nya förutsättningarna.
Det framgår att en förutsättning för att kunna omförhandla det gemensamma föräldraprojektet är att båda föräldrarna blir någorlunda klara över hur de ser på och
tänker kring sitt föräldraskap. Erfarenheten visar att det går betydligt lättare att
hitta samförståndslösningar om båda parterna har accepterat separationen. I Socialstyrelsen (2012) beskrivs att samarbetssamtal bör ha en tydlig struktur och inriktas på följande:
• Hur barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna bäst tillgodoses
• Barnets behov i övrigt
• Framtiden
• Föräldrarnas samarbetsförmåga och
• Att en lösning nås (Socialstyrelsen, 2012, s. 164)
Samarbetssamtal är dock inte alltid hjälpsamt och gagnar inte alltid barnets behov
och bör då avbrytas. Skäl som anges kan vara att föräldrarna inte kan lösa frågor
som rör vårdnad, boende och umgänge samt om samtalen endast är ett sätt att
utöva kontroll gentemot den andre föräldern. Socialstyrelsen (2012) beskriver att
samtalsledare noga ska överväga om samarbetssamtal är lämpligt att påbörja om
det förekommit våld, övergrepp, hot, missbruk, psykisk ohälsa eller andra problem i familjen. Vidare ska samtalsledare uppmärksamma om barn far illa och
behöver annat stöd eller är i behov av skydd. I de fallen ska kontakt tas med ansvarig enhet för en bedömning om barnavårdsutredning enligt 11 kap 1 och 2 §
SoL ska inledas.
Vid samarbetssamtal är det föräldrarnas åsikter och beslut som styr vad föräldrarna kommer överens om. Samtalsledarna ska hjälpa föräldrarna att hitta lösningar som fungerar för just de specifika föräldrarna och bidra till att föräldrarnas
samarbetsförmåga stärks. Lyckas inte samtalsledarna att få föräldrarna att enas
om ett beslut kan samtalsledarna hänvisa föräldrarna att nå enighet via tingsrätten.
I Sverige ratificerades 1990 Förenta nationernas konvention om barns rättigheter
(Barnkonventionen). Det innebär att Sverige har skrivit på ett internationellt avtal
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om att göra sitt yttersta för att de bestämmelserna (artiklar) om mänskliga rättigheter vad gäller barn uppfylls. Artiklarna slår fast vilka barns rättigheter är i världen och det är framförallt dessa fyra som betraktas vara grundläggande principer
enligt konventionen om barns rättigheter:
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2)
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3)
• Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)
• Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad
(artikel 12)
(Regeringskansliet Socialdepartementet, 2014, s. 11)
I Föräldrabalken (FB) 6 kap 2 a framgår det att barns bästa ska tas i beaktande vid
varje beslut som rör dem. Enligt Socialstyrelsen (2012) så är en del i att få komma
till tals också att få information. I Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 5 § finns en bestämmelse som ger barn och ungdomar rätt att få relevant information om vad
som pågår, planeras och har med barnets situation att göra. Med hänsyn till vad
som är bäst för barnet så ska den information som lämnas vara anpassad till ålder,
tidigare erfarenheter och mognad. Vidare hävdas att det kan förekomma situationer då det kan vara lämpligt att ge information men olämpligt att efterfråga barnets inställning eller tvärtom. Bedömning får göras efterhand i varje fall. Man
måste respektera att ett barn inte vill yttra sig i vissa frågor (Socialstyrelsen,
2012).
Barns bästa, deras perspektiv och behov är begrepp som är svåra att definiera. De
är inte entydiga och innebörden varierar beroende på person, situation och sammanhang. Ny kunskap om barn och samhällsutvecklingen påverkar också synen
på vad som är barns bästa. Det ger också tolkningsutrymme vid varje enskilt beslut och för varje barn. När en bedömning görs av vad som är barnets bästa behövs
både ett generellt och ett individuellt perspektiv. Professionella bör ta hänsyn till
barnkonventionen, samhället, forskningen, barnets egna nätverk samt barnets
egen röst då beslut fattas (Socialstyrelsen, 2012).
Vidare framkommer att barnperspektiv är att respektera barnets fulla människovärde och integritet. Barnperspektiv betyder att kunna se olika beslutsalternativ
utifrån barnets synvinkel det vill säga kunna sätta på sig barnets glasögon och se
världen med dem. Att försöka ta reda på barns uppfattning och eventuella förändringar. Vidare beskrivs att det inte är tillräckligt att göra någonting som en vuxen
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anser vara barnets bästa utan den vuxne behöver sätta sig in i barnets situation.
Det framhålls dock att förståelse inte är detsamma som ett accepterande. Det yttersta ska vara att det är den vuxne som fattar besluten och bär ansvar för dessa.
Besluten ska fattas utifrån den kunskap och erfarenhet som den vuxne har införskaffat sig (Socialstyrelsen, 2012).
Ett av de främsta syftena med betänkandet Se barnet! en utvärdering av 2014 års
vårdnadsutredning var att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur
reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – uppnåddes. En annan huvuduppgift var att kartlägga och analysera
orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål. I SOU (2017:6) ges förslag om
att informationssamtal ska genomföras för barn vid samarbetssamtal. Uppenbarligen är det så att frågan om barnsamtal vid samarbetssamtal har hög aktualitet.
Nyligen kom en rapport från Allmänna barnahuset (2017) Kunskapsstöd Samverkansteam där vikten av barns delaktighet och möjlighet till stöd vid vårdnadstvister tydligt påtalas. Rapporten beskriver ett projekt, Barns rättigheter vid vårdnadstvister, som har tre mål. Det första var att det behövs en utveckling av samarbetet mellan familjerättssekreterare och barnavårdssekreterare. Det andra är att
det behövs metoder för att stärka barnets delaktighet, få komma till tals och få
information. Det tredje målet är att det behövs en utveckling av anpassat stöd till
barn och föräldrar vid separationer. I sammanfattningen av projektet Barns rättigheter vid vårdnadstvister framkom att barn har fått bättre möjlighet att komma
till tals, fått flera samtal under projektet. Man kunde vidare konstatera att barn och
föräldrar sällan fick den hjälp de behövde och att det saknades specialiserade insatser för både barn och föräldrar i målgruppen. Vidare framkom svårigheter att
genomföra insatser i en situation som präglas av kris och konflikt.
Cecilia Grefve, regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, har under 2016 besökt 50 kommuner i Sverige för att se över barnperspektivet och barns delaktighet inom barnavården. I den rapport som Grefve (2016)
publicerat framkommer att socialarbetare i väldigt låg utsträckning träffar barn.
Under en arbetsdag fördelades 13 procent till kontakt med barn och vuxna, 2 procent till barntid och 85 procent till övrigt (Grefve, 2016). Under utredningstiden
och i Grefves dialog med barn, unga och vårdnadshavare framkom att socialarbetare måste bli bättre på att lyssna och inte prata så mycket själva vid möten. Ytterligare en aspekt som beskrivs är att beslutsapparaten upplevs som krånglig och
långdragen. Detta kan illustreras genom ett barns kommentar ”kan inte alla vara
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i rummet samtidigt?”, det innebär barnets önskan om alla parter (barnet själv, syskon, föräldrar, socialsekreterare, lärare m.m.) ska delta i samtalet så att alla får
samma information (Grefve, 2016).
Det framgår alltså ur flera rättsliga perspektiv att barns rätt att komma till tals och
barns bästa ska vara det som styr Socialtjänstens arbete och bemötande av barn i
frågor som rör dem och då även i samarbetssamtal. Nedan visas den lagstiftning
som stärker barnets rätt till delaktighet.
1 kap 2 § SoL När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad
hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa
under 18 år.
3 kap 5 § SoL Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid
behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer
och andra föreningar.
När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information och
hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Lag (2007:1315).
11 kap 10 § SoL Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin
talan i mål och ärenden enligt denna lag.
Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det.
6kap 2 a § FB Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om
vårdnad, boende och umgänge.
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid
• risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars
far illa, och
• barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.
• Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder
och mognad. Lag (2006:458).
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1.5 Samarbetssamtal i Motala kommun

Det ser väldigt olika ut i olika kommuner i Sverige när det gäller hur samarbetssamtalen organiseras och hur de genomförs samt om barnen ges möjlighet att
komma till tals i samtalsserierna. Det är upp till kommunerna hur detta organiseras
och antingen sker allt via ett traditionellt socialkontor eller också utförs vissa delar
av detta via socialtjänstens utförarled vanligtvis samarbetssamtal. Det är vanligare
att små kommuner har organiserat samarbetssamtalen via utförarleden i kommunen medan större kommuner vanligtvis har en samlad Familjerätt. Båda organisationsformerna har för- och nackdelar vilka vi inte presenterar här. Men för att
förstå när, hur och på vilket sätt barn kommer till tals vid samarbetssamtal i
Motala så måste helheten förstås, därav beskrivs Motalas Familjerättsliga organisation och samarbetssamtalens upplägg nedan.
Familjerätten i Motala är uppdelad på två enheter sedan 1996/1997. Detta utifrån
att kunna ge en hög servicenivå på samarbetssamtalen. Tidigare har samarbetssamtalen varit cirka fem per år då de andra arbetsuppgifterna inom familjerätten
kom före i prioriteringen. Efter uppdelningen i två enheter ökade antalet samtal
dramatiskt. Arbetsuppgifterna inom familjerätten med att fastställa och utreda faderskap, hantera vårdnadsutredningar och adoptionsutredningar sker på socialkontoret. I Motala kommer cirka 100 separerade familjer per år till samarbetssamtal. Åldrarna på barnen är väldigt varierande, allt från nyfödda till äldre barn som
är 18-19 år. Samarbetssamtalen är organiserade inom den förebyggande verksamheten, BarnCentrum, av socialtjänsten som även har stödfunktioner såsom familjesamtal, gruppverksamheter för både barn och föräldrar samt rådgivning via telefon och drop-in. Fyra personer har 50 procent av sina tjänster vikta för samarbetssamtal. De är specialiserade på samarbetssamtal. Samtalsledarna är socionomer och har gått grundkurs i att hålla samarbetssamtal samt ytterligare utbildningar i samtal med barn.
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2. Teori och tidigare forskning

I detta kapitel beskrivs möjligheter och svårigheter med barns delaktighet. Vidare
presenteras ett avsnitt om samtal med barn som professionell och olika samtalsmetodologiska förhållningssätt. Därefter kommer ett avsnitt om forskning runt det
aktuella ämnet barnsamtal vid samarbetssamtal. Forskning som rör barnsamtal vid
samarbetssamtal i Norden har varit svårt att finna. De artiklar som rört barnet vid
samarbetssamtal har snarare problematiserat barnets inställning och hänsyn till
den och inte som i vårt fall enbart rätten att komma till tals. Den forskning som vi
funnit från Australien har däremot varit longitudinell och med statistiskt säkerställda resultat inom just barns rätt att komma till tals vid samarbetssamtal.

2.1 Barns delaktighet

Barns rättigheter har under de senaste decennierna stärkts i lagstiftning liksom
barns rätt att uttrycka sig i frågor som rör dem. Harry Shier (2001), har tagit fram
en modell för att kunna beskriva och formulera barns delaktighet vid beslut i enlighet med Barnkonventionens artikel 12. I artikel 12 står att:
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda
egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet,
varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (Shier, 2001, s. 1)

Artikel 12 ses av många som en av de mest radikala i Barnkonventionen och det
är den som flest länder och organisationer bryter mot då barn inte möjliggörs delaktighet. För att kunna mäta hur artikel 12 och barns delaktighet syns i organisationer så skapade Harry Shier (2001) denna modell med fem delaktighetsnivåer:
1. Barn blir lyssnade till.
2. Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter.
3. Barns synpunkter och åsikter beaktas.
4. Barn involveras i beslutsfattande processer.
5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattandet. (Shier, 2001, s. 4)

Vid varje delaktighetsnivå finns det tre steg av engagemang: Öppningar, möjligheter och skyldigheter. Vid varje nivå finns dessa tre steg (se figur 1). På nivån
för Öppningar inträder detta då den professionella engagerar sig personligen eller
konstaterar att hen behöver arbeta på ett särskilt sätt. Det ses som en öppning då
det vid denna tid kanske inte finns någon möjlighet att ens att möta barnet.
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Den andra nivån möjligheter inträffar då de behov som möjliggör arbetet är uppfyllda som exempelvis kan bestå i arbetstid och kunskap.
Den sista nivån är skyldigheter och som inträffar då organisationen/arbetsplatsen
har kommit överens om en policy som innebär att personalen ska arbeta på denna
nivå i sitt arbete.
Harry Shier (2001) har konstruerat en modell där det finns frågor för varje steg
och på varje nivå. Detta skapar dialog och konstruktiva samtal i arbetsgrupper och
inom dess organisation. I praktiken kan en organisation befinna sig på många
olika platser samtidigt i modellen utifrån olika frågor. Se figuren nedan.
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Figur 1. Pathways to participation. (Original Shier, 2001, s. 5) Vägar till delaktighet: Öppningar, möjligheter och skyldigheter. Översättning av Christina Robertsson Pearce, 2001, s. 5.

17

Shiers (2001) modell möjliggör för arbetsplatser och organisationer som möter
barn en mätbar modell för att kunna se på vilket sätt Barnkonventionen artikel 12
används i praktiken.
I Socialstyrelsen (2012) framförs att:
Barnet ska beaktas som subjekt med fullt människovärde och med
egna kunskaper och erfarenheter. Barnet ska beaktas som en individ
med handlingsförmåga och med gradvis stigande rätt att få påverka
sitt liv. Denna syn på barnet ska råda i relationer mellan barn och
offentliga organ. (Socialstyrelsen, 2012, s. 41)

Vidare beskrivs att det finns flera olika motiv till att lyssna på barn och ungdomars
erfarenheter. De praktiskt inriktade skälen beskrivs som att när barn får komma
till tals och får sina synpunkter beaktade så blir socialtjänstens planer bättre och
mer hållbara. De terapeutiska skälen som anges är att barn som är delaktiga och
får påverka sin situation lättare återhämtar sig efter svårigheter och det ökar känslan av deras egen kompetens. De etiska skälen som anges är att om ett barn blir
delaktigt så minskar maktobalansen mellan barn och vuxna och negativa följder
av det.
Det beskrivs att det är svårigheter inom familjerättens arbete med att lyssna på
barn. Det beskrivs att syftet med samtalet ska vara tydligt för både den professionella och barnet samt under vilka villkor som samtalen förs. I praktiken beskrivs
att det inte är så lätt då olika syften går in i varandra. Samtalen med barn inom det
familjerättsliga området fyller ofta flera olika syften det vill säga att informera
barnet, att tillgodose barnets rätt att komma till tals och att vara utredande. Vidare
framgår att det kan vara bra för samtalsledarna att träffa barnet i anslutning till
samarbetssamtal för att ge barnet information vad som pågår och vad som är syftet
med samtalen samt höra hur barnet har det (Socialstyrelsen, 2012).
I vissa fall kanske det kan vara bra att barnet får tillfälle att berätta
om sin situation i föräldrarnas närvaro vad de oroar sig för etc. (Socialstyrelsen, 2012, s.174)

Ett syfte är att föra in barnets perspektiv och låta föräldrarna höra det. Det beskrivs även att det i vissa fall kan vara olämpligt att möta barn vid samarbetssamtal
då föräldrarnas konflikt är djup. Det kanske inte finns utrymme att fokusera på
barnets bästa utan det handlar om att minska konfliktnivån och då bör barnet hållas utanför konflikten och processen vid samarbetssamtal (Socialstyrelsen, 2012).
Barn behöver få benämna sina upplevelser, dela dem med någon utomstående och
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få bekräftelse på att deras känslor och reaktioner är naturliga. De behöver också
få veta att de inte ska ta på sig sådant som de vuxna ska ta ansvar för. Barn behöver
också få hjälp att hitta/inventera vilka andra personer som barnet känner tillit till
och som kan vara deras stöd. Att få fundera runt framtiden är ett sätt att öka tilltron
till sig själva och sina möjligheter i livet. Vidare beskrivs att ett ställningstagande
kring om barn ska få delta vid samarbetssamtal är vilka konsekvenser det kan få
för barnet. Barn har vanligtvis stark lojalitet till sina föräldrar och det som ska
bedömas då är om samtalen bidrar till mer påfrestningar för barnet.
I sitt remissvar från Barnombudsmannen (BO) gällande ”Vårdnad – Boende –
Umgänge Barnets bästa, föräldrars ansvar” (SOU 2005:43) framförde BO att
lagförslaget innebar vissa försämringar vad gällde barns inflytande (då särskilt i
verkställighetsförfarandet). Lagförslaget genomfördes och den nya lagen är den
som praktiseras idag. Vidare framförde BO att det saknades en verklig vilja från
lagstiftarens sida att se till att artikel 12 i Barnkonventionen, gällande barns rätt
att komma till tals, fick genomslag:
Det kan därmed ifrågasättas om kommittén verkligen utfört den uppgift som ålades den enligt direktiven, nämligen att skapa garantier
för att barn får komma till tals och att barnets vilja blir beaktad i
tillbörlig utsträckning. Barnombudsmannen anser att barnets processuella ställning måste ses över för att stärka barnets rättigheter i samband med vårdnad, boende och umgänge. Barnkonventionen ställer
även andra krav på utformningen av stadgandet om barns rätt att
komma till tals. Jämfört med den lydelse som artikel 12 i barnkonventionen har innebär dessutom de formuleringar som används i den
svenska lagstiftningen en försvagning av barns rätt att komma till
tals. I artikel 12 stadgas att varje barn som är i stånd att bilda egna
åsikter fritt ska få uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. I de
svenska rättsreglerna stadgas istället att barnets åsikter ska klarläggas av socialnämnden om det inte är olämpligt. (Föräldrabalken 6:19
stycke 4). Detta olämplighetskriterium som finns i svensk rätt har
alltså ingen motsvarighet i barnkonventionens artikel 12. Den befintliga lagstiftningen bör ändras för att på ett bättre sätt än vad som nu
är fallet tillförsäkra barn de rättigheter som barnkonventionen ger
dem. (Barnombudsmannens remissvar i SOU 2005:43).

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) har lång erfarenhet av att möta utsatta barn och
hörs ofta i frågor som rör barn på nationell nivå. I BRIS rapport ”Lyssna på mig
– Barnets upplevelser av skilsmässa och föräldrars konflikt” från 2013 belyses
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vikten av att barn behöver bli hörda och tagna på allvar. Många barn vänder sig
till BRIS och ber om hjälp med frågor som har med föräldrarnas skilsmässa att
göra. BRIS statistisk visar att kontakter gällande skilda föräldrar har ökat med 25
procent mellan åren 2008 till 2012. År 2012 var det 5351 barn med skilda föräldrar
som tog kontakt med BRIS och de vanligaste ämnesområdena för barnen var familjekonflikter och skilda föräldrar. Barnen har behov av att få berätta utifrån deras sätt att se på det som hänt. Enligt BRIS är det idag vanligt och socialt accepterat med separationer, vilket kan vara avlastande för barnet med också problematiskt. Det kan finnas en risk att vuxna och professionella missar och/eller reducerar att något som är så vanligt och normalt som föräldrars skilsmässa ändå drabbar det enskilda barnet. I rapporten framkommer att barn önskar någon att prata
med som kan lyssna och förklara. Barn vill att föräldrar och andra vuxna förklarar
ingående så att de förstår varför föräldrarna skiljer sig och vad som kommer att
hända efteråt. Barn har många frågor ”inne i huvudet” om vad som kommer att
ske, men de behöver få hjälp att utrycka det och få möjlighet att berätta och bli
lyssnade till utifrån deras egen förmåga. (BRIS, 2013) I Kunskapsstöd Samverkansteam (2017) framkommer föräldrars synpunkter på vad professionella behöver kunna vid svåra separationer. De önskar att syftet/ramarna för samarbetssamtal och andra familjerättsliga samtal ska vara tydliga. Föräldrar har uttryckt att de
befinner sig i krisläge och behöver stöd i att identifiera problem, lägga upp strategier att förhålla sig till och att orka hålla i. Vidare beskrivs att professionella
behöver kunna:
• trygga medföräldern om den är orolig över umgänget med den andra föräldern,
• hjälpa till vid bråk och komma med tips och idéer om hur de som föräldrar
kan nå en lösning,
• ge tydlig information om barns behov vid en separation exempelvis att man
inte ska prata illa om den andre föräldern inför barnen,
• hålla sig neutrala och inte ta någon av föräldrarnas parti,
• hjälpa föräldrarna att ha barnen i fokus och utgå från deras behov,
• ha kunskap om olika psykiska funktionshinder, psykisk ohälsa, droger och
missbruk för att kunna möta föräldern på ett professionellt sätt. (Kunskapsstöd Samverkansteam s. 17, 2017)
I BRIS (2013) beskrivs att när konfliktnivån efter en skilsmässa är hög och föräldrarna är i kris minskar ofta deras förmåga att se barnet vilket kan leda till att
de sviktar i sin omsorgsförmåga. BRIS (2013) hävdar att det är ont om stöd till
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dessa barn och föräldrar. Det beskrivs att det stöd som finns i dag är samarbetssamtal där föräldarna ska försöka komma överens om vårdnad, boende, umgänge
och barns ekonomi. BRIS (2013) menar att det sällan erbjuds stöd i det egna föräldraskapet. Detta trots att det skulle kunna bidra till att föräldern kan vara ett
bättre stöd för sitt barn. Vidare beskrivs att brister i stöd till barn och föräldrar
fortfarande är stort och att utbudet ser väldigt olika ut i kommunerna. Trots en
ökad betoning på barns delaktighet kommer inte barnen till tals och kan inte påverka sin situation. Utgångspunkten är att samtal ska föras med alla barn i vårdnadsutredningar och vid samarbetssamtal om det inte är direkt olämpligt för barnet. Röbeck (2012) hävdar att barnets röst måste synliggöras för att värna om
barns rättigheter och skydd. Detta borde vara en självklarhet eftersom det bara är
barnet som kan beskriva sin situation och sin utsatthet. Röbeck (2012) menar att
olämplighetskravet som finns kan inskränka barnets rätt att komma till tals. Vuxna
som möter barn behöver ha kunskap om barn och barnsamtal, vilket inte alltid är
fallet i dag (Röbeck, 2012).
Under 2015 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta reda på om samarbetssamtal är en bra insats för föräldrar och barn. De genomförde en kartläggning
av vilka erfarenheter föräldrar hade av samtalen och om de upplevde att samtalen
bidrog till att de kom överens. I uppdraget ingick också att undersöka vilken utbildning samtalsledarna hade, vilka metoder som användes samt samtalsledarnas
upplevelser av samtalen och om samtalen ledde till att domstolsprocesser undveks. Detta genomfördes med bl.a. fokusgrupper, enkäter och en fördjupad kartläggning i ett urval kommuner i landet. Den fördjupade kartläggningen pågick i
13 av landets kommuner under perioden 1 mars – 30 april 2015. Uppdraget redovisades i en rapport till regeringen i början av 2016. Motala kommun deltog i
undersökningen (Socialstyrelsen, 2016).
I Socialstyrelsens kartläggning (2016) som skickades till samtliga 290 kommuner
i Sverige framkom att det är ovanligt med barns delaktighet i samarbetssamtal
samt deras möjlighet att komma till tals. Endast 12 kommuner som svarat på frågan kring barns delaktighet vid samarbetssamtal svarade att det är vanligt eller
ganska vanligt att samtalsledarna har kontakt med barn. De vanligaste skälen som
samtalsledarna uppgav för att ha samtal med barn är att samtalsledaren gör en
bedömning och behöver information om barnets syn på sin situation, att föräldrarna vill att barnen ska vara delaktiga, och att samtalsledarna behöver göra en
bedömning av om föräldrarnas överenskommelse är till barnets bästa. Flera kommuner uppger att barn som går på förskola är för små för att delta. Andra skäl för
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att inte tala med barnen är att samtalsledaren bedömer att föräldrarna inte har förmåga att hålla samtalen på en konstruktiv nivå (Socialstyrelsen 2016).
Vidare framkom att samtalsledarna i flertalet kommuner inte använde specifika
metoder, verktyg eller bedömningsinstrument i samtalen med vare sig föräldrar
eller barn. 241 kommuner framförde att de ser ett behov av kompetensutveckling
inom områden såsom barns behov och utveckling, kris och konflikthantering samt
metoder i att samtala med barn och för att göra barn mer delaktiga. Socialstyrelsen
(2016) påpekar också att det behövs mer kunskap inom dessa områden och ser ett
stort utvecklingsområde inom detta fält. Det framkom även att mål och effekter
av samtalen sällan följs upp. Effekten av samtalen bör följas upp i högre utsträckning och då med fokus på hur föräldrars överenskommelser har fungerat i praktiken för både barn och föräldrar. Det framkommer även att samtalsledare behöver
utveckla utvärderingsmetoder för att kunna följa upp samarbetssamtal i sin helhet
som metod.
I SOU 2017:6 ”Se barnet”, framkom att samarbetssamtal hjälper en stor grupp
föräldrar att nå samförståndslösningar och att domstolsprocesser undviks samtidigt som många föräldrar ser ett behov av ytterligare stöd både för sig själva och
för barnet. Vid deras kontakter med familjerättssekreterare har många dessutom
haft uppfattningen att samarbetssamtal är en bra metod för att få föräldrar att
komma överens. Många familjerättssekreterare har också betonat att samarbetssamtal som genomförs före en domstolsprocess är mer framgångsrika än samarbetssamtal som beslutas av domstol. Mot bakgrund av ovanstående menas att det
är rimligt att tro att en viss andel processer om barn hade kunnat undvikas om
föräldrar i stället för att vända sig till domstol hade genomfört sådana samtal. Det
framförs även att det sammanfattningsvis finns behov av ytterligare förebyggande
stöd- och hjälpinsatser (SOU 2017:6).

2.2 Barns vilja

Socialstyrelsen (2015) har gett ut ett kunskapsstöd för att kunna göra bedömningar
om barns mognad för barns delaktighet som riktar sig till socialtjänsten och landstingen. Socialstyrelsen menar att bedömningen av barns mognad är av central betydelse för vilken grad av delaktighet barn får i praktiken. I flera centrala lagtexter
finns bestämmelser som handlar om att barns åsikter och inställning ska tillmätas
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Samtidigt framgår det varken i Barnkonventionen, i svensk lag eller av förarbeten hur mognad ska definie22

ras. Mognad är ett komplext begrepp. Det går sällan att peka ut något exakt tillvägagångssätt som är rätt eller fel för att bedöma barns mognad. Kunskapsstödet
innehåller därför inte rekommendationer, utan är tänkt att användas som kunskapsbas och underlag för dialog och diskussion på arbetsplatsen. Forskning visar
att information, erfarenhet, miljö, sociala och kulturella förväntningar samt omfattningen av stöd bidrar till utvecklingen av ett barns förmåga att bilda åsikter.
Mycket talar för att barnets tidigare erfarenheter till stor del ligger till grund för
den kompetens och mognad barnet har, snarare än ålder och utvecklingsnivå (Socialstyrelsen, 2015). Röbeck (2012) påpekar att det varken i Barnkonventionen
eller i svensk lagstiftning ges utrymme för myndigheterna att avgöra om barn ska
få komma till tals. Röbeck (2012) menar att barnets ålder och mognad, först efter
att barnet har fått komma till tals, ska ha betydelse. Øvreeide (2010) beskriver att
det vid vårdnadsbristande situationer kan uppstå svårigheter för barn att uttrycka
sin vilja. Då barn uttrycker önskemål måste detta ses inom en ram av en vuxnes
värderingar av det som framgår av önskemålet.
I studien ”Barnsamtal inom ramen för samarbetssamtal – Vem gör det? När? Och
hur ofta?” Johannesson och Lindblom (2015) deltog 10 kommuner fördelat över
Sverige. Det framkom då att det inte är vanligt förekommande att samtala med barnen vid samarbetssamtal. De kunde konstatera att det är vanligare att det förekommer när familjerätten är uppdelad och samarbetssamtalen sker via service-delen av
socialtjänsten än om samtalen utfördes på ett traditionellt socialkontor. Det framkom även att alla har olika metoder/varianter av samtal med barnen och att anledningen till att inte genomföra samtal med barn är olika. Det beskrivs att det finns
en skillnad mellan kommunerna i om, hur och när barnsamtalen erbjuds till familjer. Vidare framkommer att barnen är för små och att samtalsledare uppfattar att
barnen kommer att belastas av samtalen (Johannesson & Lindblom, 2015).
Det finns ett fåtal kommuner som har riktlinjer för hur barns åsikter ska inhämtas
vid samarbetssamtal. Socialstyrelsens (2015) konstaterar därför att det finns ett
stort behov av metodutveckling och ytterligare forskning med starkare fokus på
barnet. Enligt rapporten från BRIS (2013) är det vuxnas ansvar att lyssna och ta
initiativ till samtal. I barns berättelser framkommer att barn behöver ges utrymme
och tid att kunna få förmedla sina upplevelser. Det betyder inte att barnet ska ta
ansvar för besluten men att vuxna behöver ge barnet förutsättningar att få vara
delaktiga när det handlar om deras situation. Detta gäller såväl föräldrar som professionella (BRIS, 2013).
23

2.3 Samtal med barn - olika typer av samtal

Det finns flera olika typer av samtal med barn inom socialtjänsten. De kan ses
utifrån följande funktioner utredande, informationsgivande, stödjande och bearbetande samtal (Øvreeide, 2010; Iwarsson, 2011). Socialstyrelsen (2012) beskriver att det kan vara svårt att avgöra när samtal med barn ska ske, vad samtalen
ska syfta till och hur den informationen som samtalen ger ska användas. Samtal
med barn kan till exempel föras i en utredning för att skapa en helhetsbild av
barnets situation och för att ta reda på vad barnet självt tycker. Syftet kan också
vara att lyssna till hur barnet ser på situationen, ge information, klargöra vad som
pågår och avlasta såväl skuld som ansvar som barnet kan ha tagit på sig. Samtal
med barn kan också vara ett sätt att lyfta fram barnets perspektiv, upplevelser och
önskemål till föräldrarna för att öka deras förmåga att se barnet och försöka hitta
lösningar som utgår från barnets bästa. Syftet med samtalen med barn bör tydligt
framgå för barn, föräldrar och professionella (Socialstyrelsen, 2012).
I utredande syfte beskrivs samtalet ofta som en utredande intervju. Socialtjänsten
i Norrköping har tagit fram en intervjumodell som utredaren håller sig till för att
barnets rätt att bli lyssnad till ska bli tillgodosedd. Metoden skiljer mellan intervju
och samtal. Syftet med en intervju är att utredaren med så få ord som möjligt och
utan större påverkan ska inbjuda barnet att självt berätta. De olika stegen i modellen
handlar bland annat om noggrann förberedelse, referat av intervjun, vad intervjuaren ska tänka på inför intervjun och vad intervjuaren ska undvika att göra, intervjuteknik, frågeområden och hur intervjun kan dokumenteras (Cederborg, 2005).
Øvreeide (2010) beskriver att olika syften med samtal med barn kräver olika förberedelser. En typ av samtal med barn är informationsgivande och stödjande
samtal. Det finns olika syften med samtalen som kan ses som ett led i den konkreta
omvårdnaden och som är utvecklingsstödjande för barnet. Det har som huvudändamål att ge barnet medupplevelse och större trygghet i en situation som är påfrestande eller krävande för barnet. Den informationsgivande delen i samtalen är
ämnad att klargöra viktiga förhållanden i barnets situation. De ger information till
barnet och de utvidgar och bearbetar barnets förståelse av sig självt och det som
händer här och nu och i ett långsiktigt perspektiv.
Den stödjande delen kan utgöra en fortsättning på ett informationsgivande samtal
eller vara ett samtal som kan vara motiverande. Stödjande samtal ska även förbereda, stödja och bekräfta barnets förståelse och upplevelse samt att hjälpa barnet att
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få största möjliga förutsägbarhet i sitt liv. Samtalen är knutna till konkreta händelser
och reaktioner här och nu. Øvreeide (2010) exemplifierar detta på följande sätt:
Vi bekräftar gärna situationen genom att beskriva den och bekräftar
barnets tankar och känslor. Vi lyssnar och tar emot dessa emotionella
reaktioner, och på det sättet ger vi upplevelserna och reaktionerna ett
tryggt socialt rum att utspela sig i. Barnets upplevelser blir då mer
sammanhängande och reaktionerna blir då mer hanterbara för barnet
och omgivningen. (Øvreeide, 2010, s. 142).

Den stödjande delen kan även vara uppföljningssamtal efter ett informationsgivande samtal. Vidare skriver Øvreeide (2010) att samtalen med barn bör ske utan
föräldrarna. Detta då det kan bli svårt för barnet att tala om svåra saker då vuxna
som står barnet närmast är med och som barnet är beroende av. Øvreeide (2010)
menar då att om samtalet kräver att någon närstående är med så är det lämpligt att
låta någon som står utanför den dagliga omvårdnaden vara med.

2.4 Hur genomförs samtalen med barn?

Runevad (1996) presenterar att det finns kunskap om att möta tre olika grupper
av barn vad gäller deras åsikt och vilja. De barn som inte har eller vill utrycka
någon åsikt. De som har åsikter men inte vill utrycka dem och de som har en åsikt
och vill utrycka den. Av dessa vill en del också föra vidare åsikten till föräldrarna
och andra inte. Båda önskemålen måste respekteras (Runevad, 1996).
Enligt Øvreeide (2010) är det viktigt att barn får information om syftet med samtalet; vad har vi här att göra? Att förklara vad samtalet kommer att innehålla och
våra olika roller. Iwarsson (2011) menar att professionella måste kunna ställa
olika frågor som rör barns tankar, känslor och handlingar. Det är bra att kunna
dela upp dessa frågor. Vissa barn har lättare att svara på hur de tänker, andra på
hur de känner och några på hur de gör. Dessa frågor kan också ge barn en möjlighet att få fundera på hur de själva påverkar eller påverkas av andra.
Iwarsson (2011) beskriver att när barn får möta någon som lyssnar kan det bidra
till struktur och tydlighet. Vuxna och professionella kan bidra till struktur genom
att sammanfatta och ordna innehållet. Det är också ett sätt att bekräfta och försöka
förstå och att lyssna. Det kan även minska känslan av kaos både hos barn och
professionella och ge utrymme för lugn och eftertanke. Det markerar även för
barnet att det är dags att avsluta. Att skapa ett tryggt klimat så att barnet kan berätta är av stor vikt. Det kan vara viktigt att tänka på olika fysiska förändringar
under samtalet. Att bryta ögonkontakten, låta barnet rita mm. Använda humor,
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men om det ska vara användbart måste den vara ömsesidig mellan den professionella och barnet.
Iwarsson (2011) framför att konsten i att möjliggöra en berättelse är kopplad till
hur vi ställer frågor. Med hjälp av olika typer av frågor skapas möjligheter för
barnet att berätta sin berättelse. Genom att ställa öppna frågor som börjar på när,
vad, vem, hur och var växer en berättelse fram. Dessa frågor hjälper både vuxna
och barn att förstå. Vidare är frågor som innehåller orden berätta, beskriva och
förklara centrala. Med dessa frågor kommer sannolikt barnet vara den i rummet
som pratar mest, dessutom möjliggör de att barnet gör det på sitt sätt och i sitt
tempo. Dessa frågor hjälper också till att inte styra samtalet och bidrar till att det
blir barnets egen berättelse. Motsatsen är att ställa slutna frågor såsom påståenden,
som endast kan svaras med ”ja, nej” eller ”vet inte”. Det beskrivs också att frågor
om framtiden bland annat har syftet att förmedla hopp. Ett annat sätt att ställa
frågor är att dela upp problemet i mindre bitar och göra det konkret för barnet.
Följande exempel tydliggör detta:
Barnet säger: Allt är jättejobbigt.
Samtalsledare: Du berättade för mig att det var jobbigt i morse när
mamma ställde en massa frågor om pappa?
(Iwarsson, 2011, s. 49)

Det innebär att möjliggöra för barnet att gå från en generaliserade till en mer hanterbar beskrivning. Hypotetiska frågor med två fastställda alternativ kan hjälpa
barnet att träna något i tanken.
Andra viktiga komponenter i samtal med barn är att beskriva generaliserande exempel för dem såsom:
Vuxen: En del barn som ringer till BRIS och precis som du berättar
att mamma dricker försöker hela tiden göra olika saker för att hon
ska sluta. Hur är det för dig?
Barn: Jag försöker hitta hennes flaskor på kvällarna och har jag letat
tillräckligt bra så har hon ju ingenting att dricka.
Vuxen: Vet du vad jag tror. Jag tror inte du kan få din mamma att
sluta dricka hur bra du än letar. Jag tror din mamma behöver hjälp av
andra vuxna som är duktiga på att hjälpa mammor att sluta dricka…
(Iwarsson, 2011, s. 71)
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Enligt Iwarsson (2011) kan professionella i en generaliserande och frågande form
bidra till att barns tankar, känslor och handlingar normaliseras. Genom att använda erfarenheter från andra samtal ges barnet möjlighet att reflektera runt sin
egen situation. Det ger också möjlighet till barnet att nyansera och förtydliga om
något är oklart (Iwarsson 2011).
Runevad (1996) har i sin studie ”Att tala med barn i socialt och familjerättsligt
arbete” genomfört kvalitativa intervjuer med personal med mångårig erfarenhet
inom familjerätt. Där framkommer att det antas finnas en rädsla hos professionella
att tala med barn därför att det är ett stort ansvar. ”Tänk om jag gör det värre”.
Runevad (1996) menar att professionella måste våga möta barn och se till att de
kommer till tals. Det måste finnas fungerande metoder för att få föräldrarna att se
både barnens situation och behov samt sitt eget föräldraansvar. Barnen behöver
få egna samtal i lugn och ro i en neutral miljö. Vissa av de professionella har
beskrivit att de använder sig av samma metod oavsett i vilken process föräldrar
och barn befinner sig i. Exempelvis beskrivs att en professionell i början av samtalet fort konstaterar vem som begärt skilsmässan och förhör sig om hur föräldrarna ser på sin situation, men fördjupar sig inte i skilsmässoproblematiken. Exempel på detta är:
Professionell: Jag antar att ni kommer hit för barnets/barnens skull?
Föräldrarna: Ja.
(Runevad, 1996, s. 34)

Det hävdas att det ger en bra utgångspunkt för resten av samtalet. Vidare beskrivs
även att samtal med barn är viktiga delar i processen. Samtalen med barnen anpassas utifrån deras ålder och mognad. Samtalen handlar om hur de upplevde
skilsmässan, hur det gick till och hur det blev för dem.
Olika hjälpverktyg används såsom, familjekarta, emmadockor, barnen får rita och
berätta. Ett annat verktyg är att ställa mirakelfrågor som följande exempel beskriver:
Professionell: Om jag kunde trolla vad skulle du vilja att jag gjorde då?
(Runevad, 1996, s. 34)

Øvreeide (2010) menar att det är bra med temapresenterade samtal för barn som
lever med skilda föräldrar. Det innebär att samtalsledarna beskriver för barnet vad
samtalet kommer att innehålla och att varje samtal har ett visst tema i fokus.
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Sandblom har mångårig erfarenhet av samtal med barn vid samarbetssamtal och
har då återberättande samtal till föräldrarna där barnens berättelse återges till föräldrarna. Vid återberättande samtal upplever Sandblom att det sker en vändpunkt
då hon återberättar barnens samtal till föräldrarna. Att de då börjar närma sig
varandra för att komma överens (Sandblom i Runevad, 1996).
Vidare skriver Øvreeide (2010) att när barn och föräldrar deltar samtidigt vid samtal så bidrar det till att barnen slipper bli osäkra på innehållet i vad de vuxna har
talat om. Barnet kan både under och efter samtalet eventuellt reagera på information som ges (Øvreeide, 2010). I lagtexten står att barn ska komma till tals om
det inte är olämpligt (Runevad, 1996). Det tolkar Sandblom (i Runevad, 1996) på
så sätt att hon inte måste redovisa allt i detalj, utan mer beskriva för föräldrarna
att barnen lever i en utsatt situation.
Øvreeide (2010) skriver att barn i otrygga situationer alltför sällan får prata om
hur de har det. Vidare hävdas att när professionella pratar med barn blir det mer
undersökande samtal ur ett vuxenperspektiv än ett samtal utifrån barnets särskilda
situation och genuint ömsesidiga. Detta utifrån att barn ofta upplever föräldrarnas
skilsmässa som en överraskning och barn ofta upprätthåller en önskan om föräldrars återförenande (Øvreeide, 2010).
Iwarsson (2011) hävdar att barnens berättande i sig är en viktig funktion med
samtalet rent generellt. Iwarsson (2011) beskriver att finns gott om exempel som
visar på att det är grundläggande för barns utveckling och behov att få sätta ord
på sina upplevelser, känslor och tankar. För att skapa förutsättningar för att barnet
ska berätta är lyssnandet centralt.
Vidare menar han att det krävs träning för de professionella att låta barnets berättelse ta plats och ”bara vara”. Det är inte lätt men det är viktigt. Att lyssna är
mycket mer än att bara vara tyst. Det innebär att höra vad barnet säger men också
försöka förstå vad som sägs och vad som inte sägs. Om syftet med lyssnandet är
att barnet ska få berätta så måste de professionella följa barnets tempo. Att ge
berättandet en chans utan att under samtalets gång tolka det barnet säger. Iwarsson
(2011) menar att det kan vara svårt att hantera svåra berättelser. Enligt Iwarsson
(2011) är det då viktigt att lyssna på barnet och inte ge tillbaka det vi själva tycker
eller ”gå igång” på någonting. Iwarsson (2011) hävdar att många blir trötta, oroliga, beskyddande eller sorgsna av att lyssna på barn. Därför måste professionella
vara lyhörda till vad som påverkar oss själva i samtal med barn (Iwarsson, 2011).
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I Kunskapstöd Samverkansteam (2017) beskrivs vikten av barnets delaktighet och
hur barnsamtal kan genomföras. Enskilda möten med barnet bidrar till att barnet
får en bättre chans att komma till tals och bli lyssnad på. Det är viktigt att rummet
där samtalet ska äga rum känns välkomnande och tryggt. Syftet med samtalet ska
vara tydligt för barnet men samtalsledaren bör även ta reda på barnets förväntningar och följa barnet i dess berättelse. Den information som ges till barnet ska
vara anpassad till det barn som möts. De flesta barn behöver tid att lära känna den
de ska samtala med. En del barn behöver flera träffar innan de är beredda att prata
om personliga och viktiga saker. Försök att så mycket som möjligt vara närvarande och aktivt lyssnande, var väl förberedd och försök hålla medvetandet här
och nu. Barn behöver få se och känna värme och medmänsklighet hos samtalsledare för att kunna berätta. Om det finns osäkerhet eller olika åsikter om vad samtalet ska handla om blir det lätt missuppfattningar och känsla av besvikelse hos
båda. Var tydlig med vad du har makt över. Om barn uttalar önskemål så lyssna
och bekräfta, men var även tydlig med vad du har för mandat så att barnet inte
förväntar sig att samtalsledaren bestämmer över mamma och pappa (Kunskapsteam Samverkansteam, 2017).

2.5 Tidigare forskning om barnsamtal vid samarbetssamtal

Bell, Cashmore, Parkinsson och Single (2013) presenterar i ”Outcomes of child –
inclusive mediation” resultaten av en mindre kvalitativ studie i Australien gällande child-inclusive mediation; alltså barn som fått delta genom barnsamtal vid
samarbetssamtal angående föräldrarnas överenskommelser efter separationen.
Syftet med studien var att jämföra två olika samtalsmodeller vid samarbetssamtal
och vilka för och nackdelar det fanns med de olika metoderna. I den första gruppen deltog 14 föräldrar som genomförde samarbetssamtal där barnen deltog genom barnsamtal - Child inclusive mediation. I den andra gruppen föräldrar deltog
19 föräldrar där barnen inte involverades - Child focused mediation. Båda grupperna fick därefter beskriva sina resultat av deras olika samarbetssamtalsserier.
Båda grupperna har rapporterat positiva fördelar med att delta i samarbetssamtal.
Det visade inga stora skillnader mellan grupperna vad gäller föräldrarnas relation
sinsemellan eller sannolikheten i att lösa dispyten föräldrarna mellan. Men föräldrarna i den första gruppen såg att det fanns flera fördelar med att involvera barnen
i processen och de var framförallt generellt positiva till att barnen mötte en samtalsledare (Bell et.al., 2013).
I en annan studie ”Children Beyond dispute” redogör McIntosh, Long och Wells
(2009) för ett forskningsprogram som startade 2004. De har jämfört utgången av
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fyra års studier mellan två grupper av separerade familjer som deltagit i samarbetssamtal kallat Mediation over parenting disputes. Föräldrarna deltog i antingen
barnfokuserade samarbetssamtal ”Child Focused mediation” eller i barninkluderande samarbetssamtal ”Child Inclusive mediation”. Grupperna med föräldrar och
barn var identiska vad gäller bakgrund samt konflikter om vårdnad, boende och
umgänge samt ekonomi. Båda metoderna hade fokus på föräldrarnas behov av att
lösa sina konflikter. Kärnpunkterna i samarbetet låg på barnens utvecklingsbehov
och hur deras konflikt påverkade barnen.
De barnfokuserade samarbetssamtalen hade fokus på barnets behov och samtalsledarna upplyste föräldrarna om hur det kan vara för barn generellt som genomgår
en skilsmässa samt barns behov och utveckling. Samtalsledarna ledde hela tiden
tillbaka samtalen till hur det blir för barnen om föräldrarna fortsatt befinner sig i
låsta lägen d.v.s. att föräldrarna inte kan närma sig en samförståndslösning (McIntosh et.al., 2009).
De barninkluderande samarbetssamtalen genomfördes med fokus på barns behov
och barnen deltog genom att träffa en specialutbildad samtalsledare som återförde
samtalen till föräldrarna. Vid de barninkluderande samtalen träffar en särskilt utbildade samtalsledare barnen. Barnen ges möjlighet att uttrycka sig på olika sätt
exempelvis genom teckningar, eller andra uttryckssätt. Det kräver att båda föräldrarna samtycker till att barnet deltar. Samtalen med barnen är olika beroende på
familj. Syftet är inte att utröna vad som är barnets önskan. Syftet är snarare att
utforska i ett större och bredare perspektiv om hur barnen lever sina liv just nu,
umgänget och konflikten mellan föräldrarna. Samtalen med barnen behöver alltså
inte inbegripa att barnen uttrycker en åsikt om olika val. De vuxna ser ibland syftet
med samtalen med barnen som att de då ska uttrycka en åsikt om en särskild
fråga/tema. Emellertid ger barnsamtalen barnen möjlighet att få uttrycka sitt perspektiv och upplevelse av hur de känner i situationen. Mcintosh et. al. (2009) hävdar att det finns vissa nyckelbegrepp för att barninkluderande medling ska bli
framgångsrik. Dessa är:
• Att samtala med barnen i ett stödjande och utvecklande förhållningssätt
utifrån deras erfarenheter, familjens separation och konflikt.
• Försäkra sig om att samtalsstilen och förhållningssättet bidrar till att avlasta barnet ansvarskänslor gällande beslutsfattandet om vårdnad, boende och umgänge.
• Förstå och formulera barnets kärnerfarenhet inom en utvecklingsbaserad ram
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• Uppmärksamma och bekräfta barnets berättelse/kunskap och bidra med
basinformation som eventuellt kan bidra till deras nuvarande och framtida copingstrategier. Med copingstrategier avses hur en förälder möter
och hanterar sitt barn i vardagen.
• Forma en strategisk terapeutisk ”loop/slinga” tillbaka till barnets föräldrar genom att tillsammans med föräldrarna betrakta essensen av deras
barns erfarenheter på ett sätt som bidrar till lyssna och reflektera över
sina barns behov.
• Försäkra sig om att den pågående processen och föräldrarnas överenskommelser eller beslut speglar en reflektion av de behoven utifrån ett
utvecklingspsykologiskt förhållningssätt gentemot varje enskilt barn.
(McIntosh et. al, 2009, s. 15-16)
McIntosh et. al. (2009) beskriver att det viktigaste är att möta barnet där barnet är
och att inte tolka det barnet säger, att avlasta barnet ansvar och att föräldrarna får
en möjlighet att reflektera och lyssna till sitt barns behov.
Den centrala frågan i forskningen var att jämföra de två olika metoderna vid samarbetssamtalen och om de påverkade föräldrarnas förmåga att fokusera på sina
egna unika barn. I studien undersöker de även vilka barn som fyra år efter den
första interventionen fortfarande upplever en hög nivå av konflikt mellan sina föräldrar. De har funnit sex stycken oberoende riskfaktorer för att kunna förutsäga
om det råder risk för detta. Den första faktorn är när barnet upplever att det fastnat
mitt i konflikten; barnet upplever exempelvis att det får obehagliga frågor av föräldrarna, går med meddelanden mellan föräldrarna samt upplever att det inte kan
prata om den ena föräldern inför den andra. Den andra riskfaktorn för att barnet
fortfarande upplever hög konflikt efter medling är när barnet har upplevt en hög
konflikt mellan sina föräldrar redan från vid starten av medlingen. Det var mest
troligt att dessa barn fortsatt upplevde en hög konflikt mellan sina föräldrar och
det var det mest signifikanta sambandet. Andra riskfaktorer som beskrivs är när
mammorna rapporterade att de hade svårigheter att hantera föräldradispyter och
rättstvister om egendom alltså bodelning. Det som framkom var att rättstvister om
vårdnad, boende och umgänge inte hade samband med barnets upplevelse av konflikten. Barn som deltagit i barnfokuserade samarbetssamtal upplevde en högre
nivå av konflikt än barn som deltagit vid barninkluderande samarbetssamtal. Vidare framkom i studien att de barn som spenderade ungefär lika mycket tid hos
mamma som hos pappa när det var en hög konfliktnivå mellan föräldrarna mådde
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sämre än de barn som bodde mer hos den ena föräldern när det rådde en hög konfliktnivå (McIntosh et. al., 2009).
Vidare beskriver McIntosh et. al. (2009) att både de barnfokuserade samarbetssamtalen och de barninkluderande samarbetssamtalen båda var breda och strukturerat uppbyggda för att kunna ge föräldrar möjligheter och kunskap till att kunna
ta sig ur sin konflikt och kunna lägga fokus på barnens behov. De signifikanta
skillnaderna i de statistiska utfallen som identifierades i studien vid uppföljningen
efter fyra år var att de barninkluderande samtalen gav:
1. Lägre nivå av rättstvister vad gäller vårdnad, boende och umgänge.
2. Lägre andel som återvände till samarbetssamtal.
3. Högre andel barn hade en bättre kontakt med sin pappa och högre andel
hade umgänge med sin pappa vad gäller övernattning.
4. Högre stabilitet mellan föräldrarna vad gäller omvårdnad och kontaktarrangemangen.
5. Högre tillfredsställelse hos pappor och barn vad gäller arrangemenagen
runt boendet och umgänget.
6. Större reduktion i föräldrarnas bitterhet hos både mammor och pappor.
7. Större förtroende hos papporna vad gäller deras kapacitet som föräldrar.
8. Bättre förmåga att lösa föräldradispyter själva.
9. Lägre inverkan av pappans nya partner.
10. Fler föräldrar rapporterade att de har lärt sig saker om sina barn.
11. Barnen uppfattar färre konflikter mellan föräldrarna.
12. Barnen upplever mindre att de är mitt i föräldrarnas konflikt.
13. Barnen upplever en lägre stress över sina föräldrars konflikt.
14. Barnen upplever sig vara närmre sina pappor.
15. Barnen uppvisar lägre uppförandeproblem. (McIntosh et. al, 2009, s. 70).
Vidare framkom att grupperna av föräldrar inte uppvisade några skillnader i inställningen till sin före detta partner utan den stora skillnaden låg i hur föräldrarna
hanterade konflikten, sina känslor runt den och hur ilska och frustration hanterades. McIntosh et.al. (2009) konstaterar att de barninkluderande samtalen verkar
ha gett föräldrarna en större känsla av kontroll och sammanhang i deras liv och
att kunna hantera konflikten på ett annorlunda och mer konstruktivt sätt.
I artikeln; ”Children´s and parent´s perceptions on children´s participation in decision
making after parental separation and divorce” av Cashmore och Parkinson (2008),
belyses aspekter av föräldrars konflikter kring skilsmässor och barnens deltagande i
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frågor rörande boende och umgänge. I studien deltog 90 föräldrar och 47 barn (i åldrarna 6 till 18 år). Den stora majoriteten av föräldrarna ansåg att barn ska komma till
tals, men det fanns en oro för att barn skulle utsättas för tryck och manipulation i samtalen. Barnen var däremot mer oroliga för att resultatet inte skulle ge en rättvisande
bild och därmed påverka relation till föräldrar och syskon. I artikeln har fokus varit på
barnets åsikter snarare än barnets rätt att komma till tals. Vidare beskrevs att 40 av 44
barn sa att de ville vara involverade i separationen, men inte nödvändigtvis i besluten
som föräldrarna ska ta ansvar för. Barnen beskrev på följande sätt betydelsen av att
vara involverade i separationen på följande sätt:
”… barn skall ha tillträde till samtalet… få möjlighet att uttala sig…
Föräldrarna skall fatta de avgörande besluten”. (Sophie, 16 år)
”Även om det inte blev som barnen önskade så måste du behandla
dem som mänskliga varelser och prata med dem om det…” (Mamma
till Jade, 13 år)
(Cashmore & Parkinson, 2008, s. 97)

I artikeln hänvisas det också till ett antal andra studier som visar på att barn vill
uttala sig, men att de inte vill ta ansvar för de beslut som föräldrarna ska fatta
(Cashmore & Parkinson, 2008, sida 92). I artikeln beskrivs också barns och föräldrars åsikter om när de tycker att professionella ska prata med barn. De flesta
barnen tyckte att det var lagom vid sju års ålder medan några tyckte att man ska
prata med barn vid en yngre ålder. Barnen uppgav att man måste vara gammal
nog för att förstå vad det är som pågår. Det fanns ingen signifikant skillnad beroende på kön. Ett stort antal föräldrar ville inte uttala sig om ålder, utan refererade
till mognad, omständigheter och kontext.
Föräldrarna beskrev att det handlade mer om barns önskemål än rätten att få
komma till tals:
”… naturligtvis skall de få komma till tals men… Jag tror att ni måste
förstå vad de säger i en bredare kontext och kontextualisera barnens
önskemål…
(Cashmore & Parkinson, 2008, sida 99)

Det fanns en högre grad av oro hos vissa föräldrar än hos barnen om vad barnsamtalen skulle innebära. De barn som vuxit upp i familjer med våld, höga konfliktnivåer eller övergrepp ansåg att det skulle vara upp till barnen själva att bestämma var de skulle bo och hur umgänget skulle se ut (Cashmore & Parkinson,
2008, sida 101).
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3. Metodbeskrivning

I detta kapitel presenteras en redogörelse för hur processen sett ut för att kunna
genomföra studien. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder har använts för att
kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Inledningsvis beskrivs studiens
metodologiska utgångspunkter och val av datainsamlingsmetoder. Vidare beskrivs motivering, urval och tillvägagångssätt vid de olika datainsamlingsmetoderna. De figurer som presenteras i rapporten har utvecklats av oss i verksamheten om inte annan källa anges.
Detta följs av en beskrivning av hur ett fiktivt ärende har konstruerats i syfte att
beskriva metoden för samarbetssamtal och barnsamtal. I slutet av kapitlet presenteras etiska överväganden och en diskussion gällande metod och kvalitetsvärdering.

3.1 Metodologiska utgångspunkter

Både en kvantitativ och kvalitativ metodologisk utgångspunkt har använts i studien. Den kvantitativa utgångspunkten ämnar förklara genom presentation av data
som präglas av objektivitet och den kvalitativa utgångspunkten ämnar öka förståelse genom data som istället präglas av subjektivitet; utifrån respondenters erfarenheter och upplevelser (Bryman, 2011). Utgångspunkten är att data ifrån de
olika förhållningssätten bidrar till att besvara studiens frågeställningar då de olika
metodologiska utgångspunkterna kompletterar och förstärker varandra.
Då studiens frågeställningar berör upplevelser av metoder kring samtalsprocesser,
så faller det naturligt att få en övergripande förklarande bild av hur dessa uppfattas
genom ett kvantitativt objektivt förhållningssätt. Detta då frekvenser av nöjdhet
gällande metoden i samarbetssamtal och barnsamtal ger data på hur den upplevs
av föräldrar och barn.
Det blir likväl viktigt att få en ökad förståelse av föräldrars och barns uppfattning
av hur metoden i samarbetssamtal och barnsamtal upplevs genom ett kvalitativt
subjektivt förhållningssätt. Detta då mer ingående svar kan ge ökad förståelse varför metoden upplevs som den gör. En kombination av kvantitativ och kvalitativ
metod kan således antas ge en ökad möjlighet att bättre kunna besvara studiens
frågeställningar samt bidra till fördjupad kunskap om föräldrars och barns upplevelser och erfarenheter av att delta i samarbetssamtal och barnsamtal.
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3.2 Datainsamlingsmetoder

Fyra datainsamlingsmetoder har använts i studien. Dessa har varit sekundäranalys
av tidigare forskning genom litteratursökning, standardiserade brukarenkäter, tematiserade intervjuer med föräldrar och barn samt observationer av barn under
hela barnsamtalsprocessen. Motiveringen, urvalet och tillvägagångssättet gällande datainsamlingsmetoderna beskrivs under rubriceringarna nedan.
Vidare så har ett ärende av fiktiv karaktär konstruerats för att illustrativt beskriva
och tydliggöra metoden samt verktygen som används vid samarbetssamtal och
barnsamtal. En mer utförlig beskrivning av hur det fiktiva fallet konstruerats beskrivs under rubriceringen nedan.
3.2.1 Litteratursökning
Motiveringen till valet av sekundäranalys genom litteratursökning bygger huvudsakligen på de fördelar som datainsamlingsmetoden har i relation till att besvara
studiens frågeställning. Dessa är bland annat att den möjliggör att data kan inhämtas snabbt och kostnadseffektivt samt antas vara av hög kvalité. Sekundäranalys
genom litteratursökning kan också antas ge möjlighet till att ta del av longitudinella analyser, ge ökad tid till analys av data samt möjliggöra tvärkulturella analyser (Bryman, 2011).
För att hitta relevant forskning inom området har söktjänsten UniSearch via Linköpings universitet använts. Litteratursökningen har genomförts både nationellt
och internationellt, gällande publicerade artiklar och litteratur inom ämnet. Förhållandevis lite material har hittats ifrån svensk forskning. Den svenska forskning
som finns handlar till stor del om bemötande och samtal med barn som behöver
behandling eller barn som utreds inom till exempel socialtjänst eller psykiatri.
Då forskning eftersökts utanför Sverige så har relevanta studier från Australien
och England hittats. Studierna är longitudinella och kvalitativa, vilket kan antas
ge ett bra underlag för jämförelser. Studierna är erkända och internationellt publicerade.
Använda sökord: samarbetssamtal, barnsamtal, barns delaktighet, barns rätt att
komma till tals, konflikt i familjen, mediation, divorce, mediation family, child
inclusive mediation, child focused mediation,
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3.2.2 Enkäter
Enkäter som datainsamlingsmetod kan motiveras utifrån att den möjliggör en
snabb och kostnadseffektiv administration av data, att den begränsar intervjuareffekten och att den kan genomföras då respondenten har tid och möjlighet. Datainsamlingsmetoden blir naturligt fördelaktig då mätningar av större gruppers upplevelser är viktiga att påvisa (Bryman, 2011)
Under åren har standardiserade brukarenkäter (tyck-till-kort) använts i syfte att
utvärdera den samtalsmetod som används vid samarbetssamtal och barnsamtal.
Motiveringen till upplägget av tyck-till-korten kan beskrivas med att den ger en
möjlighet för föräldrar som deltagit i samarbetssamtalet att ge sina synpunkter. I
relation till frågeställningen kan data från tyck-till-korten ge en uppfattning om
hur gruppen föräldrar respektive gruppen barn uppfattar metoden. Data från besvarade tyck-till-kort gällande både föräldrar och barn har sammanställts och använts i denna studie ifrån de tre åren 2013, 2014 och 2015. Data har kvantitativt
sammanställts utifrån frekvenserna; antal föräldrar, antal kvinnor, antal män, antal samtal, antal barn, antal flickor, antal pojkar och enkätens teman.
Föräldrar har fått besvara frågorna: ”Kvinna eller man” och ”Antal samtal” samt
ta ställning till fem påståenden. De påståenden som föräldrar fått ta ställning till
är: ”Det är enkelt att komma i kontakt med er”, ”Jag har fått berätta det jag ville
och ni har lyssnat”, ”Samtalen har bidragit till konkreta förbättringar i samarbete kring barnen”, ”Jag har blivit sedd och förstådd av samtalsledarna” och
”Jag är nöjd med samtalsledarnas arbetssätt. Föräldrar har fått ange sin nöjdhet
på en skala mellan symbolerna
och . Föräldrar har också haft möjlighet till
att lämna övriga kommentarer på tyck-till-kortet. I Figur 1 nedan så visas tyck-till
korten gällande föräldrar i sin helhet (se även bilaga 1).

Figur 2. Tyck-till-kort om Samarbetssamtal för vuxna, framsida (vänster) och baksida (höger).
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Totalt har 99 stycken tyck-till-kort samlats in från föräldrar under de tre åren
2013-2015. För år 2013 inkom 16 kort, varav så gott som samtliga under hösten.
För år 2014 och 2015 inkom 41 respektive 42 kort. För dessa år har kort inkommit
både vår och höst. Frekvenserna av föräldrarnas svar redovisas i Resultatkapitlet.
Barn har också fått skatta sin nöjdhet med samtalen. Tyck-till-korten för barnen
är enklare i sin utformning. De frågor som barnen fått besvara är: ”Pojke eller
Flicka”, ”Född år”, ”Antal samtal”, ”Har vi lyssnat på dig?” och ”Har du fått
berätta om det du ville?”. Eftersom tyck-till-korten för barnen är enklare i sin
utformning har svarsalternativen: Ja, Vet inte och Nej använts. Möjlighet för barnen att skriva precis vad de vill ges också i slutet av tyck-till-korten. I Figur 2
nedan så visas tyck-till korten gällande barn i sin helhet (se även bilaga 2).

Figur 3. Tyck-till-kort om Barnsamtal för barn, framsida (vänster) och baksida (höger).

Totalt har 49 barn fyllt i tyck-till-kort under de tre åren 2013-2015. Fördelningen
är ojämn och ökar succesivt från 11 till 15 och slutligen 23 inkomna svar. Frekvenserna av barnens svar redovisas i Resultatkapitlet.
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3.2.3 Intervjuer med föräldrar och barn
Intervjuer som datainsamlingsmetod kan motiveras då den antas ge mycket bra
möjligheter att hitta en djupare förståelse för respondenters uppfattning kring, och
i sociala samspel (Patton, 2015). Utifrån studiens frågeställningar så blir intervjuer med föräldrar och barn avgörande för att få en ökad förståelse för hur de
uppfattar metoden kring, och i barnsamtal.
Urvalet av föräldrar och barn till studien gjordes genom att de som hade pågående
samarbetssamtal, och som hade tackat ja till barnsamtal, under oktober till december 2015 blev tillfrågade om att delta och fick lämna samtycke (se bilaga 3). I
tabellen nedan redovisas antalet deltagande.
Tabell 1. Antal inbjudna och bortfall fördelat på föräldrar och barn.
Inbjudna:
Bortfall:
Deltagande:

Föräldrar:
10
3
7

Barn:
6
1
5

Totalt:
16
4
12

Av 10 föräldrar som tillfrågades för intervjuer deltog sju i studien och tre tackade
nej. De tre som tackade nej till att delta uppgav olika orsaker till detta. Ett exempel
var att respondenten upplevde att reseavstånden var för långt. När det gäller barn
så deltog fem av sex barn. Tre kollegor inom socialtjänsten har utfört intervjuerna.
De har inte träffat respondenterna tidigare, utom vid en intervju. En tematiserad
intervjuguide har använts där öppna och berättande frågor har ställts. Intervjuguidens teman, gällande föräldrarna, bestod av ”Bakgrundsfrågor”, ”Bemötande”,
”Upplevelsen av samtalen”, ”Att låta barnen komma till tals” samt ”Framtid och
Uppföljning” (se bilaga 4). Fokus låg framförallt på temat ”Att låta barnen komma
till tals” då det i huvudsak berörde studiens frågeställningar (se bilaga 5). Intervjuguidens teman, gällande barnen, bestod av ”Bakgrundsfrågor”, ”Bemötande”
och ”Upplevelse av samtalen”. Fokus låg i synnerhet på temat ”Upplevelse av
samtalen” då det framförallt berörde studiens frågeställningar. Samtliga intervjuer
med föräldrar och barn har ljudinspelats och transkriberats. Bearbetning och analys av materialet har genomförts för att potentiellt hitta mönster, och att i huvudsak hitta illustrativa citat som belyser föräldrars upplevelse av att låta barn komma
till tals och barnens egna upplevelser av barnsamtalen. De tematiserade intervjuguiderna för föräldrar och barn finns att se i sin helhet som bilagor (se bilaga 4
och 5).
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3.2.4 Observationer
Syftet med data ifrån observationer är bland annat att det ger ökade möjligheter
att sätta sig in i de observerades perspektiv (Patton, 2015). Observationer av barnen i barnsamtal kan både bidra och förstärka möjligheterna att hitta fördjupad
förståelse för barnens reaktioner och uppfattningar. Observationer kan således anses vara en datainsamlingsmetod som kompletterar intervjuer. Detta då den ger
ökade möjligheter att förstå barnens uppfattningar av metoden vid barnsamtal genom en ökad förståelse av barnets perspektiv.
Observationer har genomförts och dokumenterats i skrift av en student vid samtalsledarnas samtal med sex barn. Urvalet har skett genom att föräldrar där barnsamtal ska genomföras fått förfrågan och lämnat sitt samtycke. Samtycket har inneburit att studenten får observera och skriva ner vad som sägs och vad som sker
i rummet med fokus på hur samtalsledarna gör och de frågor som ställs, samt på
barnens respons, svar och reaktioner i rummet. Barnen och samtalsledarna har
observerats genom hela samtalsprocessen gällande barnsamtal. Detta har inneburit att varje barn och samtalsledarna har observerats vid Barnsamtal 1-3, det återkopplande samtal med föräldrarna samt vid det uppföljande samtalet. Detta innebär således fem observerade samtal per barn, vilket resulterar i totalt 30 observerade samtalstillfällen.
Observatören har genomfört noggranna anteckningar som analyserats och mynnat
ut i täta detaljrika beskrivningar om hur samtalen genomförts och vad som skett i
rummet. Detta har resulterat i cirka 100 sidor transkriberad text. Det materialet har
exempelvis delats in under rubrikerna ”Innan samtalet”, ”Samtalet” och ”Reflektioner”. Vid reflektioner har också observatören haft möjlighet att jämföra om, och
i så fall hur, barnet förändrat beteende i förhållande till tidigare samtal. Reflektionerna har också möjliggjort att relatera till hur samtalsledarnas agerande ämnar
göra upplevelsen av barnsamtalen tryggare för barnen. Vidare har materialet bearbetats och analyserats vid upprepade tillfällen. Därur har samtalssekvenser valts
ut för att kunna beskriva barnsamtalen i resultatkapitlet. Detta material utgör grunden för presentationen av barnsamtalsserien. Det innebär att de samtalssekvenser
som redovisas är autentiska (utom i de fall som samtalssekvensen benämns som
fiktiva). Observationerna har också bidragit till att närmare förklara metoden för
samarbetssamtal och barnsamtal i det fiktiva ärendet som konstruerats.
3.2.5 Metodbeskrivning genom fiktivt ärende
Ett ärende av fiktiv karaktär har konstruerats för att beskriva metoden, och verktygen, vid samarbetssamtal och barnsamtal. Det fiktiva ärendet är bland annat
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konstruerat och baserat utifrån samtalsledarnas mångåriga erfarenhet av samarbetssamtal och barnsamtal. Det bygger också på de regelbundna diskussioner som
genomförts inom handledningen som samtalsledarna genomgått gällande metodutveckling av samarbetssamtal och barnsamtal.
Det fiktiva fallet bygger på data från de tematiserade intervjuer som genomförts
med föräldrar om deras upplevelse av att låta barn komma till tals och på barnens
egna upplevelser av barnsamtalen. Det bygger även på de observationer som genomförts under hela barnsamtalsprocessen. Det fiktiva ärendet bygger således på
en kombination av autentiska ärenden. Detta utifrån mångårig erfarenhet av samarbetssamtal och barnsamtal, intervjuer med föräldrar och barn samt observationer av barn och samtalsledare. Det fiktiva ärendet är dock inte identiskt med
något autentiskt ärende. Upplägget kan antas göra att det fiktiva ärendet har hög
verklighetsförankring, samtidigt som det inte är identiskt med något autentiskt
ärende och därför inte kan identifieras. Det fiktiva exemplet tar också upp problematik som samtalsledarna har bedömt som mest vanligt förkommande i samtalen
och presenteras i sin helhet i Resultatkapitlet.

3.3 Etiska överväganden

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har följts i studien (www.vetenskapsradet.se). Dessa kan beskrivas i de fyra forskningsetiska principerna informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet
handlar om att studiens deltagare ska informeras om syftet med studien, att de
deltar frivilligt och att de har möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande.
Samtyckeskravet innebär att studiens deltagare själva ska bestämma över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade materialet ska behandlas konfidentiellt och att det inte ska vara möjligt för utomstående att identifiera
individuella deltagare. Nyttjandekravet innebär att det insamlade datamaterialet
endast ska nyttjas till forskningsändamål (God forskningssed, 2011).
De medverkande har fått information om projektets mål och syfte. Respondenterna har tillfrågats både vid kontakten om de vill delta eller inte samt lämnat
skriftligt samtycke vid intervjutillfället (se bilaga 3) och muntligt samtycke vid
observationer. Respondenterna har också haft rätt att när som helst avbryta sitt
deltagande. Familjekonstellationerna kan potentiellt ha intern möjlighet att identifiera varandra utifrån presenterade citat men konfidentialitetskravet utifrån identifiering från utomstående har följts. Det fiktiva exemplet som konstruerats bygger på en kombination av flera olika ärenden och är i sig inte identiskt med något
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autentiskt ärende. Problematiken som tas upp i det fiktiva exemplet kan således
kännas igen då det är vanligt förekommande problematik, men inte vara identisk
med något autentiskt ärende. Deltagare har också givits information om att datamaterialet endast skall nyttjas i forskningssyfte då information om projektets mål
och syfte förklarats.
De bilder som används på vuxna och barn är konstruerade av samtalsledarna och
är privata bilder.

3.4 Metoddiskussion och kvalitetsvärdering

Både kvantitativa och kvalitativa metoder har använts i studien. Då flera metoder
och datakällor används vid studier av sociala företeelser så kallas det för triangulering (Bryman, 2011). Utgångspunkten har varit att en triangulering, det vill säga
flera metoder och metodologiska utgångspunkter, har bidragit till ökade möjligheter att på bästa sätt besvara studiens frågeställningar. Metoderna som använts
har varit sekundäranalys av tidigare forskning genom litteratursökning, standardiserade brukarenkäter, intervjuer med föräldrar och barn samt observationer av
barn under barnsamtal och intervjuer.
Data ifrån sekundäranalys av tidigare forskning, genom litteratursökning, kan antas vara av hög kvalité då den granskats och publicerats. Den forskning som hittats
och använts från Australien och England har också möjliggjort en tvärkulturell
jämförelse där data inte varit begränsad av ett strikt svenskt perspektiv. Forskningen från Australien har också varit av longitudinell karaktär vilket kan antas
öka kvalitén på data och de slutsatser som gjorts. Valet av sekundäranalys av tidigare forskning genom litteratursökning, kan antas vara väl förankrat för att besvara studiens frågeställningar, och de data som insamlats, bearbetas och analyserats kan antas vara av hög kvalité.
Data som använts från standardiserade brukarenkäter (tyck-till-kort) kan antas
vara av hög kvalité då den erhållits utifrån ett relativt högt antal respondenter under en relativt lång period. Relevans i förhållande till studiens syfte och frågeställningar bygger på att kvantitativ data från tyck-till-korten kan ge en övergripande
bild av hur föräldrar och barn uppfattar metoden i samarbetssamtal och barnsamtal. Validiteten gällande data från tyck-till-korten kan också antas ha förbättrats
av att respondenter fått fylla i dem anonymt. Intervjuareffekten, det vill säga möjligheten att respondenterna skulle påverkas av faktorer hos intervjuaren kan också
antas ha eliminerats. Möjligheten att göra specifika jämförelser mellan barnfoku42

serade och barninvolverande samarbetssamtal blir dock begränsad utifrån utformningen av tyck-till-korten. Data från tyck-till-korten kan dock övergripande anses
bidra till möjligheten att mäta hur föräldrar och barn uppfattar metoden i samarbetssamtal respektive barnsamtal.
Data som använts utifrån intervjuer med föräldrar och barn kan antas ge en ökad
förståelse för hur de uppfattar metoden för barnsamtal. Genom tematiserade intervjuguider har en extern reliabilitet och replikerbarhet möjliggjorts, det vill säga att
undersökningen kan upprepas genom att använda samma intervjuguide. Den externa validiteten, det vill säga att data kan påverkas av att det är olika personer som
har genomfört intervjuer, kan ha påverkats. Då fokus legat på teman, rörande barns
möjlighet att komma till tals och barnens upplevelse av samtalen, så kan problematiken rörande olika intervjuartolkningar dock antas ha begränsats. Problematiken
har också byggt på att föräldrar och barn inte ska träffa samma samtalsledare som
de haft i samarbetssamtal och barnsamtal då de intervjuats rörande metoden. Detta
har genomförts utifrån att respondenterna ska ges möjlighet att kunna få utrycka sig
fritt och kunna vara kritiska. Då studiens syfte och frågeställningar konkret berör
upplevelser av metoden i barnsamtal så kan valet av intervjuer som datainsamlingsmetod antas vara relevant och kvalitén på erhållen data vara av hög kvalité. Observationer av barn och samtalsledare har också använts som datainsamlingsmetod i
syfte att ge ytterligare ökad förståelse för hur metoden i barnsamtal upplevs. Eftersom observationer ger möjlighet att få ökad förståelse för den observerades perspektiv kan metoden antas vara ett relevant komplement till intervjuer.
För att beskriva metoden för samarbetssamtal och barnsamtal har ett fiktivt exempel konstruerats. Detta exempel har konstruerats utifrån samtalsledarnas mångåriga
erfarenhet och bearbetats vid handledning och metodutveckling av samarbetssamtal och barnsamtal. Detta bygger också på de intervjuer som genomförts med föräldrar och barn gällande föräldrars upplevelse av att låta barn komma till tals och
barnens egna upplevelser av barnsamtalen. Det bygger även på de observationer
som genomförts av hela barnsamtalsprocessen där både de deltagande barnen och
samtalsledarna har observerats. Kvalitén gällande det fiktiva fallet kan således antas vara hög. Detta då det bygger på en kombination av autenticitet från verkliga
ärenden. Samtidigt är det fiktivt i den bemärkelsen att det inte är identisk med något
autentiskt fall av etiska skäl. Det fiktiva fallet presenteras i Resultatkapitlet.

43

44

4. Resultat och analys

I det här kapitlet redovisas studiens resultat. Samtalsstrukturen för både föräldrar
och barn presenteras och samtalsmetoderna vid de olika samtalen beskrivs. Samtalen är uppdelade med hjälp av en ärendetypisk familj samt från observationer,
intervjuer och inspelade samtal. Samtalstekniker och verktyg som används vid
samtalen sammanfattas och beskrivs nedan. Föräldrars och barns uppfattning av
samtalen presenteras under olika teman. Vidare redovisas tyck-till-korten (se bilaga 1 och 2) från barn och föräldrar genomförda under åren 2013-2015. Nedan
beskrivs strukturen med samtalen för både föräldrar och barn samt samtalsledarnas förhållningssätt och förberedelser.

4.1 Strukturer, förberedelser och avslutningar vid samtalen med föräldrar och barn
Samarbetssamtalen är frivilliga och bygger på att föräldrar vill komma överens
om hur de ska finna lösningar för sina barn på bästa sätt. Samtalen är strukturerade
och syftar till att föräldrar ska kunna komma överens om frågor som rör vårdnad,
boende, umgänge och barnets försörjning. Samtalsledarnas roll är att leda samtalen utifrån föräldrarnas frågeställningar så att de kan finna samförståndslösningar.
Nedan i modellen visas samarbetssamtalen genom en schematisk modell. Den
första kontakten med samarbetssamtal och de gemensamma delarna vid samtalen
beskrivs nedan och därefter mer detaljerat under varje rubrik i resultatet.
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Figur 4. Flödesschema gällande samarbetssamtal.

Föräldrarna tar själva kontakt med BarnCentrum som tar emot förfrågan. Det har
även hänt att barn själva kontaktat BarnCentrum och önskat att föräldrarna ska gå
på samarbetssamtal. En samtalsledare ringer upp båda föräldrarna för att ta reda
på deras inställning till att mötas i samarbetssamtal. Om båda är överens om att
komma på samtal så skickas kallelser ut till deras första enskilda samtal. Det
skickas ut tillsammans med två kortare broschyrer om ”Samarbetssamtal” (se bilaga 6) och ”Några saker att tänka på när man separerar eller lever isär” (se
bilaga 7). Broschyrerna har tagits fram och utvecklats inom verksamheten sedan
år 2003. I broschyrerna presenteras samtalens syfte och vad de kan leda till.
Samarbetssamtalen inleds alltid med varsitt enskilt samtal för respektive förälder,
därefter sker alla samtal gemensamt. Samtalen pågår vanligtvis 1 timme och 15
minuter och föräldrarna bjuds på kaffe eller te. Samtalen leds av två samtalsledare.
Samtalsledarnas förhållningssätt i samtalen är att förhålla sig neutrala till föräld46

rarnas berättelser; med andra ord att inte ta parti eller värdera deras olika beskrivningar. Samtalsledarnas uppgift är att leda processen, hålla formen vid samtalen
och att hålla fokus på barnens behov och att bekräfta föräldrarna när de närmar
sig samförståndslösningar. Samtalen utgår från att föräldrarna är experter på sina
barn och vilken lösning som är det bästa för sin familj. Efter det första gemensamma samtalet erbjuds barnen att komma på tre enskilda barnsamtal.
Barnen har tre enskilda samtal som pågår cirka 45 minuter därefter sker ett återberättande samtal till föräldrarna då barnet vanligtvis är med. Samtalen är strukturerade utifrån följande teman:
• Samtal 1 – Barnets familj och vardag
• Samtal 2 – Känslor och upplevelser
• Samtal 3 – Barnets drömbild och framtid
Dessa teman presenteras mer utförligt under varje samtal (se nedan). Under samtalen bjuds barnet på något ätbart och något att dricka.
Barnen och föräldrarna erbjuds även ett uppföljande samtal efter att samtalsserien
avslutats, vanligtvis 3-6 månader efteråt. När kontakten med familjen avslutas får
både föräldrar och barn fylla i ”tycktillkort” om deras upplevelse och om nyttan
av samarbetssamtalen. Dessa sammanställs och används vid uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Samtalsledarna förbereder alla samtal tillsammans oavsett om det är föräldrasamtal eller barnsamtal. Detta görs genom att bestämma vem som håller i samtalsledningen och vem som skriver på tavlan eller på stödlapp se bilaga. Samtalsledarna
har avsatt 15 minuter innan mötet för detta. Då pratar de även ihop sig om det är
något särskilt de ska tänka på utifrån föräldrarnas beskrivning av barnet, till exempel om föräldrarna beskrivit att barnet är tystlåtet, har någon diagnos eller annan svårighet. Utifrån detta förbereds även vissa av verktygen som de tror kan
behöva användas. Rummet ses över och förbereds.
Efter samtalen har samtalsledarna ytterligare 15 minuter för att tala med varandra
om vad som skett under samtalet, går igenom frågor som ställts och hur barnen
svarat, om det är något som ska förändras till nästa gång, hur verktygen använts,
om barnen gillade fikat etc. Samtalsledarna gör minnesanteckningar det som ritats
och skrivits på whiteboarden genom foto och utskrift.

47

4.2 Föräldrasamtal

Nedan följer en beskrivning av samtalen med föräldrarna och verktyg som används i samtalen. För att beskriva samtalen används ett fiktivt exempel av en separerad familj som tagits fram genom handledning, observationer, intervjuer och
samtalsledarnas tidigare erfarenheter. Hur verktygen används presenteras också i
beskrivningarna av samtalen.
4.2.1 Verktyg vid föräldrarnas samtal
Nedan beskrivs olika verktyg som används vid föräldrasamtalen.
Dessa är: Familjekartan, Trappan, Tillitsskalan, Centrala begrepp, Föräldrarnas
teman, Livslinjen, Separationens påverkan på barnet, Umgängesschema och Fyrfältsbilden.
Familjekarta
Familjekartan används för att ge en övergripande bild av hur familjen ser ut och
hänger samman samt vilka personer som är viktiga för barnet/barnen.

Figur 5. Exempel på utformning av familjekarta.

Trappan
Trappan är ett visuellt verktyg för att beskriva och få ett samtal kring föräldrars
förutsättningar, motivation och vilja. Samtalet förs om hur de ser på den andre
förälderns föräldraförmåga och förmåga till att i samarbetssamtal kunna finna och
pröva nya överenskommelser.
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Figur 6. Trappan.

Tillitskalan
Tillitsskalan används för att tydliggöra hur föräldrarnas tillit till varandras föräldraförmåga ser ut. Den ger också en möjlighet att se om det finns grund för samarbetssamtal. Den är även ett verktyg för att ge svar på vad den ena föräldern anser
att den andra behöver göra för att tilliten ska öka. Om tilliten till varandras föräldraförmåga saknas är möjligheterna till samförståndslösningar svår och samarbetssamtal är, utifrån detta, inte rätt arena.

Figur 7. Tillitsskalan (VAS: Vertikal analog skala).

Nulägesbeskrivning
Begreppen vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning tas alltid upp vid
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de enskilda samtalen med föräldrarna. Föräldrarna får information om begreppens
innebörd. Frågor ställs till föräldrarna om dessa begrepp, detta för att klargöra och
identifiera inom vilket/vilka av dessa områden samarbetssamtalen ska fokuseras.
Exempel på frågor som ställs till föräldrarna i relation till begreppen listas nedan:
Vårdnad: Är vårdnaden ensam eller gemensam?
Boende: Hur bor barnet? Var är barnet folkbokfört?
Umgänge: Umgänge: Hur umgås/vistas barnet med vardera föräldern? Finns det
ett umgängesschema? Hur ser det ut? Finns något bestämt kring högtider, semestrar och lov?
Barnets försörjning: Frågor kring barnomsorg, barnbidrag, försäkringar, underhållsbidrag, underhållsstöd, etc.
Föräldrars teman
Det föräldrarna önskar att lösa och resonera kring med den andra föräldern då det
gäller deras gemensamma barn. Teman ska ligga inom ramen för samarbetssamtal
och handla om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning.
Livslinje
Livslinjen är ett verktyg för att ställa frågor kring viktiga händelser under föräldrarnas gemensamma liv. Dessa kan handla om hur de löst konflikter och hur föräldrarna fattar små och stora beslut samt frågor kring deras föräldraförmåga.

Figur 8. Exempel på utformning av livs-/tidslinje.

Separationens påverkan på barnet
Föräldrarna får frågor rörande vad som blivit positivt respektive negativt för barnet efter föräldrarnas separation. Det är viktigt att föräldrarna besvarar detta utifrån barnets perspektiv och inte sitt eget. Detta för att tydliggöra att det är barnets
bästa som fokuseras i samarbetssamtalen.
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Figur 9. Positiva och negativa aspekter för barnen/barnet till följd av separationen.

Boende/umgängesschema
Ett boende/umgängesschema kan användas för att tydliggöra hur barnets boende/umgänge med respektive förälder är upplagt. Följande figur visar ett växelvist boende där byte sker på fredagar:

Figur 10. Exempel på växelvist boende med byte fredagar (M: Mamma, P: Pappa).

Då umgänget istället sker varannan helg kan umgängesschemat istället se ut enligt
figuren nedan.
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Figur 11. Exempel på umgänge varannan helg med byte fredagar (M: Mamma, P: Pappa).

Då oenighet mellan föräldrarna gällande umgänge kan vara temat för samarbetssamtalen blir umgängesschemat ett användbart verktyg för att tydliggöra alternativ och överenskommelser.
Fyrfältsbilden
Fyrfältsbilden görs med syfte att ha barnet i fokus inför dialogen om föräldrarnas
teman, det vill säga att flytta fokus från föräldrarnas tidigare parrelation till deras
föräldrarelation. Den tydliggör föräldrarnas gemensamma ansvar för att barnen
ska må bra och utvecklas. Att de fortfarande har rätt till sin fritid och sitt nätverk.

Vem är barnet?

Vad behöver barnet för
att må bra?

Bild på
barnet
Fritid/Nätverk

Nuläge
Vårdnad
Boende
umgänge
Barnets försörjning

Figur 12. Fyrfältsbilden med barnet i centrum.
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4.3.2 Enskilt samtal med föräldrar
För att förstå processen och metoden kommer ett typärende/standardexempel med
familjen Adam, Sara, Kalle, Lisa och Hans att användas. Detta exempel har tagits
fram vid handledning och metodutveckling för att kunna beskriva samarbetssamtalens process. Karaktärerna är en mix av flera olika familjer som under årens lopp
varit på samarbetssamtal. De ämnen och svårigheter som presenteras är de som
samtalsledarna har bedömt är mest vanligt förekommande i samtalen.
Alla frågor som ställts till föräldrarna vid det enskilda samtalet har som syfte att
utröna föräldrarnas samarbetsförmåga, deras konfliktnivå samt motivation till att
finna samförståndslösningar kring vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning. Dessa samtal förs alltid med stöd av whiteboard, samtalsledarna ritar en familjekarta och för upp föräldrarnas berättelse på tavlan. I figur 13 så visas hur en
whiteboardtavla ser ut vid slutet av ett enskilt möte med föräldrarna. I exemplet
med föräldrarna Adam och Sara har de de gemensamma barn Kalle 13 år, Lisa 11
år och Hans 8 år.

Figur 13. Familjekarta vid enskilt samarbetssamtal med Adam i den fiktiva familjen.
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I figuren visas familjekartan som samtalet startas med. Familjen beskrivs med
streck hur den hänger ihop. Adam och Sara är föräldrar till Kalle, Lisa och Hans.
Strecket som binder samman Adam och Sara symboliserar parrelationen som nu
är bruten med två mindre vertikala streck. Strecket som symboliserar den ekonomi
som föräldrarna har gemensamt kring sina barn är streckad. Vidare har både Adam
och Sara nya partners som också ingår i familjekartan. De röda hjärtformade linjerna markerar barnens utvidgade familjesystem. Den markerade röda trekanten
symboliserar den livslånga föräldrarelationen som föräldrarna har till barnen och
är fokus för samarbetssamtalen.
När föräldrar får göra familjekartan ställs även frågor om viktiga vuxna i barnens
liv på respektive sida. Dessa skrivs upp på respektive sida. Adam och Sara ges
möjlighet att i lugn och ro vid enskilda samtal beskriva sin familj, historia och
dilemman. Adam och Sara får samma frågor om hur deras tid tillsammans sett ut
som par och familj, om deras meningsskiljaktigheter samt konflikter. En skanning
genomförs om det har förekommit alkohol, droger, våld eller psykisk ohälsa i familjen. Hur har de löst frågor som rör barnen fram till nu och vad är det de vill ha
hjälp med.
I exemplet med Adam och Sara beskriver båda att det var Sara som tog initiativet
till skilsmässan. De har två olika uppfattningar om hur deras gemensamma liv
varit. Sara beskrev att hon har tagit huvudansvaret för familjen och barnens aktiviteter, läxor etc. Hon menar att Adam mest arbetat och att de sedan hittat på
gemensamma saker på helgerna men att mycket kretsat runt hans intressen. Sara
har försökt att ta upp detta med Adam under deras tid tillsammans och upplevt att
han inte har lyssnat eller velat ändra sig vilket lett fram till hennes beslut om skilsmässa. Sara uppger att Adam inte tror på henne och beskyller henne för att ljuga
om sin nya partner och att Adam säger sina åsikter om Claes till barnen.
Enligt Adam har de haft ett bra liv tillsammans, han blev chockad över Saras beslut. Sara träffade en ny man relativt snart efter skilsmässan vilket Adam inte riktigt tror på. Enligt Adam så är det en efterkonstruktion; Sara och Claes träffades
innan de skilsmässan. Adam uttrycker också ett starkt agg mot Claes och beskriver
att barnen inte heller gillar honom. Adam är arg, ledsen och besviken på Sara. I
figuren syns plus och minustecken. När dessa tecken skrivs så ställs frågor kring
hur föräldrarna tror att barnen uppfattat separationen. Vid de frågorna ber vi föräldrarna att försöka se med barnens ögon hur det var för dem. Detta beskrivs i
exempel 1a:
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Exempel 1a:
Samtalsledare: Om du ser med dina barns ögon, vad tror du att de
skulle säga har varit bra med att ni separerat?
Sara: Att de fått en mamma som mår bättre.
Adam: Finns inget som blivit bra för dem.
Samtalsledare: Vad tror du att de skulle säga har blivit sämre?
Sara: Att de fått en sämre kontakt med mig.
Adam: Att de inte har oss tillsammans, varje dag.

För att samtalsledarna ska kunna bedöma vilken förmåga föräldrarna har att nå
samförståndslösningar så förs samtal om föräldrarnas tillit till varandras föräldraförmåga. För att tydliggöra det för föräldrarna ritas en tillitsskala från 1-10 upp
där föräldrarna får värdera sin tillit till varandras föräldraförmåga. Detta visas i
exemplet nedan:
Exempel 1b:
Samtalsledare: Om du tänker på skalan här 1 till 10 så är 1 den värsta
tänkbara föräldern, där lämnar man inte sitt barn. 10 är världens bästa
förälder, var sätter du Sara?
Adam: Ja jag skulle säga 3 för hon sviker och ljuger för oss.
Samtalsledare: Menar att du att det här är sån hon är som förälder?
Har hon alltid varit sån?
Adam: Nä hon har varit världens bästa mamma.
Samtalsledare: Så när du lämnar barnen där idag, vilken siffra får hon
på det?
Adam: Nja, men då är hon ju kanske en 5-6 för hon har ju svikit oss
alla och slagit sönder familjen.
Samtalsledare: Vad behöver hon göra för att få en högre siffra?
Adam: Ja hon behöver göra slut med Claes eller se till att barnen inte
träffar honom.
Här förs ett resonemang med Adam om vad det är som gör att barnen
inte ska träffa Claes och om Adams oro för barnen.
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Samtalsledare: Vad tror du Sara sätter för siffra på dig?
Adam: Jag tror hon sätter högt typ åtta, hon vet ju att jag är en bra
pappa.

Figur 14. Tillitsskala med angivelser av den ena föräldern.

Ett annat bildligt verktyg för att kunna utröna föräldrarnas motivation och vilja att
pröva överenskommelser används samarbetstrappan. Var befinner sig föräldrarna
i sin motivation till förändring. Samarbetstrappan används även för att kunna beskriva samarbetssamtalsarena och vad som skiljer det från tingsrätten det vill säga
”Här är det ni föräldrar som fattar besluten med hjälp av oss som samtalsledare”
Se figur 15.

Figur 15. Samarbetstrappa
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Ett annat syfte med de enskilda samtalen är att föräldern får möjlighet att i lugn
och ro få mer ingående information om samarbetssamtal, och efter samtalet ta
ställning till om hen tror att det kommer hjälpa dem att finna lösningar runt barnen. Samtalsledarna gör även en bedömning om samarbetssamtal är rätt stöd till
föräldrarna. Mer detaljerade frågor runt barnen förs vanligtvis vid det första gemensamma samtalet. Samtalsledarna beskriver även barnsamtalen under de enskilda samtalen men också att de får fatta besluten på det gemensamma samtalet
om barnsamtal. Föräldrarna får även skriftlig information om barnsamtalens syfte
och innehåll (se bilaga 8). Många föräldrar tar även själva upp frågan om barnen
får komma på samtal.
I figuren 13 i exemplet är Adam och Sara överens om att de ska gå på samarbetssamtal och samtalsledarna har även sett att de har gemensamma teman, som exempelvis umgänge och semester, som de behöver komma överens om. Samtalsledarna har uppmärksammat att Adam och Sara har olika mål med samarbetssamtalen men att båda har uppgett att de är beredda att kompromissa för att finna
samförståndslösningar. Adam och Sara förbereds av samtalsledarna inför deras
gemensamma möte. Samtalsledarna beskriver innehållet och upplägget för det gemensamma samtalet, till exempel att de som föräldrar få beskriva sina barn och
deras behov. Strukturen på mötet beskrivs och vilka förhållningssätt som gäller
exempelvis så är det samtalsledarna som fördelar ordet och håller i mötet och att
mötet kan avbrytas för en paus om föräldrarna hamnar i affekt. Föräldrarna får
även information om vikten av att alla dilemman som uppkommer under tiden för
samtalsserien tas upp vid mötena. Det beskrivs att det är viktigt att alla parter får
höra samma saker vid samma tillfälle d.v.s. inga individuella kontakter mellan
samtalen då detta inte gagnar samförståndslösningar.
4.3.3 Gemensamt samtal
Det första gemensamma samtalet har fokus på de unika barnen och deras behov.
Fyrfältsbilden, Barnet i Centrum, figur 16, som används är framtagen i handledning för att sätta fokus på barnet, rama in barnets behov, nätverk, fritid och för att
samtalsledarna ska få en uppfattning om var det råder samstämmighet eller inte.
Vidare är ett syfte att tydliggöra för föräldrarna att det är barnets behov som ska
vara det centrala i deras lösningar. Här får föräldrarna turas om att beskriva sitt
barn och de får frågan om de håller med varandras beskrivningar. Det är samtalsledarna som bestämmer ordningen i rummet så att båda får komma till tals. Är det
en förälder som inte träffat sitt barn på länge så är det här en chans att få en tydli57

gare och bredare bild av barnet. Att bidra till att föräldrarna kan planera och samarbeta utifrån deras egna beskrivningar av vad Kalle, Lisa och Hans behöver. Det
första som görs är att sätta upp en bild på barnet i mitten av tavlan. I figur 16 visas
hur det kan se ut på whiteboarden som samtalsledarna använder. Exemplet som
beskrevs i figur 13 fortsätter beskrivas i figur 16.

Figur 16. Fyrfältsbild Barnet i Centrum.

Vid det gemensamma samtalet får Sara och Adam turas om att beskriva sina barn.
Samtalsledarna låter Adam och Sara bestämma vilket barn som samtalet ska börja
med. De väljer Kalle. En av samtalsledarna leder mötet och fördelar ordet mellan
föräldrarna så att båda får komma till tals. Adam och Sara får starta med att beskriva ”Vem är Kalle?” (Se ruta 1.) Innan samtalsledaren byter fokus från ruta 1 till
ruta 2 så ställs alltid frågan om de håller med om varandras beskrivningar eller
inte. Detta görs för att skapa samsyn hos föräldrarna runt barnets behov. När
Adam och Sara fått beskriva sina barn ger samtalsledarna feedback på föräldrarnas förmåga att beskriva sina barn och gärna positiv feedback av att de har en
samsyn på sina barns behov.
Exempel 1c:
Samtalsledare 1: Vad tänker du på som mest har lyssnat nu?
Samtalsledare 2: Ja det märks att det är era gemensamma barn som
ni pratar om för ni håller med varandra och har en gemensam bild
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över vad era barn behöver. Det är väldigt bra förutsättning för era
fortsatta samtal här. Det märks att ni båda två är här för att hitta lösningar för era barn.

Därefter övergår samtalet till föräldrarnas teman. Samtalsledarna inleder ofta det
med att säga:
Exempel 1d:
Samtalsledare 1: Vi har ju träffat er båda enskilt och ni har ju många
olika teman som ni behöver ta upp med varandra men vi har uppfattat
att umgänget står högst på listan för era båda. Så ska vi börja med
det idag?

I exemplet gällande Kalle, Lisa och Hans så behöver föräldrarna i första hand hitta
lösningar för umgänget med barnen. Båda föräldrarna har vid det gemensamma
samtalet även uttryckt att de är oroliga över hur barnen mår. I Saras och Adams
fall så är båda överens om att barnen ska få komma på barnsamtal. Samtalsledarna
beskriver återigen barnsamtalen se exemplet nedan.
Exempel 1e:
Samtalsledare 1: Barnsamtalen utgår från Barnkonventionen och
barns rätt att få komma till tals och bli lyssnade på och få information
om hur det kan vara att ha en mamma och pappa som är skilda och
att många mammor och pappor behöver hjälp med det ibland. Samtalen är inte utredande eller behandlande utan är enbart tänkta att ge
barnen möjlighet att få uttrycka sig om hur de har det just nu i sina
liv. Vi berättar för era barn om skillnaden mellan vilja och bestämma,
att det inte är de som ska ta ansvar för viktiga beslut utan att det är ni
som gör det men att de har rätt att uttrycka en åsikt om de vill.
Sara: Hur går det till då? Ska vi följa med in?
Samtalsledare 2: Ni får följa med upp till väntrummet och så kan ni
följa med in och kika på var vi kommer vara. Sen får ni antingen
vänta utanför eller ta en sväng på stan. I så fall kan vi ringa till er när
vi är färdiga. Vi bjuder på nån fika eller mellis också, är det nåt som
era barn inte tål?

Ovan beskrivs innebörden av barnsamtalen, att de har utgångspunkt i Barnkonventionen, barns rätt att få information, komma till tals och bli lyssnade på samt
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att samtalen är en ögonblicksbild av hur barnen har det just nu. Samtalen genomförs enskilt med barnen och föräldrarna får vänta utanför. Det framhålls att barn
inte förväntas ta ansvar för vuxnas beslut och handlingar men att de har rätt att få
uttrycka sin mening i frågor som rör dem.
Samtalet fortsätter med att resonera kring olika scenarier för umgänget och olika
förslag tas fram. Adam och Sara bestämmer att de ska avvakta med att ändra på
något tills barnen gått på samtal. De ska fundera på hur de vill ha umgänget och
på hur det blir för alla i familjen utifrån de olika förslagen. Tre enskilda samtal
med barnen bokas och även en återberättande gemensam tid samt en gemensam
föräldratid för fortsatt dialog om deras teman.

4.3 Barnsamtal

Nedan kommer en beskrivning av barnsamtalens tre samtal samt återberättandet
till föräldrarna och verktyg. För att beskriva samtalen används intervjuer, observationer och inspelningar av barnsamtal. Med verktyg menas de olika hjälpmedel
som kan användas tillsammans med barn. Hur de används presenteras också i beskrivningarna av samtalen.
4.3.1 Verktyg vid barnsamtal
Vid samtalen med barnen används olika verktyg, nedan presenteras de vanligaste
med en kortare förklaring till. Samtalsledarna har valt att använda sig av dessa
olika verktyg för att möjliggöra för barn att kunna använda flera olika sinnen vid
berättandet.

Stones have feelings too:
Stenkort som visar olika känslouttryck. Används ofta i början och slutet på samtalen.,
samt vid återberättandet till
föräldrarna.
Korten är från: St Luke´s innovative resources 2006
ISBN: 0957823193
Figur 17. Stenkort.
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Skilda vägar:
En bok om hur det är för Sally 5 år
och Jonas 7 år då deras föräldrar separerar. Boken beskriver olika situationer, barnens tankar och känslor.
Varje kapitel avslutas med frågor.
Skriven av Inger Ekbom, Rädda barnen

Figur 18. Skilda världar.

Ryska dockor:
Dockor som bland annat används för
att beskriva familjekonstellationen
och andra sammanhang som barnet
vill visa eller berätta om.

Figur 19. Ryska dockor.
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Leksaksfigurer:
Figurer som bland annat används för
att beskriva familjekonstellationen
och andra sammanhang som barnet
vill visa eller berätta om.

Figur 20. Leksaksfigurer.

Whiteboard:
Används för att rita och skriva det
som sägs i rummet tillsammans med
barnet.

Figur 21. Barn vid whiteboarden.

4.3.2 Barnsamtal 1 – Barnets familj och vardag
Samtalet inleds med en lära-känna-fas som uppvärmning av samtalet. Då barnet
och föräldern kommer möts de upp i väntrummet och samtalsledarna hälsar intresserat på föräldern och därefter på barnet. Genom att hälsa på föräldern först
ges barnet möjlighet att se oss och relationen mellan samtalsledare och förälder.
Dett går att exemplifiera på följande sätt:
Exempel 1f:
Samtalsledarna möter upp Adam, Kalle, Lisa och Hans i väntrummet. Samtalsledarna hälsar på Adam först och därefter på barnen.
Hans kikar i backen, Lisa tar i hand och är lite avvaktande och Kalle
säger ”Tja”.
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Föräldern och barnen följer med in i samtalsrummet och det bestäms var föräldern
ska vänta och vid vilken tidpunkt samtalet är slut. Samtalsledarna beskriver kort
vad som ska hända och hur lokalen ser ut, exempelvis var toaletten finns. Dessa
delar i samtalet är viktiga för att skapa en struktur och för att barnet ska få förutsägbarhet. När föräldern lämnat rummet ordnar samtalsledarna med fika och
småpratar, barnen får då en möjlighet att bekanta sig med rummet och oss. Barnen
får sedan sätta sig var de vill.
Nedan beskrivs en sammanhangsmarkering utifrån det fiktiva exemplet av det
första samtalet. Det innebär att samtalsledarna berättar: Vilka är vi? Vad gör vi
här? Vidare fortsätter samtalsledarna med att beskriva att vi träffar många skilda
föräldrar.
Exempel 1g:
Samtalsledare 1: Jag heter [namn] och har två barn som inte bor
hemma längre och är stora. Vi träffar många föräldrar som har skiljt
sig och som kanske behöver lite hjälp för att kunna bestämma hur
barnen ska bo eller hur man ska göra med barnens saker.
Samtalsledare 2: och jag heter [namn] och har två barn som är ungefär lika gamla som er. Vi har träffat era föräldrar och då tycker vi att
det är viktigt att vi får träffa er också. Vi är ganska nyfikna och ställer
en massa frågor och man svarar om man vill.
Samtalsledare 1: Vi brukar rita en del på tavlan, läsa ur en bok ibland
och använda de här stenkorten.

Detta görs för att barnen ska få lära känna och veta vilka vi är, för att skapa trygghet och därmed möjliggöra och stimulera barnet att berätta. Samtalsledarna beskriver att de möter många föräldrar som är skilda och inte är överens om var
deras barn ska bo och vad de behöver. Därför vill samtalsledare träffa barnen som
det handlar om och lyssna på vad de tycker och tänker. Ovan beskrivs hur sammanhanget kring samarbetssamtal normaliseras vilket ofta underlättar för barnet
att vilja berätta om just sin familj. Samtalsledarna informerar även barnen om att
det finns internationellt avtal som beskriver att barn har rätt att komma till tals och
bli lyssnade på som heter Barnkonventionen. Samtalsledarna beskriver skillnaden
mellan vilja, bestämma och bli lyssnad på och att deras föräldrar har ansvaret att
bestämma så att det blir så bra som möjligt för barnen. Detta kan avlasta barnets
eventuella känsla av ansvar för sina föräldrars konflikt och beslut som rör dem
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själva. Barnen tillfrågas om vad deras föräldrar har berättat för dem om samarbetssamtal. Samtalsledarna förmedlar att de vet lite grann om hur barnet har det
utifrån det som föräldrarna har berättat. Barnen får veta vad föräldrarna sagt för
positiva saker om dem.
Nedan beskrivs ett exempel på hur en sammanhangsmarkering kan ske, med
yngre barn.
Exempel 2a:
Exempel på observation av ett syskonpar Mia 5 år och Linus 6 år:
Mia och Linus springer in i rummet och hittar direkt till leksakerna
och börjar leka med dem. Samtalsledarna ställer frågor om figurerna
och barnen börjar berätta om dem och leker vidare, medan samtalsledarna berättar lite om sig själva. Vad de heter och att de har egna
barn. De frågar även barnen hur gamla de är. Efter det berättar de att
de träffar föräldrar som skiljt sig och att de tycker att det är viktigt
att lyssna på barn, hur de har det och vad de vill.
Samtalsledare: Vi är nyfikna vuxna som ställer en massa frågor och
ritar på tavlan. Ni får berätta vad ni vill för oss.
Samtalsledare: Mamma och pappa är här för att prata med varandra
och hitta lösningar och bestämma hur det ska bli för att det ska bli så
bra som möjligt för er.
Samtalsledare: Har mamma och pappa berättat om varför du är här?

I exempel 2a visas hur samtalsledarna följer barnens tempo och initiativ, samtidigt
som ramarna och strukturen för samtalets följs. Det ger en avslappnad och trivsam
miljö och ett bra klimat för fortsatta samtal.
Därefter fortsätter samtalet vanligtvis med stenkorten. Dessa används för att beskriva och underlätta berättandet för barnen. Samtalsledarna förklarar att alla ska
ta ett kort som visar hur det känns att komma till oss just nu. Barnen och samtalsledarna väljer varsina kort och barnen bestämmer vem som börjar säga hur det
känns just nu. Nedan visas ett exempel på ett stenkort som en samtalsledare valt
vid inledningen av det första barnsamtalet.
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Figur 22. Stenkort.

Exempel 2b:
Samtalsledare: Jag tycker att det känns bra att få träffa er och jag är
nyfiken på hur ni har det.

Ovan beskrivs hur samtalsledarna inleder samtalet för att därefter fortsätta med
temat. Vid det första samtalet är temat barnets vardag, familjekonstellation, tiden
innan och vid föräldrarnas skilsmässa. Samtalsledarna gör tillsammans med barnen en familjekarta liknande föräldrarnas. Där ges de möjlighet att berätta om hur
deras familj ser ut och vilka viktiga personer de har runt sig och även husdjur.
Detta görs på olika sätt utifrån vad barnet väljer. Vissa vill använda våra ryska
dockor, andra vill använda whiteboarden, vissa pratar och vill att samtalsledarna
ritar på tavlan. De får också beskriva personerna och samtalsledarna skriver upp
det på tavlan. Frågor ställs kring skilsmässan, om mamma eller pappa träffat nya
partners, barnens vardag, hur är den idag, kompisar, skola etc. Finns något som
blivit bra efter att mamma och pappa skiljt sig och finns det något dåligt?
Nedanstående beskriver delar ur det första samtalet ur det fiktiva exemplet med
Kalle 13 år, Lisa 11 år och Hans 8 år.
Exempel 1h:
Samtalsledarna träffar alla tre barnen tillsammans. Samtalsledarna
ritar upp familjekonstellationen på tavlan. Barnen berättar om sin
vardag, kompisar och vad de tycker om. De beskriver också hur deras
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familj ser ut och vilka som bor tillsammans. De berättar hur det var
när deras föräldrar skiljde sig och vad de kommer ihåg ifrån den tiden. Kalle och Lisa minns mest. Men alla tre barnen funderar och
undrar över varför mamma och pappa egentligen flyttade isär. Samtalsledarna frågar barnen om de tycker att någonting har blivit bättre
sedan föräldrarna flyttade isär. De tycker ingenting har blivit bättre
och de får inte bestämma hur de ska bo och var de ska vara. Barnen
har önskningar kring att mamma och pappa ska bli sams och flytta
ihop, men de tror inte att det går.
Lisa säger: tänk om det fanns ett sagogryn, då skulle jag önska att de
blev ihop igen.
Under samtalet får också barnen beskriva mamma och pappa var för
sig. Samtalsledare: Vad är mamma bra på?
Hans: Att kramas och mysa.
Lisa: Att laga mat.
Samtalsledare: Vad är pappa bra på?
Kalle: Att hitta på saker med oss.
Lisa: Att laga mat han också.
Samtalsledare: Finns det något som mamma och pappa är mindre bra
på? Om vi börjar med mamma?

I exemplet ovan skriver samtalsledarna på tavlan vilket underlättar berättandet för
barnen. Det skapar rörelse i rummet vilket är hjälpsamt för att skapa en naturligare
samtalsmiljö. Det ger också en schematisk bild över det barnen berättar och beskriver om sin familj och vardag.
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Figur 23. Exempel på familjekarta vid barnsamtal.

Barnen ges utrymme att fundera, reflektera, reagera och ändra samt använda flera
sinnen för att följa med i vad som sägs och skrivs.
I exempel 2c visas ytterligare ett exempel från en observation av ett första barnsamtal med ett syskonpar Mia 5 år och Linus 6 år:
Exempel 2c:
Samtalsledare 1: Idag ska vi prata om hur er familj ser ut.
Samtalsledarna börjar med att göra en familjekarta på whiteboarden.
Samtalsledare 1 skriver på tavlan medan samtalsledare 2 sitter och
de hjälps åt med att ställa olika frågor. Barnen har spontant tagit fram
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korgen från hörnet med leksaker i och börjar leka med dem. Samtalsledarna följer barnen och barnen får visa vilka av leksakerna som är
mamma och pappa. Barnen tar upp att pappa träffat en ny tjej.
Varje gång barnen beskrev någon av sina familjemedlemmar tog de
också en leksak som de sa var den personen. Samtalsledare 1 gjorde
samtidigt familjekartan på whiteboarden och ritade vad barnen beskrev.

Figur 24. Leksaksfigurer för beskrivning av familjekonstellationen.

I exemplet med Mia och Linus använder de olika leksaker för att beskriva sina
familjemedlemmar. I exemplet framgår det tydligt hur samtalsledarna följer barnens behov av uttryckssätt. I det här exemplet får leksakerna vara symboler för
barnens familj och nätverk. Samtalsledare skriver på tavlan är för att kunna verifiera barnets berättelse, har det uppfattats rätt. Det samtalsledarna skriver på tavlan är det barnen berättar. Barnens ord omformuleras inte till ett vuxenspråk utan
samtalsledarna är noggranna med att använda barnets egna ord för att kunna berätta som barnen säger och därmed viktiggöra barnets berättelse. När samtalsledarna agerar i rummet med hjälp av tavla, fika och andra verktyg får barnet flera
olika sätt att uttrycka sig på.
När tiden börjar närma sig slutet på samtalet sammanfattar samtalsledarna innehållet och berättar om vad som ska ske nästa gång. Att barnen får reda på vad som
ska hända nästa gång ger dem en chans att förbereda sig och en känsla av sammanhang och förutsägbarhet. Därefter avslutas samtalet vanligtvis med att barnen
och samtalsledarna tar varsitt stenkort och säger hur det känns just nu. Sedan går
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barn och samtalsledare tillsammans ut till föräldrarna. Samtalsledarna berättar
kort för föräldrarna om temat idag och stämmer av inför nästa möte. Barnet överlämnas till föräldern och barnen får då återigen se att det finns ett bra förhållande
mellan de vuxna.
4.3.3 Barnsamtal 2 – Känslor och upplevelser
Samtalsledarna börjar med att möta upp barnet i väntrummet och inleder som vid
första samtalet exempelvis med att bestämma var föräldern väntar o.s.v. Vanligtvis är barn mer bekväma vid det andra samtalet både med lokalerna och samtalsledarna vilket märks på deras kroppsspråk och sätt att prata. I samtalsrummet börjar samtalsledarna ordna med fika och frågar barnen vad de minns från förra mötet
och om de tänkt på något särskilt sen sist. Nedan beskrivs detta utifrån det fiktiva
exemplet med Kalle, Lisa och Hans:
Exempel 1h:
Samtalsledare 1: Hur har ni haft det sen ni vi sågs sist?
Kalle: Vi var och badade efter er igår. Det var kul, men pappa var
lite trött efter jobbet.
Samtalsledare 2: Har ni tänkt på det vi pratade om?
Lisa: Nä inget särskilt men det kändes bra att komma hit.

Därefter lägger samtalsledarna och barnen tillsammans ut stenkorten på det runda
bordet. Uppgiften är att ta det kort som ”du tycker visar hur det känns just nu”.
Även samtalsledarna tar ett kort utifrån samma uppgift.
I exempel 2d beskrivs ett sådant tillfälle vid Mias (5 år) och Linus (6 år) andra
samtal:
Exempel 2d:
Alla får välja varsitt stenkort och sedan får alla förklara varför man
tagit just det kortet.
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Figur 25. Val av stenkort.

Mia och Linus fått ta stenkort tillsammans med samtalsledarna för att starta samtalet kring känslor samt fånga upp om det är något de tänkt på sedan sist.
Teman vid detta samtal är upplevelser och känslor exempelvis; bråk, lojalitet, rättvisa, glädje, ledsenhet och ilska. Samtalsledarna presenterar temat för barnen genom att kort tala om olika känslor och situationer då barn och vuxna kan känna
olika saker exempelvis; att någon blir glad när hen får en present, någon kan bli
ledsen om hen blir retad. Beskrivningarna av känsloorden är neutrala i sin form
och allmänt hållna. I exempel 2e presenteras ett exempel på detta:
Exempel 2e:
Samtalsledare 1 skriver och ritar upp känslor på whiteboarden såsom
arg, ledsen, glad etc.
Samtalsledare 1: ”Vi ska prata om känslor idag, och vi ska läsa en
bok om känslor som alla kan ha”.
Samtalsledarna visar känslorna som står på tavlan och frågar ”Vad
kan man vara mer? Vilka mer känslor finns det?”
Barnen säger: Förvånad.
Samtalsledare 1: skriver upp förvånad på tavlan ”Vi ska även prata
om bråk och rättvisa”.

Ovan har samtalsledarna berättat för barnen vad som ska hända på mötet. Och
samtalsledarna bjuder in barnen till samtal genom att ställa öppna frågor.
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Därefter ställs frågor till olika ord såsom bråk, arg, rättvisa, glad, ledsen, lojal (se
bilaga??). Den första frågan som ställs ska vara öppen exempelvis ”Vad tänker
du på när jag säger bråk?” Utifrån vad barnet svarar ställs sedan öppna frågor
runt de olika teman som uppstår i samtalet.
Exempel 2f:
Samtalsledare 1: Vad tänker ni på när jag säger arg?
Mia: När Linus gör något dumt.
Linus: Mia gör något dumt. När Mia slåss.
Samtalsledare 1: Vad gör ni då?
Linus: Inget.
Samtalsledare 1: Vad gör er glada?
Linus: När Mia gör roliga saker.
Mia: När Linus gör konstiga saker.
Samtalsledare 1: Vad tänker ni på när jag säger ledsen?
Linus: När någon gör något jättedumt.
Mia: När Linus gör något dumt.
Samtalsledare 1: Vad kan det vara?
Linus: Vet inte?

Ovan beskrivs hur frågorna runt de olika känslorna ställs. När det är yngre barn
som samtalsledarna uppmärksammar har svårt att hålla fokus på teoretiska frågor
om känslor och upplevelser så använder samtalsledarna ofta boken ”Skilda vägar
– när mamma och pappa flyttar isär” (Ekbom, 2010). För varje kapitel finns det
frågor som kan ställas till barnen.
Exempel 2g:
Samtalsledare 1 undrar om de ska läsa lite i boken för att se hur Jonas
och Sally har det. Samtalsledare 1 berättar att de är lika gamla som
Mia och Linus och att deras föräldrar också har skilt sig.
Samtalsledare 2 börjar läsa och barnen har fått varsin glass. Båda
barnen lyssnar och tittar i boken. Alla sitter på puffkuddar på golvet.

Samtalsledare 2 läser vidare. I boken står det att Jonas och Lisas mamma och
pappa bestämt att de inte ska bo ihop längre.
Exempel 2h:
Mia: Mamma och pappa har gjort så.
Samtalsledare 2: Kommer ni ihåg hur det var för er när mamma och
pappa berättade? Vad sa de?
Mia: De ville inte bara bo ihop.
Samtalsledare 2: Med vem bor du?
Mia: Nu är vi hos mamma.
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Samtalsledare 2: Träffar ni både mamma och pappa?
Mia: Vi träffar båda.

Samtalsledare 2 fortsätter läsa ”Ibland säger man att kärleken tog slut”.
Exempel 2i:
Linus: Kära det är inte mamma och pappa heller längre.

Mia och Linus vill att samtalsledarna ska fortsätta läsa. I kapitlet 4 står det om att
det inte är barnens fel att mamma och pappa bråkar. Mia håller med om det. Hon
berättar att mamma och pappa bråkade.
Exempel 2j:
Samtalsledare 2: Vad gjorde de då?
Mia: Mamma slängde en mugg på pappas panna, det kom blod. Samtalsledare 2: Varför tror ni de bråkar då?
Mia: Pappa gillar gult men mamma gillar inte gult.
Samtalsledaren 2: De kunde inte komma överens med varandra.
Mia: De tror jag med.

I boken står det ”Ibland tycker hon att det blir skönt att pappa flyttar. Det kanske
kommer bli mindre tjafs och bråk då.” (Ekbom, 2010, sida 14). Mia berättar att
mamma och pappa brukar bråka.
Exempel 2k:
Samtalsledare 2: Vad brukar ni göra då?
Mia: Vi försöker göra så de inte bråkar mer. Vi säger stopp sluta, sluta.
Samtalsledare 2: Slutar dem bråka då?
Linus: Nej.
Samtalsledare 2: Vad gör ni då?
Linus: Inget.

I exemplet ovan utforskar samtalsledaren hur barnen upplever och agerar när det
blivit bråk hemma. Samtalsledaren läser ur kapitel 5 som handlar om känslor och
vem som tröstar. Att det finns olika känslor och att en del känslor syns utanpå till
exempel när man är glad och skrattar eller är ledsen och gråter. Andra känslor
känns mest inuti kroppen.
Exempel 2l:
Samtalsledaren 2: Man kan ha pirr i kroppen och det kan göra ont i
kroppen, till exempel i magen. Vart mer kan man ha ont?
Linus: Man kan ha ont i tänderna.
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Samtalsledare: Ja det kan man ha. En annan känsla kan vara att man
är ledsen. Vad tänker ni på när jag säger ledsen?
Mia: Man gråter.
Linus: När man slår sig.
Samtalsledare 2: Vem tröstar er när ni blir ledsna?
Linus: Pappa säger sluta
Mia: Bit ihop säger pappa då.

Linus berättar att han har hört den där boken förut, att det är pappa som har läst
den. Han börjar skruva på sig och samtalsledare 1 undrar om vi ska sluta läsa.
Samtalsledarna är uppmärksamma på barnens olika uttryckssätt och signaler och
väljer därav att låta barnen byta verktyg.
Exempel 2m:
Linus: Jag vill rita på tavlan
Mia: Det vill jag med.

Medan barnen ritar på tavlan frågar samtalsledare 1 om de vet vad rättvisa är.
Linus svarar direkt men fortsätter att rita.
Exempel 2n:
Linus: När man gör något man gillar och turas om.
Samtalsledare 1: Har någon gjort det någon gång.
Linus: Vi gör det nu.
Samtalsledare 1: Vet ni vad orättvisa är?
Linus: Det är när man inte får göra den lek man vill.

Mia och Linus beskriver rättvisa som att turas om. Båda är tydliga och har en
definition på vad rättvisa är. En del barn har svårt att beskriva vad rättvisa är men
däremot kan de beskriva orättvisa. Därför ställer samtalsledarna ofta frågan vad
orättvisa är också.
I det fiktiva exemplet med Hans, Kalle och Lisa startar samtalet gemensamt med
två samtalsledare och alla tre barnen i samtalsrummet. Eftersom barnen ska ges
möjlighet att få eget utrymme så delas syskonskaran. Detta beskrivs nedan:
Exempel 1i:
Samtalsledare 1: Idag ska vi dela lite på oss precis som vi beskrev
innan vi skiljdes åt förra gången. Kalle och Hans ni får följa med
mig, och du Lisa stannar här med Samtalsledare 2.
Vi bestämmer att vi ses åter om 20 minuter och berättar lite kort för
varandra vad vi pratat om.
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När syskon delas så får de beskriva vad de tänker på vid olika känsloord och upplevelser och de får även beskriva varandra enskilt som i exemplet med Mia och
Linus. Samtalsledaren och barnet sammanfattar tillsammans vad som ska berättas
när alla samlas igen. Nedan beskrivs hur återsamlingen kan gå till:
Exempel 1j:
Hans och Kalle kommer tillbaka med samtalsledare 1.
Samtalsledare 1: Hans och Kalle, vi pratade ju om att ni blir glada av
kompisar och att kunna hitta på saker med mamma eller pappa…
Och att ni båda är ledsna för mamma och pappa flyttat isär, fast ni
säger också att ni vet att de inte kommer bli ihop igen. De kan bråka
också, och när man bråkar så skriker man på varandra och kan smälla
i dörrar. Och Hans du sa ju att du brukar gå till ditt rum då... Hans du
berättade också att Lisa brukar hjälpa dig med läxorna och att du gillar när hon läser saga. Ibland är ni osams också…
Samtalsledare 2: Ja det var ganska likt som du berättade Lisa. Men
du har det jobbigt i skolan också och det gör dig ledsen, och så sa du
att Kalle brukar hjälpa dig ibland då.

Genom att använda barnens egna ord beskrivs deras olikheter och likheter i deras
berättelser. Samtalsledarna bekräftar barnens upplevelser och känslor genom
detta. I slutet av samtalet sammanfattas dagens samtal och samtalsledarna ställer
frågan om de har uppfattat barnen rätt. Vidare berättas vad nästa samtal kommer
att handla om. Vid avslutningen tar både samtalsledare och barn precis som i början varsitt stenkort och alla får säga hur det känns just nu. Därefter går de tillsammans ut till föräldern som väntar i väntrummet.
Samtalsledarna följer barnets tempo genom att byta verktyg och position i rummet
från sittande till att ligga på saccosäckar och rita på tavlan. Barnen får påfyllning
av energi i form av glass. Barnen får möjlighet att pröva olika sätt att utrycka vad
de känner och tycker. Genom berättelserna i boken kan barnen identifiera sig med
familjemedlemmarna i boken och får på så sätt bekräftelse på att de inte är ensamma om sina känslor och tankar. Boken hjälper även barnen att formulera sig
och hitta ord kring sin egen situation.
4.3.4 Barnsamtal 3 – Drömbild och framtid
Samtalsledarna börjar med att möta upp barnet i väntrummet och inleder som vid
första samtalet exempelvis bestämma var föräldern väntar o.s.v. I samtalsrummet
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börjar samtalsledarna ordna med fika och frågar barnen vad de minns från förra
mötet och om de tänkt på något särskilt sen sist. Därefter lägger samtalsledarna
och barnen tillsammans ut stenkorten på det runda bordet. Uppgiften är att ta det
kort som ”du tycker visar hur det känns just nu”. Även samtalsledarna tar ett kort
utifrån samma uppgift.
Nedan visas det fiktiva exemplet med tre syskon, Kalle 13 år, Lisa 11 år och Hans
8 år, som har tagit tre kort där de beskriver hur det känns just nu i början av det
tredje samtalet. En av samtalsledarnas kort visas och beskrivs också.
Exempel 1k:

Kalle 13 år: Jag känner mig lite bortglömd just nu för våra föräldrar
bråkar ju bara.

Lisa 11 år: Jag tog det här för jag blir så ledsen när de bråkar och jag
vill att det ska vara som förut.
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Hans: Jag känner mig lite vilsen för jag vet inte hur det kommer att
bli…

Samtalsledare: Jag hör att ni har ett lite svårt pussel att lägga och att
era föräldrar också tycker så och att det är därför som ni är här och
att vi ska hjälpas åt att lägga det nu så att det kanske kan bli så bra
som möjligt för er alla.

Exempel 1k hur ett tredje barnsamtal startar. Barnen har nu träffat samtalsledarna
vid två tillfällen och är vanligtvis mer bekväma i samtalet. Barnen bekräftas utifrån vad de beskriver just nu, att det kan kännas så ibland. Därefter fortsätter samtalsledarna med att återknyta till tidigare samtal där barnen har beskrivit sin situation och hur de har det. Barnen har uttryckt ett svårt dilemma där föräldrarna var
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i stark konflikt. I tidigare samtal har barnen beskrivit att föräldrarna bråkar om
hur barnen ska bo och vilka de ska träffa.
Exempel 1l:
Samtalsledaren frågar: Har någonting blivit bättre sen dom flyttade
isär?
Lisa: Ingenting har blivit bättre och vi får inte bestämma hur vi ska
bo.
Kalle: Fast jag får bestämma mer, för jag är större.
Samtalsledare: Det är bra att ni berättat hur ni har det och vad ni
önskar, för då kan vi berätta det för er mamma och pappa. För de ska
ju bestämma nåt när de är här hos oss och det kanske inte blir som ni
vill men då har de fått lyssna på er.

Samtalsledarna beskriver därefter temat för det tredje samtalet som är drömbild
och framtid. Barnen ges möjlighet att uttrycka detta på olika sätt exempelvis rita
och/eller berätta hur det önskar att det skulle vara. I vissa fall kan det vara gynnsamt att ställa frågor om deras egen framtid som vuxna exempelvis ”Vad ska du
bli när du blir stor? Var ska du bo? Vad ska du jobba med? Ska du ha barn? Hur
ska du vara som mamma/pappa?” Dessa frågor brukar vara hjälpsamma för att
barnet ska kunna formulera sin drömbild. Frågan som alltid ställs är ”Hur skulle
det se ut för dig när det är som bäst?” Det är då barnet får möjlighet att formulera
sin drömbild. Vissa barn beskriver att de vill få leksaker spel etc. att mamma och
pappa ska flytta ihop igen, att den nya partnern ska bo i samma hus. Andra barn
kommer direkt in på hur de vill ha det i vardagen med exempelvis hur de ska bo.
Nedan fortsätter exemplet med syskonen Kalle 13 år, Lisa 11 år och Hans 9 år,
som har sitt tredje samtal. Samtalet startades gemensamt och även vid detta samtal
delades syskonen men denna gång att de två äldsta barnen fick samtala med en
samtalsledare och det yngsta med den andre samtalsledaren. Den delningen gjordes denna gång med utgångspunkt i att barnen redan uttryckt vissa önskemål under de två första samtalen. Därefter samlades alla barnen och samtalsledarna gemensamt.
Exempel 1m:
Samtalsledarna samlas åter med alla syskon.
Samtalsledare: Nu ska vi berätta för varandra vad vi pratat om. Vissa
saker kanske ni tycker lika om och andra olika och så brukar det vara.
Samtalsledarna och barn hjälps åt att berätta vad alla pratat om. Det
alla barnen vill är att mamma och pappa flyttar ihop igen, men Kalle
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och Lisa tror inte att det kommer bli så. Barnen tror att pappa är arg
på mamma, de tror inte att han kan bli sams än med henne. Men däremot tror de att det skulle vara bra om det blev så för dem.
Hans: Att förlåta mamma och att pappa förlåter henne.
Samtalsledarna ställer följdfrågan: Vad ska pappa förlåta mamma
för?
Lisa: Att hon flyttat ifrån pappa – och bryr sig mer om sin nya pojkvän.
Barnen önskar också att mammas nya pojkvän ska bli lite snällare
och inte vara så sträng.
Kalle: Om mamma flyttade nära oss också så vi kan vara med kompisar. Det vore bra.
Hans: Jag tycker också att mamma och pappa kunde vara sams och
förlåta varandra och att pappa träffar en ny tjej som är snäll.
Vi pratar också om hur de tycker att föräldrar i allmänhet ska vara.
Syskonen säger: att de ska vara snälla, omtänksamma och hjälpa sina
barn.
Syskonen vill ge tips till föräldrarna:
Lisa beskriver att: Pappa säger ibland ”har ni varit hos den där idioten?” Han ska inte säga så, eller fråga så. Det är jättejobbigt. Jag är
inte så pratsugen när jag kommer från mamma.
Hans fortsätter: Han ska inte heller kolla så mycket på tjejer och inte
fråga oss om dom. Det är jobbigt, han kan hålla det för sig själv
Barnen tycker att föräldrarna ska fråga mer ofta hur det känns för
dem.
Samtalsledarna frågar om vi uppfattat deras beskrivningar och drömbilder rätt och om vi får berätta det barnen sagt till föräldrarna.
Samtalsledare: Så Hans vill bo varannan vecka hos mamma och
pappa och så har vi Lisa och du vill bo varannan helg hos mamma
och du, Kalle, vill hälsa på mamma när det funkar.
Barnen: Ja det stämmer.
Barnen vill att vi ska berätta det de sagt men inte allt så att pappa hör
det de tycker om mamma. Barnen vill att vi berättar om hur de vill
bo och hur föräldrar ska vara. Samtalsledarna frågar också om de har
något speciellt utöver det som redan har sagts som de vill att vi ska
berätta för föräldrarna samt om de vill vara med när vi ska träffa föräldrarna och återberätta.
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I det fiktiva exemplet ovan har alla fått berätta om sin drömbild och hur de vill att
det ska vara. Därefter har samtalsledarna hjälpt barnen att berättat för varandra
om sina drömbilder och tillsammans sammanfattat dem. Detta görs för att bekräfta
barnens känslor och berättelser, hjälpa dem att beskriva dem för sina syskon, få
bekräftelse på att det är ok att tycka lika eller olika fast de har samma föräldrar.
Barnen får pröva att formulera sig på olika sätt och hitta sina egna känslor och att
beskriva dem.

Ett annat observerat exempel på ett tredje samtal är med syskonen Mia 5 år och
Linus 6 år. I det här exemplet används boken och barnen ritar och skriver tillsammans med samtalsledarna på whiteboarden.
Exempel 2o:
Samtalsledare 2 läser ur Kapitlet som handlar om vad man önskar.
Samtalsledare 1: Finns det något som ni önskar riktigt mycket?
Mia: Att pappa och hans nya flyttar ifrån varandra och att mamma
och pappa blir kära.
Linus: Men hon är ju rolig. Hon kan ju bli pappas kompis då.
Samtalsledare 1: Om du Linus får önska dig vad som helst vad skulle
du vilja då?
Linus: Att jag skulle bli målis.
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Samtalsledare 1: Något mer som du önskar dig?
Linus: Att mamma och pappa blir ihop. Att mamma och pappa ska
bli kompisar. Önskar att jag var en utespelare också.
Samtalsledare 1 skriver upp det på tavlan.
Samtalsledare 2 frågar Mia samma saker och låter Mia måla på tavlan. Samtalet kommer in på att mamma och pappa bråkar ibland.
Samtalsledare 1: Vad brukar mamma och pappa bråka om?
Linus: Olika saker. De kan inte göra samma sak. De kanske slutar
bråka.
Samtalsledare 2 tar fram boken och undrar om de ska läsa ett kapitel
till. Det vill båda barnen. Samtalsledare 2 läser ett kapitel som handlar om vem som bestämmer vart man ska bo. I boken står det att Jonas tycker det är svårt att veta vad han vill ”Tänk om han gör någon
ledsen? Och om de blir ännu argare på varandra? Eller ännu mer
ledsna?”
Mia: Det tror inte jag, jag tror de ska bli glada på varandra.
Samtalsledare 2: Vad tror du Linus?
Linus: Att de blir tillsammans på slutet.
Mia: Hoppas de blir ihop på slutet.
Samtalsledare 2: Vem har bestämt vart ni ska bo? Har någon frågat
er?
Linus: Pappa. Ibland.
Mia: Mamma och pappa har frågat oss.
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I samtalet ovan med Mia och Linus ges barnen möjlighet att jämföra sin situation
med Jonas och Sallys situation. Samtalet går mot sitt slut och samtalsledarna sammanfattar och frågar barnen om de vill vara med när mamma och pappa kommer
hit. Att samtalsledarna vid detta tillfälle kommer att berätta och visa föräldrarna
vad barnen har ritat och berättat för samtalsledarna
Exempel 2p:
Samtalsledare: Då kan ni rätta oss om vi säger något fel.
Båda barnen bestämmer att de vill vara med.
Samtalsledare 1: Är det något speciellt ni vill att vi ska berätta för
mamma och pappa?
Linus: Att de ska bli ihop igen.

Samtalsledarna skriver ned det barnet säger på whiteboarden under det tredje samtalet. Här läggs stor vikt vid att använda barnens egna ord. Detta görs av flera skäl,
att visa barnen respekt, viktiggöra deras berättelse och för att kunna göra återberättandet så levandegjort, ärligt och riktigt som möjligt till föräldrarna, så att de
känner igen barnens utryck och berättelse.
I exemplen ovan beskrivs hur olika det kan gå till att planera tillsammans med
barnen hur det återförande samtalet till föräldrarna ska se ut. Vissa barn har mer
åsikter och idéer om hur återberättandet ska gå till. Samtalsledarna lyssnar alltid
till barnens önskemål och planerar därefter det återberättande samtalet.
De äldre syskonen Kalle, Lisa och Hans i det fiktiva exemplet ville inte att deras
pappa skulle få lyssna till allt. När barnen uttryckte detta planerades det återberättande samtalet utifrån frågeställningen: Hur kan båda föräldrarna få del av vad
som sagts så att det blir hjälpsamt för familjen?

4.4 Återberättande av barnsamtal till föräldrar

Det återberättande samtalet kan ske på olika sätt vissa barn vill delta och andra
inte. Det är samtalsledarna som planerar det återberättande samtalet utifrån om
barnet vill delta eller inte. Nedan presenteras olika typer av återberättande samtal.
4.4.1 Tillsammans med barnet
Samtalet inleds med att barnen och samtalsledarna förbereder rummet och mötet,
hur alla ska sitta och vad som bjuds till fika. Barnen får även frågan om det är
något mer som de vill att vi ska säga till föräldrarna eller om det är något annat
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som de tänkt på. Det är vanligt att barnen vill att stenkorten ska användas tillsammans med föräldrarna och att samtalet ska starta med dem. Nedan exemplifieras
ett observerat återberättande samtal när barn och samtalsledare förbereder.
Exempel 3a:
Föräldrarna väntar i väntrummet medan samtalsledaren och Pelle 10
år förbereder fika och hur alla ska sitta. Samtalsledaren tar fram alla
bilder och de utskrivna fotona och går kort igenom dem med Pelle.
Samtalsledaren frågar: Tycker du att vi ska berätta de här sakerna
idag för dina föräldrar?
Pelle: Ja.
Samtalsledare: Är det något mer som du kommer på?
Pelle: Nej det är bra så.
Samtalsledarna och Pelle ordnar hur alla ska sitta vid bordet.
Pelle: Jag vill sitta där vid det lilla bordet.

Ovan beskrivs vikten av förberedelsen av återberättandet genom att skapa lugn
och trygghet för barnet inför mötet med sina föräldrar. Barnet ska känna att det är
deras möte och att inget oförutsägbart kommer att hända. Vi uppmanar barnet att
gärna avbryta oss om vi säger fel eller missar något som de tycker är viktigt.
Samtalsledarna och barnet går tillsammans ut och bjuder in föräldrarna. De får slå
sig ner och vi startar med att be föräldrarna att ”Sätta på sig sina bästa lyssnaröron och göra sitt bästa med att inte kommentera”.
Exempel 3b:
Samtalsledarna berättar vad Pelle sagt, de sitter vid det stora runda
bordet tillsammans med föräldrarna. Pelle sitter vid ett mindre bord
bredvid.
Samtalsledare: Vi träffas här idag för att berätta om våra samtal som
vi haft med Pelle. Och så är det så att vi frågat dig Pelle om du vill
vara med här idag och det ville du men mest bara vara tyst.
Pelle: Ja, precis. Pelle fortsätter att fika.

I exemplet beskrivs hur samtalsledaren inleder det återberättande samtalet med en
sammanhangsmarkering; vilket innebär att beskriva högt vad som ska hända, hur
det ska gå till, vilka som ska prata och vilka som ska lyssna. Återberättandet följer
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en struktur och startas med att samtalsledaren berättar vad barnet sagt vid det
första samtalet, det andra samtalet och därefter det tredje samtalet. Samtalsledarna
visar vad barnet ritat och skrivit på tavlan vid de olika samtalen och försöker så
mycket som möjligt använda barnens egna ord. Under samtalets gång så stämmer
samtalsledarna av med barnet att det är ok och att vi gör det vi sagt att vi ska göra.
Nedan fortsätter exemplet av det observerade samtalet med Pelle och hans föräldrar.
Exempel 3c:
Samtalsledaren berättar vad de pratat om och börjar med det första
samtalet.
Samtalsledaren vänder sig mot Pelle samtidigt som hon säger: Du
tycker att mamma är bra på att laga mat och pappa är bra på datorer.
Pelle nickar.
Samtalsledare: Och mammas sambo är också bra på att laga mat.
Samtalsledaren beskriver de frågor hon ställt och svaren som Pelle
gett: Vi frågade Pelle vad han tyckte var bra och mindre bra med att
ni skiljt er. Han sa att han var så liten när det hände och tycker att det
är bra med två familjer. Han sa att det inte finns nåt dåligt med att bo
på två ställen.

Ovan beskrivs hur samtalsledaren bemöter och gör barnet delaktigt i samtalet genom att vända sig mot och ta ögonkontakt med barnet. Detta görs vid flera tillfällen under samtalet och medför att barnet också bekräftar eller ändrar på ord
som samtalsledaren använder vid återberättandet. I exempel 3c med Pelle så är
han relativt tyst men han nickar under samtalet och föräldrarna ser också detta.
Samtalsledaren fortsätter att beskriva andra träffen, där temat är känslor. Samtalsledaren beskriver vad barnet har sagt om de olika känsloorden. Nedanstående exempel med Pelle visar hur det kan gå till där även stenkorten har använts.
Exempel 3c:
Samtalsledaren visar de stenkort Pelle valt för att beskriva sina känslor för föräldrarna. Stenkorten som visas illustrerar glad, ledsen, arg
och orolig.
Samtalsledaren säger: Du Pelle blev glad när du fick din nya mobil
på födelsedagen
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Pelle nickar och visar mobiltelefonen.
Samtalsledare: Du blir ledsen när pappa är full och så blev du så ledsen och grät när du cyklat omkull och arg blev du när du inte fick
strike vid bowlingen.
Pelle hummar.
Samtalsledaren: Och så frågade vi dig när du blir orolig och då sa du
att det är när pappa är full. När vi frågade vad du tänkte på när vi sa
bråk så är det att man skriker och är osams. Och att mamma och
pappa bråkar ibland och även mamma och mormor. Och du har ju
undrat över om mamma och mormor är osams.
Mamma: Oj har du tänkt på det!
Mamma vänder sig mot Pelle och Pelle nickar.
Pelle säger: Ja mycket.
Mamma: Du får alltid fråga mig om saker så om det är nåt du undrar.

I flera samtal där boken ”Skilda världar” använts vill barnen att samtalsledarna
läser ur den för föräldrarna. I samtalet med Pelle har boken använts och Pelle vill
att samtalsledarna läser ett kapitel som handlar om hemligheter. I boken berättas
att det finns olika hemligheter, det finns roliga t.ex. födelsedagskalas, det finns
jobbiga som en kan prata med en vuxen om t.ex. när en ljugit för en kompis och
så finns det tysta hemligheter i familjen som en inte kan prata med någon om, t.ex.
att mamma dricker sprit.
Exempel 3d:
Samtalsledaren berättar om boken ”Skilda världar” och om kapitlet
där Pelle känner igen sig i en av karaktärerna. Samtalsledaren säger
att vi har pratat om att pappa varit full och att han fått hjälp med det
och att pappa blivit gladare av hjälpen. Pelle nickar och samtalsledaren fortsätter berätta.

Ovan har samtalsledaren berättat med Pelles ord om när pappa dricker. Ingen värdering har lagts i pappas konsumtion av alkohol eftersom samtalsledarna inte kan
bedöma detta. Samtalsledaren har varit noga med att vända sig mot och bli bekräftad av Pelle i berättandet. Samtalsledaren fungerar som barnets språkrör.
Därefter fortsätter samtalet med att återberätta det tredje barnsamtalet som är
drömbild och framtid. Samtalsledarna beskriver med barnens ord deras drömbild
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om hur det skulle vara om det vore som bäst och de fick bestämma. Det är vanligt
att barn berättar att de vill att mamma och pappa ska bo tillsammans med sina nya
respektive och att de ska vara sams. Många barn beskriver att de vet att det inte
kommer att bli så men att de önskar. Det är vanligt att barn har önskemål om hur
de vill ha det rent praktiskt, till exempel vad de vill ta med sig när de ska byta
boende, att de vill ha lampan tänd på natten etc. När barn har önskemål om hur
umgänget ska vara så är samtalsledarna noga med att poängtera för föräldrarna att
det är bra att barnet framfört detta och att föräldrarna ska lyssna på sina barn, men
att föräldrarna är de som i slutänden bestämmer hur det ska vara. Nedan beskrivs
hur det kan gå till:
Exempel 3e:
Samtalsledaren beskriver att de har pratat om föräldrarnas förslag på
hur Pelle ska bo. Pelle sa direkt att det ”suger”, jag vill bo lika mycket
hos mina föräldrar. Men jag vill inte vara ensam hos nån.
Samtalsledare: Så Pelle du kom ju med några förslag, ska jag berätta
dem?
Pelle: Ja
Samtalsledare: När mamma jobbar kväll, vill du vara hos pappa.
Andra alternativ kan vara hos mammas pojkvän och morfar. Pelle
sen har du berättat att du vill fira jul hos mamma för att det är ”mer”
jul där och att jul hos pappa ska vara på juldagen.

I exemplet med Pelle ovan tycker föräldrarna att förslaget är bra. Samtalet fortsätter därför med att föräldrarna och Pelle tillsammans bestämmer hur umgänget
ska se ut. Det vanligaste är dock att återberättandet sker som vi tidigare beskrivit,
det vill säga att föräldrarna bara lyssnar och sedan går hem och funderar var för
sig över det deras barn har berättat. Därefter har föräldrarna ett eller flera gemensamma samtal för att hitta samförståndslösningar kring de olika frågor de behöver
lösa. (se kapitlet gemensamt samtal med föräldrarna?)
Vid det återberättande samtalet är det vanligt att både barn och föräldrar får information om ytterligare stöd om det är så att de behöver. Det kan exempelvis
vara stödgrupper för barn som har upplevt våld eller lever med missbruk. När
samtalet börjar närma sig slutet så vänder sig samtalsledaren mot barnet och frågar
om det är något mer som vi ska säga eller något som hen undrar över. Därefter tar
barn, föräldrar och samtalsledare återigen stenkort.
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Exempel 3f:
Pelle och samtalsledarna lägger ut stenkorten på det stora runda bordet. Alla runt bordet får välja ett kort som visar hur det känns just nu.
Alla runt bordet valde positiva stenkort och beskrev att det kändes bra.

Vid avslutningen av samtalet får barnen och föräldrarna vara kvar i samtalsrummet och fylla i tycktillkort om hur det varit att komma på barnsamtal.
För att viktiggöra barnets berättelse vid det återberättande samtalet har följande
punkter uppmärksammats som betydelsefulla.
• Att barnen och samtalsledarna förbereder och bjuder in föräldrarna till samtalsrummet.
• Att föräldrarna lyssnar
• Att strukturen i återberättandet följer barnsamtalsserien
• Att barnens egna ord används av samtalsledarna till föräldrarna
4.4.2 Utan barn närvarande
Samtalsledarna bjuder in föräldrarna. Återberättandet av barnets samtal sker på
samma sätt som när barnen är med. Samtalsledarna råder föräldrarna att inte tolka
vad barnen sagt utan se det som en ögonblicksbild av hur barnen har det just nu.
Samtalsledarna ber även föräldrarna att ”Sätta på sig sina bästa lyssnaröron”.
Detta samtal fortsätter vanligtvis med att föräldrarna ges möjlighet att reflektera
över vad deras barn har sagt. Ibland når även föräldrarna en överenskommelse
kring deras teman. Uppföljande samtal med föräldrar och barn brukar även bokas.
4.4.3 Återberättande enskilt
Det förekommer att delar av barnsamtalen bara återberättas till den ena föräldern
och att den delen därefter sammanfattas till dem gemensamt. Syftet är att föräldrarnas konflikt ska lösas och att den andre föräldern inte ska få mer argument i
konflikten. Att inte tappa ansiktet framför den andre och ge den mer argument i
varför någon är en dålig förälder. Det ger föräldern större möjlighet att få förklara
och beskriva för sina barn. När den andre föräldern är med i rummet så är det lätt
att vederbörande hamnar i ett starkt försvarsläge. Denna del i metoden används
vanligtvis när en av föräldrarna har missbruksproblem eller andra typer av svårigheter. Det kan då vara att barnet själv vill få berätta om hur det är utan att behöva
bli avbruten eller ta ansvar för den andre förälderns reaktioner.
Det sker på följande sätt. Föräldrar och barn kommer gemensamt till samtalet.
Barnen och samtalsledarna går först in i rummet och förbereder fika och gör iordning hur alla ska sitta. Därefter går barn och samtalsledare gemensamt ut och
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hämtar in föräldrarna. Föräldrarna får i uppdrag att sätta på sig sina bästa lyssnaröron. Återberättandet följer alltså samma struktur som tidigare beskrivits till en
början. Alla tre samtal med barnen återberättas till föräldrarna. Därefter får den
ena föräldern gå ut till väntrummet en stund. Se exemplet nedan
Exempel 1n:
Nu har ni båda fått höra vad era barn har berättat för oss. Det finns
en del saker som vi behöver prata mer om med er båda men var för
sig. I ditt fall Sara så har ju du träffat en ny man som barnen vill
berätta om och i ditt fall Adam så handlar det också om det men barnen har lite funderingar om dessa saker.

Ovan beskrivs hur det kan gå till när samtalsledare ber den ena föräldern att vänta
utanför. Ämnet som samtalsledarna och barnet vill berätta mer om beskrivs kort
för båda och mer detaljerat till den som det faktiskt berör. Ibland har barnen specifika åsikter som de vill framföra till var och en av föräldrarna. Det är vanligt att
dessa önskningar eller åsikter är förknippade med föräldrarnas konfliktområde.
Nedan beskrivs ett exempel
Exempel 1o:
Barnen har åsikter om mammas nya kille och hans barn. Pappa har
åsikter om detta och uttrycker dem illa till barnen. Barnen tycker att
det är jobbigt.

I de enskilda samtalen med båda föräldrarna berättar samtalsledarna och barnen
gemensamt hur de känner och upplever att de har det just nu. Föräldern säger sig
vanligtvis ha förstått detta. Barn och föräldrar får möjlighet att prata om detta en
kort stund innan samtalsledaren sammanfattar och ber föräldern fundera på lösningar så att det kan kännas bättre för barnen. Därefter samlas alla åter i samtalsrummet och samtalsledarna sammanfattar dagens samtal och ämnen och ber föräldrarna att fundera på det barnen har berättat och att ta med sina lösningar och
funderingar till nästa gång.

4.5 Gemensamt samtal med föräldrar efter återberättandet

Efter att återberättandet skett av barnsamtalen till föräldrarna så träffas samtalsledare och föräldrar. Samtalsledarna startar med en sammanhangsmarkering; det
vill säga vad samtalet ska handla om idag, tid och på vilket sätt det kommer att
ske. Den första delen är barnens berättelser samt föräldrarnas teman, tiden på samtalet är vanligtvis 1 h och 15 min och samtalsledarna leder samtalet.
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Föräldrarna ges möjlighet att få framföra sina reflektioner och funderingar om
barnets berättelse. Samtalets första del handlar om barnen och vad de sagt. Hur
var det att få höra det barnen berättat? Har de sagt något när ni kom hem? Samtalsledarna ger båda föräldrarna utrymme att få berätta deras svar på frågorna.
När båda har framfört sina olika reflektioner och tankar så fortsätter samtalet med
deras teman som de behöver enas runt. Samtalsledarna har vid de enskilda samtalen fått del av föräldrarnas olika tankar om deras teman om hur de vill ha det och
vad de anser vara det bästa för sina barn. Samtalsledarna ger föräldrarna möjlighet
att bolla och reflektera kring sina egna och barnens olika förslag och hur dessa
blir för dem i praktiken. Hur blir det här för era barn? Är en fråga som ställs i
den här dialogen till föräldrarna. Samtalsledarna gör det när föräldrarna hamnar i
låsta positioner. En annan del för att lösa föräldrarnas låsta positioner är att påminna föräldrarna om barnens berättelse.
Exempel 1o:
Exempel på ett samtal med föräldrar som har fastnat i låsta positioner.
Samtalsledare: Vi vet att ni båda vill ert barns bästa och ni vet ju vad
som är bäst för dem. Och visst är ni här för att ni vill hitta bra lösningar för era barn?
Mamma: Ja det är vi eller i alla fall jag.
Pappa: Men lägg av det är ju jag också.
Samtalsledare: Bra då är ni överens om det.
Samtalsledare: Era barn berättade ju att de vill bo hos dig (pappa)
mest och vara hos dig (mamma) varannan helg och att det berodde
på avståndet till skolan och kompisarna.
Här går sedan samtalsledarna vidare med att presenterar mammas
och pappas förslag.

Ovan beskrivs hur samtalsledarna för tillbaka samtalet till att handla om hur det
blir för barnen genom att påminna om vad barnen berättat. Samtalsledarna kan
upplevas som jobbiga då vi inte låter något bli osagt. Föräldrar behöver inte berätta allt men hinder som kan försvåra samförståndsförmåga eller vilja till lösningar behöver komma fram. Allt ska upp på bordet.
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Det är vanligt att föräldrar använder barnets bästa som argument för sin sak. Barns
bästa är svårt att definiera men då föräldrarna gemensamt har fått lyssna till sina
barn så brukar just deras barns bästa bli tydligare vilket underlättar deras förmåga
till samsyn.
Föräldrarna når ofta samförståndslösningar som skrivs på whiteboard och fotas
och även skrivs rent av samtalsledarna och därefter skickas hem till föräldrarna.
Familjen prövar lösningarna under ett par månader viket vanligtvis följs upp vid
ett gemensamt uppföljningsmöte.
Samarbetssamtalets syfte är att hitta det bästa för varje enskilt barn.

4.6 Uppföljningsmöte

Syftet med uppföljningsmötet är att följa upp hur föräldrarnas samförståndslösningar har fungerat.
Samtalsledarna träffar vanligtvis barnen först och pratar cirka 30 minuter. Samtalet
börjar med att barnen och samtalsledarna tar varsitt stenkort och beskriver hur det
känns just nu och de får beskriva hur de haft det sen sist. I exempel 1p beskrivs den
uppföljande träffen med det fiktiva exemplet Kalle 15 år, Lisa 11 år och Hans 9 år.
Exempel 1p:
Samtalsledarna frågar, hur har ni haft det sedan sist?
Alla tre barnen beskriver att det har blivit bättre sedan de var här sist,
men att det fortfarande finns saker som de funderar på och som kan
bli bättre.
Lisa: Mammas nya kille har blivit snällare.
Hans: Jag tycker det är mysigt att titta på film tillsammans och vill
ha mamma bredvid när jag sover.
Kalle: Det har blivit mycket bättre, jag träffar mamma som jag vill.
Jag tycker allt är bra. Det är bra med skolan och med kompisar.
Barnen beskriver att det blivit lättare att prata med både mamma och
pappa för nu vet föräldrarna hur de känner när de säger taskiga saker
om varandra.
Kalle ser fram emot att köpa moped och han lägger mycket fokus på
kompisrelationer. Han gör tydligt gällande att det inte är på grund av
Mammas ny Kille som han inte vill vara hos mamma, ”Mammas ny
Kille är okej”. Att han vill vara hos pappa beror på att han trivs bättre
där för att alla kompisar finns där och det är det som han anser är
hemma. Kalle känner att han kan åka till mamma när han vill och så
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vill han att det ska vara. Han vill inte ha bestämda tider eller dagar.
Han tycker att han har bra kontakt med mamma trots att de inte ses
ofta, då de ofta pratar i telefon istället.
Hans: Konstigt att mamma och pappa inte är tillsammans fortfarande. Tänker mycket på det.
Lisa berättar att det blivit bättre på skolan, mamma och pappa har varit
på möte tillsammans. De frågar henne mer om hur hon har haft det.

När barnen har berättat klart sammanfattas samtalet och barnen får bekräfta att
samtalsledarna uppfattat dem rätt. Därefter hämtas föräldrarna och ibland är barnen med vid återberättandet, ibland väntar de utanför.
Föräldrarna får börja med att beskriva var för sig hur det har varit sedan sist. Vad
har fungerat bra? Har de hittat andra lösningar på vägen? Hur har deras kommunikation fungerat? När föräldrarna berättat om hur de haft det så berättar samtalsledarna om barnens samtal. Samtalsledarna är uppmärksamma på om föräldrarnas
berättelser är samstämmiga och även om barnens och respektive förälders är det.
Samtalsledarna återger i rummet det som alla har tyckt lika om och uppmuntrar
det som fungerat väl och uppmanar dem att fortsätta göra det som fungerat. Är det
någonting som fungerat mindre bra som föräldrarna behöver hitta nya lösningar
kring? Dessa frågor reds ut med föräldrarna och i vissa fall görs nya samförståndslösningar och ibland avslutas kontakten med familjen. När familjen har kommit
överens om att avsluta kontakten så får föräldrarna utvärdera samtalen genom våra
”tycktillkort”.

4.7 Intervjuer

I detta avsnitt presenteras intervjuer med barn som deltagit vid barnsamtal samt
med deras föräldrar. Barn och föräldrar har intervjuats om sin bakgrund, bemötande och upplevelser av samtalen. Först beskrivs barnens svar och därefter föräldrarnas.
4.7.1 Barnens upplevelser av samtalen
De barn som intervjuats har varit i åldrarna 6 år till 13 år. Alla barn som intervjuats
har föräldrar som har gemensam vårdnad om dem. Inget av barnen som intervjuats
har det skett en juridisk process runt.
De flesta barn beskriver att deras föräldrar varit skilda länge och de vet inte när
deras föräldrar separerade. Vissa av barnen beskriver hur deras föräldrar har berättat för dem om separationen och vad som hände då. Flera har beskrivit att de
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blev ledsna då. Ett par av barnen var cirka ett år då föräldrarna separerade och
kommer inte ihåg det.
På frågan om barnens boende så svarade de flesta barnen att de varit med lite
grann och fått bestämma hur de ska bo. Några har sagt att det var mamma och
pappa som bestämde men att de fick vara med och säga hur de ville ha det. ”Dom
fick ha mig varannan vecka då.”.
Vidare berättar de flesta barnen att de är nöjda med sin boendeform idag och att
de bor växelvist. Några av barnen som vi intervjuat bor mest hos sin pappa och
träffar sin mamma varannan helg. De flesta föräldrarna har träffat nya partners.
Många säger att de inte riktigt kommer ihåg vad föräldrarna sa inför barnsamtalen.
Några av barnen är medvetna om sina föräldrars konflikt och att de tycker olika
om vissa frågor. Flera av barnen sa att föräldrarna berättat att de skulle gå och få
prata med någon om hur de känner. Alla barn som intervjuadee upplevde att det
var positivt att möta samtalsledarna. De flesta var nervösa/oroliga innan men upplevde att det kändes tryggt när de väl kom hit.
Ja det var jobbigt första gången men sen när man väl lärt känna dom,
då började man trivas här och då var det lättare.

När vi frågade barnen om det var något som var dåligt var det inget barn som
tyckte det. Några tycker däremot att de hade velat komma ännu fler gånger.
Ja, dom brydde sig mycket om vad vi sa, dom engagerade sig och de
skrev upp det vi sa på en affisch och då sa vi det till föräldrarna och
då fick vi berätta det på ett möte med dom.
Jag tyckte att det var en trygghet, det är bra att man kan få prata ur
sig och att ni hjälper barn. Något dåligt kan jag inte komma på.
Ja det var bättre med flera gånger för då kan man komma på flera
saker och det händer en massa saker som man vill prata ut om efter
samtalen.

Alla barn beskriver att de gillade stenkorten och uttrycker sig exempelvis:
Dom var roliga bilder och dom är roliga att hålla i och dom är också
fina.

Barnen uppskattade att samtalsledarna skrev och ritade på tavlan och att även de
själva fick göra det.
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Jag fick måla på tavlan och det var roligt, men lite jobbigt att måla
så mycket.

Barnen beskriver att de upplevt att det varit skönt att prata med någon som lyssnat
på dem. Barnen beskriver att de fick prata om hur det är hemma, i skolan och med
kompisar. De har fått berätta om sin vardag och att det känts bra att göra det.
Barnen har beskrivit att de uppskattat att få fika. De har beskrivit ovanstående
med ord såsom:
Jag trodde inte att det skulle vara i en lägenhet, men det var som sagt
ganska länge sedan.
Mamma och pappa sa att det inte var mitt fel att dom skiljt sig och
att det inte var mitt fel att dom bråkar. Dom tycker att det var bra att
jag sa det.
Jag skulle rekommendera andra att gå hit för dom hjälper ju barnen
att prata ut hur man känner och tycker. Det är ganska svårt att säga
till sina föräldrar vad man känner och tycker och det får man ju hjälp
med här.

4.7.2 Föräldrarnas upplevelser av samarbetssamtalen
Nedan presenteras föräldrarnas intervjusvar indelade i bakgrund, bemötande, upplevelser av samtalen och vad de tyckte om att låta barnen komma till tals.
Föräldrarnas bakgrund
Föräldrarna som intervjuats har varit separerade olika länge, allt från 4 år till 10
år. Vissa av föräldrarna hade varit på samarbetssamtal tidigare men inte deras barn
de var runt ett år gamla. Alla föräldrar som vi intervjuat har haft gemensam vårdnad om sina barn.
Föräldrarna beskriver att alla barn har regelbundet umgänge med sina föräldrar.
Vissa barn bor varannan vecka och några bor mer hos någon av föräldrarna. Barnen är i åldrarna 7-15 år.
De flesta av föräldrarna beskriver att de i efterhand kan se att separationen var
nödvändig. Många upplevde den som konfliktfylld och att de varit både arga,
ledsna och besvikna.
En del som separerat beskriver att barnen varit i 1-2 års ålder vid separationen och
att de då inte pratade så mycket med barnen om separationen. De föräldrar som
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haft större barn vid skilsmässan beskriver att de satte sig ner och berättade för
barnen gemensamt om vad som skulle hända.
Av de föräldrar som deltar i studien så togs den första kontakten framförallt av
kvinnorna. Det går dock inte att dra några slutsatser om att det är flest kvinnor
som tar första kontakten för samarbetssamtal. I flera fall så var bägge överens om
att de behövde komma på samtal.
Så första kontakten med er var ju hon som tog, men det var väl egentligen… vi var ju båda överens om att vi måste göra nånting.

Flertalet tyckte att det var ”OK” att bli kontaktad för samarbetssamtal. Vissa av
föräldrarna har beskrivit att den andre som inte tagit kontakten blivit arg och irriterad och känt sig ifrågasatt som förälder då samtalsledarna kontaktat dem.
Jo, han blev jättearg… för han skulle minsann inte… han behövde
inte bevisa… för någon att han var en bra pappa.

Förväntningar föräldrarna hade inför samarbetssamtalen var att få hjälp att hitta
lösningar på sina bekymmer. Det fanns dock de som i början inte förstod varför
den andre ville gå på samarbetssamtal.
Vissa föräldrar ville att barnen skulle få delta och att samtalsledarna skulle prata
med dem.
Att få prata med någon utomstående och att hon (barnet) skulle få
prata och få säga vad hon tyckte och vad hon ville och hur hon kände.
Samtidigt någon som kunde vara med när jag och pappan pratade och
liksom säga till när någon av oss överdriver eller någon som … att
vi kan mötas på ett bra ställe annars är det lätt att någon bara skriker.

De flesta ville ha hjälp med praktiska lösningar runt umgänget och för några
gällde det även ekonomiska lösningar.
Ingen av föräldrarna som deltar i studien har gått vidare till en rättslig process.
Många beskriver att det hade blivit nödvändigt om de inte gått på samarbetssamtal.
Ja hade vi inte kommit hit så hade vi kommit till rätten.

Bemötande
De flesta föräldrar i studien tyckte att väntetiden var lagom. Ett par föräldrar beskriver att den var för lång och att det berodde på sommaren. Flera beskriver att
informationen som de fick via telefon samt broschyrerna som skickas tillsammans
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med kallelsen stämde väl överens med vad som skedde under samtalen. Föräldrarna uttrycker detta på följande sätt:
Jag tycker det är ett enkelt sätt att få en grundbild på hur det fungerar
utifrån. Det tycker jag de ska fortsätta med.
Så det frångicks liksom ingenting så jag tycker det var jäkligt bra. Så
man höjer inte på ögonbrynen utan det var verkligen precis.
Jag tycker att det är väldigt bra bemötande, informationen är perfekt,
klockren och enkel. Så överlag tycker jag systemet de byggt upp runt
allting runt samtalen informationen och personerna så har de fått det
att funka.

Inför det första samtalet med föräldrarna uppgav de flesta att det var lite nervöst
och svårt att prata om såna här saker med professionella. De var oroliga över vad
som skulle hända men under samtalet upplevde de att det blev mer och mer avslappnat och att de fick en bra kontakt med samtalsledarna.
Öppna välkomnande och de lyssnade väldigt mycket. De hade inte
så mycket åsikter utan lyssnade mest.
Det var så härligt att få hjälp. (Med betoning på härligt)

Flera föräldrar beskriver att det är svårt att nå samtalsledarna om de vill lämna
meddelanden, att tillgängligheten mellan samtalen är relativt dålig.
Upplevelsen av samtalen
De flesta föräldrar beskriver att de fick hjälp med det de ville, medan några beskrev att det inte blev någon skillnad mellan dem som föräldrar. Vissa beskriver
även att de fått en bättre kommunikation om sina barn och att de ger varandra mer
betänketid och utrymme.
Ja det fick vi, de stora knutarna blev ju uppknutna så hade vi inte gått
hit så tror jag att vi säkert haft någon utdragen förhandling.

Vissa tror att de hade fått gå vidare till tingsrätten eller att socialtjänstens utredare
för Barn och Unga hade blivit inkopplade. Vissa tror att de skulle mått sämre och
att även deras nya relationer skulle blivit lidande om de inte gått på samarbetssamtal. Samtliga av föräldrarna kan rekommendera samarbetssamtal till andra
även de föräldrar som inte funnit en lösningar.

94

Bara för att det inte var en lösning för oss så är det säkert det för
andra, det tror jag. Vi är väl envisa båda två, det är väl därför det inte
fungerar.
Ja! Absolut! Att barnen får prata av sig med någon… jag tror att om
det är något de tänker på så kan det komma fram ganska lätt och att
inte behöva ta det stora klivet till soc som verkligen kan röra till det
utan att vi verkligen försöker komma överens om någonting som ett
mellansteg kanske man kan säga. Där båda kan få höra vad båda behöver jobba på utifrån barnets perspektiv.

Flertalet av föräldrarna tyckte att samtalsledarnas metod var bra. Däremot var det
några som hade önskat att samtalsledarna hade kunnat få tycka saker och säga mer
hur det ska vara.
Dom tyckte jag var bra. Dom ritade upp på tavlan så det var lätt att
förstå.
Det var så skönt de tog bara fram pennan och började skissa upp mina
arbetstider istället för att vi bara sitter och inte kommer fram till nånting. En så enkel grej… att vi bara sitter här och det är någon annan
som gör.
Öppna och välkomnande. Lyssnade väldigt bra och blandade inte in
sina åsikter men fick samtalet att flyta på.

Att låta barnen komma till tals
Alla föräldrar anser att det är bra att låta barnen komma till tals. De föräldrar som
inte fick någon lösning var ändå positiva till barnsamtalen och även de föräldrar
som var skeptiska till samtalen upplever att det var bra i efterhand.
Jag skulle rekommendera det till var och varannan så snart det finns
barn med i bilden för då får man även deras åsikt hörd som förälder.
JAA! Barn ska få tycka och tänka som dom vill.
Jättebra, skitbra ja det är det viktigaste att barn får komma till tals
och berätta.
Ja jag skulle säga åt bekanta att ta kontakt om inte för de vuxnas skull
om så i alla fall för ungarnas skull.
Ja det hade jag, jag tyckte att de skulle få tala ut de också.
Så lite läskigt i början men väldigt bra.
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Det var väldigt bra att barnet får säga just det dom tycker att inte
behöva stå på någons sida.
Men sen kom jag på att det nog är väldigt bra att hon blir hörd och
får prata med någon som hon inte känner

Många föräldrar beskrev att de var lite nervösa inför vad barnen skulle berätta och
hur det skulle bli att få höra det.
Först var det lite jobbigt men sen var det skönt att få höra, man försöker ju alltid lämna barnet utanför när man bråkar eller så. Men hon
säger att hon märker av det väldigt mycket jag tänker att man kan
tänka ett steg längre nu.

Barnen var med på återförandet vid samtliga återförande samtal. Föräldrarna uttryckte sig lika.
Det kändes som en stor grej först att låta barnet vara med men samtalsledaren berättade hur det skulle gå till och då kändes det mer avslappnat. När det väl skedde så var det spännande och kul. Det var
jättekul att höra vad hon tänker och att hon trivdes ganska bra. Hon
var ju själv med och berättade och så hjälpte samtalsledaren henne
lite på traven.
Positivt överraskande måste jag säga, kunde slappna av lite mer efter
det så var det faktiskt.

Har barnen sagt något om samtalsledarna?
Ja hon har pratat om det och gott fika, och att hon fick stå i centrum
så det var poppis.

Framtid och Uppföljning
Efter att ha varit på samtal med barnet så beskriver föräldrar följande:
Barnet är mer avslappnat och vi pratar mer med varandra och barnet
vågar fråga mer om det funderar på något.
Mer respekt för varandra, inget onödigt tjafs, bättre med pengar. Vi
har en lång bit kvar att gå men vi är en bit på väg.
Saker har ju blivit till det bättre egentligen är det bästa som det kan
bli just nu och bollen rullar ju framåt fortfarande. Vi har lärt oss hantera… fått lite mer konkreta råd med budget och så.
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Att hitta lösningar utan stora diskussioner.
Funkar det inte så kom tillbaka, kändes bra att höra… Ingen bestämd
uppföljning men det hade nog varit bra efter ett halvår eller så. Nu
drar man sig lite för att komma tillbaka.
Skönt att se hur det fungerar i praktiken och att vi kan komma tillbaks
och ändra
Det var bra att få fylla i tyck-till-korten direkt efter.

4.8 Statistik – tyck-till-kort

I det här kapitlet presenteras tyck-till-kort se bilaga 1. Dessa delas ut till föräldrar
och barn vid det sista samtalet. Föräldrarna och barnen ges då möjlighet att få
tycka till om samtalsledarna och metoden. Tyck-till-korten har utformats för att
kunna få en uppfattning om samarbetssamtal. De är tänkta att vara ett led i att
kvalitetssäkra samtalen.
4.8.1 Föräldrarna
Tabell 2. Antal Tyck till kort fördelat per år.
År
Frekvens
Procent
16
16,2
2013
42
42,4
2014
41
41,4
2015
99
100,0
Totalt

Totalt har 99 Tyck till kort samtals in från föräldrar över de tre åren. För år 2013
är det 16 kort, varav så gott som samtliga inkommit under hösten. För år 2014 och
2015 har inkommit 41 respektive 42 kort både vår och höst. Det är lika många
kvinnor som män som svarat.
Tabell 3. Antal samtal.
Antal samtal
Frekvens
3
1
72
2-5
14
6-10
7
10 eller fler
3
Bortfall
99
Totalt

Procent
3,0
72,7
14,1
7,1
3,0
100,0

Det vanligaste är att föräldrar deltagit i 2-5 samtal, vilket anges av 72,7 procent
av respondenterna. Näst vanligast är 6-10 samtal vilket anges av 14,1 procent. 10
eller fler samtal anges av 7,1 procent och enbart 1 samtal anges av 3,0 procent.
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I Tyck-till-korten har också föräldrarna kunnat skatta hur nöjda de är med samtalen. Totalt ingår fem olika frågor med en 7-gradig skala, där 1 anger att man inte
är nöjd och 7 att man är mycket nöjd. Värdet 4 är en neutral mittpunkt på skalan.
Ett sammantaget nöjdhetsindex där samtliga frågor slagits samman har också beräknats. I diagram 1 nedan redovisas medelvärden för de fem frågorna samt index.

Diagram 1. Föräldrarnas medelvärdesskattningar av samtalen för de olika frågorna.
7
6
5
4
3
2
1

Det är enkelt
Jag har fått
Samtalen har Jag har blivit Jag är nöjd med Sammantaget
att komma i berätta det jag bidragit till
sedd och samtalsledarnas nöjdhetsindex
kontakt med er ville och ni har
konkreta
förstådd av
arbetssätt
lyssnat
förbättringar i samtalsledarna
samarbetet
kring barnen

Samtliga frågor erhåller medelvärden på den positiva delen av skalan. Högst medelvärde erhåller frågan om att man fått berätta vad man ville och blivit lyssnad
på: 5,8. Nästan lika högt värde erhåller frågan om att man blivit sedd och förstådd
av samtalsledarna: 5,7. Frågan om man är nöjd med samtalsledarnas arbetssätt
erhåller medelvärdet 5,5 och frågan att det är enkelt att få kontakt erhåller medelvärdet 5,2. Lägst medelvärde erhåller frågan om samtalen bidragit till konkreta
förbättringar i samarbetet kring barnen, nämligen 4,9. Det sammantagna nöjdhetsindexet erhåller värdet 5,4.
Hur ser det då ut om man studerar föräldrarnas uppfattningar om samtalen i relation till olika bakgrundsvariabler? I diagram 2 nedan redovisas utfallet fördelat på
kvinnor och män.
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Diagram 2. Föräldrarnas skattningar av samtalen fördelat på män och kvinnor.
7
6
5
4
3
2
1

Det är enkelt att
Jag har fått
komma i kontakt berätta det jag
med er
ville och ni har
lyssnat

Samtalen har
Jag har blivit Jag är nöjd med Sammantaget
bidragit till
sedd och
samtalsledarnas nöjdhetsindex
konkreta
förstådd av
arbetssätt
förbättringar i samtalsledarna
samarbetet kring
barnen
Kvinna

Man

Överlag ger kvinnorna något högre skattningar än männen. Skillnaderna mellan
män och kvinnor för de olika frågorna är dock ganska små och varierar mellan 0,1
till 0,6 skalsteg. Enbart för frågan om man är nöjd med samtalsledarnas arbetssätt
är skillnaden så stor att den tangerar att vara signifikant. I figuren nedan redovisas
föräldrarnas skattningar fördelat på år 2013, 2014 och 2015.
Diagram 3. Föräldrarnas skattningar av samtalen fördelat per år.
7
6
5
4
3
2
1

Jag har fått
Det är enkelt att
komma i kontakt berätta det jag
ville och ni har
med er
lyssnat

Samtalen har Jag har blivit sedd Jag är nöjd med
och förstådd av samtalsledarnas
bidragit till
arbetssätt
samtalsledarna
konkreta
förbättringar i
samarbetet kring
barnen
2013

2014

Sammantaget
nöjdhetsindex

2015

Vad gäller bakgrundsvariabeln år så är skillnaderna större än för kön. Det är svårt
att se något tydligt mönster över de olika frågorna då det för någon fråga inte finns
någon tendens, då det kan vara i stort sett oförändrat, variera, gå upp eller ned.
Enbart för frågan om man är nöjd med samtalsledarnas arbetssätt är förändringen
så stor att den tangerar att vara signifikant, och då i form av att medelvärdet sjunker över tid.
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Den sista frågan i Tyck-till-korten är en öppen fråga där föräldrarna med egna ord
kan ge kommentarer. Totalt 22 av föräldrarna har skrivit kommentarer, vilka redovisas nedan. Svaren har kategoriserats som positiva, neutrala men med olika kommentarer eller kritik, samt negativa kommentarer. 15 av svaren är positiva. De flesta
av svaren är korta och inte så specifika. Några svar fokuserar tydligare på samtalsledarnas förmåga att genomföra samtalen. Sex av svaren är mera neutrala eller innehåller någon form av kommentar eller kombination av positiva omdömen och
kritik. Kritiken kan gälla att ha fått kunna ge mera av bakgrund, att samtalsledarna
skulle styra upp mera eller ge konkretare förslag på lösningar. Enbart ett av svaren
är entydigt negativt och kritiserar samtalsledarna för att inte vara objektiva, socialtjänstens sätt att arbeta samt att umgänget försämrats som en följd av samtalet.
Positiva svar
Föräldrar som deltagit på samarbetssamtal och lämnat skriftliga positiva omdömen har bl.a. gett svar såsom
jättebra
väldigt bra arbetssätt
ni är duktiga
ni är grymma
är nöjd
ni har lyssnat och kommit med ideer på ett bra sätt
ni har hjälpt oss samarbeta
bra att ni styr upp samtalen när känslorna tar överhand
har verkligen blivit en förändring till det bättre
ni såg saker klart trots att de var otydliga

Neutrala svar och svar med kommentarer och kritiskt innehåll
Föräldrar som deltagit på samarbetssamtal och lämnat skriftliga neutrala och kritiska omdömen har bl.a. gett svar såsom
Inte mycket ni kunde göra angående samarbetet, men resten var väldigt bra!
Jag är väldigt imponerad av samtalsledarens tålamod.
Otroligt frustrerande att inte få ge mer bakgrund, men jag förstår varför.
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Skulle önska att samtalsledarna går in och säger mer vad man bör
göra och inte bör!
Vet ej, men det har hjälpt mig och mitt barn att komma vidare i hur
det än blir.

Negativa svar
Föräldrar som deltagit på samarbetssamtal och lämnat skriftliga negativa omdömen har bl.a. gett svar såsom
Jag trodde att samtalsledarna skulle vara objektiva.
Socialen tror att ni bestämmer umgänget. Ni har försämrat umgänget
eller det försämrades på ett möte hos er.

4.8.2 Barnen
Barnen har också fått fylla i Tyck till kort. Nedan redovisas en sammanställning
av deras uppfattningar om samtalen.
Tabell 4. Antal Tyck till kort fördelat per år.
År
Frekvens
Procent
11
22,4
2013
15
30,6
2014
23
46,9
2015
49
100,0
Totalt

Totalt har 49 barn fyllt i Tyck till kort. Fördelningen är ojämn över de tre åren och
ökar succesivt från 11 till 15 och slutligen 23 inkomna svar.
Tabell 5. Fördelning av pojkar och flickor.
Kön
Frekvens
Procent
27
55,1
Pojke
21
42,9
Flicka
1
2,0
Bortfall
49
100,0
Totalt

Något fler pojkar än flickor har lämnat in Tyck-till-kort, nämligen 27 pojkar mot
21 flickor, samt 1 bortfall.
Tabell 6. Barnens ålder.
Ålder
Frekvens
13
2-5
19
6-10
13
11-14
4
Bortfall
49
Totalt

Procent
26,5
38,8
26,5
8,2
100,0
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Barnens ålder varierar från 2 till 14 år. 26,5 procent är mellan 2 till 5 år, 38,8
procent mellan 6 och 10 år och 26,5 procent mellan 11 och 14 år. Bortfallet för
variabeln ålder är 8,2 procent. Medelvärdet för barnens ålder är 8 år.
Tabell 7. Antal samtal som barnen deltagit i.
Antal samtal
Frekvens
Procent
5
10,2
1
11
22,4
2
16
32,7
3
8
16,3
4
3
6,1
5
6
12,2
Bortfall
49
100,0
Totalt

Vad gäller antal samtal som barnen deltagit i så varierar detta från 1 till 5 samtal.
Det vanligaste är att barnen deltagit i 3 samtal.
Det är inte någon noterbar skillnad vad gäller pojkars och flickors ålder, ej heller
i hur många samtal de deltagit i. Däremot är barnen något yngre år 2015 jämfört
med 2013 och 2014. De första åren är medelåldern strax över 9 år och för 2015
strax under 7 år.
I Tyck-till-korten har också barnen kunnat skatta hur nöjda de är med samtalen.
Totalt ingår två frågor, den första om de upplever att man har lyssnat på dem och
den andra om de har fått berätta det de ville. Svarsalternativen för frågorna har
varit Ja, Vet inte samt Nej. I diagram 4 redovisas utfallet av dessa frågor.
Diagram 4. Barnens skattningar av samtalen i form av procentandelar för olika svarsalternativ.
100
80
60
40
20
0

Har vi lyssnat på dig?
Ja

Har du fått berätta om det du ville?
Vet inte

Nej

För båda frågorna gäller att barnens uppfattningar är mycket positiva. För fråga
om man blivit lyssnad på har 96 procent svarat Ja, 4 procent Vet ej och 0 procent
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Nej. För frågan om man fåt berätta det man ville är utfallet i stort sett det samma,
nämligen 94 procent Ja, 6 procent Vet ej och 0 procent Nej.
Även barnen har kunnat skriva kommentarer i Tyck-till-korten. Frågan har formulerats som: Här kan du skriva något om du vill. Totalt har 22 skrivit kommentarer. Eventuella stavfel etc. har inte korrigerats utan svaren återges så som barnen
formulerat sig. Alla svaren är positiva. I några fall är det tydligt att det inte är
barnen som svarat utan troligen någon förälder eller anhörig. Nedan redovisas
exempel från barnen i förekommande fall har namn ersatts med XX eller YY.
Flera barn har beskrivit att det har varit kul, bra, trevligt och roligt att komma hit:
Jag fick säga vad jag ville och jag känner att mina känslor och mina
åsikter är trygga hos XX.
Han vill att sin familj bor tillsammans, att mamma och pappa blir bra
varandra han vill känna säkert med sina föräldrar bra. Han känner sig
bra på skolan, fritid och hem med.
Jag tyckte om spelkorten när jag var här. Och jag vill komma tillbaka
och jag gillar att måla på tavlan son ni hade i rummet.
XX tycker att det har gått bra på mötena och roligast var nog att
använda "humör" korten. Ibland var det svårt att svara på frågorna.
Tack till XX och YY för att dom har hjälpt mig att må bättre. Tack.
Kan inte berätta allt.
Ni har varit snälla tack och hej lever pastej
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5. Diskussion och slutsatser

Syftet med denna studie har varit att dokumentera, utveckla och utvärdera arbetsmetoden för barnsamtal vid samarbetssamtal. Målsättningen är att vår studie ska
bidra till verksamhetsutveckling beträffande barnens roll vid samarbetssamtal. I
följande kapitel diskuteras vår empiri i förhållande till de teoretiska utgångspunkter som beskrivits i teorikapitlet och som varit relevanta för ämnet. Målet med
diskussionen är att svara på studiens syfte och frågeställningar. Den sista frågeställningen om hur tidigare forskning kan ge stöd för barnets delaktighet i modellen för barnsamtal besvaras löpande i kapitlet. Avslutningsvis kommer även
författarnas egna tankar om vidare utveckling av strukturen för barnsamtal i samarbetssamtal.

5.1 Hur är modellen med barnsamtal upplagd?

Under studiens genomförande har det livslånga föräldraskapet blivit tydligt. Barn
och föräldrar har band till varandra som påverkar barnets hälsa och utveckling
genom hela livet. När föräldrarna separerar bryts deras kärleksrelation men deras
föräldraskap kvarstår. Samarbetssamtalets syfte är att möjliggöra för föräldrar att
forma sitt nya föräldraskap som är livslångt. För att förstå modellens upplägg med
barnsamtalen så måste alltså helheten förstås av hela samtalsserien. Nedan presenteras en modell för hur barnsamtalen blir en viktig del i det processinriktade
arbetet där föräldrarna formar sitt nya föräldraskap.
1. Föräldrasamtal
2. Barnsamtal
3. Återberättande samtal
Det gemensamma är det livslånga föräldraskapet.
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Barnsamtal

Föräldrasamtal

Återberättande
samtal

Livslångt föräldraskap
Figur 26. Föräldraskap, barnsamtal, återberättande samtal → livslångt föräldraskap. Bilden har konstruerats av författarna.

Enligt Sjösten (2014) och Socialstyrelsen (2012) så är syftet för samtalsledarna
som arbetar med samarbetssamtal att skapa bra förutsättningar för föräldrar att
kunna fatta beslut som rör deras barn. Metoden för samarbetssamtal i Motala är
skapad utifrån denna kontext det vill säga vägleda/hjälpa/lotsa föräldrar att enas i
samförståndslösningar och att öka deras tillit till varandras föräldraförmåga. Det
är föräldrarna som fattar beslut och ger barnets berättelse plats i besluten.
Vår syn på att erbjuda barnsamtal är att barn alltid har rätt att komma till tals oavsett
vilken situation de befinner sig i. I denna studie har fokus varit på att problematisera, utforska och reflektera kring svårigheter, fördelar och nackdelar med att låta
barnen komma till tals vid samarbetssamtal. Under studiens genomförande har det
framkommit flera fördelar med att låta barn komma till tals vilka redovisas mer
ingående nedan. Dessa styrks bl.a. genom McIntosh et. al. (2009), Iwarsson (2007),
Röbeck (2012), Socialstyrelsen (2012) Bell et. al. (2013) och Kunskapsstöd Samverkansteam (2017) som alla framhåller vikten av att låta barn komma till tals i
frågor som berör dem. Samtliga finner att även om barn lever i en konflikt fylld
tillvaro så är det nödvändigt att lyssna till barnen för det är endast de som kan berätta om sin situation. Trots detta skriver Socialstyrelsen (2012) att det i vissa familjer inte är lämpligt att ha barnsamtal då föräldrarna befinner sig i djupgående
konflikter (Socialstyrelsen, 2012). Vidare framkommer det i Johannesson och
Lindblom (2015) samt i Socialstyrelsen (2016) att socialsekreterare som arbetar
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med samarbetssamtal beskriver att de har en osäkerhet för att genomföra barnsamtal. Detta då det skulle kunna ge barnen falska förhoppningar eller att samtalen kan
få en utredande karaktär eller att barnen ska behöva välja mellan föräldrarna. Samtidigt beskrivs att de flesta socialsekreterare i sin roll som samtalsledare tycker att
barn bör få komma till tals men att de saknar metoder för detta.
I Motala ges barnen utrymme och tid genom att de får tre samtal som är strukturerade. Antalet samtal baseras på att barn behöver bekanta sig med samtalsledarna
och rummet, kunna få berätta och bli lyssnade till i sitt eget tempo och utifrån sina
egna förutsättningar. Enligt BRIS (2013), McIntosh et al (2009), Øvreeide (2010)
Iwarsson, (2011) Röbeck,(2012) Socialstyrelsen (2012) och Kunskapsstöd Samverkansteam (2017) behöver barn mötas på barns villkor. Enligt Kunskapsstöd
Samverkansteam (2017) behöver även barn få tillgång till flera samtal för att de
ska känna trygghet och vilja berätta. Det är vuxnas ansvar att lyssna och ta initiativ
till samtal. Det framkommer att barn behöver ges utrymme och få tid att kunna
förmedla sina upplevelser. Det betyder inte att barnet ska ta ansvar för besluten
men att vuxna behöver ge barnet förutsättningar att få vara delaktiga när det handlar om deras situation.

5.1.1 Modellen för barnsamtal

Modellen för barnsamtal presenteras nedan:

Förhållningssätt
Information

Mottagande

och Syfte
Sammanhangs
markering

Temaindelning

Avslut

Figur 27. Modell för viktiga komponenter i barnsamtal.

I varje del finns viktiga komponenter som bidrar till processen i samarbetssamtalen.
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Vid samtal med barn är samtalsledarnas förhållningssätt en viktig del. I resultatet
framkommer att samtalsledarna förhåller sig nyfikna, ställer öppna frågor, lyssnar
och följer barnet. I resultatet framgår att samtalsledarna ställer både öppna och
slutna frågor. Det framgår att då öppna frågor ställs och då tempot hos barnen
följs så blir barnets berättelse mer fri. Det tydliggörs också i samtalet med Pelle i
exempel 3, där han till en början är tyst och tänker länge innan han svarar på
frågor. När samtalsledaren är tyst och ger honom tid börjar han prata och berätta
om sin pappa. I resultatet framkommer att dessa faktorer är centrala vid barnsamtalen och att föräldrar och barn svarar att de är nöjda och har blivit lyssnade på.
Det framgår även att barnen inte behöver uttrycka sig om de inte vill samt att deras
berättelser inte tolkas. I exemplet med Pelle (3d) tydliggörs detta då samtalsledarna återberättar med Pelles ord att hans pappa har missbruksproblem. Vidare
framhåller McIntosh et. al. (2009) och Kunskapsstöd Samverkansteam (2017) att
det viktigaste är att möta barnet där det är och inte tolka det barnet säger samt att
avlasta barnet ansvar samt att ge föräldrarna möjlighet att reflektera och lyssna på
barnets behov. Detta stämmer väl överens med vår metod och vårt förhållningssätt
i samtalen med både barn och föräldrar. Iwarsson (2011) och Øvreeide (2010)
lyfter fram tre centrala faktorer i att få barn att berätta. Dessa faktorer är att den
professionella ska ställa öppna frågor, följa barnets tempo och inte tolka det barnet
säger och uttrycker.
Det finns likheter mellan denna process och den process McIntosh et al (2009)
beskriver i sin studie bland annat när det gäller syftet med att barn ska få komma
till tals. Metoderna är lika i sin uppbyggnad av att samtala med barnen och processen i dem. McIntosh et al (2009) beskriver också att syftet med samtalen är att
utforska hur barnet har det i sitt liv just nu och det syftet har även vi i vår metod
med samtalen.
Information och syftet med barnsamtal presenteras för föräldrarna. Resultatet
visar att flera föräldrar till en början har en oro inför att låta barnen komma till
tals. Genom den muntliga och skriftliga informationen (se bilaga 8) om modellen
och syftet som ges till föräldrarna förändras deras inställning till barnsamtal. Föräldrarna blir trygga och känner förutsägbarhet inför samtalen med barnen. Detta
har uttryckts med ord såsom ”informationen är perfekt, klockren”. Denna studie
har dock inte fokuserat på föräldrars process i samarbetssamtalen, det som däremot framgår är deras behov av rätt information för att förstå syftet med barnsamtalen. Flera föräldrar uttrycker i intervjuerna och genom ”tyck-till-kort” att det är
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viktigt att barnen får komma till tals. För att skapa trygga förutsättningar för samtal så krävs information och förståelse för syftet hos både barn och föräldrar. Hur
informationen ges om syfte och innehåll får ytterligare stöd av McIntosh et al
(2009) och Kunskapsstöd Samverkansteam (2017) som menar att det är viktigt att
försäkra sig om att samtalsstilen och förhållningssättet avlastar barnet ansvarskänslor gällande beslutsfattandet. I resultat framkommer att samtalsledarna framhåller detta genom att informera både föräldrar och barn vem som bär ansvaret
för att fatta beslut. Hur informationen ges kan se olika ut exempelvis genom att
berätta, skriva, rita eller läsa. I resultatet beskrivs att barnen får information om
barns rättigheter och skillnaden mellan barns vilja, få bestämma och bli lyssnad
på. Vidare framhåller även Øvreeide (2010) och Kunskapsstöd Samverkansteam
(2017) vikten av att barnet avlastas ansvaret för att fatta beslut och att dessa ska
tas av föräldrarna. I resultatet beskrivs att föräldrarna får information om att detta
är en ögonblicksbild av barnens vardag och liv och att de precis som föräldrarna
har rätt till att få uttrycka hur de har det. Vilket överensstämmer med Øvreeide
(2010) och Iwarsson (2011) som båda beskriver att barnets berättande av hur det
ser ut just nu är det centrala och att det är föräldrarna som ska fatta besluten.
Mottagandet i alla sammanhang med föräldrar och barn är avgörande för att
skapa tillit och förtroende. Detta innebär alltifrån att hälsa på varandra, ansiktsuttryck, kroppsspråk och de verbala uttrycken. Hur detta genomförs och tar sig i
uttryck bidrar till hur samtalsklimatet och den vidare processen blir. Modellen
hjälper till att skapa goda möten. Föräldrar har uttryckt i resultatet att de blir bra
bemötta ”öppna och välkomnande” och flera har även uttryckt att deras barn varit
nöjda. En annan del i mottagandet är hur barn och förälder möts upp i väntrummet.
Samtalsledarna hälsar först på föräldern och därefter på barnet. Resultatet visar
att många barn till en början är lite avvaktande och kikar lite på föräldern när
samtalsledarna möter upp dem i väntrummet. Genom att samtalsledarna först hälsar på föräldern så ser barnet samspelet med deras anknytningsperson/er vilket
skapar förutsättningar för vidare samtal. Barnet slappnar av och blir intresserat av
vilka vi är och på vad som ska hända. Hur föräldrar och barn möts upp har stor
betydelse. Här startar samtalet och trygghet och tillit byggs upp. Detta kan kopplas
till både Øvreeide (2010), Iwarsson (2007) och Kunskapsstöd Samverkansteam
(2017) som beskriver vikten av att skapa en god första kontakt med barnet. Vidare
beskriver Øvreeide (2010) att det som händer är att den professionella godkänns
av föräldern. En annan del i mottagandet av barnet sker i samtalsrummet. Samtalsledarna ordnar fika och rör sig själva i rummet för att barnet ska få bekanta sig
med samtalsledarna och miljön. En del barn vill hjälpa till och göra iordning fikat
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medan andra kollar runt och några sätter sig vid det runda bordet och väntar. Anledningen till att vi låter barnet ta plats på detta sätt är för att det bidrar till att
skapa en bra atmosfär för att barn ska vilja berätta. I studiens intervjuer framkommer att barnen uppskattar den miljö som samtalen äger rum i. Øvreeide (2010),
Iwarsson (2007), McIntosh et. al. (2009) Bell et. al. (2013), Kunskapsstöd Samverkansteam (2017) och Cashmore & Parkinsson (2008) påtalar alla att miljön
och mottagandet har stor betydelse. Dessa faktorer spelar stor roll i att skapa
trygghet och tillit och är en förutsättning för det kommande berättandet.
Alla samtal inleds med en sammanhangsmarkering vilket innebär att få veta vad
samtalet ska handla om och vad som ska hända vid samtalet samt vid vilken tidpunkt det är slut. Det innehåller också att syftet tydliggörs och att ge information.
Syftet och sättet det genomförs på anpassas efter det barn som samtalsledarna
möter. I resultatet framgår att barn som får sitt sammanhang förklarat för sig uppvisar och beskriver att det känns ”bra” att komma på samtal. Detta tar sig i uttryck
i resultatet i det första barnsamtalet i exempel 2 där Mia och Linus får förklarat
för sig vad som kommer att ske vid samtalen. Detta får stöd i SoL 3 kap 5 § som
framhåller att barn och ungdomar har rätt till relevant information om vad som
pågår och planeras och ska vara anpassat efter det barn som möts. Även Øvreeide
(2010), Iwarsson (2007) och Kunskapsstöd Samverkansteam (2017) går att
koppla till vikten av att barn får information och sammanhanget förklarat för sig.
De menar att detta skapar trygghet och förutsägbarhet för barnet i den situation de
är i just nu samt att informationen kan bidra till barns bearbetning och förståelse
av sig själva.
Temaindelning av samtalen har skett utifrån flera aspekter. De teman som valts
ut genom åren har utarbetats vid handledning, utifrån olika utbildningar samt litteratur. De teman som utkristalliserats sig är barnets vardag och familj, känslor
och upplevelser, drömbild och framtid samt återberättandet. Dessa teman ramar
in de största delarna i barnets liv. Att ha teman skapar trygghet och förutsägbarhet
och är hjälpsamt då samtalsledare ska förklara vad samtalen ska handla om för
barn och föräldrar. Det spelar ingen roll vilken samtalsledare barnet möter då samtalens teman och struktur följs. Det går aldrig att förutsäga vad som är viktigt här
och nu för de barn som kommer på barnsamtal därav bredden på teman. Det är
därför viktigt att vara lyhörd och ställa öppna följdfrågor till barn. I resultatets
olika delar framträder vikten av temaindelningen. I intervjuerna framkommer att
barnen fick prata om hur det är hemma, i skolan, med kompisar och att det har
känts bra att berätta för någon som lyssnar. Temaindelningen bidrar till att barn
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får berätta om föräldrarnas skilsmässa och även annat som kan vara viktigt. Att
inventera andra viktiga vuxna och kamrater är ett ytterligare syfte. Exempelvis i
det fiktiva exemplet 3 med Kalle, Lisa och Hans börjar de beskriva hur det var
och hur det blivit i familjen när föräldrarna separerat. I Lisas vardagsberättelse
framkommer att hon har det svårt på skolan med kompisar. Här stannade samtalsledarna upp och frågade mer då hon uttryckte att det var bekymmersamt. Lisa fick
fler följdfrågor som hjälpte henne att beskriva hur hon hade det. Lisas skolbekymmer blev starten till deras prat om samförståndslösningar. Föräldrarna började
prata och resonera om hur de skulle kunna hjälpa henne. Detta påvisar vikten av
en bredd på teman då samtalsledare i förväg inte kan bedöma vad som är hjälpsamt för föräldrarnas process. Temaindelningen och frågorna om barnets vardag
och familj möjliggjorde att detta kom fram. Temaindelning och fokus på barnets
berättelse får stöd av Iwarsson (2007), Øvreeide (2010), Kunskapsstöd Samverkansteam (2017) samt Socialstyrelsen (2012) där vikten av lyhördhet och att
lyssna till barnets hela berättelse framhålls. Vidare menar Iwarsson (2007) att normalisering av företeelser är viktiga för barn att de får en förståelse för att de inte
är ensamma i sin situation. Men att barnets unika berättelse ändå måste få plats
och utrymme. I exempel 2 med Mia och Linus beskrivs hur samtalsledarna normaliserar barnens situation bl.a. genom att läsa om andra barn samt beskriva att
föräldrar ibland behöver hjälp att lösa saker kring sina barn och därför går på
samarbetssamtal. Barnen får också veta att de inte behöver ta på sig sådant som
är vuxnas ansvar. I resultatet framkommer att med hjälp av familjekarta, stenkort
och andra hjälpmedel underlättas samtalet och barnets berättande. Detta uttrycks
tydligt genom många barns positiva skattning av att använda sig av stenkort och
att få olika verktyg att välja mellan för att beskriva sin vardag. Vidare beskriver
barn i intervjuerna att de tycker om att få möjlighet till olika uttryckssätt.
Avslutandet av samtalen spelar roll för de kommande samtalen samt för familjens
process. Den innehåller flera olika delar. En del av avslutningsprocessen är att samtalsledarna sammanfattar dagens samtal och stämmer av det med barnet. En annan
del är när samtalsledarna berättar och visar vad som kommer att ske vid nästa tillfälle. Det är även viktigt att samtalet avslutas vid den bestämda tiden eller då barnet
visar signaler på att det är dags för avslut. Sättet att avsluta bidrar till att barnen får
tillfälle att ställa frågor och blir förberedda inför nästa gång när de lämnar samtalen.
Bland annat i exemplet med Kalle, Lisa och Hans (1m) framkommer det att avslutningsfasen på samtalen bidrar till att samtalsledarna får bekräftelse på hur samtalen
har varit och om samtalsledarna lyssnat på barnen. De är förberedda inför nästa
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samtal och flera har funderat och tänkt tills vi ses igen. Vikten av att barn får bekräftat att vuxna lyssnar och av att ha förutsägbarhet styrks av Iwarsson (2007),
Øvreeide (2010) och Kunskapsstöd Samverkansteam (2017).
Även vikten av samtalsledarnas egen avslutning har framkommit under studien.
Samtalsledarna stämmer av med varandra efter samtalen och ger varandra feedback på vad som fungerat i samtalet eller inte. Samtalsledarna reflekterar och utvärderar hur samtalet varit och hur verktygen har fungerat. Därefter görs ramarna
för nästa samtal.

5.2 Hur uppfattar barn och föräldrar modellen för barnsamtal?

I denna studie har ingen jämförelse gjorts med andra kommuner som inte har
barnsamtal. Däremot går det att utläsa i ”tyck-till-kort”, observationer och intervjuer att det finns stora fördelar med att låta barnen komma till tals vilket både
föräldrar och barn uttrycker.
De främsta fördelarna med barnsamtal som framkommer i resultatet i studien är
att föräldrarna har fått:
•
•
•
•

ökad förståelse för sina barn,
bättre relation till sina barn,
bättre förhållningssätt och ökad förståelse gentemot varandra,
bättre kommunikation.

Dessa fördelar medför att de kan lösa dilemman kring barnen på ett mer konstruktivt sätt. Föräldrarna har uttryckt detta i intervjuerna med ord såsom ”mer respekt”, ”barnet vågar fråga” och ”utan stora diskussioner”.
Det går att utläsa i studien att föräldrarna vanligtvis har en oro i början av samtalsserien för vad deras barn ska säga. När att samtalsledarna beskrivit syftet och tillvägagångssättet för barnsamtalen så blir de lugnade och positiva till att låta barnen
få bli en aktiv del i processen. Efter det återberättande samtalet finner många föräldrar trygghet i det barnet berättat och det dämpar deras konflikt. Många föräldrar
har uttryckt att de efteråt är mindre oroliga för hur deras barn mår och har det:
”Barnet är mer avslappnat och vi pratar mer med varandra”. Föräldrar har mindre
skuldkänslor och finner ett annat lugn i sin egen och den andres föräldraförmåga
och kan börja hitta nya lösningar i vardagen. Detta framgår både av ”tyck-till-kort”,
intervjuer samt observationerna att även de föräldrar som inte hade en bra kontakt
med sina barn i början av samtalsserien eller de som var skeptiska till att låta barnen
få komma till tals blev positivt överraskade. De uttryckte bland annat att: ”Jag
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skulle rekommendera det till var och varannan så snart det finns barn med i bilden
för då får man även deras åsikt hörd som förälder.”.
Det framgår genom observationer, intervjuer och statistik att strukturen av samtalen är viktiga. Det framkommer att barnen tycker att det är bra att få komma på
flera samtal för att det händer saker mellan samtalen, de upplever en större trygghet när de lär känna samtalsledarna. Många barn uppskattar fikat och genom observationerna framkommer att det är viktigt för klimatet på samtalet att kunna
erbjuda fika. Barnen får möjlighet att bekanta sig med rummet och samtalsledarna
under tiden fikat förbereds (se exempel 1f). Även under samtalet är någon form
av tilltugg så som frukt, kex, glass bra både som energikälla och trivselfaktor (se
exempel 2g).
Metoden har under åren utvecklats och det har lett till att föräldrarna numera alltid
erbjuds en tid för uppföljning efter cirka 3 månader. Vetskapen om att både barn
och förädlar ska få träffa samtalsledarna för att berätta hur det gått ledde till att de
upplevde att det blev lättare att hålla i och hålla ut i de överenskommelser som
gjorts. Det framkommer i intervjusvaren att uppföljningar är uppskattade detta
utrycks genom ord som: ”bra komma tillbaks, skönt att vi kan komma tillbaks och
ändra”. Socialstyrelsen (2012) och MFoF:s kartläggning (2016) påtalar vikten av
att följa upp samarbetssamtal och att det i många kommuner är en brist.
Föräldrarnas och barnens uppfattning om modellen stämmer väl överens med
McIntosh et. al. (2009) forskningsstudier där ett av de viktigaste utfallen var att
då barnen fick komma till tals blev föräldrarnas kontakt mer stabil och de kunde
lösa konflikterna på ett mer hanterbart sätt. Vidare framkom att de vuxna inte
tyckte annorlunda om varandra, men att deras förhållningssätt gentemot varandra
blev mer konstruktivt. Socialstyrelsen (2015) konstaterar att det finns ett stort behov av metodutveckling och ytterligare forskning med ett starkare fokus på barnet
inom ramen för samarbetssamtal. McIntosh et. al. (2009) har genomfört longitudinella studier med flera statistiska säkerställda resultat. Jämförelser har gjorts
mellan två olika grupper. I den ena gruppen deltog barn genom barnsamtal vid
samarbetssamtal. Den andra gruppen bestod av barn inte deltog i samarbetssamtal.
Några av skillnaderna är att barn som får komma till tals vid samarbetssamtal mår
bättre, har lägre stressnivåer, har en bättre kontakt och mer umgänge med sina
pappor samt en lägre grad av uppförandeproblem. (McIntosh et. al., 2009).
En av de grundläggande delarna i modellen är att skapa tillit och förtroende mellan
föräldrar, barn och samtalsledare. För att kunna ena föräldrar som står långt ifrån
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varandra krävs det att båda känner förtroende och litar på samtalsledarnas förmåga
att leda föräldrarnas process till att nå samförståndslösningar. För att kunna känna
tillit så behöver föräldrar uppleva att de blir lyssnade på. Det är en grundläggande
fas genom de enskilda samtalen samt de gemensamma och det är en röd tråd genom hela samtalsserien. För att möjliggöra barnets berättande måste barnet känna
tillit och förtroende till samtalsledaren. Därav är frågan om upplevelsen av att ha
blivit lyssnad på en av de viktigaste frågorna i ”tyck-till-korten” till både barn och
föräldrar. På frågan svarar 94 % av barnen att de blivit lyssnade på och de skriftliga svar som de lämnat är bland annat: ”Jag fick säga vad jag ville och känner
att mina känslor och mina åsikter är trygga hos [samtalsledaren]”. Studiens resultat visar på flera exempel på att både föräldrar och barn upplever att de blivit
lyssnade på. Barn uttrycker detta bland annat genom att beskriva barnsamtalen
och samtalsledarna med ord såsom ”trygghet” och ”de hjälper ju barn att prata”
i intervjuerna. Även föräldrarna uppfattar att de blivit lyssnade på och fått berätta
det de ville samt att de blivit sedda och förstådda. Föräldrar har beskrivit detta i
tycktillkorten med ord såsom ”jättebra”, ”nöjd” och ”gynnsamma”. Under observationer och i intervjuer framkommer också att tilliten ökar genom samtalsserien,
vilket bland annat märks på barnens sätt att prata och agera. De känner igen sig i
lokalen och hejar glatt när de kommer: ”Det var lite jobbigt första gången men
sen när man väl lärt känna dom [samtalsledarna], då började man trivas här och
då var det lättare.”. Barnen utrycker också att de gärna vill komma tillbaks, andra
har uttryckt att det varit för få samtal. Vikten av att låta barns berättelse ta plats
och ges tid möjliggörs genom att modellen bygger på att barn får komma till tals
vid tre samtal. Detta framhålls av Iwarsson (2007), Runevad (1996), Ovreeide
(2010), Röbeck (2012), MFoF (2016) och Socialstyrelsen (2011, 2012, 2014) att
barn behöver ges tid, samtala i lugn och ro och att de professionella som de möter
ska ha rätt kompetens för det.

5.3 Barns delaktighet och barnens perspektiv i samarbetssamtal.

Cecilia Grefve regeringens samordnare för den sociala barnavården har i sin rapport (2016) framfört att det finns behov av att professionella som möter barn blir
bättre på att lyssna och att beslutsprocesserna förenklas. Det framkom i rapporten
(2016) att under en socialsekreterares åtta timmars arbetsdag ägnades i genomsnitt
cirka 10 minuter åt samtal med barn.
Vid samarbetssamtal i Motala finns en policy att erbjuda alla barn runt 5 år och
uppåt barnsamtal. Barnsamtalen är förankrade i barnkonventionens artikel 12.
Samarbetssamtal är en fråga som tydligt berör barnets unika person. Syftet är att
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låta barnet komma till tals vid samarbetssamtal. Syftet är varken att utreda barnets
vilja och inställning eller att vara behandlande. Det är barnens rätt att komma till
tals som är grunden, men vuxnas ansvar att fatta beslut.
Det beskrivs av Socialstyrelsen (2012) att det inom familjerättens arbete finns
brister med att lyssna på barn. I vårdnad, boende och umgängesutredningar är det
familjerättens ansvar att utreda och ta reda på barnets vilja och inställning på uppdrag av en tingsrätt medan det i samarbetssamtal endast är barnens rätt att komma
till tals som är vägledande. Samtalsledarna i samarbetssamtal har inte samma
funktion som advokater och domare vid en tingsrätt. I samarbetssamtal är det föräldrarna som tillsammans ska fatta beslut, i tingsrätten beslutar domarna. Syftet
med samtal med barn ska vara tydligt för både den professionella och barnet samt
under vilka villkor som samtalen förs. (Socialstyrelsen, 2012).
Barnkonventionens fyra grundläggande artiklar (2014) är 2, 3, 6 och 12. Artikel
12 fastslår barns rätt att säga sin mening och få den respekterad. Shier (2001) har
tagit fram en modell för att organisationer ska kunna mäta på vilket sätt de uppfyller barnkonventionens 12:e artikel. Enligt Shiers (2001) modell ”Pathways to
Participation – Barns och ungas väg till delaktighet” uppfylls Barnkonventionens
12:e artikel då barn involveras i beslutsfattande processer. Detta innebär att det
ska finnas ett förfarande som möjliggör för barn att delta i beslutsfattande processer. I steget efter beskrivs att det ska finnas ett policykrav att barn ska vara involverade i beslutsfattande processer. Detta innebär att barnet ska få uttrycka sin mening men att de inte delar ansvar med de vuxna vid beslutsfattandet. Den nivå där
barn och vuxna delar inflytande och ansvar över beslut är den sista nivån på
Shier´s (2001) modell. Det ingår i arbetet vid samarbetssamtal i Motala att alla
barn ska erbjudas barnsamtal enligt vår modell och att detta framgår i verksamhetsbeskrivningen som således är ett policykrav. Samtalsledare ska ha utbildning
i barnsamtal och barn ska bemötas på ett adekvat sätt. Således uppfyller samarbetssamtal i Motala den 12:e artikeln i Barnkonventionen, enligt Shier´s (2001)
modell som är den näst högsta nivån.
Det olämplighetskriterium som beskrivs av Socialstyrelsen (2012) har ingen motsvarighet i Barnkonventionens artikel 12. Det finns inget bedömningsinstrument
att använda sig av för att kunna bedöma när barnsamtal inte är lämpligt. Det står
att barn ska tas med i något sammanhang under samarbetssamtal men inte när.
Vår metod bygger på att föräldrar är kompetenta att se till sina barns bästa och
kan fatta beslut om vad som är bäst för sina barn. Därför erbjuder vi barnsamtal
till alla barn runt 5 år. Vid de tillfällen som barnsamtal inte genomförs beror det
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vanligtvis på att en av föräldrarna tackar nej, att barnet inte vill eller att barnet är
för litet.
I Sverige förekommer separationer i alla samhällsklasser vilket medför att många
olika typer av familjer också söker stöd i samarbetssamtal (SOU 2017:6). Detta medför att samarbetssamtal når de barn som annars inte kommer i kontakt med socialtjänst. Detta innebär att vi möter barn som är i behov av annat stöd och far illa vilket
innebär att vi kan hjälpa dem till rätt stöd och slussa vidare. BRIS (2013) har beskrivit
att det flertalet barn som ringer till dem är barn som har separerade föräldrar. Därav
kan vi också hävda att barn med separerade föräldrar har ett behov av att samtala
kring problematiken. Mötet med dessa barn kan vara gynnsamt i förebyggande syfte.
McIntosh et. al. (2009) visar i sina studier att barn som får komma till tals uppvisar
en lägre grad av beteendeproblematik och lägre grad av stress.

5.4 Reflektioner och slutsats

Trots triangulering och ett rikt insamlat datamaterial har studien vissa begränsningar. En begränsning är att denna studie inte är jämförande mellan de föräldrar
vars barn deltagit på barnsamtal med de föräldrar där barnen inte deltagit. I materialet återfinns ett tydligt mönster där föräldrarnas positiva eller neutrala kommentarer är betydligt fler än de negativa kommentarerna på tyck-till-korten. Frågorna
i tyck-till-korten är ställda så att de enbart svarar på vad de tycker om samarbetsamtalen som de själva har deltagit i. Det finns ingen specifik fråga om vad föräldrarna tycker om barnsamtal. Detta är ett utvecklingsområde för verksamheten
som visat sig genom denna studie.
Det som således talar för att studiens resultat är tillförlitligt är att föräldrar inte
enbart gett positiva kommentarer utan också negativa kommentarer till samarbetssamtalen i sin helhet. I intervjuerna med föräldrarna framkommer också att föräldrarna är positiva till samarbetssamtal, till såväl personalens bemötande, upplevelsen av samtalen som att låta barnen komma till tals i barnsamtal. Det framkommer i intervjusvaren att föräldrar som från början var avvaktande, negativa eller
tveksamma till barnsamtalen ändrade uppfattning under samtalsseriens gång och
beskriver exempelvis att det efter samtalen fungerar mycket bättre i föräldrarnas
relation till varandra och barnet. Detta talar också för att studiens resultat kan ses
som tillförlitligt och trovärdigt (Bryman, 2011).
Många professionella har svårigheter med att hålla isär familjerättens olika grenar
och funktioner. I vår modell är barnsamtalens syfte endast att låta barn få komma
till tals i frågor som rör dem. Vårdnad, boende och umgänge rör barn i allra högsta
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grad. Däremot är det inte barnens ansvar att behöva uttala sig eller ansvara för
besluten. Det är dock samtalsledarnas skyldighet att skapa förutsättningar för barn
att få uttrycka sig om de vill och ge information. Efter att barnsamtalen genomförts och barnets berättelse landat hos föräldrarna är det upp till dem att ta tillvara
på barnets berättelse. Det är deras bedömningar om vad som är bäst för sina barn
som ska gälla. Genom att kompetenshöja föräldrarna så läggs också ansvaret för
barnet hos föräldrarna och de blir tvingade att lägga konflikten åt sidan och fokusera på sitt föräldraskap. Detta stöds av vår empiri där föräldrar uttrycker att de
lättare kan prata om ”rätt saker”, och barn säger att det blivit lugnare. McIntosh
et. al. (2009) konstaterar att det finns fördelar med att låta barn komma till tals vid
samarbetssamtal som också styrker vårt ställningstagande att låta barn få möjlighet att berätta. Det viktiga är dock att samtalet inte syftar till att utreda eller ta reda
på barnets vilja. Fördelarna har visat sig vara att barnet upplever färre konflikter,
att de inte blir lika indragna i föräldrarnas konflikt, de upplever mindre stress samt
att de kommit närmre sina pappor och har lägre grad av uppförandeproblem.
I samtalsprocessen med föräldrarna blir den första samförståndslösningen vanligtvis att barnen ska få komma till tals. Detta bidrar till en positiv grund för fortsatta
samtal och gagnar deras förmåga att hitta lösningar kring barnen. I den process
som föräldrar och barn går igenom kan flera framgångsfaktorer ses som centrala
för att barn ska bli delaktiga. En central del är att samtalsledarnas förhållningssätt
är utvecklingsstödjande med andra ord ge barnet utrymme och vara bekräftande.
Barnen ska ges information och kunskap som kan bidra till att avlasta dem från
skuld och ansvar i föräldrarnas konflikt. En annan del är att återberättandet sker
med barnens ord till föräldrarna och att föräldrarna ges tid till reflektion över sina
barns beskrivningar och behov. Vidare är en del att barnens röst ska tas tillvara
och ges utrymme när föräldrarna ska enas i samförståndslösningar. När barnen
har fått möjlighet att berätta och beskriva för sina föräldrar hur de upplever, känner och ser på situationen är det rimligt att anta att föräldrarnas överenskommelser
och avtal blir hållbara över tid. Det har framkommit att föräldrar oftast har lättare
att förstå varandra och att klimatet då de möts blivit bättre. Det som talar för detta
är att så gott som alla barn och föräldrar som ingår i denna studie beskriver en
förändring till det bättre vid uppföljningssamtalen som uttrycks med ord såsom:
”mer respekt för varandra inget onödigt tjafs”.
Socialstyrelsen (2012) beskriver att om barn får vara involverade och får påverka,
så leder det ofta till att barnen kan hantera svårigheter och öka sin känsla av egen
kompetens. Studiens resultat visar att samtal med barn bidrar till att ge barnen en
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självklar plats i processen som gör dem involverade och ger dem möjlighet att påverka t.ex. genom att de ges möjlighet att välja uttryckssätt genom bl.a. stenkort,
leksaker och böcker. Detta framkommer kanske särskilt tydligt i exempel 4 där barnen väljer ut olika leksaker som får symbolisera olika familjemedlemmar. Detta
kan bidra till att öka barnens trygghet och förståelse för sitt eget sammanhang. I
både FB och SoL framgår att barn bör komma till tals och uttrycka sin mening samt
få information när det gäller frågor som rör dem. Socialtjänstens arbete och metoder
ska följa den lagstiftning som gäller för aktuellt område. I Socialstyrelsen (2012)
framgår att det finns flera olika motiv till att lyssna på barn. Det beskrivs att Socialtjänstens planer då blir bättre och mer hållbara över tid. Det framhålls även att om
barnet ges möjligheten att delta så minskar det maktobalansen mellan föräldrarna
och de negativa följder som detta innebär (Socialstyrelsen 2012).
I studien framgår att barnsamtal kan bidra till att avlasta barnen skuld och ansvar
för föräldrarnas separation utifrån både föräldrarnas och barnens svar. Ett exempel i studiens intervjumaterial är då ett barn uttrycker att: ”Då sa mamma och
pappa att det behöver ni inte oroa er för, det ska vi ta hand om.”. Vidare går det
att utläsa ur resultatet att barn ges möjlighet till större acceptans och förståelse för
sina känslor genom samtalen. Genom att prata och benämna både stort och smått
som pågår i vardagen blir den mer begriplig. Genom intervjuer, observationer
samt enkät så framkommer att alla parter får en större acceptans och förståelse för
hur alla mår och vad de behöver. Samtalen bidrar även till att föräldrar kommer
till klarhet över vad de gör som är bra/mindre bra och vilka möjligheter de har till
förändring. Det innebär även att samtal förs om förutsättningar som råder som
eventuellt inte går att förändra och som behöver accepteras. Detta återspeglas exempelvis då flera föräldrar uttryckt att de inte kan förändra den andre föräldern
men att barnet inte far illa av det. Barnsamtal har visat sig kunna bidra till att
föräldrarna kan byta perspektiv med varandra samt även med sina barn, det vill
säga se det mer utifrån sina barns ögon. Föräldrarna kan också få förståelse/kunskap om hur deras ”barn tänker”. Det bidrar till förändringar i hela familjesystemet när alla får komma till tals, blir lyssnade på och får lyssna till varandra. När
man pratar om ”elefanten i rummet” blir det lugnare och öppnare klimat för vidare
samtal. Detta beskrivs bland annat i exemplet med Kalle, Lisa och Hans (1p) då
föräldrar och barn är på uppföljningsmöte och barnen uttrycker att det är lättare
att prata om olika saker med både mamma och pappa efter samtalen.
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5.5 Framtid, fortsatt forskning och reflektioner

Under vår studie har vi fått en större klarhet och förståelse för det komplexa i ett
familjesystem och vad barn och föräldrar behöver i en skilsmässa när osämja uppstår. Vi har utifrån vår noggranna genomgång av vår empiri tydligt kunnat se att
för att lyckas med förändring i ett system så måste alla få komma till tals, bli
lyssnade på och delta och få känna att de bidrar till en gemensam lösning. Modellen för barnsamtal (se figur 26 s. 109) innehåller viktiga komponenter i att möta
barn och föräldrar i samarbetssamtal. Dessa komponenter behöver fyllas med innehåll och anpassas för varje familj och individ. Vi har under studiens gång och i
vårt dagliga arbete reflekterat över att det finns lite forskning om hur samtal kring
separationer, konflikter och barns bästa kan formas för familjer där föräldrar har
utsatts för våld, där barn bevittnat våld eller för föräldrar med kognitiva svårigheter. Här behövs ytterligare rekommendationer och riktlinjer.
Vår studie tillsammans med den forskning vi funnit om samarbetssamtal har gett
oss mer stöd i att erbjuda barnsamtal. Några betydelsefulla reflektioner vi gjort är
att både barn och föräldrar är kompetenta, att det inte finns så mycket forskning
om barnets perspektiv i samarbetssamtal samt att socialtjänsten överlag sällan möter barnen som det handlar om. Flera aktörer såsom BRIS och Barnombudsmannen beskriver att barn behöver få komma till tals och bli tagna på allvar. Om inte
vi lyssnar på barnen som berörs så vet vi inte hur deras perspektiv är och inte
heller hur deras familjesystem ser ut, utan då har vi professionella bara de vuxnas
perspektiv på familjen. När föräldrar får barns berättelse till sig och tillmäter den
betydelse har vi sett att föräldrarna har lättare för att hitta samförståndslösningar,
vilket medför att de kan gå vidare och inte fastna i konflikten. För att kunna säga
att vi har ett barnperspektiv så måste vi lyssna på barnen. Detta kanske kommer
särskilt tydligt fram i följande citat:
Jag skulle rekommendera andra att gå hit för dom hjälper ju barnen att
prata ut hur man känner och tycker. Det är ganska svårt att säga till
sina barn vad man känner och tycker och det får man ju hjälp med här.

Ovanstående resonemang sammanfattas och åskådliggörs i figur 25 på s. 108.
Oavsett hur familjer väljer att bo och leva sina liv så är föräldraskapet livslångt.
Föräldrar väljer och har ett ansvar för vad de vill ge sina barn och hur de vill att
de ska minnas sin barndom.
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Bilagor
Bilaga 1: Tyck-till-kort för Samarbetssamtal föräldrar
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Bilaga 2: Tyck-till-kort för Barnsamtal, framsida
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Bilaga 2: Tyck-till-kort för Barnsamtal, baksida.
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Bilaga 3: Information och samtycke
Information om ”Verksamhetsprojektet Barns rätt att komma till tals vid samarbetssamtal”.

•

•
•
•

•
•
•
•

Vi håller på med ett FoU-projekt om vår metod som handlar om hur vi pratar med barn
som har föräldrar som har separerat och går på samarbetssamtal. Nu ställer vi oss frågan
om vi pratar med barnen på ett bra sätt och vi är därför angelägna om att få er uppfattning
om det. Vårt syfte är kunna att utveckla vår samtalsmetod och verksamhet.
Vi kommer att ställa frågor till er föräldrar och era barn om hur ni upplevt samtalen.
Sammanställningen av informationen och utvärderingarna kommer inte att kunna avslöja barnets eller er identitet.
Informationen kommer att hanteras på ett säkert sätt så att endast behöriga kommer att
ha tillgång till den. Behöriga är de som arbetar med samarbetssamtal och den forskare
som är knuten till projektet.
All personal omfattas av tystnadsplikt.
Barnet och föräldrarna kommer att få samma stöd och hjälp från verksamheten oavsett
om man samtycker till att delta i studien eller inte.
Samtycket kan när som helst tas tillbaka.
För frågor kan man vända sig till Maritha Johansson Enhetschef, 0141-22 57 78.

Samtycke till att delta

Barnet/Föräldern samtycker

Barnet/Föräldern samtycker
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Bilaga 4: Tematiserad Intervjuguide Föräldrar
Till intervjuaren:
Ställ öppna berättande följdfrågor ex. hur tänkte du då… Kan du berätta mer… Vad
hände då, kan du ge exempel…
Nedanstående teman är

Bakgrundsfrågor
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hur länge har ni varit separerade?
Vårdnad?
Boende, Var är barnen skrivna?
Umgänge? Växelvist?
Ålder på barn?
Hur var er separation? Hur berättade ni för barnen om separationen? Hur reagerade barnen på det?
Vem tog initiativ till samarbetssamtal? Hur reagerade du - din partner?
Vad hade du för förväntningar på samarbetssamtal? Vad trodde du att du kunde
få hjälp med?
Har ni varit i en rättslig process? Vad innebar det i så fall?
Har ni en ny partner? Har de deltagit i samtalen? Beskriv mer?
Har din fd. någon partner? Har de varit aktiva i processen för att hitta lösningar
för barnen?

Bemötande

o
o
o
o
o

Hur lång tid fick du vänta och hur upplevde du väntetiden?
Den information du fick inför samtalen, hur stämde de överens med din upplevelse? På vilket sätt stämde informationen eller inte?
Hur var det att komma hit?
Vad tyckte du var bra i samtalsledarnas bemötande? Vad tyckte du var dåligt/mindre bra i samtalsledarnas bemötande, vad skulle kunna förbättras?
Vad tyckte du om tycka till korten?
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Upplevelsen av samtalen

Är det något särskilt du minns?
Vad handlade era samtal om? Något särskilt som ni ville ha hjälp med?
Har ni funnit någon lösning med hjälp av samtalen?
Vad tror du hade hänt om ni inte funnit någon lösning i samtalen? Om ni inte
kommit hit hur tror du att det hade gått då?
o Skulle du rekommendera andra att komma hit? Vad skulle du säga då?
o Vad tycker du om samtalsledarnas sätt/stilar/metod?
o
o
o
o

Att låta barnen komma till tals.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vad tänkte du när vi frågade dig om att låta barnen komma hit? Hade du tänkt
på det innan?
Vad var det som gjorde att du ville det? Eller inte?
Vad det något som vi sa eller gjorde som ändrade din uppfattning?
Hur var det att få höra det barnen berättat för oss?
Var barnet med när vi berättade?
Berätta om din upplevelse om återkopplingen av barnsamtalen?
Har barnen sagt något om oss i efterhand?
Kan du rekommendera andra att låta sina barn komma till tals hos oss? I så
fall vad beror det på?
Har ni haft något uppföljande samtal med barnen och i så fall hur var det?
Hur tycker du att kontakten med ditt/dina barn sett ut med dig innan samtalen?
Resp för din partner? Hur är kontakten mellan dig och ditt barn idag?

Framtid och Uppföljning

Har det skett någon förändring för dig och för dina barn efter samtalen
och kan du beskriva den? (Ingen förändring i hur barnet mår eller du
mår/bättre?)

o Har din tillit till den andre föräldern ökat efter samtalsserien?
o Hur tar ni hand om barnens frågor idag? Skillnad efter samtalen?
o Har barnen fått mer eller mindre kontakt med sitt respektive nätverk idag?
o Har ni något tips på något som samtalsledarna bör tänka på?

o Vad har varit viktigast för dig med dessa samtal?
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Bilaga 5: Tematiserad Intervjuguide Barn.
Till intervjuaren
Ta med bok, stenkort etc så att barnen kan dra sig till minnes.
Vara i rektangeln
Ställ öppna berättande följdfrågor ex. hur tänkte du då… Kan du berätta mer… Vad hände då,
kan du ge exempel…

Bakgrundsfrågor
o
o
o
o
o
o
o

Ålder?
Hur längesen är det dina föräldrar skiljde sig?
Hur berättade dina föräldrar för dig att de skulle skiljas? Vad tänkte du då?
Hur bestämdes det att du skulle bo? Fick du vara med?
Hur bor du nu? Är du nöjd med det? Berätta...
Vad sa dina föräldrar innan ni skulle hit?
Har nån av dina föräldrar träffat en ny?

Bemötande
o
o
o
o
o

Vad har mamma och pappa berättat om oss?
Hur var det att komma till oss?
Vad tyckte du var bra /dåligt?
Vad tyckte du om dem som du pratade med?
Vad tyckte du om ”tycka till korten”?

Upplevelsen av samtalen
o Om du går tillbaka till samtalen är det nåt särskilt du minns från de här samtalen?
o Vad pratade ni om?
o Var det nåt särskilt som du ville berätta/prata om? Hur blev det sen efter samtalen för
dig? Med det som var viktigt för dig….
o Vad tyckte du om att komma hit?
o Har du berättat för nån kompis att ni varit här?
o Om du har en kompis som har skilda föräldrar skulle du kunna säga åt dom att komma
hit?
o Har du pratat med nån om att dina föräldrar har skiljt sig?
o Är det nåt som du vill berätta för mig om vad vi skulle kunna göra för att bli bättre på
såna här samtal?
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Bilaga 6: Broschyr
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Bilaga 7: Broschyr
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Bilaga 8: Information Barnsamtal sid. 1
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Bilaga 8: Information Barnsamtal sid. 2
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FoU-rapport 16:2004 Christin Strömstedt, Arbetsrehabilitering för psykiskt
funktionshindrade och Daglig Verksamhet för personer
med utvecklingsstörning - ett samverkansprojekt mellan
olika huvudmän
FoU-rapport 17:2004

John Boman, Stefan Johansson, Organiseringen av individoch familjeomsorgen i Östergötlands län. En pilotstudie.

FoU-rapport 18:2004 Irene Rönnqvist, Agneta Lindgren, Kompetens- och
verksamhetsutveckling vid sex BoDa-enheter. Beskrivning och utvärdering vid sex BoDa-enheter (boende och
daglig verksamhet) för gravt utvecklingsstörda personer i
Linköpings kommun.
FoU-rapport 19:2004 Projektgrupp: Johan Adriansson, Cecilia Borg, Andreas Capilla, Ammie Envall, Lisbeth Nilsson, Sirpa
Lumme, Stefan Ringdahl, Kicki Zentio, Den livskraftiga arbetsplatsen. En förstudie vid äldreboendet Danbomsgården i Kinda kommun.
FoU-rapport 20:2004 Owe Anbäcken, Mats Ericsson, Bygga för en ny generation, Förändring och lärande på deltagarnas villkor
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FoU-rapport 21:2004 Sophia Lövgren, Att planera ett äldreboende: Ett Sörgården för de äldre? Rapport två
FoU-rapport 22:2004 Ann-Christin Cederborg, Kan frivilliga öppenvårdsinsatser löna sig?
FoU-rapport 23:2004 Henrik Danielsson, Malin Wass, Jerker Rönnberg, Utvärdering av projektet Arbete och sysselsättning för yngre
funktionshindrade i Linköpings kommun
FoU-rapport 24:2005 Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod
i arbetet med separerade föräldrar. Rapport om Fokusgruppsintervjuer; en Arbetsmodell och Utvärdering.
FoU-rapport 25:2005 Olle Knutsson, Samverkan inom missbruksvården i Boxholm, Kinda, Ydre och Ödeshög kommuner.
FoU-rapport 26:2005 Kerstin Angvik, Liselotte Björk, Anhörigstöd på dagverksamhet för personer med demenshandikapp
FoU-rapport 27:2005 Mikael Nilsson, Kompetenscentrum för utveckling av
gruppinriktat socialt arbete.
FoU-rapport 28:2005 Annika Larsson, Kund, Omsorgstagare eller Pappa. En
studie av mötet mellan pensionär och enhetschef i hemtjänsten vid tecknandet av serviceavtal.
FoU-rapport 29:2005 Stefan Johansson, Så ett frö och låt det gro. En studie av
det särskilda boendet Aspen i Vadstena.
FoU-rapport 30:2005 Kjell Thun (red.), Den Hälsofrämjande och livskraftiga
arbetsplatsen. Ett projekt med offentliga och privat verksamhet i nätverkssamarbete juni 2002-augusti 2004.
FoU-rapport 31:2006 Britt Lundén, Nio år efteråt. En uppföljning av alla som
1996 hade offentlig omsorg i hemmet i Motala kommun.
FoU-rapport 32:2006

Ylva Bjerke, Anita Karlsson, Delaktig till 100 %. Ett Helaprojekt inom Produktion Omsorg i Linköpings kommun

FoU-rapport 33:2006 Annlouise Gadd, Elisabet Kjellander, Lotta Lindgren,
Familjegruppsamtal. Bamse-teamets metodutveckling av
sociala utredningar gällande fysisk misshandel av barn.
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FoU-rapport 34:2006

Ingalill Thor, Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva Ellström, Dan Rönnqvist, FoU i praktiken. En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet.

FoU-rapport 35:2006 Ann-Christin Cederborg, Barns Behov I Centrum, Perspektiv på socialtjänstens utredningsarbete när barn misstänks fara illa.
FoU-rapport 36:2006 Bo Davidson, Dan Rönnqvist, Kompetensförsörjning
inom äldreomsorg.
FoU-rapport 37:2006 Ann-Christin Cederborg, ”Lönsamhet” med frivilliga
öppenvårdsinsatser - En långtidsuppföljning av klienters
utveckling.
FoU-rapport 38:2007 Anne-Sofie Anlén, Gun Lanneström, Maj Berg, Samtalsbehandling och taktil stimulering - en utvärdering av
behandlingsinsatser
FoU-rapport 39:2007 Tobias Leoson, Avslutade institutions- och familjehemsplaceringar av ungdomar 2004-2005. Beskrivning och
analys
FoU-rapport 40:2007 Petra Dannapfel, Makten över vardagen. Omsorgsarbete
och brukarinflytande ur hemtjänstpersonalens perspektiv
- en fokusgruppsstudie
FoU-rapport 41:2007 Linda Schultz, Helena Klöfver, Delrapport från Landeryds Ängar, en studie av ett samverkansprojekt mellan
Linköpings kommun och Östergötland läns landsting.
FoU-rapport 42:2008 Jenny Dahl, Mats Greiff, Samforskning. Ett utvärderings- och kompetensutvecklingsprojekt med familjen
som lärare
FoU-rapport 43:2008 Lena Hallgren-Berger, Filbytare i backspegeln. Uppföljning av ungdomar som varit inskrivna hos Filbytergruppen, Stöd och arbetsträning, vid Linköpings kommun.
FoU-rapport 44:2008 Lena Josefsson, Anhörigvårdarens upplevelser av roller
och känslor i relation till närstående och växelboende.
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FoU-rapport 45:2008 Lise-Lotte Ardell, Från Bistånd till Service. En studie om
organisationens betydelse för utveckling av arbetssätt.
FoU-rapport 46:2008 Lisbeth Eriksson, Behandling utan hinder, - utvärdering
av projektet ”HVB på service”.
FoU-rapport 47:2008 Malena Gustavson, Om att stödja våldsutsatta kvinnor
som missbrukar. Reflektioner kring Projekt Greta på
Stadsmissionen i Linköping.
FoU-rapport 48:2009 Lina Nyqvist & Isabella Sedin, Metoder och arbetssätt
på ett kommunalt HVB-hem.
FoU-rapport 49:2009 Pernilla Bergström, Utveckling av kontaktmannaskap
och lärande samtal - en studie genomförd inom äldreomsorgen.
FoU-rapport 50:2009 Elisabet Cedersund, Katarina Lundborg, Els-Marie Anbäcken, Garnisonen - ett steg på väg!, Om starten av ett
korttidsboende för äldre personer på väg hem från sjukhus.
FoU-rapport 51:2009 Susanne Engström, Maria Lindahl, Lisa Tällberg, En
metod det svänger om! Rytmterapi för personer med neurologiska skador.
FoU-rapport 52:2009 Ann-Marie Markström, Serviceinsatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Möjligheter och dilemman.
FoU-rapport 53:2009 Stefan Lundberg, ACTION – ett anhörigstöd. Testat i
Linköpings kommun under 2 år
FoU-rapport 54:2009 Åse Andersson, Vad är det som är så tungt? En studie i
upplevelse av arbetsbelastning i arbetet med ekonomiskt
bistånd på ett socialkontor
FoU-rapport 55:2009 Madelene Olofsson, Jennie Pettersson, Alltid en fot i
verksamheten”– En studie om en kompetens-utvecklingsenhet inom demensomsorgen
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FoU-rapport 56:2009 Ann-Charlotte Münger, Att förebygga och förhindra
mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län, Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen –
en kunskapsöversikt och en intervjustudie av kvinnors
egna berättelser om sitt uppbrott
FoU-rapport 57:2009 Tomas Köhler, Gustaf Åberg, Handledning som
lärande- och utvecklingsform. - En kvantitativ studie inom
demensvården
FoU-rapport 58:2009 Linda Schultz, Kompetensutveckling inom äldreomsorgen. En utvärdering av arbetet med den statliga satsningen
Kompetensstegen i Linköpings kommun
FoU-rapport 59:2009 Terese Andersson, Emelie Ingmarsson, Demensutbildning steg ett, två & tre. Lednings och medarbetares uppfattningar om en genomförd kompetensutvecklingsinsats
FoU-rapport 60:2009 Erica Byström & Mats Ericsson (Redaktörer), Lärande
och förändringsarbete inom äldreomsorgen. En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009
FoU-rapport 61:2009 Eva Ellström, Att arbeta med utveckling i praktiken. En
studie av ledarskap och lärandemiljöer inom hemtjänstverksamhet
FoU-rapport 62:2009 Emelie Berglund, Stöd på lika villkor? Hur kvinnor och
män upplever stödet de får från socialtjänsten utifrån en
enkätundersökning i Linköpings kommun 2008
FoU-rapport 63:2010 Elisabeth Sundin, Malin Tillmar, Uppföljning av ”Eget
val” inom hemtjänsten i Linköpings kommun. Utförarperspektiv
FoU-rapport 64:2010 Ingela Larsson Kindeland, Susanne Sundström. ”Att få
alla med på tåget” – kritiska faktorer för implementering
av metodverktyg inom demensvården
FoU-rapport 65:2011

Bo Davidson (Redaktör), Lärcenter för en god demensvård. Ett FoU-projekt för att utveckla en lokal kompetens-utvecklingsenhet inom demensvården i Linköpings kommun
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FoU-rapport 66:2011 Bo Lundén, Utvärdering som stöd för utveckling. En studie om vårdtagares och anhörigas syn på äldreboende
kopplat till verksamhetsutveckling.
FoU-rapport 67:2011 Maria Hemgren, Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt –utifrån
ett lärande perspektiv
FoU-rapport 68:2012 Margareta Bredmar & Bo Davidson (Redaktörer), Familjer i socialtjänsten - levnadsvillkor, livssituation och
erfarenheter av socialtjänsten. Ett FoU-projekt om barn,
ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland. Slutrapport fas 1.
FoU-rapport 69:2012 Lena Andersson, Organisering för samordning och samsyn. En studie av Kindas kärntrupp för rehabiliteringssamverkan kring äldre.
FoU-rapport 70:2012 Kia Palm Hjert, Mer än att ”bara dricka kaffe”. Att verka
för en evidensbaserad praktik på en dagverksamhet för
vuxna med psykisk funktionsnedsättning.
FoU-rapport 71:2012 Ingela Harrelind, Yvonne Mellberg Jakobsson, Det
första samtalet med Vägledningscentrum. Mötesmetoder.
FoU-rapport 72:2013 Linda Schultz, ”Det har inte varit någon tuppfäktning
här”. Slutrapport från Landeryds ängar – En studie av ett
boende med särskild service som drivs gemensamt av Linköpings kommun och Östergötland läns landsting.
FoU-rapport 73:2013 Emma Lustig, Lisa Sköld, Kan interaktiv forskning vara
framtidens melodi vid förändring av socialt arbete? - En
kvalitativ studie av interaktiv forskning som metod i FoUprojektet ”Familjer i Socialtjänsten”.
FoU-rapport 74:2014 Hanna Leinhard, Bilder av pappor – mammor med barn
aktuella inom socialtjänsten beskriver sina och sina barns
pappor. Rapport från fas 2 inom FoU-projektet, Familjer i
socialtjänsten.
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FoU-rapport 75:2014

Lusiya Bozan, Susanne Gruber, Mötet mellan klient och
socialtjänst – ur ett föräldra- och socialsekreterarperspektiv.

FoU-rapport 76:2014 Margareta Bredmar, Bo Davidson, Hanna Leinhard,
Gunilla Petersson, Pengarna, barnen och livet. En kvalitativ studie av familjer med sammansatta problem och deras möte med socialtjänsten.
FoU-rapport 77:2015 Annika Rehn, Livsberättelser som metod för att utveckla
daglig verksamhet.
FoU-rapport 78:2016 Eklöf Jussi, Långström Magnus, Familjehemsrekrytering, en genomgång av teori och praktik.
FoU-rapport 79:2016 Sofie Bergström, Lovisa Gustafsson, Susanna Müller,
Susan Pryning, Hållbar Hälsa, ett utvecklingsprojekt för
brukare och personal inom LSS-verksamheten.
FoU-rapport 80:2017 Bo Davidsson, Elisabeth Wiman: Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland. Slutrapport
FoU-rapport 81:2107 Lina Helgstrand: Uppföljning av mottagningsstrukturen
för ensamkommande barn i Linköpings kommun. Intervjuer med barn, ungdomar och personal. Delrapport 1
FoU-rapport 82:2017 Margareta Bredmar, Gunilla Petersson: Kunskapsöversikt. Case Management i den sociala barnavården
FoU-rapport 83:2017 Redaktör: Bo Davidsson, Medförfattare: Margareta
Bredmar. Kristina Hellberg, Willy Lichtwarck, Gunilla Petersson: Förändrade arbetsmetoder i det sociala
arbetet med familjer med sammansatta behov. En utvärdering av projektet Familjelotsen – utveckling i samverkan i
Linköpings kommun
FoU-rapport 84:2018 Anneli Ceric, Therese Österberg: Professionellas möten
med individer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ett metodutvecklingsprojekt som resulterat i arbetsverktyg, checklistor och informationsblad för professionella som stöd vid möten/informationstillfällen
140

FoU-rapport 85:2018 David Ekholm: Ungas utanförskap i utsatta stadsdelar.
En kunskapsöversikt om social exkludering i relation till
ekonomiska villkor, utbildning, politiskt deltagande och
rumslig segregation
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Arbetsrapporter i FoU Centrum
Arbetsrapport 1:2002

Els-Marie Anbäcken, (red) Miriam Berger (textbearbetning), Kultur och meningsfull vardag inom äldreomsorgen – en sammanfattning

Arbetsrapport 2:2002

Caroline Johansson, Kunskapsöverföring – en källa till
utveckling och lärande? En utvärdering av ett projekt för
utveckling av metoder och kompetens för ökad kunskapsöverföring mellan personal inom olika vårdspecialiteter

Arbetsrapport 3:2002

Verksamhetsberättelse för FoU-centrum för vård och
omsorg 2000-2001

Arbetsrapport 4:2002

Margareta Junghard-Lindell, Vad är viktigt för att må
bra på äldre da’r? En enkätundersökning om hälsofrämjande insatser för äldre

Arbetsrapport 5:2002

Margot Månsson, Omsorgsrekryterare – handledare i
vård och omsorg. Linköpings kommun september 2000
– juni 2002

Arbetsrapport 6:2003

Anette Olsson & Monica Karlsson, Samtalsgrupper –
om kärlek, känslor och sexualitet för kvinnor och män
med intellektuella och fysiska funktionshinder

Arbetsrapport 7:2003

Berit Bäck & Christina Isakson, Metodutveckling för
uppföljning av myndighetsbeslut. En studie och utveckling av uppföljningsinstrument inom äldre- och handikappomsorg
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Arbetsrapport 8:2005

Annelie Gullström & Eva-Lena Lundberg, Dansens
betydelse för personer med en demensdiagnos. En studie inom äldreomsorgen i Linköping

Arbetsrapport 9:2006

Sara Wilhelmsson, ”Senior Service” Från planeringsstyrd till efterfrågestyrd vård och omsorg. Ett projekt
inom Trägårn´s hemtjänstområde

Arbetsrapport 10:2006

Eva Hulth, Anna-Karin Jern, Bo Lundén, Bo
Mörling, Trygghetsboende i Motala kommun. Blev det
som det var tänkt?

Arbetsrapport 11:2007

Lars Jonsson, Susanne Martinsson, Pernilla Öhlin.
Vi bor på landet. Lilla Åby Östergård, bostad med särskild service enligt LSS

Arbetsrapport 12:2008

Helena Klöfver, Nätverk som stöd för lärande och utveckling inom Kompetensstegen

Arbetsrapport 13:2009

Linda Schultz, Samverkan för integration, En utvärdering av projekt Integration i Östergötlands andra fas

Arbetsrapport 14:2012

Marie Fridh, Carina Svensson, Kontaktmannaskap
inom Ydre kommuns äldreomsorg

Arbetsrapport 15:2014

Helena Paulsson, Team Utreda – Evidensbaserad
Social Verksamhet

Arbetsrapport 16:2014

Marie Christoffersen, Ann-Britt Fagerlund, Individanpassade aktiviteter för personer med demenshandikapp i bad- och skogsmiljö

Arbetsrapport 17:2014

Mirnesa Beganovic, Hur vill äldre invandrare
ha sin äldreomsorg?

Arbetsrapport 18:2014

Bo Davidsson, Elisabeth Viman, Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland

Arbetsrapport 19:2014

Bo Davidsson, Elisabeth Viman, Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland. Nyckeltal beträffande antal besök, insatser och ansvarsfördelning

Arbetsrapport 20:2014

Sofia Åström, Första linjen i Östergötland
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Arbetsrapport 21:2015

Carina Andersson, Christina M Simeonov, Barnperspektiv i LSS-insatser i Motala kommun

Arbetsrapport 22:2015

Bo Davidsson, Elisabeth Viman, Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland. Vad tycker
patienterna?

Arbetsrapport 24:2015

Bo Davidsson, Mats Eriksson, Solbackens vårdboende
i Motala kommun

Arbetsrapport 25:2016

Bo Davidsson, Halvtidsutvärdering av projektet familjelotsen

Arbetsrapport 26:2016

Ingalill Thor, Uppföljning av överenskommelse om
samverkan mellan region Östergötland och kommunerna i Östergötland avseende missbruks- och beroendevården

Arbetsrapport 27:2017

Ingalill Thor, Elisabeth Ulvenäs, Lättillgänglig socialtjänst.

144

