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OM SAMTALSKORTEN 

Samtalskorten har tagits fram av ungdomar, socialsekreterare och 
forskare. De är ett stöd för dig när du ska prata med socialtjänsten 
om din flytt. Här finns exempel på frågor som många barn och 
ungdomar har när de ska flytta. Använd gärna frågorna på korten 
när du pratar med din socialsekreterare. Du kan också välja egna 
frågor att prata om!  

 

SÅ HÄR GÅR SAMTALET TILL 

1. Din socialsekreterare inleder samtalet 

2. Du väljer vilka frågor som är viktiga för dig att prata om just idag. 
Du kan också välja andra frågor än de som finns på korten! 

3. Din socialsekreterare avslutar samtalet 

 

INNAN SAMTALET 

På andra sidan ser du alla frågor som finns på samtalskorten. Vilka 
frågor är viktiga just för dig? Fundera gärna i förväg på vilka frågor 
du vill prata om med din socialsekreterare. Behöver du prata om 
några av frågorna på korten eller vill du ta upp helt andra frågor? 
Samtalet är till för dig! 

 

VI SOM HAR TAGIT FRAM SAMTALSKORTEN 

Samtalskorten har tagits fram av forskare vid Stockholms Universitet, 
tillsammans med personal och ungdomar från socialtjänsten i Sollentuna 
kommun. Korten har tagits fram inom ramen för ett forskningsprojekt om 
stärkt brukardelaktighet i socialtjänsten. För mer information om 
samtalskorten och om forskningsprojektet, kontakta ansvariga forskare: 

Kristina Bromark: kristina.bromark@socarb.su.se 

Ola Knutsson: knutsson@dsv.su.se 

Ylva Spånberger Weitz: ylva.weitz@socarb.su.se 
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INLEDA SAMTALET  

Introducera samtalskort  

Här är du i flyttprocessen 

Mötets syfte och vad som har hänt sedan sist 

Är det något vi behöver följa upp sedan vårt 

förra samtal? 

Vad behöver vi prata om idag? 

ATT FLYTTA  

Varför ska jag flytta?  

När ska jag flytta? 

Vart ska jag flytta? 

Vem hjälper mig när jag flyttar? 

Varför får jag inte bo där jag vill? 

HUR FÅR JAG BESTÄMMA?  

Jag tycker inte att någon lyssnar på mig…  

Hur får jag tycka till om det som bestäms? 

Vad händer med mina synpunkter? 

MINA VIKTIGA PERSONER  

Kommer du och jag att hålla kontakten när 

jag har flyttat? 

Hur kommer kontakten med min familj och 

mina vänner se ut? 

Kommer jag att byta skola? 

VEM KAN JAG PRATA MED?  

Hur kan jag få tag på dig? 

Vem kan jag kontakta på kvällen och helgen? 

MITT NYA BOENDE  

Vart ligger mitt nya boende? 

Vilka bor där? 

Hur funkar det där? 

Jag känner ingen på det nya stället… 

JAG VILL PRATA OM NÅGOT ANNAT  

Jag vill prata om något som inte finns med 

på korten… 

(t.ex. Var? Vem? När? Hur? Varför?) 

ATT BO SJÄLV  

Kan jag få en kontaktperson? 

Vem hjälper mig med ekonomin? 

Var kan jag få den information som jag 

behöver? 

PAUSA SAMTALET  

Jag förstår inte 

Det här vet jag redan 

Jag vill prata privat 

Jag behöver en kort paus 

AVSLUTA SAMTALET  

Har du fått ut det du behövde av mötet idag? 

Finns det något mer vi behöver prata om? 

Vad ska vi prata om nästa gång? 

När hörs/ses vi nästa gång? 

Hur vill du få tillgång till det vi har 

dokumenterat idag? 

 


