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Abstract 
 
Having ratified the UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the Child), the 
Swedish government and its authorities are responsible towards their young citizens to 
guarantee them care, protection and to be put first. In addition, children have a right to 
participation in processes and decisions which affect them. Especially in situations where the 
child is in need of protection. In research, children´s protection and children´s participation 
has been investigated as two separate, and often opposing rights, and the perception of 
children has in many regards been an ambivalent one. This study is focusing on the perception 
of the child and their participation in their welfare using two perspectives that splits the 
perception of the child: Children as subjects of rights and children as objects of care. The 
study investigates the perceptions of children and their participation in family therapy at Child 
and Adolescent Psychiatry (BUP) and family treatment at the municipal Social Services. 
Family therapy/treatment is a treatment aimed to gather the family to solve their common 
problems based on the system theory that perceive the family as a system. Through eight 
qualitative interviews with therapists and social workers, the study investigates the 
respondents own perceptions. The study finds that both the perception of the child as subjects 
of rights and as objects of care is found both at BUP and at the Social Service, although the 
perception of children as subjects of rights is more clear at the BUP and the perception of 
children as objects of care more clear at the Social Services. A discovery is that the Social 
services is more clearly using concepts linked to the system theory at the same time as being 
treating the parents as the main actors in the treatment with slightly less focus on the child´s 
participation. BUP, on the other hand is more clearly using concepts linked to the child as the 
patient with more individual and clear focus on the child´s participation, suggesting that 
where there is a perception of the family as a system, there is less focus on the child´s 
participation and where there is more of an individual focus, there is more focus on the child´s 
participation.  
 
Keywords: Barns delaktighet, barns välfärd, rättighetssubjekt, omsorgsobjekt, aktör, 
rättighetsdiskursen, omsorgsdiskursen, Socialtjänsten, BUP, medborgarskap 
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Introduktion 
 

Definitionen av begreppet medborgare har genomgått en transformation. Innan övergången 

till det post-industriella samhället var medborgarskap  något som starkt förknippades med den 

lönearbetande mannen. Synen på dessa medborgare var också mer passiv än den är idag och 

välfärdstjänster var något mannen endast var en passiv mottagare av. Numera har begreppet 

medborgare övergått till att inkludera alla människor och så även välfärdstjänsterna. Synen på 

medborgaren har även utvecklats till en mer aktiv sådan. Medborgarna anses allt mer 

kompetenta och förväntas ta ansvar för sitt liv och sin välfärd. Detta innebär dels att mer 

ansvar läggs på individen, men innebär också att inom områden som välfärden ges 

medborgaren rätt till delaktighet. Medborgaren ses allt mer som en brukare istället för 

mottagare och har rätt till individanpassning, självbestämmande och integritet (Andersen,  

Guillemard, Jensen & Pfau-Effinger, 2005). Detta förhållningssätt avspeglar sig tydligt i den 

svenska lagen, bland annat i sociallagstiftningen, där socialtjänsten utöver att ansvara för att 

främja människornas ekonomiska och sociala trygghet och jämlika levnadsvillkor (SoL1:1), 

och att tillhandahålla tjänster så att enskilda får den stöd och den hjälp de behöver (SoL 2:1), 

även ska främja människors aktiva deltagande i samhällslivet, ta hänsyn till människors 

ansvar för sin egen och andras sociala situation, utveckla individers och gruppers egna 

resurser samt respektera människors självbestämmande och integritet (SoL 1:1). När enskilda 

har behov av insatser ska vid behov en individuell vårdplan upprättas i vilket individen själv 

så lång det är möjligt ska vara delaktig (SoL 2:7).  

Med denna utveckling av det aktiva medborgarskapet som bakgrund är det en  

intressant fråga att ställa sig vilka medborgare vi menar när vi talar om aktörer och 

rättighetsbärare. Har synen på medborgaren även förändrats även när det gäller omyndiga 

medborgare– barn? Staten har ansvar att tillhandahålla välfärd för sina medborgare, vilket ger 

medborgarna rätt till välfärd– så även för barn– men vilket förhållande har barnet som 

medborgare till dessa rättigheter? Rent generellt kan konstateras att synen på barn har 

förändrats genom tiderna och kan i dagsläget beskrivas som aningen ambivalent. Barn ses å 

ena sidan som autonoma individer, å andra sidan som skyddsobjekt. Samtidigt genomgår 

barn, precis som vuxna nu de förändringar mot individualism och globalisering som sker i 

vårat moderna samhälle. Marc Jans (2004) undersöker i sin forskning hur ett modernt 

medborgarbegrepp kan konstrueras och konstaterar att barn allt mer presenteras som och 

agerar som autonoma individer i samhället. De är medskapare till sin egen kultur och sociala 

verklighet och är deltagare i diverse aktiviteter och organisationer utanför familjen. 
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Globalisering, trots att det egentligen är en motsats till individualisering, kompletterar och 

bidrar än mer till individualiseringen i och med exempelvis FN:s konvention om barnets 

rättigheter (Barnkonventionen) som tillkom 1989, vilket stöttar barn till att bli individer med 

egna rättigheter (Jans, 2004).  

Sverige har ratificerat Barnkonventionen, vilket innebär att vi förbundit oss att bland  

annat förverkliga barnets rättigheter att komma i första rummet, få skydd och omsorg, men 

också att få uttrycka sin åsikt i frågor som påverkar dem, och bli tagen på allvar 

(barnombudsmannen.se). Sverige har ännu inte inkorporerad Barnkonventionen i 

lagstiftningen men har i viss mån anpassat lagstiftningen utefter den. Detta tar sig uttryck i 

exempelvis Socialtjänstlagen vilket både fastställer att barnets bästa särskilt ska beaktas när 

beslut som påverkar barnet tas, samt ska vara avgörande vid vård och behandlingsinsatser för 

barnet (SoL 1:2). SoL 11:10 fastställer även barnets rätt till information, att få uttala sig samt 

att få sin åsikt beaktad i ärenden som rör barnet.  

Trots Barnkonventionen menar UNICEF Sverige att svensk lagstiftning inte alltid  

garanterar barn sina rättigheter och i de fall den gör det följs de inte alltid i praktiken 

(unicef.se), något som bekräftas av studier såsom av Röbäck och Höjer (2009), van Bijleveld, 

Dedding och Bunders-Aelen (2015) och Heimer  och Palme (2016). Synen på barnet i 

samhället anses av flera forskare vara tvetydig (Eriksson & Näsman, 2009; Singer, 2000; 

Röbäck & Höjer, 2009). Barns rätt till delaktighet och att komma till tals har kommit att 

undersökas separat ifrån barns tillgodogörande av välfärdstjänster, skydd och omsorg och har 

i många fall ansetts stå i vägen. Barns delaktighet har dock på senare tid av forskare som 

Heimer och Palme (2018) visats vara en viktig förutsättning för att välfärdstjänsterna ska ge 

barn det skydd och den omsorg som de syftar till.  

I och med den tvetydighet som finns i bilden av just barnens delaktighet i välfärden är  

det av intresse att undersöka myndigheter som har till uppgift att just tillhandahålla barn 

välfärdstjänster och deras syn på barns delaktighet. Den här studien kommer därför att 

fokusera på två myndigheter av detta slag. Den ena är den kommunala socialtjänsten och den 

andra är landstingets barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Båda dessa myndigheter måste 

samtidigt arbeta med barns delaktighet som att sätta barnets bästa i främsta rummet. Det som 

skiljer dem åt är att BUP:s uppdrag är att vara en specialistpsykiatri för barn och ungdom, 

möjligen med en mer tydlig individinriktning just på barnet än vad socialtjänsten har.  

De båda myndigheterna har en behandlingsform gemensamt, vilken är studerad i  

väldigt låg utsträckning i Sverige. Den kallas på socialtjänsten för familjebehandling och på 

BUP för familjeterapi, en behandlingsform som kort sagt syftar till att lösa familjens problem 
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genom behandling och samtal med familjen i grupp. Båda dessa myndigheter tillhandahåller 

alltså en välfärdstjänst för barn och deras familjer som påverkar deras liv samt att barnen kan 

befinna sig i utsatta situationer. Koncepten familjebehandling och familjeterapi anses ha 

samma ursprung och grundmetod, ur en teori om att familjen fungerar som ett system. Men 

det kan också antas finnas vissa skillnader med tanke på att de tillhandahålls av olika 

myndigheter med ursprungligen olika uppdrag, vilket gör en jämförelse mellan dessa 

myndigheter intressant. Denna uppsats kommer att fokusera på själva behandlarna och 

terapeuterna som utför familjebehandling respektive familjeterapi inom socialtjänsten och 

BUP och på deras syn på barn och barns delaktighet inom denna behandling.  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet för den här uppsatsen är att beskriva olika syn på barn och barns 

delaktighet inom myndigheter som kan antas påverka barns möjligheter att vara delaktiga och 

komma till tals i fråga om sin egen välfärd.  

Frågorna som ställs är: Hur manifesteras synen på barn som rättighetssubjekt  

respektive omsorgsobjekt inom socialtjänsten och BUP? Samt: Finns det någon skillnad 

mellan familjebehandlare inom socialtjänsten och terapeuter på BUP i deras syn på barns 

delaktighet? 

 

Disposition 

 
Upplägget för den här uppsatsen ser ut så att inledningsvis kommer bakgrund, tidigare 

forskning och teorier att presenteras, först angående barns delaktighet generellt i välfärden 

och de olika perspektiven som finns på barn i samhället och i välfärden, sedan angående barns 

delaktighet i familjeterapi och familjebehandling. Efter detta presenteras det analysverktyg 

som kommer att användas för att analysera det material som samlas in, vilket följs av en 

diskussion kring valet av fall. Efterföljande del beskriver och diskuterar den metod som 

använts för att samla in materialet. Sedan följer en presentation av den analys som gjorts av 

materialet. Uppsatsen avslutas sedan med sammanfattning och vidare diskussion. Allra först 

kommer dock några centrala begrepp att definieras här nedan.  
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Definitioner 
 

Familjebehandling och familjeterapi 

 
Familjebehandling och familjeterapi är en form av behandling riktat mot familjer. Arbetssättet 

har i båda fallen sin grund i systemteorin, vilken går ut på att försöka förstå och lösa problem 

utifrån de sammanlagda kunskaper som finns inom hela familjen. Idag finns dock 250 olika 

teoretiska inriktningar, och utvecklingen går mot en integration av flera olika teoretiska 

angreppssätt och modeller (Hansson, 2001). Fenomenet har sitt ursprung i början av 50-talet 

och de nya slutsatserna om att barns problem kunde grunda sig i problem inom 

familjesystemet (Miller och McLeod, 2001). I Sverige erbjuds familjebehandling som en 

tjänst och insats genom Socialtjänsten. Det fungerar både som en stödjande och förebyggande 

insats där syftet dels är att bygga upp familjens förmåga att kunna lösa sina problem, dels att 

förebygga mer allvarliga problem och insatser som omhändertagande av barn och ungdomar 

(Löwenborg & Sjöblom, 2009). En skillnad mellan begreppen familjeterapi och 

familjebehandling är att familjeterapin är en psykoterapeutisk verksamhet, vilken utförs av en 

utbildad terapeut (Hansson, 2001). I Sverige erbjuds familjeterapi bland annat av landstigens 

barn- och ungdomspsykiatri (BUP), men även privat.  

 

Barn 

 
Denna uppsats kommer att tala om barn på ett generellt  plan och inte utifrån någon speciell 

åldersgrupp, om inget annat anges. Detta eftersom undersökningen syftar till att få en bild av 

synen på barn i allmänhet. Det kan finnas skillnader i hur man ser på barn i olika åldrar. Se 

avsnittet Metod för vidare diskussion kring detta. Begrepp som kommer att användas är barn 

eller ungdom. Står det barn och/eller ungdom avses alltid personer under 18 år. Detta är den 

definition av barn som anges i Socialtjänstlagen samt i FN:s Barnkonvention. Barn och unga 

under 18 år är även målgruppen för BUP. Några respondenter arbetar endast med ungdomar. 

Står det unga/ungdomar avses personer ifrån ungefär 13 års ålder upp till 18 år, baserat på 

respondenternas egna beskrivningar.  
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Bakgrund och tidigare forskning 
 

I det här avsnittet presenteras en genomgång av tidigare forskning och teorier.  

Avsnittet inleds med att diskutera barns delaktighet i sin välfärd mer generellt och övergår till 

en diskussion om synen på barn i samhället. Efter detta presenteras forskning och teorier 

kring barns delaktighet i familjebehandling och familjeterapi.  

 
Barns delaktighet i sin välfärd 
 

Forskningen kring barns delaktighet har ofta handlat om att utvärdera delaktighetsprojekt i  

form av aktiviteter där barn i grupp ska kommentera vuxnas policys. Forskaren Priscilla 

Alderson, menar att det huvudsakliga syftet med barns formella delaktighet helt enkelt har 

varit att underlätta för vuxna att ge barnen omsorg och skydd snarare än för barnen att få göra 

sina röster hörda. Inom hälso- och sjukvården har delaktigheten handlat om att effektivisera 

behandlingsformerna och välfärdstjänsterna. Alderson menar att delaktigheten har följande 

mål: Dels att samla in information från barnen om hur de vuxna kan förbättra sin omsorg och 

sina samhällstjänster till dem; dels att fostra medborgare, lära barnen om demokrati, hur man 

samarbetar, talar och lyssnar. Vad gäller välfärdstjänsterna anses socialarbetarna inte vara 

ansvariga gentemot barnen som mottar dem, utan gentemot deras föräldrar, vilket får 

konsekvenser för delaktighetens syfte och form (Alderson, 2009).  

Inom välfärden har barns välfärd många gånger setts stå i motsättning till barns  

Delaktighet, vilket vi ska se i nästa kapitel. Heimer och Palme (2016), argumenterar å andra 

sidan för att barns rätt till delaktighet kan vara en förutsättning för att barn ska få det skydd 

och den omsorg välfärdstjänsterna syftar till. De hänvisar till studier som visar att barns röst i 

processer som direkt påverkar dem skyddar barn från att ta skada, förbättrar sociala insatser 

och stärker barns välmående. Heimer, Näsman och Palmes empiriska studie (2018) av 

socialtjänstens arbete med utsatta barn visar också på ett starkt samband mellan barns rätt till 

delaktighet och barns tillgång till välfärd i form av skydd och stöd. I en analys av svensk 

lagstiftning kommer Heime och Palme (2016) fram till att föräldrarnas delaktighet prioriteras 

över barnens och att barn inte ses som aktörer i relation till välfärdstjänsterna.  
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Barn som rättighetssubjekt eller omsorgsobjekt? 

 
Inom forskningen om barns delaktighet i välfärden finns en diskussion som handlar  

om synen på barn i samhället och i välfärden. I det här kapitlet beskrivs de diskurser som 

återfinns i denna debatt. Det här kapitlet beskriver till stor del den teoretiska bakgrund som 

ligger till grund för det analysramverk som studien kommer att använda sig av. Ramverket 

bygger på idén om att det finns två parallella synsätt på barn i samhället– ett om barn som 

rättighetssubjekt och ett om barn som omsorgsobjekt.  

Synen på barnet i samhället anses av flera forskare vara tvetydig (Eriksson &  

Näsman, 2009; Singer, 2000; Röbäck & Höjer, 2009). Ett exempel är att trots att barn enligt 

lag ska ges möjlighet att komma till tals i i fråga om boende, umgänge och vårdnad, ges de 

sällan den rätten i praktiken. Röbäck och Höjers studie visar att barn sällan får uttala sig i 

dessa frågor. I de fall de får det tas deras åsikter inte i beaktande och ger sällan något utfall, i 

vissa fall trots att de ger uttryck för risk för våld, vilket därmed bidrar till att man misslyckas 

med att skydda barnet. Författarna menar att föreställningar av vad barn ”är” och vad som är 

bra för dem hindrar dem ifrån delaktighet och att det finns ett ifrågasättande av barns 

kompetens (Röbäck & Höjer (2009). van Bijleveld, Dedding och Bunders-Aelens 

litteraturöversikt (2015) visar att den största barriären för barns delaktighet i välfärden är en 

bild av barn som– framförallt– sårbara och i behov av vuxnas skydd, samt bristande 

kunskaper om fördelarna med barns delaktighet. Barnen själva uttrycker att det viktigaste 

syftet med delaktighet är att de får komma till tals och får inflytande, medan socialarbetare 

menar att det viktigaste syftet är att samla in information om barnet för att avgöra sitt beslut. 

Författarna argumenterar för en förändrad syn på barn till en som social aktör med rätt till 

delaktighet (van Bijleveld , Dedding & Bunders-Aelen, 2015).   

Eriksson och Näsman (2009) pressenerar två begrepp för att skilja ut de diskurser som  

återfinns i samhället angående synen på barn. Även om de båda utgår ifrån barnets bästa 

ligger skillnaden i vem som har tolkningsföreträde att avgöra barnets bästa. Diskurserna 

omnämns rättighetsdiskursen  –  vilken kopplas till synen på barnet som kompetent subjekt, 

som medborgare och rättighetsbärare, med rätt till delaktighet och uttolkning av sin 

verklighet. Den andra kallas omsorgsdiskursen – vilket är ett mer behovsorienterat synsätt, en 

välfärdsprincip där barnet ses som objekt. Man  framhäver maktrelationen mellan förälder och 

barn och den vuxne har tolkningsföreträde att avgöra vad som är barnets behov och bästa 

(Eriksson & Näsman 2009).  

Det som Eriksson och Näsman (2006) kallar omsorgsdiskursen grundar sig i det  
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tidigare dominerande utvecklingspsykologiska perspektivet. Det grundar sig på idén om den 

naturliga, universella och i första hand biologiska utvecklingen barn går igenom, från 

irrationell till rationell, från barn till vuxen. Barndomen studeras i huvudsak som en 

automatisk biologisk övergångsfas. Under 1950-talet översattes de utvecklingspsykologiska 

idéerna direkt till det sociologiska betraktelsesättet där socialiseringsteorin är central. 

Socialiseringen ansågs vara en anpassningsprocess där barnet utvecklas från asocialt barn till 

social vuxen. Barnet porträtteras som en passiv mottagare som svarar automatiskt på 

socialisationsprocessen. Barndomen och socialisationsprocessen är en övning inför vuxenlivet 

genom vilken barn antingen blir anpassade genom en ‘lyckad’ socialisation eller 

missanpassade genom en ‘misslyckad’ socialisation (James & Prout, 2015).  

Synen på barn endast i termer av sin socialisering eller förberedelse för det vuxna livet  

är något som av bland annat Jens Qvortrup ifrågasatts och benämns som att se barnen som 

”human becomings”. Istället förespråkar Qvortrup att barn ska ses som agenter och egna 

människor i sig själva, barnen är ”human beings” (Qvortrup, 1994 återgett i Parton, 1995). I 

barndomsforskning har det sociologiska betraktelsesättet gradvis övergått till en mer 

interpretivistisk bild av människan och därmed även av barnen som kompetenta egna 

uttolkare och medskapare av sin sociala verklighet. Den nya bilden av barndomen tar form: 

som en social konstruktion som skapas dels av de vuxnas givna sociala institutioner och dels 

av den kultur som barnen själva skapar (James & Prout 2015).  

Utifrån det numera allt mer centrala aktörs- eller barndomssociologiska synsättet på  

barn erkänns barn som ”sociala aktörer” som både kan och vill påverka sin sociala 

omgivning. Man ser barn som autonoma individer som har både förmåga och rätt att komma 

till tals samt är –i varierande grad beroende på ålder–  kapabla att fatta självständiga beslut 

(Sallnäs, Wiklund & Lagerlöf,  2010). 

Vad gäller hur barns delaktighet ser ut i praktiken är ett område som är undersökt i mycket  

varierande utsträckning i socialtjänstens välfärdstjänster och vad gäller familjebehandling i 

princip inte är undersökt alls. Behandlingens syfte är dels att hjälpa familjer att bygga upp en 

förmåga att lösa sina problem, dels att förebygga allvarligare insatser som 

tvångsomhändertaganden av barn och ungdomar. Familjebehandling har en motsvarighet 

inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) som kallas familjeterapi, även denna är i princip 

inte undersökt vad gäller barns delaktighet. De båda behandlingsformerna bygger på den 

systemiska teorin vilken ser familjen som ett system, varför en undersökning av synen på det 

enskilda barnets delaktighet i denna behandling är intressant. En jämförelse av socialtjänstens 

familjebehandling och BUP är även intressant eftersom de tillhör olika välfärdsområden. 
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Barns delaktighet i familjebehandling och familjeterapi 
 
 

Välfärdsområden i fokus för denna uppsats är familjebehandling inom socialtjänsten och 

familjeterapi inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det här kapitlet beskriver den teoretiska och 

praktiska forskningen på området barns delaktighet i familjebehandling och i familjeterapi. 

Då svensk forskning på området är mycket knapp och endast en studie om familjeterapi i 

Sverige publicerats, år 1994, bygger detta avsnitt till stora delar på utländsk forskning och då 

endast inom familjeterapi, då familjebehandling är ett fenomen kopplat till det svenska 

välfärdssystemet och är svårt att jämföra med eventuella motsvarande behandlingar i andra 

länder. Forskningen bör dock kunna appliceras även på familjebehandling. Båda dessa 

områden kan sägas vara påverkade av samma teoretiska utgångspunkter. Nedan presenteras 

argument inom forskningen för såväl som hinder för barns delaktighet inom denna litteratur. 

 

Fördelar med barns delaktighet 

De båda litteraturöversikterna utförda av Lund, Zimmermann och Haddock (2002),  

samt Miller och McLeod (2001) undersöker vilka för- och nackdelar för barns delaktighet 

som lyfts upp i forskningen om familjeterapi. I dessa studier är systemteorin central. 

Systemteorin utgör grunden för familjeterapin (Hansson, 2001). Inom systemteorin 

förespråkar man inkludering av barnen i terapin (Miller & McLeod, 2001), främst eftersom 

man ur ett detta perspektiv ser familjen som ett system. När något blir svårt för en eller flera 

familjemedlemmar påverkas hela ”systemet” familjen. Därmed behövs allas perspektiv tas 

med i samtalet för att hitta en så hel bild som möjligt av familjens problematik. Att inkludera 

alla i terapin hjälper terapeuten att förstå hur varje medlem bidrar till familjens problem 

genom att observera hur de olika familjemedlemmarna interagerar med varandra (Lund, 

Zimmerman & Haddock, 2002).  

En grundläggande aspekt i systemisk teori är familjens avgörande betydelse för barn  

och ungdomars problem (Cederborg, 1994). Enligt systemteorin reagerar barn ofta på 

påfrestningar som kan ta sig uttryck i olika ”symtom” som till exempel psykisk ohälsa eller 

uppförandeproblem. Barnet kan då ofta fungera som ”toppen på isberget” som gör familjens 

problem synliga för terapeuten (Lund, Zimmermann & Haddock, 2002).  
Förutom de systemiska argument som presenteras av Lund, Zimmermann & Haddock  
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(2002) även att barn ofta anses vara mer spontana och ha färre sociala begränsningar. Detta 

innebär att de ofta säger som det är, vilket kan föra upp frågor väldigt snabbt till ytan. Barnet 

kan bidra till en öppnare terapiprocess, som skapar möjligheter till nya sätt för 

familjemedlemmarna att relatera till varandra.  Lund, Zimmermann & Haddock (2002) menar 

att involvera barnet kan hjälpa oss att omdefiniera barnets problem till att bli familjens 

problem. Barns närvaro kan dessutom leda till mer ansvarstagande föräldrar, eftersom barns 

närvaro tvingar föräldrar att se utöver sitt eget perspektiv (Miller & McLeod, 2001).  

Det narrativa perspektivet har också haft en central roll inom familjeterapin. I den  

narrativa teorin ligger fokus istället på individen och de erfarenheter och berättelser hon bär 

på. Berättelserna kan vara svåra och tunga och skapa problem som marginaliserar och 

kontrollerar våra liv. Problemen uppkommer när vår uppfattning inte stämmer överens med 

andras berättelser, eller hur verkligheten ser ut. Den narrativa terapiprocessen går ut på att 

göra plats för alternativa berättelser genom att ge individen möjlighet att se på sina 

erfarenheter på ett annat sätt och därmed ge henne åter kontrollen över sitt liv, problem och 

identitet (Carr, 1998). Ur ett narrativt perspektiv blir det alltså viktigt med delaktighet för 

individens, i det här fallet barnets, egen möjlighet att kunna omformulera sina problem och ta 

kontroll över sitt liv. 

Wendy Lobatto genomför i en brittisk studie (2002) intervjuer med barn i sina  

föräldrars närvaro om deras upplevelser av familjeterapi. Enligt studien vill barnen vara med 

och bli lyssnade på i familjeterapin. Barn uppskattar inslag av lek i terapin och vill känna sig 

inkluderade. De vill dock inte känna sig utsatta, och det kan hända om allt handlar om barnet 

och barnets problem. De uppskattar om det blir en bra och jämlik dialog där alla kan lyssna 

och förstå varandra. Här menar Lobatto att det är viktigt med tillit och en god allians. 

Hognestad (2018) menar att en viktig aspekt i arbetet i familjeterapin är att ge familjen 

möjlighet att handla annorlunda eller förstå problemet på ett annat sätt. Eftersom att förstå 

problemet är viktigt även för barn är det, enligt Hognestad, självklart att barnen skall 

inkluderas. Lund, Zimmermann och Haddock (2002) nämner även att barnet har rätt att bli 

sedd som en jämlik medlem i sin familj och har rätt att delta i problemlösningsprocesser som 

de och deras familj möter, även om de inte diskuterar denna fråga vidare.  

 

Hinder för barns delaktighet 

Steven Korner och Gary Brown (1990) visar i en studie av amerikanska  
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familjeterapeuter att exkluderande av barn från familjeterapi är någorlunda vanligt 

förekommande och att terapeuterna i många fall väljer att endast fokusera på föräldrarna och 

deras interna problem. Studien visar bland annat även att nästan hälften av 

familjeterapeuterna saknade nödvändig utbildning och träning i barns utveckling, 

psykopatologi och psykoterapi. Nästan hälften av dessa terapeuter såg dessa förberedelser 

som oviktig, och det var dessa terapeuter som exkluderade barnen mest. Utöver utbildning 

spelade flera faktorer in, såsom terapeutens inställning till barns delaktighet, terapeutens egna 

bekvämlighet med barn och egna erfarenheter i barndomen (Korner & Brown, 1990).  

Lobattos studie (2002) visar att det kan vara svårt för barn att framföra sitt perspektiv i  

närvaron av sina föräldrar eftersom barnet tvingas balansera mellan sin lojalitet till föräldrarna 

och sina egna känslor. Det visar sig finnas starka tendenser hos barn att känna sig som 

problembärare av familjens problem även efter att behandlingen är avslutad, trots att de 

dessutom ofta inte vet helt vad problemet består i. Inför sina föräldrar undviker barnen att 

blanda in föräldrarna av rädsla att göra dem upprörda och försvarar deras problematiska 

beteenden. Informationen till barnen verkar kunna vara otillräcklig, då barnen ofta var osäkra 

på hur terapin skulle gå till. Många barn var osäkra på när de fick lyssna på samtalet eller inte 

och på vilket sätt de ska delta. De är medvetna om att de förväntas svara på frågor, men är 

inte så villiga att ta egna initiativ. Lobatto (2002) menar att socialt konstruerade normer och 

vuxnas syn på barnet som ”för små för att förstå” och ”behöver skyddas från svåra 

situationer” objektifierar och marginaliserar barn och gör det svårt för dem att inta en aktiv 

roll som subjekt i terapeutiska samtal (Lobatto, 2002). 

Det råder stor brist på svenska studier inom detta område. En doktorsavhandling  

utförd av Ann- Cristin Cederborg (1994) har dock med hjälp av videoinspelningar visat att 

barn sällan är aktivt involverade i det familjeterapeutiska samtalet, även om de är med i 

terapirummet. Föräldrarna verkar vara terapeutens främsta samtalspartners då talutrymmet 

fördelas så att små barn i genomsnitt endast talar i 4 procent, skolbarn i 10 procent och de 

vuxna resterande del av tiden. Tonåringar har dock en högre andel på i snitt 27 procent. 

Cederborg menar att speciellt de små barnen under samtalen blir reducerade till något slags 

”icke-personer”, då de under mer än 60 procent av tiden befinner sig i ”stand-by”- läge. 

Cederborg menar att denna position delvis beror på att terapeuten inte vill hota föräldrarnas 

auktoritet och prioriterar därmed föräldrarnas perspektiv. De olika deltagarnas sätt att bidra 

till samtalsordningen, menar Cederborg, kan förklaras av en hierarkisk ordning där deltagarna 

inte ses som jämlikar och maktrelationerna är allt för asymmetriska.  

Miller och McLeods (2001) och Lund, Zimmerman & Haddocks (2002)  
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forskningsöversikter visar att barn ofta inte inkluderas i behandlingen. En anledning som 

anges är att man vill skydda barnet och är rädd för att utsätta barnen för känsliga ämnen som 

skulle kunna skada dem. Miller och McLeod menar att eftersom barn reagerar olika på olika 

typer av situationer är det viktigt att terapeuten dels förstår när det är bättre att inte involvera 

det enskilda barnet och dels att ha goda kunskaper om hur barn tar emot och bearbetar 

information.  

Lund, Zimmerman & Haddocks forskningsöversikt (2002) visar att terapeuter kan  

hänvisa till barnets lingvistiska och kognitiva omognad. Till exempel att de anses vara för 

unga för att få ut något av terapin, att de kan ha svårt att sitta stilla och hålla ett samtal 

tillräckligt länge, att barn kan anses ”störa” samtalen, eller att det blir svårt att anpassa terapin 

så att den passar alla i familjen. Författarna menar att detta snarare är en reflektion av 

terapeuters bristande utbildning i barnpsykologi och träning i att samtala med barn. 

Terapeuten kan också vara rädd att förlora sin auktoritet gentemot föräldrarna om de 

involverar barnet och misslyckas (Lund, Zimmerman & Haddock, 2002).  

 

Sammanfattning och kritisk diskussion om teori och tidigare forskning 
 
 
Forskningen inom familjeterapi och andra områden inom välfärden visar på ett glapp mellan 

teori och praktik där man i teorin har preferenser för barns delaktighet, medan det i praktiken 

ser annorlunda ut. I forskningen om familjeterapi ses barns delaktighet som eftersträvansvärt 

och i stor utsträckning presenteras systemiska och praktiska argument för detta som inte har 

med barnets rättigheter och aktörskap att göra. Men barnets egen rätt till och behov av 

delaktighet nämns och forskningen visar på att barn ofta har en marginaliserad roll i 

familjeterapin och att barn inte allt för sällan utesluts. En förklaring är synen på barn som 

sårbart eller omoget, men också en alltför asymmetrisk maktbalans mellan vuxna och barn. 

Barnet kan även utsättas för lojalitetskonflikt, vilket kan hindra barnets delaktighet, men även 

bristande utbildning och metoder anges som orsaker. Inom andra välfärdsområden 

argumenteras barns delaktighet dels utifrån att delaktighet är en förutsättning för deras 

omsorg, dels utifrån att de har rätt till det. Studier från andra välfärdsområden visar också på 

marginaliserad delaktighet med förklaringar som att barnet inte ses som en aktör eller brukare 

av välfärdstjänsten, en syn på syftet med delaktigheten som informationsinsamling och synen 

på barnet som i första hand sårbart.  

Delvis finns en viss överlappning vad gäller forskningen om familjeterapi och vad  
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gäller andra områden i välfärden där forskning från Sverige och andra länder även 

överensstämmer. Även om svenska studier om välfärden i andra områden och utländska 

studier om familjeterapi skulle kunna stämma överens med den svenska familjeterapin och 

familjebehandlingen i praktiken, bör poängteras att vi saknar svenska teorier på detta område. 

Svensk familjebehandling och familjeterapi kan skilja sig åt vad gäller både metoder och 

förhållningssätt på olika sätt från andra länder vilket vi bör ha i åtanke.  

Analysverktyg 

 
 

På basis av min läsning av den teoretiska litteraturen om synen på barn och barns  

delaktighet inom familjeterapi och inom välfärden har jag konstruerat en egen analysram. 

Kategorierna har tilldelats en av de båda rubrikerna ”Barn som rättighetssubjekt” respektive 

”Barn som omsorgsobjekt”  genom en analys av dessa kategorier utifrån Eriksson och 

Näsmans (2009) begrepp rättighetsdiskursen och omsorgsdiskursen. Analysverktyget har 

konstruerats för att ge begreppen omsorgsdiskurs och rättighetsdiskurs ett konkret innehåll 

och mitt verktyg har utformats för att analysera två valda välfärdsområden. I litteraturen om 

barns delaktighet i familjeterapi och  barns välfärd i övrigt framkommer argument och hinder 

som kan ses som uttryck för olika syn på barn. Illustrerandet av synen på barns delaktighet 

inom socialtjänsten och BUP går ut på att identifiera olika kategorier av uttryck för synen på 

barns delaktighet hos familjebehandlare och familjeterapeuter samt analysera dem utifrån 

synen på barn som omsorgsobjekt eller rättighetssubjekt. Analysverktyget ser ut som följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn som omsorgsobjekt 

Barn som symptombärare 

Barn som verktyg 

Behov av allians och enskilda samtal 

med föräldrar 

Barns behov av skydd 

Barn som rättighetssubjekt 

Barns rätt att komma till tals 

Barns rätt att få definiera sin situation 

och ge förslag på lösningar 

Barns rätt att välja att inte vara med 

Behovet av enskilda samtal med barn  
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De olika kategorierna som är sorterade under ”Barn som rättighetsobjekt” är delvis  

identifierad utifrån litteraturen om barns delaktighet i familjeterapi. ”Barns rätt att komma till 

tals” identifieras ur denna litteratur, men också ur den övriga litteraturen om barns delaktighet 

i sin välfärd. ”Barns rätt att få definiera sin situation och ge förslag på lösningar” identifieras 

främst utifrån den övriga litteraturen om barns delaktighet i sin välfärd. I intervjuerna 

framkom även två uttryck som inte framkommit i litteraturen: Barns rätt att välja att inte vara 

med, samt behovet av enskilda samtal med barn, vilka därmed har fått egna kategorier och 

sorteras under ”Barn som rättighetssubjekt”. Uttrycken för ”Barn som omsorgsobjekt” är 

främst identifierade utifrån litteraturen om barns delaktighet i familjeterapi.  

 

Val av fall 

 
 

För att undersöka barns förutsättningar till delaktighet i välfärden finns flera alternativa  

metoder. Här hade säkerligen videoinspelningar givit oss en bra bild av hur barns delaktighet 

faktiskt ser ut. Man hade också kunnat intervjua barnen själva för att höra deras upplevelser. 

Båda dessa metoder kräver dock en hel del förkunskaper och därmed förberedelser som med 

hänsyn till tidsramarna för den här uppsatsen inte är möjliga. Dessutom kringgärdas de av en 

hel del etiska problem. Ett annat alternativ är att tala med de som har goda kunskaper och 

dagligen möter dessa situationer, nämligen själva behandlarna och terapeuterna. Nackdelen är 

då att vi inte kan få en objektiv bild av barnets faktiska delaktighet. Det vi däremot kan göra 

är att undersöka vilken syn på barns delaktighet som präglar verksamheten och därmed få mer 

kunskap kring en, för barns förutsättningar till delaktighet, relevant faktor. Med intervjuer kan 

vi få reda på vilka olika sätt synen på barn tar sig uttryck just inom denna behandlingsform.  

För att finna ett mätbart sätt att undersöka det mer abstrakta fenomenet barns välfärd  

har valet hamnat på att undersöka fallet familjebehandling och familjeterapi. Valet är gjort 

dels utifrån att det på detta område saknas svensk forskning. Dels är valet även gjort utifrån 

att själva behandlingsformen som fenomen kan vara intressant i den bemärkelsen att familjen 

som helhet ska samtala och interagera tillsammans för att lösa problemen. Tidigare forskning 

inom området visar på ett glapp mellan teori och praktik där man i teorin har preferenser för 

barns delaktighet, medan det i praktiken ser annorlunda ut, och det finns många hinder. Denna 

forskning är dock till största del inte svensk och ingen är kopplad till socialtjänstens 
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behandling. Forskning om barns delaktighet i välfärden i Sverige på andra områden där 

barnets liv påverkas visar dock på brister i barns delaktighet. I nästa kapitel beskrivs BUP och 

socialtjänstens uppdrag och mål. Den svenska lagstiftningen kring och riktlinjerna för 

socialtjänstens arbete med barn visar på att socialtjänsten förväntas arbeta med barns 

delaktighet. Detsamma gäller för BUP och dess riktlinjer. Samtidigt kan man tänka sig att det 

kan tyckas bli svårare för ett barn att bli hörd i ett samtal där hela familjen deltar, i 

förhållande till samtalssituationer där barnet får tala enskilt med någon. Den systemiska teorin 

utgår ifrån familjen som ett system, vari individerna, och framförallt barnen,  i större 

utsträckning beskrivs som delar av en helhet än som enskilda aktörer. Därmed är det 

intressant att undersöka barnens förutsättningar till delaktighet i denna samtalssituation.  

 

BUP och socialtjänsten 
 
 

Valet av att även jämföra förutsättningarna i familjeterapin på BUP med  

familjebehandlingen hos Socialtjänsten grundar sig dels i att denna behandlingsform finns 

inom dessa två olika typer av myndigheter. Dessa två myndigheter har till att börja med olika 

uppdragsgivare, där socialtjänsten har kommunen och BUP har landstinget. En mer detaljerad 

genomgång kan dock behövas för att förstå de olika myndigheternas uppdrag och arbete.  

BUP är förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin och ger stöd för barn upp till 18  

år med psykiatrisk stöd och vård. BUP är en specialistvårdsinrättning inom landstinget och 

finns till för de barn och ungdomar där den hjälp och vård som finns hos primärvården inte 

räcker till. Exempel på situationer där BUP kan hjälpa till är allvarliga bråk och konflikter i 

familjen, olika typer av psykiska diagnoser eller tillstånd, sociala problem, upplevelser av 

skrämmande händelser med mera (1177.se). I informationen om hur BUP generellt sett 

fungerar på 1177.se beskrivs att: ”Barnet eller den unga som behandlas har rätt att vara med 

och vara med och bestämma om sin vård och behandling, och välja vilken slags hjälp hen vill 

ha. Det är viktigt att barnet har förtroende för behandlaren för att behandlingen ska bli bra.” 

Enligt BUP Stockholms Län skapas alltid en vårdplan för patienten, och denna är barnet med 

och skapar tillsammans med sin behandlare och föräldrar eller andra närstående vuxna ( BUP 

Stockholms Län). I och med att BUP utövar psykiatrisk vård, lyder den under hälso- och 

sjukvårdslagen, vilken bland annat innebär att vården ska: ”bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet” (HSL 5:1) 
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Socialtjänsten är en tjänst som måste finnas för medborgarna och den ansvarar  

kommunen för (SoL 2:1). Uppdraget handlar om att främja människors ekonomiska och 

sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor samt att främja aktiva deltagare i samhällslivet (SoL 

1:1). Socialtjänstens uppdrag är att ge enskilda det stöd och den hjälp de behöver (SoL 2:1). 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Vad gäller barn ska Socialtjänsten arbeta utifrån synen på barn som fullvärdiga medborgare 

och kompetenta individer som ska bemötas med respekt i alla sammanhang (Socialstyrelsen, 

2015). I SoL 1:2 fastställs att socialtjänsten särskilt skall beakta barnets bästa vid åtgärder 

som rör barnet och vid åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska barnets 

bästa vara avgörande. Enligt Socialstyrelsen innebär även vad som framgår i 11:10 i SoL krav 

på att när åtgärder som rör barn vidtas har barn rätt till relevant information och att 

informationen skall anpassas så att barnet kan tillgodogöra sig den. Barnet har vidare rätt att 

framföra sin åsikt i ärenden som rör barnet, särskilt när barnet är i behov av skydd. Barns 

åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Socialstyrelsen (2015) 

menar att vid allt arbete med barnen från det att man informerar barnet,  klarlägger deras 

åsikter samt beaktar dessa åsikter måste detta anpassas efter barnets individuella förmågor, 

ålder och mognad och ska ske i en trygg miljö. Arbetssätt och behandling ska också anpassas 

efter barnets behov och förmågor (Socialstyrelsen, 2015).  

Inom både BUP och socialtjänsten ska barnet ha rätt till delaktighet. En viktig aspekt  

är dock att dessa två myndigheter har olika uppdrag och med det möjligen olika 

förutsättningar att uppnå detta mål. Skillnaden i uppdraget kan påverka vilka problem de olika 

myndigheterna får hantera samt vilka resurser de har. På BUP påbörjas behandlingen på 

familjens eget initiativ och att de är barn- och ungdomspsykiatri med tillgång till utbildade 

psykologer och terapeuter skulle kunna påverka förutsättningar att erbjuda till exempel 

enskilda samtal med barnen. En annan aspekt att ta hänsyn till är om eventuella skillnader i 

utbildningsnivå finns mellan BUP och socialtjänsten. Utbildning beskrivs, i forskningen om 

familjeterapi, som en viktig förutsättning för barnets delaktighet.  Familjeterapi, definieras 

enligt Hansson (2001), av att den utförs av utbildade psykoterapeuter, vilket troligen är fallet 

på BUP. Faktumet att BUP är barn och ungdoms-psykiatri kan också göra att där förekommer 

mer psykiatriska problem hos barnen, vilket skulle kunna påverka hur mycket fokus som är på 

barnet. Hos socialtjänsten påbörjas behandlingen ibland på familjens, men ibland även på 

myndighetens initiativ och då som en social insats. Som tidigare nämnts  

beskrivs familjebehandlingen som en insats där syftet dels är att bygga upp familjens förmåga 

att kunna lösa sina problem, men dels också att förebygga mer allvarliga problem och insatser 
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som omhändertagande av barn och ungdomar (Löwenborg & Sjöblom, 2009). Utifrån detta 

kan, trots att behandlingsformen i sig har liknande syfte och teoretiska utgångspunkter och 

metoder, en tolkning vara att BUP eventuellt är mer individinriktat på barnet än vad 

socialtjänsten är.  

 

Metod  
 
 

En intervjustudie 
 

 

Den här undersökningen syftar till att undersöka hur rättighetsdiskursen respektive 

omsorgsdiskursen tar sig uttryck hos terapeuter och behandlare. Lyder frågan hur något 

existerar, menar Klave och Brinkmann (2014) att kvalitativa metoder är att föredra. Eftersom 

frågeställningen även går ut på att ta reda på en grupp av personers syn eller inställning till 

något är samtalsintervjuer ett bra val (Teorell och Svensson 2007).  

Lite förenklat är en forskningsintervju ett samtal vars syfte är att försöka förstå  

världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel och därigenom producera kunskap 

(Kvale och Brinkmann, 2014). Enligt Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) 

har intervjun många fördelar, speciellt om vi undersöker ett outforskat område. Det ger 

nämligen goda möjligheter att registrera upp oväntade svar. 

 I den här undersökningen benämns  intervjupersonerna respondenter. Att detta är  

lämpligt just för denna undersökning beror på att syftet är att kartlägga en viss grupp av 

personers tankar och uppfattningar. I respondentintervjuer är det svarspersonerna och deras 

egna tankar och uppfattningar som är studieobjektet, i motsats till informantintervjuer där 

studieobjektet är en viss händelse eller företeelse som ska kartläggas och svarspersonens roll 

är som vittne. Respondenter bidrar istället med att blottlägga vilka tankekategorier som finns.  

Den här undersökningen har formen av en halvstrukturerad intervju. Där är  

intervjuarens roll att bestämma över meningsutbytet: det vill säga intervjuaren ställer frågorna 

och intervjupersonen svarar. Intervjuaren har en mall, men kan ställa följdfrågor, för att få 

fram motiven till svaren eller få mer information (Kvale och Brinkmann, 2014). Intervjuerna 

för undersökningen har alltså följt en intervjumall med frågor som kan läsas i Appendix A. 
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Frågorna har försökt följa Esaiasson et.al (2005) råd om att det ska vara korta frågor som är 

lätta att förstå, som ger långa svar. I och med att det är vilka tankegångar som finns som ska 

identifieras, ställs öppna frågor där respondenten själv får berätta om sin sina perspektiv och 

arbetssätt av typen: ”Vilka är de största fördelarna, enligt dig, med barns deltagande?”  

Intervjun inleds med en öppningsfråga om personens bakgrund för att skapa kontakt, vilket 

följs av ett antal tematiska frågor där intervjupersonen får beskriva fenomenet vi undersöker 

mer fritt. Efter detta följer ett antal mer direkta frågor om arbetssätt. Utöver dessa frågor har 

även följdfrågor som anpassats efter situationen använts för att ge intervjupersonen utrymme 

att förtydliga, utveckla eller ge exempel. Intervjun avslutas dels med att respondenterna får 

sammanfatta sin övergripande syn samt ges utrymme att tillägga om det är något mer de anser 

vara viktigt i sammanhanget.  

Respondenterna har helt och hållet själva fått bestämma plats för intervjun, och i  

samtliga fall har de ägt rum i ett fysiskt möte med informanterna på deras respektive 

arbetsplats i ett stängt rum. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska intervjuer ske på en plats 

där intervjupersonerna känner sig bekväma och där vi kan tala i lugn och ro. Intervjuerna har 

spelats in, vilket har skett efter intervjupersonernas samtycke och har inte varit ett hinder för 

intervjun. Intervjuerna är mellan 20 minuter till 1 timme långa.  

Efterarbetet och analysen av materialet har inletts med att transkribera intervjuerna,  

vilket följts av noggrann läsning av samtliga intervjuer. Ur materialet har sedan några olika 

gemensamma nämnare identifierats, några är teman som även identifierades i litteraturen, 

men även några nya. Materialet från BUP respektive Socialtjänsten analyseras separat utifrån 

analysramen, varpå en kvalitativ jämförelse emellan de görs.  

 

Urval 
 

I den här studien har åtta personer intervjuats, varav fyra kommunala familjebehandlare, tre 

familjeterapeuter på BUP och en KBT-terapeut på BUP. Intervjupersonerna består av sju 

kvinnor och en man. Syftet med att undersöka både familjebehandlare och familjeterapeuter 

är att se om det finns likheter, men också skillnader mellan deras syn på barn och barns 

delaktighet. Att intervjua en KBT- terapeut blev aktuellt mot slutet av studien för att fånga in 

perspektiv på barns delaktighet utifrån mer enskilt arbete med barn. Det hade varit önskvärt 

att genomföra fler intervjuer med terapeuter som ger barn enskild behandling, nu används de 

kategorierna främst för avslutande diskussion och förslag för fler studier.  
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Samtliga kommunala familjeenheter i Uppsala, några enheter i Stockholms Län, samt  

nästan samtliga BUP- enheter i Stockholms Län är tillfrågade om deltagande i studien. Valet 

av län har skett på grund av att det skall bli praktiskt genomförbart, med hänsyn till tidsramen, 

med intervjuer i ett fysiskt möte. Tanken var först att endast genomföra studien i Uppsala 

Län, men BUP i Uppsala visade sig vara mer specialiserad och riktad till specifika 

målgrupper. Då var Stockholm mest praktiskt av de tillgängliga övriga alternativen. Det finns 

ingen ambition att generalisera respondenternas svar till deras arbetsenheter, till Uppsala 

respektive Stockholms län eller till dessa verksamheter i allmänhet utan intervjustudien syftar 

till att beskriva olika uttryck som kan finnas inom socialtjänstens familjebehandling och 

BUPs familjeterapi.  

När det gäller kommunen har den initiala förfrågan gått via enhetscheferna, vilka i sin  

tur har tillfrågat sina anställda. Av dessa hörde endast tre personer av sig och ville delta. 

Därmed har några förfrågningar till ytterligare enheter som hittats genom en kommun i 

Stockholms Läns hemsida skickats ut. Den första som svarade blev deltagare i studien.  

Den initiala kontakten med BUP har skett med respektive enhets reception. 

Sammanlagt har förfrågan nått 13 BUP- enheter, detta är alla Stockholms Läns BUP- enheter 

med undantag för Botkyrka, Järva och Handen, då dessa inte sköts av landstinget utan 

uppdraget drivs i privat regi. Norrtälje är heller inte tillfrågats då detta är författarens 

hemkommun. Från BUP hörde tre personer av sig för att delta. Genom en av deltagarna i 

studien förmedlades kontakt med en fjärde deltagare från BUP, en KBT-terapeut.  

 

Samtliga deltagare i studien är anonyma och har fått namnen ”IP1”, ”IP2” etc.  

 

Metodologisk diskussion 
 
 
Eftersom syftet med respondentintervjuer inte är att fastställa faktauppgifter eller att kartlägga 

händelseförlopp, utan att istället ta reda på själva intervjupersonens tankar och uppfattningar, 

bygger respondentintervjuer i första hand inte på källkritik (Esaiasson m.fl, 2005). Några 

saker är dock trots allt nödvändigt att diskutera ur ett källkritiskt perspektiv.  

Det har varit svårt att få tag i personer som vill delta i studien. Av den anledningen är  

de som deltar i studien helt enkelt de som svarat att de vill delta. Den största anledningen till 

att tacka nej till deltagande som anges är hög arbetsbelastning och tidsbrist. Ytterligare 

orsaker till att få vill delta i studien skulle kunna vara att studien uppfattas som att den 
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behandlar ett känsligt ämne. De personer som ändå väljer att delta kan vara personer som 

känner att de kan svara på ett bra sätt, vilket kan påverka resultaten. En annan risk är att dessa 

personer i högre utsträckning än andra själva är intresserade och mer insatta i ämnet, vilket 

skulle kunna ha effekt på resultaten för studien. Sedan bör man rent allmänt förvänta sig av 

människor att de vill framställa sig själva i så god dager som möjligt (Teorell & Svensson, 

2007). Därmed finns troligen en viss tendens att svara på ett sätt som inte strider ifrån den 

sociala önskvärdheten till exempel på arbetsplatsen, i samhället men också utifrån den egna 

värdegrunden. Troligen finns en viss tendens att uttrycka sig positivt till barns delaktighet 

eftersom det är något som både socialtjänsten och BUP förväntas arbeta med. Med detta i 

åtanke har jag försökt att utforma frågorna på ett så neutralt sätt som möjligt och inleder 

intervjuerna med mer öppna frågor där respondenterna får beskriva fördelar och hinder för 

barns delaktighet för att sedan gå in mer specifikt på hur de arbetar. Resultaten visar på att 

behandlarna och terapeuterna tar upp situationer både där det är önskvärt att barn är med men 

också där det finns hinder för barns delaktighet, vilket tyder på att tendensen inte är allt för 

stor.  

En annan faktor som kan påverka inställningen till barns delaktighet är vilken  

åldersgrupp behandlarna arbetar med. Av naturliga orsaker bör man förvänta sig att 

delaktighet anses viktigare ju äldre barnen är. I studien deltar fyra behandlare från 

socialtjänsten och tre terapeuter från BUP, av dessa arbetar en på socialtjänsten med 

fokusgruppen ungdomar, och en familjeterapeut på BUP med ungdomar, och de övriga med 

alla åldersgrupper, varför det kan anses finnas en viss jämvikt mellan de båda grupperna vad 

gäller barnens ålder. Frågorna i intervjun handlar om barn rent generellt och specificerar 

aldrig vilken åldersgrupp som avses. Därmed är svaren också generellt formulerade, dock gör 

respondenterna egna specificeringar där de själva har ansett att det behövs, vilket tas hänsyn 

till i analysen. Det bör också poängteras att KBT-terapeuten arbetar med ungdomar och har 

ett annat typ av uppdrag där samtalen mestadels sker endast med ungdomen enskilt, varpå det 

kommer att vara tydligt i analystexten när det handlar om just denna terapeut för att inte dessa 

ska blandas ihop. Slutsatser angående KBT-terapeuter kan inte dras då de endast baseras på 

en persons uttalanden.  

 

Analys 
 
 

Här nedan presenteras den analys som gjorts utifrån de intervjuer som genomförts med  
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respondenterna. Analysen genomförs utifrån den analysram som konstruerats och begreppen 

omsorgsdiskursen och rättighetsdiskursen. Analysen presenteras i tre kategorier utifrån hur de 

olika uttrycken passar in i beskrivningen av barnet som omsorgsobjekt, rättighetssubjekt eller 

något däremellan. Innan analysen presenteras kommer en kort sammanfattning av hur 

respondenterna i den här undersökningen arbetar utifrån sina berättelser.  Respondenterna i 

undersökningen arbetar inom familjebehandling och familjeterapi samt en person inom KBT.  

Respondenterna arbetar utifrån olika och ofta integrerade modeller, bland annat  

systemisk terapi, funktionell familjeterapi, narrativ terapi,  psykodynamisk terapi och BOF 

(barnorienterad familjeterapi). De flesta av terapeuterna berättar att de anpassar sina samtal 

när barnen är med, dels språkmässigt och dels genom att använda hjälpmedel såsom till 

exempel känslokort, tejping (låta barnet illustrera sin värld m.h.a trädockor) och att rita.  

Till BUP kommer barn och familjer alltid frivilligt. Ofta finns det neuropsykiatriska  

diagnoser, men det som skiljer om barnet får enskild behandling eller familjeterapi är om man 

kan urskilja att barnet är en enskild patient med egna problem. Om det finns samspelsproblem 

inom familjen som konflikter och kommunikationsproblem får familjen familjeterapi. Alla 

familjeterapeuterna säger att de har med barnen de flesta gånger och aldrig utesluter barnen 

totalt ur behandlingen. Har man inte med barnen är det för att barnet själv inte vill vara med 

eller att man har enskilda samtal med barnet och föräldrarna för tillfället, något som 

diskuteras i analysen. Informanten IP7 arbetar uteslutande med kognitiv beteendeterapi 

(KBT) för ungdomar med olika diagnoser på BUP. Arbetet sker vanligtvis med ungdomen i 

enskilda samtal, men inkluderar även föräldrar i enskilda samtal. Arbetet med föräldrar är för 

det mesta psykoedukation, det vill säga att lära föräldrarna hur de ska förhålla sig till och 

hantera sina barn. Arbetet med ungdomen är kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket går ut på 

att förändra beteenden, men ibland med inslag av psykodynamisk terapi.  

Till Socialtjänstens familjebehandling kan familjer och barn antingen komma på eget  

initiativ eller få behandlingen som social insats. När familjen kommer på eget initiativ 

beskrivs det som att barnets delaktighet är beroende av vad familjen i dessa fall vill ha hjälp 

med. Flera av respondenterna berättar att de träffar föräldrarna själva det första samtalet för 

att få en bild och förstå vad de vill ha hjälp med innan de tar med barnen. IP3 säger att de 

sällan har med barnen och IP2 att hen ibland bara träffar barnen ett par gånger. Till 

respondenten IP4:s enhet kommer endast familjer med ungdomar som har asocialt beteende 

som kriminalitet, droger eller självdestruktivt beteende. Metoden går ut på att alla i familjen 

är med, även syskon ned till 5–6 års ålder. Ungdomarna och äldre barn är alltid med och små 

barn varannan gång.  
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Barn som rättighetssubjekt 
 
Här följer en beskrivning av respondenternas berättelser kopplat till uttryck för synen på barn 

som rättighetssubjekt. Synen på barn som rättighetssubjekt identifierades i uttalanden som 

både finns hos respondenterna på socialtjänsten och hos BUP. Exempelvis uttrycker flera 

respondenter att det är viktigt att barnet får uttala sig om sin situation, att det är viktigt att 

lyssna, ta barnen på allvar och att de måste få vara med och förändra. Flera pratar om att 

barnets röst är lika mycket värd som de vuxnas både hos socialtjänsten och BUP. En 

respondent på BUP uttrycker att barnet ska vara med för att få kontroll, makt och agens i sitt 

liv. Både hos socialtjänsten och hos BUP berättar respondenterna att barn ska få uttrycka sina 

åsikter och komma med lösningsförslag. När det kommer till i vilken mån barnet får vara med 

och bidra till problemlösningen och ha inflytande över hur behandlingen går till är 

inställningen dock tydligare hos BUP att de ska jobba med det som barnet vill. Detta uttrycks 

på flera olika sätt. Man uttrycker att det är viktigt att de får vara med och definiera sin 

situation och sätta mål, att barn har rätt att avgöra formerna för sin delaktighet, såsom längden 

och innehållet i samtalen. En terapeut på BUP uttrycker att man ska vara i en ständig dialog 

med barnet om vad de ska prata om, hur och med vem, vilket gör barnet ännu tydligare till ett 

rättighetssubjekt med rätten till kontroll och integritet.  

 
[…]De får större agens i det som händer. Att det inte är så att barnet har massa problem och sen ska 
massa vuxna sitta och tänka och tycka massa saker. Utan att de måste också känna att de har makt och 
kontroll i sitt liv. Jag tycker det är en stark signal att från början visa att de är precis lika viktiga[…]att 
de precis som alla andra behöver man stämma av i en dialog om vad som är okej, att det är okej att säga 
om man inte vill vara med. Att fråga om ska vi prata om det idag? Hur vill du? Att de känner sig 
delaktig i också hur man pratar. Som grund att man tar med dem. Men att det inte är jag som bara sitter 
och har idén om hur allt ska gå till.[…] – IP8, Familjeterapeut BUP 

 

Både hos socialtjänsten och BUP lyfter flera fram som ett hinder för barnens  

delaktighet att barnen själva inte vill vara med i behandlingen av olika orsaker, men att 

barnets delaktighet måste ske av fri vilja och hur man då kan försöka locka in barnet. 

Samtliga menar att man måste respektera om de inte vill, vilket är att respektera barnets 

rättigheter och går i linje med den sociallagstiftning vi har om människans självbestämmande 

och integritet (SoL 1:1). En behandlare på socialtjänsten (IP4) berättar dock att ungdomen 

måste vara med för att de ska kunna genomföra behandlingen, i vissa fall kan ungdomarna fått 

familjebehandling som straffpåföljd. De flesta respondenter tar upp frågan om i vilka 

konstellationer man pratar med familjen. När det gäller att ge barnet utrymme för enskilda 
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samtal framkommer dock en tydlig skillnad mellan socialtjänsten och BUP, där man på BUP 

tydligt uttrycker att barn ges enskilda samtal och att detta är en naturlig del av behandlingen, 

att det alltid finns som alternativ och att man kan träffa familjen i många olika konstellationer. 

Detta beskrivs inte på samma sätt hos socialtjänsten. Endast en person beskriver att de kan ha 

enskilda samtal med barnen och två beskriver att de inte kan det. Det förekommer olika 

argument till att ha enskilda samtal på BUP. Framförallt handlar det om att barnet ska få en fri 

och trygg miljö för att kunna uttrycka sig, till exempel på grund av känsliga ämnen för barnet 

eller att föräldrarna tar över och dominerar samtalet och barnets röst inte blir hörd. Detta är 

uttryck för att barnet anses ha rätt att uttala sig, oberoende av hur situationen ser ut. Barnet 

blir därmed sett som rättighetssubjekt. Det är inte alltid helt tydligt på vems initiativ enskilda 

samtal förekommer, men en terapeut beskriver det som beslut som fattas i samråd med barnet 

eller utifrån barnets önskan och att det alltid finns öppet som alternativ. KBT-terapeuten 

beskriver enskilda samtal med barn som viktiga eftersom barn tillsammans med föräldrarna 

ofta censurerar sig och behöver därför eget utrymme att få tala fritt.  

 
För att barn censurerar sig själva väldigt mycket när föräldrarna är i rummet och blir ofta väldigt 

tysta när föräldrarna är i rummet, sitter ofta och lyssnar. Så försöker föräldrarna eller jag få in dem, 

så säger de bara “Ja, jo så är det väl” så pratar föräldrarna “blablabla”. Jag får en bild av vad barnet 

sitter med[...]- IP 7, KBT- terapeut, BUP 

 

Barn som aktör men inte rättighetssubjekt 
I många fall berättar respondenterna om situationer där det är fråga om uttryck som  

ger barn ett visst aktörskap men inte nödvändigtvis ser dem som rättighetssubjekt. Ibland är 

deras delaktighet till för att effektivisera behandlingen på olika sätt. Hos BUP finns starka 

uttryck för att det är lättare att få till förändring om den unge får sätta sina mål och om de är 

delaktiga i beslutsprocessen kring lösningar. Även uttrycker en familjebehandlare hos 

socialtjänsten att hela familjens medverkan gör att behandlingen blir mer långsiktigt hållbar.  

Detta är uttryck för att barnet anses vara en kompetent aktör, men att det är mer effektivt om 

barnet är delaktigt är dock inte i sig ett uttryck för att barnet anses vara subjekt eller 

rättighetsbärare utan endast att barnets delaktighet är en nödvändighet för att behandlingen 

rent praktiskt ska fungera. Dock förekommer dessa uttryck ofta i kombination med uttryck för 

barnet som rättighetssubjekt. Det finns även en viss åldersaspekt, då de som arbetar med äldre 

barn uttrycker detta tydligare. KBT- terapeuten, som arbetar med ungdomar, uttrycker det 

som att det är barnen som ska sätta målen eftersom det annars inte blir någon förändring.  
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Det är viktigt att hitta barnets mål. Barnets egna självvalda mål. Det är väldigt vanligt att föräldrar 
släpar iväg barnen till BUP, och de bara “ja, whatever” där de tycker att barnet har jättestora problem 
[…] där måste vi liksom in och hitta vad barnet egentligen vill. För i början kommer barnet alltid vilja 
det samhället har sagt åt dem att alla barn vill. “ja det är klart att jag vill gå i skolan”[…] det kommer de 
börja med att säga. Då har de ingen förändringspotential alls. Då kommer de motarbeta allting […] Att 
få fram delaktigheten handlar om att ta det lugnt, vara medveten om att som vuxen inte hamna i fällan 
och försöka påverka. Och vänta tills man har en genuin förändringskänsla hos barnet. – IP7, KBT-
terapeut, BUP 

 

 

Andra uttryck för att barnet ibland ses som aktör men nödvändigtvis inte som  

rättighetsbärare är sammanhang där barnet beskrivs som ett verktyg, till exempel genom att 

deras närvaro har en emotionell inverkan på föräldrarna eller att deras frispråkighet kan ge 

mycket användbar information. Detta uttrycks oftast av personer som inte nämner att barnets 

delaktighet är en rättighet för barnet. Dessa uttrycks på många olika sätt och finns både hos 

socialtjänsten och BUP, men som starkast hos socialtjänsten. Istället för ett rättighetssubjekt 

beskrivs på vilka sätt barnets medverkan på olika sätt kan påverka föräldrarna. Det kan handla 

om att man genom barnet kan få fram användbar information, eller att vad barnet säger och 

signalerar känslomässigt kan påverka föräldrarna att ta sitt ansvar. Barnet blir ett effektivt 

verktyg för att fullgöra uppgiften terapeuten har: att få föräldrarna att klara av föräldrarollen 

och kunna ge sina barn omsorg. Dessa uttryck kombineras även med beskrivningar av barnet 

som symtombärare, vilket beskrivs nedan. Därav blir detta snarare uttryck för barnet som 

omsorgsobjekt, trots att man många gånger erkänner barnet som medveten och kompetent. 
 

Vi hade ett fall där föräldern hade som mål att vi ska bråka mindre. Jag frågade pojken: ”Vad är ditt 

mål? “Jag vill att mamma ska sluta dricka.” Hon blev väldigt häpen och trodde inte han hade sett det. 

Då gick det in i henne, på ett bra sätt. Aha- upplevelser, ”har mitt barn gått och burit på det här?” Gör 

att de kanske blir mer empatiska och mer omsorgsfulla.– IP3, Familjebehandlare, socialtjänsten 

 

Barn som omsorgsobjekt 

 
Det finns även uttryck, framförallt hos socialtjänsten, som har att göra med att värdera barns 

delaktighet men att de inte ges rättigheten till det. En familjebehandlare på socialtjänsten  

beskriver att om barnet är i rummet och om det kommer med förslag på lösningar är det 

viktigt att lyssna och ta dem på allvar, men att de av olika anledningar oftast arbetar endast 

via föräldrarna, att barnet oftast inte är med alls.  
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De deltar oftast indirekt. Vi är lite låsta i och med att de är en del av sitt system, sin familj. Vi jobbar till 
största delen via de vuxna och ibland räcker det inte och då får vi gå in på något annat sätt. Så att 
huvudsakligen är deras deltagande indirekt, också direkt, men utifrån den här arbetsgruppen tror jag att 
mina kolleger har förmågan att föreställa sig hur det blir för barnet hemma när de ser föräldern prata om 
sitt barn, sina egna reaktioner och oro. Men jag tror att barnets delaktighet skulle kunna vara större.      
– IP3, Familjebehandlare, socialtjänsten 
 
 
Det finns även uttryck för att behovet av allians med föräldrarna är viktigt för att  

behandlingen ska fungera samt för behovet att träffa föräldrarna separat både hos 

socialtjänsten och BUP.  Anledningarna varierar mellan att föräldrarna behöver få bekräftelse, 

låta föräldrarna definiera situationen utan att behöva utsätta barnet för kränkningar och att 

förbereda dem så att samtalet ska fungera med barnet. Dessa anledningar kan ses som att i 

första hand vara uttryck för synen på barn som omsorgsobjekt då de sker i rent skyddande 

syfte eller ger föräldrarna tolkningsföreträde av barnets situation, men kan i vissa fall ses som 

möjliggörande av barnets aktörskap och delaktighet. Framförallt hos socialtjänsten, men även 

hos BUP, berättar man att man träffar föräldrarna ensamma det första samtalet och utformar 

behandlingen efter detta samtal. Alliansen till barnet beskrivs även av ett par respondenter 

som att den kan stå i konflikt med alliansen till föräldrarna. 

 
För de kanske behöver få berätta hur jobbigt de har det, hur svårt det är. Och bli bekräftade i det utan att 

barnet ska behöva sitta och lyssna på den beskrivningen.– IP2, Familjebehandlare, socialtjänsten. 

 

Hos socialtjänsten finns tydliga uttryck för att barnets bästa ska styra och utifrån det  

ska föräldrarna sätta reglerna. Barn vet inte alltid sitt bästa och måste skyddas från sina beslut, 

de vuxna har huvudansvaret som uttolkare och barnet blir omsorgsobjekt med möjlighet till 

aktörskap på de vuxnas villkor. Några menar att barnets situation till exempel kan definieras 

utifrån barnets spontana reaktioner eller utifrån föräldrarnas beskrivning av barnen.  

Hos BUP, men framförallt hos socialtjänsten, tar sig synen på barn som omsorgsobjekt  

sig uttryck genom att de beskrivs som att de bär på symtom och att dessa symtom är signaler 

på att något är fel i familjen. Flera beskriver sedan att det är bra att barnet är med i 

behandlingen så att man kan observera barnet, dess signaler och interaktioner med familjen 

för att förstå problemen. Barnet blir på det viset ett verktyg i behandlingen snarare än ett 

subjekt. I vissa fall beskrivs barn som medvetna aktörer men nödvändigtvis inte 

rättighetssubjekt, vilket diskuterats ovan. Men där barnet beskrivs endast som symtombärare 

blir de varken aktörer eller rättighetssubjekt. Möjligheten att observera barnets symtom och 

interaktioner beskrivs som en viktig informationskälla till att kunna lösa familjens problem 

och därmed är detta en viktig orsak till att ha barnet med i behandlingen. Dessa aspekter 
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nämns inte som den enda orsaken, men nämns i många fall först och återkommande. 

Uttrycket för synen på barn som symtombärare stämmer överens med de argument som lyfts 

fram för barns delaktighet i den systemteoretiska litteraturen. Barnet blir ett omsorgsobjekt i 

det här sammanhanget eftersom barnets roll är som informationskälla för att underlätta 

omsorgen för barnet istället för att ses som ett eget subjekt.  

 
[…]Åtminstone när man jobbar med Marte Meo, tittar vi på barnets spontana reaktioner, och de 
spontana reaktionerna säger en hel del. Därför är det bra att man har kameran så att man verkligen ser. 
Barnet är som en slags termometer, är det lugnare hemma, är barnen ofta lugnare. Upplever man att 
något barn har “hög feber” är det kanske något man måste ta tag i. – IP1, Familjebehandlare, 
socialtjänsten angående metoden Marte Meo som går ut på att filma barnets reaktioner tillsammans 
med sina föräldrar i syfte att lära föräldrarna om sina barn. Barnet är inte närvarande vid analyser av 
filmerna.  
 

 Ett annat uttryck för synen på barn som omsorgsobjekt är att de inte ges delaktighet i  

utsatta situationer eftersom de anses behöva skydd. Överlag har det att göra med 

föräldrakonflikter, kränkande föräldrar eller hotfulla situationer och finns både hos 

socialtjänsten och BUP. Ju värre situationer som målas upp, desto svårare beskrivs 

genomförandet av barnets delaktighet. En familjebehandlare på socialtjänsten målar upp 

allvarliga scenarion, där barnet är utsatt och till och med hotat och där barnets delaktighet 

måste uteslutas just på grund av detta. En familjeterapeut på BUP beskriver att barn inte kan 

vara delaktigt om det förekommer våld i familjen. Barnets omsorgsbehov anses här strida 

emot och manövrerar ut barnets rätt till delaktighet. 

 
Konflikten som råder mellan föräldrarna kan vara anledning till att inte barnen kommer hit. Det blir en 

ytterligare påfrestning för dem, splittring, lojalitetskonflikt, rädsla. Vad ska de säga, vad ska de inte 

säga? – IP3, Familjebehandlare, socialtjänsten 

 

Frågan om att skydda barnet från konflikter eller otrygga situationer har kopplingar till  

att ge barnet enskilda samtal. Detta beskriver vissa respondenter att de gör, och vissa att de 

inte gör. Socialtjänsten ger ett splittrat intryck vad gäller rätten till enskilda samtal för barn, 

men överlag är intrycket att enskilda samtal inte är en rättighet för barnet eller en naturlig del 

av behandlingen. Det beskrivs dock av en respondent som en möjlighet med barnsamtal, till 

exempel på grund av konflikter, men även av ett par respondenter som att det inte är en 

möjlighet. Hos BUP beskrivs enskilda samtal som mer av en naturlig del för att det alltid ska 

kännas bra för barnet, vilket beskrevs ovan. Respondenterna är dock splittrade i frågan om 

barn måste skyddas från specifika situationer. Vissa anser att det finns specifika situationer 
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och vissa att det inte finns. Ett par respondenter hos socialtjänsten och en hos BUP uttrycker 

en motsatt åsikt i frågan om skydd och menar att barnet ändå upplever dessa konflikter 

hemma, att det inte går att skydda dem ifrån det genom att utesluta dem och ett par av dem 

menar att det snarare är bra att de är med så att barnet kan få berätta hur de upplever detta.  

 
De vet att det är bråk hemma, de märker och hör det. De ser att syskon mår dåligt, att mamma och 

pappa mår dåligt. […]Så tänker jag att det kan vara skönt för de att någon nu ser hur de har det. För det 

kommer ju att följas upp. Man kan fråga: “Hur känns det nu att sitta här när mamma och pappa eller 

brorsan bråkar?– IP4, familjebehandlare, socialtjänsten 
 

 

Frågorna i intervjun har hela tiden varit ställda på ett sätt som behandlar barn i största  

allmänhet och specificerar inte vilka barn i familjennsom avses. Flera respondenter har dock 

berättat vilka barn som deltar och detta kopplas ofta till att barnet antingen beskrivs som 

patient eller symtombärare. Båda begreppen förekommer hos både BUP och socialtjänsten, 

men beskrivningen av barnet som patient framkommer mer tydligt hos BUP. Några beskriver 

att de försöker ha med alla barnen men att det kanske inte alltid kan bli så, vilket beskriver att 

det oftast är fråga om ett specifikt barn som i första hand är föremål för behandlingen. På 

BUP beskriver en respondent att BUP fått högre effektiviseringskrav och att man allt mindre 

tar med alla barnen. Ett par familjebehandlare på socialtjänsten menar dock att de inkluderar 

alla syskonen i behandlingen även om det är ett barn som bär på symtomen. Något som kan 

konstateras är i vilket fall att uttryck för barn som symtombärare eller patient går att koppla 

ihop med behovet av delaktighet. 

Slutligen bör diskuteras frågan om barnens ålder. Även om ingen fråga ställs specifikt  

utifrån barnens ålder, framkommer i vissa fall att respondenterna ser barnet mer som en aktör, 

ju äldre barnet är. Detta utifrån att de som arbetar med äldre barn uttrycker sig mer utifrån 

rättighetsdiskursen. Samtidigt beskrivs barnet i flera fall som rättighetsbärare och subjekt 

oavsett ålder, och i princip samtliga respondenter uttrycker sig generellt kring de frågor som 

ställs, vilka inte specificerar vilken åldersgrupp som avses. KBT-terapeuten uttrycker att 

mindre barn har svårare att sätta upp egna mål och att man samarbetar mer med föräldrarna ju 

yngre de är. En respondent på socialtjänsten uttrycker dock motsatsen och menar att ju yngre 

barnen är, desto mer får barnet styra vilka beslut man tar, då man går på deras signaler. 

Tonåringar kan ha andra motiv som att till varje pris slå sig fri, något som en annan 

respondent på socialtjänsten menar måste lösas igenom dialog och att försöka komma 

överens.  
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Sammanfattning och diskussion 
 

Den här studiens syfte har varit att undersöka hur rättighetsdiskursen och  

omsorgsdiskursen tar sig i konkret uttryck hos de som arbetar med familjebehandling och 

familjeterapi. Studien har funnit uttryck både för synen på barn som rättighetssubjekt och 

omsorgsobjekt hos både socialtjänsten och BUP, men en slutsats utifrån analysen är att synen 

på barnet som rättighetssubjekt framkommer mer tydligt hos familjeterapeuter inom BUP och 

synen på barn  som omsorgsobjekt mer tydligt hos familjebehandlare inom socialtjänsten. 

Rättighetsdiskursen tar sig uttryck i form av att man beskriver barnet som subjekt, barnet både 

ges rätten att vara delaktig, att delaktigheten sker på barnets villkor, och att barnet har rätt att 

välja att inte vara delaktig, att barnets berättelser och åsikter anses viktiga och att man 

beskriver att barnet är med och utformar och styr behandlingen. Omsorgsdiskursen tar sig 

uttryck i att barnet beskrivs i egenskap av symtombärare och verktyg för att förstå familjen 

och effektivisera behandlingen, att barnet beskrivs som i behov av att skyddas från 

delaktighet, att man fokuserar på föräldrarna som primära aktörer som ges förtur att tolka 

situationen, fokus på maktrelationen mellan förälder och barn, samt att barnet inte ges 

utrymme för enskilda samtal.  

Här nedan kommer en diskussion om analysen och om vi kan dra fler slutsatser av vad 

som framkommit. Något som observeras i analysen av intervjuerna är att man på BUP och 

socialtjänsten använder lite olika begrepp för barnet, där barnet oftare benämns som 

symtombärare hos socialtjänsten och som patient oftare hos BUP. Terapeuterna på BUP 

beskriver att BUP på senare tid har fått i uppdrag att bli mer av en specialistmottagning för 

barn och har fått mer individfokus. En respondent beskriver att man allt mindre kan ha med 

alla barnen, på grund av de nya effektiviseringsmål som finns. På BUP uttrycker man mer 

tydligt att åtminstone det barnet som anses vara patient är med i de flesta fall, medan detta 

inte är lika tydligt hos Socialtjänsten, där barnet inte verkar vara med lika ofta och i vissa fall 

inte alls. Samtidigt framkommer ett tydligare aktörsperspektiv på barnet på BUP än inom 

socialtjänsten, där man talar mer om barnets egen vilja och rättigheter och mindre om dess 

symtom och att observera barnen. Här kan man tänka sig att det finns en koppling mellan 

individfokus och aktörsperspektiv, vilket utforskades vidare i intervjun med KBT-terapeuten 

som visade sig ha mycket starkt fokus på barnets egen agens och att hela behandlingen måste 

utgå ifrån barnets vilja och självvalda mål. Eftersom endast en KBT-terapeut deltagit i studien 
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är det dock svårt att dra slutsatser endast utifrån denna observation, andra aspekter kan 

påverka just denna persons arbetssätt och syn. Fler studier som jämför synen på barns 

delaktighet inom behandling riktat till familjen respektive till barnet enskilt skulle vara 

spännande att se. Sett utifrån hela intervjustudien och skillnaden mellan BUP och 

socialtjänsten kan slutsatsen dock ändå bli att då barnet anses vara patient och där man arbetar 

utifrån ett individfokus, tillskrivs barnet en aktörsstatus och rättigheter som subjekt på ett 

tydligare sätt dras. Detta skulle kunna kopplas till att man med begreppet patient menar vad 

som mer generellt benämns som brukare av en välfärdstjänst och att barnet anses vara just 

detta. Detta synsätt är något som visat sig vara betydelsefullt i sammanhanget utifrån tidigare 

forskning av till exempel Alderson (2009) och Heimer och Palme (2016).  

Det finns på samma sätt kopplingar att dra mellan systemteorin och den  

systemteoretiska synen på familjen hos socialtjänsten och BUP och synen på barnets 

delaktighet och uttryck för barnet som rättighetssubjekt. De typiskt systemiska uttrycken 

såsom synen på barn som symtombärare och verktyg är starkare hos socialtjänsten, varpå 

socialtjänsten framstår som mer präglad av bilden av familjen som ett system. Samtidigt finns 

ett tydligare fokus på föräldrarna som roten till problemet samt att de mer tydligt anses vara 

den primära brukaren av behandlingen i motsats till BUP. Detta tar sig uttryck genom ett 

fokus på att förändra föräldrarna, att skydda barnet från föräldrarna, prioritering av allians 

med föräldrar, att föräldrarna får definiera situationen, eller att barnets delaktighet prioriteras i 

lägre utsträckning. En reflektion kring detta är att detta kan ses som aningen motsägelsefullt 

utifrån ett skyddsperspektiv i och med att ju mer problematiskt beteende en förälder har, ju 

mindre kan man nog anta att denne är ärlig om den verkliga situationen hemma. En slutsats är 

därmed att när den systemiska synen på barnet och familjen råder, ses barnet mindre som 

aktör och rättighetssubjekt, barns delaktighet prioriteras mindre tydligt och ses inte lika 

mycket som brukaren av välfärdstjänsten.  

En viktig upptäckt är dock att det även finns uttryck hos respondenterna som strider  

emot observationerna om sambanden mellan uttryck för individfokus och synen på barn som 

patient med synen på barn som aktör och rättighetssubjekt och systemiska uttryck med synen 

på barn som omsorgsobjekt. En respondent ger, samtidigt som de anser en ungdom vara 

symtombärare, i regel alla de andra barnen delaktighet. Ett par respondenter menar att barn 

måste få vara delaktiga även när det kan förekomma konfliktfyllda situationer mellan 

föräldrar och syskon, att de både anses vara medvetna och uppfatta vad som händer hemma, 

har behov av och rätt till att dela med sig av sina upplevelser och vara med och diskutera 

lösningar. 



33 

Så är barns delaktighet såsom Alderson (2009) menar: Till för att effektivisera  

omsorgen gentemot barnen och är inte socialarbetaren ansvarig gentemot barnet? Är barnet 

medborgare och brukare av välfärdstjänsterna? Står frågan om omsorg och delaktighet i 

barnens välfärd, såsom Eriksson och Näsman (2006) noterar, i varandras motsatser eller är 

delaktighet såsom Heimer och Palme (2016) menar, en förutsättning för omsorg? Det finns 

starka uttryck för att barns delaktighet används för att just effektivisera omsorgen, samtidigt 

som de inte anses vara rättighetssubjekt eller brukare. Det finns uttryck för att barns behov av 

skydd och omsorg kan stå i konflikt med delaktighet, men det finns även uttryck som visar på 

en motsatt bild om att barns delaktighet är en förutsättning för omsorgen men också att de 

faktiskt har rätt till delaktighet eftersom det handlar om en process som påverkar deras liv i 

vilket de har rätt till agens och kontroll.  

Den här studien är ett illustrerande exempel av olika syn på barns delaktighet inom två  

välfärdsområden. Mitt analysverktyg skulle kunna modifieras för att appliceras på andra 

välfärdsområden. Fler studier inom dessa och andra välfärdsområden med fokus på synen på 

barn och dess delaktighet, och då även uppdelat på olika åldrar, som rättighetssubjekt och 

brukare skulle vara intressant att se.  
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Appendix A.  
 

Intervjumall 
 

Intervjufrågor till familjebehandlare/familjeterapeut:  

 

•  Intervjun inleds med information om att materialet kommer att användas till min 

kandidatuppsats i statsvetenskap vid Uppsala Universitet. Den förhandsinformation 

informanterna får är att undersökningen går ut på att ta reda på på vilket sätt man kan 

inkludera barn i familjebehandling och familjeterapi och vad det finns för fördelar och 

hinder.  

• Informanten informeras om sin anonymitet och rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan i undersökningen samt tillfrågas om  det är okej att spela in samtalet.  

 

• Jag vill börja med en inledande fråga: Skulle du kunna berätta lite kort om din 

bakgrund/ och om vilka behandlingsmetoder du vanligtvis arbetar med i dina ärenden 

idag? 

  

• Om vi börjar lite allmänt:  I vilka typer av familjeärenden tycker du att det är viktigt 

att barnet är med i samtalen/behandlingen?  

 

- Ev följdfråga: Specificera gärna med något exempel. Skulle du säga att det kan bero 

på vilken typ av problematik som finns i familjen? 

• I vilka typer av familjeärenden tycker du att det inte är så bra att barnet är med i  

samtalen/behandlingen.  

 

- Följdfråga: Specificera gärna med något exempel. 

 

• Vilka fördelar ser du med att inkludera barnet i samtalen?  

 

• Vilka nackdelar finns det med att inkludera barnen?  

 

• Hur vanligt är det att barnet sitter med under samtalen/behandlingen i dina ärenden?  
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• Finns det olika vägar att få den här behandlingen? Kan det se olika ut huruvida barnet 

är delaktigt beroende på detta?    

 

• Vilka utmaningar kan uppstå för att göra barnet aktivt deltagande i samtalet? 

 

• På vilket sätt arbetar du för att du för att göra barnet delaktigt? Några strategier eller 

tekniker?  

 

• Hur arbetar du för att skapa en allians med barnet? 

 

• Arbetar du med familjeärenden där barnens uppfattning av hemsituationen får styra 

vad föräldrarna ska förbättra? På vilket sätt får det styra i så fall?  

 

• Allra sist  skulle jag vilja fråga dig: Hur ser du i det stora hela på barns delaktighet 

inom familjebehandling (respektive familjeterapi)? 

 

• Är det något annat om barns delaktighet som du tycker är viktigt att ta upp? 


