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Sammanfattning 

 

Tejping är en gestaltningsmetod som används inom skilda verksamheter inom socialt arbete 

som bedriver utredning respektive behandling och som utgörs av socialarbetare som arbetar 

med barn. En metod som bygger på externalisering genom gestaltning och som möjliggör för 

utövarna att mötas kring en situation eller händelse.  Socialarbetaren interagerar med barnet på 

ett sätt som av studiens intervjupersoner beskrivs som lekfullt men med ett tydligt syfte, att få 

fram och förmedla viktig information från och till barnet. Avsikten med denna studie är att 

fånga socionomers upplevelser om metoden tejping. Detta har genomförts med hjälp av 

intervjuer med tio socionomer för att undersöka hur de ser på relationen mellan dem som 

professionella och barnet i samtalet, hur de upplever att barnets berättelse utvecklas med hjälp 

av metoden och hur socionomerna upplever barnets röst och delaktighet i samtalet.  Det 

teoretiska ramverket i uppsatsen utgår från maktobalans i relationen mellan den professionelle 

och klienten, barndomssociologiska teorier om barnkultur och barnet som egen agent. Även en 

mindre del om det narrativa perspektivet inom socialt arbete används i analysen av resultatet. 

Resultatet visar på att metoden hjälper socialarbetaren att lättare begripa barnens situation då 

barnets berättelse blir tydligare. Att det blir ett viktigt arbetsredskap i kontakt med barn och att 

även om maktasymmetrin alltid finns närvarande så kan metoden bidra till att den minskas 

utifrån socionomernas perspektiv. 
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1. Inledning  
 

Under socionomutbildningens verksamhetsförlagda utbildning kom en av oss i kontakt med 

samtalsmetoden tejping genom en kuratorsverksamhet på en skola. Det mynnade ut i att vi båda 

blev intresserade av att undersöka följande metod vidare bland socialarbetare. Efter tre års 

högskolestudier på socionomprogrammet som framhåller en grundsyn på barnet som 

överensstämmer med barnkonventionen och Socialtjänstlagen, blev vi inspirerade av vår 

utbildning och upplevde det som meningsfullt att studera en metod som har barnperspektivet 

som sin utgångspunkt. Eftersom barnperspektivet och barnets bästa formar och påverkar det 

sociala arbetet med barn idag, så har vårt intresse för ämnet väckts i och med att metoden 

inriktar sig på arbete med barn. Att som socialarbetare förmå att skapa gynnsamma 

förutsättningar för en ung person att enklare förstå sammanhanget och sin situation, skulle 

kunna bana väg för ett mindre obehagligt möte i en för övrigt kanske redan svår tillvaro. I 

sammanhang där en liten människa eventuellt upplevt kränkningar är detta med att bli lyssnad 

till att föredra än att enbart bli utfrågad. Att vara tillåtande som hjälpare i ett sådant 

sammanhang skulle kunna innebära att dela med sig av, och ge det utrymme som krävs för att 

barnet ska kunna känna delaktighet och inflytande i sin livssituation och i arbetsprocessen för 

övrigt (se Munro 2001; McLeods 2006; Graham & Fitzgerald 2010; Graham & Fitzgerald 

2011). 

 

I denna studie studeras metoden tejping utifrån intervjuer med socionomer som är verksamma 

inom den utredande eller behandlande kontexten, och deras upplevelser av tejping i mötet med 

barn. Metoden används som arbetsmetod inom socialtjänsten eller inom psykiatrin och syftar 

till att låta klienten eller patienten berätta sin historia genom gestaltning. Klienten ges möjlighet 

att visuellt gestalta sin inre och yttre värld med dess omgivning, nätverk och livssituation. 

Tejping framförs med hjälp av träfigurer i en sandlåda eller på en scen som tejpas upp på ett 

bord (BOF-Tejping.com, 160501). Majoriteten av de som utbildar sig inom metoden är 

socionomer vilket kan tyda på att det börjat bli en använd metod inom yrket. Det finns tyvärr 

inte forskning om tejping och dess effekter och metoden har ännu inte blivit utvärderad av 

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 160503). Tejping riktar in sig på att möta barn på barns egna 

villkor och i barnets egna mer leklystna miljö. Interaktion genom kommunikation med tejping 

sker med en aktivitet som inrymmer träfigurer. Figurerna som är i form och utseende av 

människor, djur, byggnader samt känslofigurer som ger uttryck för känslor, gör det möjligt för 

barn att mer fritt uttrycka sin upplevelsevärld och sina känslor. Socialarbetaren och barnet 

skapar tillsammans en situation att samtala kring på ett bord där figurerna tejpas upp, därav 

namnet tejping. Tanken med metoden är att leken och gestaltningen ska kunna gynna och stärka 

barnets förmåga att få komma till uttryck. Att minska den traditionella samtalsformen som kan 

begränsa barnets egen förmåga att beskriva sin historia på sina egna villkor. 

 

Studien vill få kunskap om och presentera socionomers upplevelser om barns delaktighet i 

samtal med hjälp av tejping där barnperspektivet närvarar. Delaktighet innebär att klienten kan 
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ges större möjligheter att få driva igenom sin vilja och önskan, eller att få föra fram sin 

berättelse och bli lyssnad till, att aktivt känna medverkan i processer. Barnperspektiv är ett 

komplext begrepp och kan förklaras på olika sätt, två av dessa synsätt är vuxnas sätt att se på 

barn och barns sätt att se på sitt liv. Vuxnas sätt att se på barn kan variera utifrån vilken position 

eller roll den vuxna har när den träffar barnet. Som exempelvis i rollen som förälder, lärare 

eller som socialarbetare (Rasmusson, 1994 s. 32). Halldén (2003) skiljer mellan barnperspektiv 

och barns perspektiv. Hon menar att barnperspektiv som ett ord innebär att ta tillvara på barns 

villkor och verka för barnets bästa och barnets intressen. I det sammanhanget behövs inte 

information direkt från barnet utan det är de vuxnas tolkning om barnets intresse som 

manifesteras.  I denna studie kommer begreppet barnperspektiv som ett ord att ta större plats i 

resonemanget då det är socionomers perspektiv som presenteras.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Tejping är en samtalsmetod utvecklad av Martin Soltvedt som även utvecklat metoden 

Barnorienterad familjeterapi (BOF). Tejping innebär användning av målade trädockor, små hus 

och andra material som dockhusmöbler och plastdjur för att gestalta barnets eller familjens 

sociala nätverk, livssituation, inre och yttre konflikter eller trauman. Genom gestaltningen får 

klienten hjälp med att förbättra sin narrativa förmåga. Metoden kallas för tejping eftersom man 

tejpar upp figurerna på en scen på bordet som representerar barnets omgivning eller inre värld. 

Bordet blir som ett mellanområde där samtalet sker. Genom att fokus blir på scenen skapas en 

viss distans och externalisering av problemet innebär att klienten kan bli friare att hitta 

lösningar till sitt problem genom att situationer spelas upp flera gånger med olika alternativ. 

White (2000) menar att externalisering inom terapi är ett sätt för klienten att flytta ut sina 

problem från sig själv så att problemen blir mindre begränsande. Att skilja sig från sina problem 

underlättar för klienten att hitta alternativa beskrivningar, vilket innebär att ny information om 

klienten kommer fram. Den nya informationen hjälper sedan klienten att skapa nya historier 

med nya alternativ till lösningsvägar. Klienten kan omdefiniera sina problem så att det stämmer 

bättre överens med den egna uppfattningen. Ibland kan familjemedlemmar i ett terapeutiskt 

sammanhang vara oense om definitionen av problemet i familjen. Genom externalisering kan 

familjemedlemmarna tillsammans definiera problemet för att skapa bättre förutsättningar för 

samarbete och vidare behandling (a.a. s. 15ff). 

 

Samtal med hjälp av tejping kan underlätta och hjälpa klientens narrativa förmåga. Metoden 

används inte bara för att få fram information från klienten utan även när socialarbetaren vill 

lämna information till klienten. Istället för att enbart verbalt förklara för barnet om vad som 

exempelvis kommer att ske, så visar man med hjälp av tejping materialet.  (BOF-Tejping.com, 

160501; Nilsson & Sjölin-Nilsson, 2008). 
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En stor familj (Lottas BOF-dockor, https://www.facebook.com/lottasbofdockor/?fref=ts 

 

 

Känslodockor (Lottas BOF-dockor, https://www.facebook.com/lottasbofdockor/?fref=ts ) 

 

Inom den narrativa terapin tillåts klienten att berätta om sig själv på ett sätt som skapar 

meningsfullhet (Soltvedt, 2005 s. 204). Soltvedt (2005) menar att berättelsen skapas genom 

leken då barnet väljer och använder olika figurer som representerar sig själv. Barnet kan på det 

sättet visa olika sidor av sig själv med hjälp av figurerna. Genom att tejpa upp scenen möjliggör 

man för barnet att sätta ord på sitt problem och de vuxna får en insikt om barnets situation. Han 

menar vidare att genom tejping ska man bygga en bro mellan leknivån och verklighetsnivån 

(a.a. s. 204ff).  

 

I samtal med tejping är barns förmåga att ledigare komma till uttryck genom lek dominerande, 

till skillnad från vuxenvärldens samtal som i huvudsak formuleras med en stor mängd ord. Den 

vuxna ska kunna tolka barnets utsagor så korrekt som möjligt och därför är den metod som 

används under intervjun och intervjusituationen viktig i tolkningen (Rasmusson, 1994 s. 28). 

Tejping eftersträvar att låta barnet genom gestaltning komma till uttryck genom att utgå från 

att barn kommunicerar genom leken, och som i och med det kan bli en lämplig aktivitet i mötet 

med socionomen. Detta skiljer sig åt mot den strukturerade samtalsformen med sociala koder 

som är normbildande för vuxna. Något som ett barn inte bemästrar till fullo, och som kan bli 

till ett hinder för deras egen person då de vill komma till uttryck och göra sig förstådd. Att då 

som alternativ kunna visa med figurer kan vara ett enklare och mer konkret sätt för barnet att 

https://www.facebook.com/lottasbofdockor/?fref=ts
https://www.facebook.com/lottasbofdockor/?fref=ts
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visa vad som exempelvis hände på skolgården då hen kände sig rädd, och vem som gjorde vad 

ska redas ut.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Studien avser att undersöka hur metoden tejping upplevs av yrkesverksamma socionomer med 

fokus på barnperspektiv och barn delaktighet utifrån tre frågeställningar.   

 

 Hur upplever socionomer barnens röst och delaktighet i samtalet med hjälp av tejping?   

 

 Hur upplever socionomer att metoden bidrar till förståelsen och påverkar skapandet av 

berättelsen?    

 

 Hur upplever socionomer metoden i förhållande till makt och den obalans som finns 

mellan socionom och barnet i mötet?  

 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I uppsatsen kommer läsaren att först bekanta sig med tidigare forskning som vi anser vara 

relevant för uppsatsens frågeställningar. Inom denna del kommer tidigare forskning om barnet 

i mötet med socialarbetare samt tidigare forskning om metoder som använder gestaltning och 

externalisering i möte med barn. Därefter kommer ett avsnitt med de teoretiska ramverk och 

begrepp som kommer att användas som stöd i analysen av det insamlade materialet. De teorier 

som presenteras i studien är perspektiv om maktobalans i mötet mellan socialarbetaren och 

klienten, barndomssociologiska teorier om barndom och barnet som agent samt teorin om 

känsla av sammanhang. En liten del i teorin kommer även att behandla klientens berättelse 

inom socialt arbete.  Efter denna del kommer en metoddel där uppsatsens val av metod, 

vetenskaplig ansats, urval och etiska övervägande diskuteras. Det insamlade materialet 

kommer att presenteras och analyseras i nästa avsnitt där tre huvudteman kommer att 

behandlas; makt och relation i samtalet, barnets berättelse med hjälp av tejping och tejping som 

en lekfull metod samt hur detta påverkar barnets delaktighet utifrån informanternas 

upplevelser. Uppsatsens sista del består av en avslutande diskussion där tidigare forskning och 

de teoretiska begreppen diskuteras i förhållande till resultatet. Även en diskussion kring 

uppsatsens ämne och dess relevans till det sociala arbetets praktik förs som avslutning till 

studien. 
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2.Tidigare forskning  
 

 

I sökandet efter tidigare forskning upptäckte vi en kunskapslucka i form av bristande forskning 

inom ämnet som uppsatsen stod i begrepp att undersöka. Det finns inte vetenskapliga studier 

om tejping och en ganska begränsad forskning kring visuella metoder som använder 

externalisering i samtal med barn. När det gäller relationen mellan socialarbetare och barn som 

klienter finns det även inom detta område endast en avgränsad mängd forskning. Vår studie 

ska därför uppfattas som explorativ då det finns få studier som är nischade på så sätt att en 

specifik samtalsmetod undersöks utifrån ett barnperspektiv och maktasymmetri inom socialt 

arbete. Val av tidigare forskning har sin utgångspunkt i de spår vi valt att ta, där barnets 

delaktighet och möjlighet att göra sig hörd har en primär och central position i studien. Vi ser 

denna del som aktuell för denna studie då den behandlar våra frågeställningar om 

maktobalansen mellan socialarbetaren och barn som klient samt barnets delaktighet i mötet och 

i beslutfattandet. Det andra spåret känns som ett givet val då det behandlar metoder inom 

samtalsmetodik som använder sig av lek och externalisering och som är ett område där även 

tejping ingår i.  

 

 

2.1 Barnets delaktighet  

I samtal mellan socialarbetaren och barnet som klient uppstår det en maktobalans där 

socialarbetaren är experten och barnet är den som är i behov av hjälp. Det kan uppstå situationer 

där barn som träffar socialarbetare har svårt att berätta om sina bekymmer, det är därför upp 

till socialarbetaren att skapa förutsättningar som hjälper barnet att känna sig tryggt. I vissa 

situationer kan barn ha svårt att berätta om sin situation på grund av rädsla för att svika eller 

förråda sina föräldrar, eller att bli bestraffade i och med att de berättar om situationen hemma 

(Neal, 2002; Fitzgerald & Graham, 2011). Detta kan betyda att barn kan välja att delta eller 

inte delta i samtal med socialarbetaren och även välja på vilket vis som de föredrar att 

kommunicera med de vuxna (Ulvik, 2015).  

 

Ulviks (2015) studie där han observerar och sedan kodar samtal mellan socialarbetare och barn, 

visar att eftersom det redan finns bestämda kulturella normer inom socialtjänsten om hur ett 

barns liv bör vara och se ut, kan dessa normer begränsa samarbetet mellan socialarbetaren och 

barnet. När socialarbetaren intervjuar barnet kan hen hamna i en situation där samtalet 

förvandlas från att vara utforskande till ett förhör där förbestämda barnkulturella normerna 

undersöks, istället för att kulturella skillnaderna och den kontext som barn befinner sig i 

undersöks (a.a.). Graham & Fitzgerald (2010) menar att sedan 1990 talet har fler studier ägnat 

sig åt att fokusera på betydelsen av barnets rättigheter och legitimiteten i att få barns röster 

hörda. Enligt författarna har barndomssociologi bidragit till förståelsen av barnens egna röster 
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som en aktiv del i samhället. Att bjuda in barn till dialog och delaktighet innebär att barnet får 

möjlighet att upptäcka, förhandla och förmedla förståelse om vem barnet är och barnets plats i 

världen (a.a.).  

 

Ett exempel på en sådan studie är McLeods (2006) kvalitativa studie där elva socialarbetare 

och elva barn som var placerade i familjehem intervjuades. Studien belyser skillnaden mellan 

socialarbetarnas uppfattning om att lyssna till barnen och barnens egen uppfattning om att bli 

lyssnad på. Socialarbetarna ansåg att det gällde att visa respekt och skapa relation till barnet 

men inte nödvändigtvis att göra det barnet hade önskat sig. Barnens uppfattning om att bli 

lyssnad på var att något som skulle göras av deras socialarbetare, så att de skulle få mer 

självbestämmanderätt i det som handlade om dem. Vidare ansåg socialarbetarna att de beslut 

som togs hade barnets bästa i fokus, men att göra som barnet ville däremot inte var lika viktigt. 

En del socialarbetare menade att resurser, föräldrar, domstolsbeslut och byråkratiska 

begränsningar var orsaken till att barnen inte fick sina önskemål uppfyllda (a.a.).  

 

Vidare menar McLeod (2006) att barnen i studien sökte mer delaktighet och inflytande i 

besluten som rörde dem medan socialarbetarna betonade respekt som en viktig faktor i 

kontakten med barnen (a.a.). I diskussionen om maktobalansen mellan de två grupperna skriver 

hon: "Power is the central issue at stake: more power to the service user implies less power to 

the professional." (McLeod, 2006 s. 50). Att inte ge makt till barnen förklarades av 

socialarbetarna med att det var för barnets bästa och även berodde på bristande ekonomiska 

resurser. Slutligen argumenterar författaren att det är socialarbetarens uppgift att skapa 

förutsättning för barnet att kunna vara delaktig i processen som involverar barnet (a.a.). 

 

Munro (2001) noterar i sin studie om barn som blivit omhändertagna av socialtjänsten att en 

stor del av dessa barn framförde att de inte upplevde egenmakt i omhändertagandeprocessen. 

Att involvera barn i processen genom att uppmuntra till egenmakt handlar inte bara om en 

skyldighet utifrån den etiska aspekten utan också utifrån att ansvarstagande och utrymme för 

autonomi framförs som viktigt för barnets utveckling (a.a). Fitzgerald & Grahams (2011) studie 

om barns delaktighet i beslut som rör barnen, visar att bli lyssnade på var den viktigaste 

aspekten enligt barnen i att få sina röster hörda. De vuxnas uppgift enligt barnen i studien var 

att skapa förutsättningar för att barnens röst ska höras och att de beslut som tas av de vuxna ska 

grundas i det barnet har sagt (a.a.). Cater (2014) belyser i sin studie om barns delaktighet i 

stödgrupper att barn som upplever att de inte blir lyssnade på av vuxna i sin omgivning när 

beslut om insatser som rör barnen tas, känner sig mindre motiverade att genomföra de insatser 

som erbjuds till dem. Det kan röra sig exempelvis om insatser som erbjuds av socialtjänsten 

(a.a.).  

 

Graham & Fitzgerald (2010) problematiserar trenden i att ”låta barnets röst höras” och frågar 

ifall det alltid är fördelaktigt för barnet. Delaktighet genom dialog mellan barn och vuxna ska 

ses som ett nyckelbegrepp i samarbetet mellan barn och vuxna, vilket även bidrar till barnets 

självkänsla och självrespekt (a.a.). Genom dialogen skapas relationen mellan parterna vilket 

leder till ökad självförståelse hos både barnet och den vuxna, detta innebär att inte enbart 

”lyssna till barnets röst” utan även skapa förutsättning för dialog (Graham & Fitzgerald 2010; 
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Graham & Fitzgerald, 2011). Liknande resonemang diskuteras av Neal (2002) som menar att 

genom dialog med barnet skapas en relation som innebär att barnet känner sig respekterad av 

vuxna och känner självrespekt och förtroende till vuxna (Neal 2002; Graham & Fitzgerald 

2011).  

 

Spyrous (2011) studie problematiserar barnets röst som den presenteras inom forskning om 

barn och menar att i samtal med barn brukar de vuxna tolka det barnet säger utifrån de vuxnas 

referensram, istället för att ha en förståelse för barnets språk och hur barnet tolkar olika begrepp 

och därmed även händelser (a.a.). Fitzgerald och Graham (2011) för ett liknande resonemang 

och menar att genom att förstå barnets perspektiv och sätt att se på världen kommer de vuxna 

att få bättre förståelse för det barnets säger. Detta kan även tolkas utifrån den kontakt som sker 

mellan socialarbetaren och barnet då socialarbetaren tolkar barnets berättelse utifrån den egna 

referensramen. Barnets språk tolkas inte utifrån barnets förståelse av vissa begrepp utan med 

utgångspunkt i de vuxnas uppfattning av begreppen. Någonting som kan skapa missförstånd 

eller feltolkning av barnets berättelse (jfr. Fitzgerald och Graham 2011). En vuxen som 

använder en traditionell intervju drar nytta av sin maktposition och riskerar att intervjun 

förvandlas till ett förhör och att det därmed kan bli svårt att få en rättvis bild om barnets 

perspektiv (jfr. Rasmusson, 1994 s. 28). 

 

Cater (2014) lyfter fram betydelsen av den professionellas flexibilitet i samtalet med barnet 

och anpassning till barnets tillstånd och de situationer som uppstår under samtalet (a.a.). Ulvik 

(2015) förklarar och synliggör i sin artikel möjligheter och hinder i samtal mellan 

professionella och barn, vilket inkluderar antaganden och representationer av kulturella 

normer. Det är lika viktigt att utvärdera processen i samtalet som att utvärdera resultatet av 

samtalet, två forskningsperspektiv som kompletterar varandra (a.a.). 

 

Enligt Ulvik (2015) är interaktionen mellan parterna inom samtalet förbisedd inom forskning 

om barnets delaktighet. Genom att ta hänsyn till interaktionen mellan de professionella och 

barnet kan man minska risken för att barnet ses som objekt i praktiskt arbete med barn. Han 

föreslår ”Conversation as a form of participation” (Ulvik, 2015, s. 198f), som är ett perspektiv 

om barns delaktighet i samtal med professionella. Inom det analyseras både barnens och 

professionellas delaktighet i ett samtal och där båda bidrar till det som händer, beslutas och 

skapas i samtalet. Samtalet mellan barn och professionella kan vara formellt eller informellt. 

Det intressanta här är att analysera interaktionen mellan parter som en meningsskapande 

aktivitet. Den typen av analys låter barnet ses som en agent och kan genomlysa maktobalansen 

i relationen mellan det ”hjälpsökande barnet” och ”Den hjälpande professionelle”. En obalans 

som representeras av skillnaden i generationen och positionen mellan de två partnerna (Ulvik, 

2015).  

 

Sammanfattningsvis är barnets delaktighet enligt de artiklarna vi har valt att presentera i denna 

studie beroende på de förutsättningar som skapas i samtalet. För en del barn innebär kontakten 

med myndigheterna och socialarbetaren en påfrestning, och att utforma rätt förutsättningar för 

dialog skapar en relation mellan socialarbetaren och barnet. Att vara en del av dialogen kan 

innebära en större känsla av delaktighet och autonomi för barnen.  
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2.2 Lek och externalisering som samtalsmetodik 

Forskning om användning av dockor i kontakt med klienter inom socialt arbete är som tidigare 

nämnts begränsad. Artiklarna som presenteras nedan indikerar dock att arbeta med dockor 

inom terapeutisk verksamhet hjälper klienten att öppna upp sig och bearbeta tidigare 

erfarenheter och olika känslor som klienten vill uttrycka eller har svårt med.  

 

Lekterapi är en terapeutisk metod där klienten får möjlighet att uttrycka sina känslor och berätta 

sin historia genom att leka eller göra andra kreativa aktiviteter. Det kan handla om lek med 

dockor, lek i sanden, rita, skulptera, dansa eller genom böcker och berättelser. Tanken bakom 

dessa metoder är att få hjälp med att uttrycka sina känslor på ett icke verbalt sätt. Att använda 

lekterapi är fördelaktigt för barn då det hjälper barnet att få bekräftelse på barnets känslor utan 

att hen behöver verbalisera dessa känslor eller använda abstrakta begrepp (Boyd-Webb, 2010; 

Bromfield, 1995). Dockorna i terapin representerar riktiga människor och hjälper barnet att 

uttrycka sina känslor såsom hen skulle vilja uttrycka dem gentemot de personerna som finns 

med i deras liv, vilket kan upplevas som tryggare då barnet inte behöver konfrontera den riktiga 

personen som skapar dessa starka känslor. Barn använder även lek med dockor som ett sätt att 

hantera situationer som är skrämmande och svåra att hantera som exempelvis vid konflikter.  

Barnet kan på så sätt med hjälp av leken spela upp den konfliktladdade situationen på en scen 

som beskriver händelsen utifrån barnets perspektiv och önskemål (Bromfield, 1995).  

 

En annan studie i mindre omfattning visade att arbete med dockor inom terapi kan hjälpa barnet 

att prata om trauma och konflikter som barnet har försökt att undvika (Greaves et.al 2012). 

Även Burch (1980) beskriver ett terapeutiskt arbete med ett barn som använder handdockor 

som ett sätt att berätta och sedan bearbeta svåra erfarenheter och känslor. Dockorna i denna 

studie representerade pojkens yttre och inre värld (a.a.). En fallstudie med användning av stenar 

istället visar att ensamkommande flyktingbarn får hjälp med att artikulera och skapa sin 

berättelse om sin resa. Stenen fungerar som ett verktyg som hjälper barnet att uttrycka och 

återskapa sin berättelse (Hulusi & Oland 2010). Butler, Guterman & Rudes (2003) upptäckte 

genom sin studie att terapi med hjälp av dockor var ett bra sätt att externalisera klientens 

problem när man utövar narrativ terapi. De kom även fram till att metoden inte alltid passar att 

användas eftersom alla barn inte reagerar på ett positivt sätt med dockorna. Vissa kan bli rädda 

eller uppenbart inte klara av att använda dockorna för det syftet som de ska användas till (a.a.). 

Även Bromfield (1995) argumenterar att terapi med hjälp av dockor inte passar alla situationer. 

I vissa fall kan dockorna inte hjälpa terapin utan kan överstimulera barnet vilket kan leda till 

att barnets psykiska tillstånd förvärras, som vid exempelvis psykoser (a.a.).  

 

Bjälke & Widén (2000) beskriver en studie de gjort om BOF, barnorienterad familjeterapi, 

vilket är en form av terapi där föräldrar och barn leker tillsammans i en sandlåda med träd, 

staket, djur, dockor, mm. Man undersöker med ledning av det som sker i leken för att synliggöra 

de symtom som familjer söker för, och för att förstå barnets problem genom samspelet. I 

sandlådan kan man då se sammanslutningar och konflikter mellan familjemedlemmarna. 
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Terapeuten kan när som helst gå in med sin alter ego docka och påverka händelseutvecklingen 

för att exempelvis stödja någon figur. Bjälke & Widén menar att man sammantaget kan se 

barnets problematik i en BOF låda. Utifrån tidigare givna uppdelningar av kategorier kunde 

studien vid åtta av nio BOF terapier placera in barnet i rätt huvudkategori så att symtom kunde 

bestämmas. Författarna hävdar därmed att det som utspelar sig i sandlådan utan tvivel uppvisar 

barnets problematik (se Bjälke & Widén 2000). 

 

Lönnblom & Hagebring (2005) beskriver även de BOF utifrån en intervju de gjort med en 

mamma och hennes son och där de två fick leka tillsammans med små figurer av djur och 

dockor i en sandlåda. Även i detta fall var samhandling det centrala då man utgick från 

relationerna i familjen och där man efteråt reflekterade tillsammans för att uppnå gemensam 

förståelse. Lönnblom & Hagebring anser att genom emotionell inlevelse från den vuxne känner 

sig barnet sedd och uppskattad och utöver det lär barnet även känna sig själv bättre (a.a.).  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att lek och externalisering i samtalssituationer 

bidrar till att barnet lättare kan framställa sin berättelse. Barnet kan lättare konfrontera och 

bearbeta sina känslor med hjälp av externalisering då det skapas en distans mellan barnet och 

den händelse barnet berättar om. Samtidigt så visar forskningen att metoden inte passar alla 

barn och att det för vissa barn kan göra med skada än nytta.  

 

3. Teori 
 

 

Som teoretisk utgångspunkt kommer ett antal teorier att tas upp som behandlar maktrelationen 

mellan socialarbetaren och klienten. Även begrepp från barndomssociologin och barnet som 

egen aktör kommer att sätta sin prägel på studien. Utöver det kommer skapandet av egenmakt 

som tankesätt och en känsla av sammanhang på liknande sätt att behandlas. Slutligen handlar 

den sista delen om det narrativa perspektivet inom socialt arbete, en teoretisk utgångspunkt 

som hänger samman med vår frågeställning om skapandet av barnets historia i mötet med 

socialarbetaren.  

 

 

3.1 Barndom som kategori och begrepp 

Begreppet barndom ska inte endast ses som en biologisk fas i utvecklingen, utan kan även ses 

som en kulturell definition om livets tidiga livslopp, att det är styrt av politiska, kulturella och 

historiska sammanhang och kan förändras med tiden (James & James, 2004; Wyness, 2006). 

Vad barndomen innebär i den fysiska bemärkelsen är känd och allmänt accepterat. Däremot 

när det gäller förståelsen av den sociala institutionaliseringen av barndomen som konstrueras 

av vuxna, kan det finnas många skillnader mellan kulturer och generationer samt vid kontakten 
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med och engagemang i barnens vardagsliv. Denna förståelse om barndom skiljer sig i 

förståelsen av barns behov och kompetens vilket genomsyrar juridiska termer och sociala 

principer, och som även kan gälla i mer vardagliga interaktioner mellan barn och vuxna (James 

& James, 2004 s. 13). 

 

Wyness (2006) menar att lek är en kulturell sfär där barn antas att ha roligt, utforskar, fantiserar 

och lär sig att interagera med andra. Han diskuterar den kulturella meningen med lek och hur 

det påverkar vuxnas sätt att se på barn och barndom. Lek anses vara något som barn gör vilket 

associeras med deras oskuldsfullhet och med det faktum att barn inte har samma skyldigheter 

som vuxna och därmed kan leka. Barn har inte skyldigheten att jobba och tjäna pengar eftersom 

de förstås som omogna och i och med det ska skyddas av vuxna. När man associerar lek med 

barndomen marginaliseras barnen och behandlas till följd därav som inkompetenta individer 

som kräver konstant uppmärksamhet och justering (a.a. s. 9ff).   

 

Wyness (2006) menar att genom att fastställa barn som en socialt strukturell kategori fastställer 

man barnens sociala position i samhället (a.a. s. 28). James, Jenks & Prout (1998) föreslår att 

se barndomen som ett svårfångat begrepp som är löst och temporärt och en del av en mer 

kollektiv erfarenhet som man kan kalla för just barndomen. Barn stärks utifrån strukturerna 

barnet är omringad av. Parallellt så har barnen rätt att bli hörda som agenter för den egna 

gruppen, vilket skapar en vis ironi i och med att det kan finnas en möjlig tendens inom 

sociologiska teorier att backa från idén att det finns en separat värld av barndom som stärker 

barnens rättigheter i de vuxnas värld (James, Jenks & Prout, 1998, s. 81ff).  

 

 

3.1.1 Omgivningens påverkan på barnet 

Barnets omgivning är kontrollerad av vuxna i barnets liv; i skolan, hemma och i utemiljön, 

men även barnets inre värld är till viss del påverkad genom interaktionen med vuxna. 

Exempelvis genom att barnet förväntas att ta efter omgivningens värderingar (James, Jenks & 

Prout, 1998 s. 55). Samhällsvetenskapliga teorier om barns utveckling tenderar att se på barn 

som utvecklingsobjekt. Barnets personlighet eller den kontext de lever i ges inte utrymme då 

det är vissa utvecklingsfaser som är förbestämda och kopplade till barnets ålder. Enligt 

socialisationsprocessen är barn passiva agenter där familjen, skolan och samhället styr barnets 

utveckling och socialisation. Att se barn som en egen aktör som kan påverka sitt liv och forma 

sin tillvaro, och att barndomen är socialt och kulturellt konstruerad är en central del i 

barndomssociologin (a.a. s. 18ff). Istället för att se världen eller kulturen som ett sätt att 

konstruera barns utveckling, kan man se det som ett sätt för barnen att skapa sig själva som 

kompetenta sociala aktörer (Wyness, 2006 s. 165). Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 

barndomen är den tiden individen utvecklas både fysiskt och psykiskt vilket påverkar barns 

kompetens och färdigheter. Barnets utveckling och mognad påverkar även barnets berättelse, 

samtidigt som det finns olika typer av barndom där barn kan påverka och forma sin barndom 

på olika sätt och i olika grad (James & James, 2004 s. 18ff).  Det kan därför vara viktigt att i 

samtal med barn komma ihåg att alla barn är unika med egna personligheter och sina unika 

historier. Det går enligt en barndomssociologisk utgångspunkt inte att generalisera i samtal 
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med barn och arbeta enligt ett universellt program. Barnets unika historia är det sätt barnet 

bearbetar och lär sig om sig självt och en viktig del i utvecklingsprocessen (Graham & 

Fitzgerald, 2011).   

 

Barnets grad av självkänsla kan kopplas till Antonovskys (2005) teori om begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, som är komponenter som bidrar till vad han kallar för en stark 

känsla av sammanhang (KASAM).  Detta innebär att uppleva sig ha resurser för att klara av en 

oförutsägbar och kaotisk värld samt att kunna bedöma verkligheten och inneha en 

känslomässig formulering när man ställs inför skilda krav. Hög hanterbarhet är starkt beroende 

av hög begriplighet och komponenten meningsfullhet tycks vara den viktigaste komponenten 

följt av begriplighet som den näst viktigaste, enligt Antonovsky (a.a. s. 44ff). Denna teori 

används inte primärt i vår analys men är ändå värd att tas upp då den stödjer vår analys av 

socialarbetarens upplevelse av tejping i termer av begriplighet och hanterbarhet. Även barnets 

känsla av sammanhang berörs med denna teori. Collins (2013) redogör för hur metodspecifika 

tekniker och strategier som ska vara bra för och förbättra självkänslan, främjar utveckling av 

sociala färdigheter och positiva relationer för barn. Denna teoretiska och begreppsmässiga ram 

hade empowerment hos barn som central princip och där barns inflytande var det övergripande 

målet som identifierades tidigt i forskningen. Teorierna utgick från Mosley´s modell som 

behandlar; utvecklingen av barns självkänsla, nivå av deltagande, att göra sin röst hörd och 

känslomässig intelligens som beskriver förmågan att uttrycka känslor. Collins menar att alla 

dessa begrepp tillsammans bidrar till barnets personliga eller förkroppsligande av makt.  

Fördelarna som redovisades var att det främjade en känsla av säkerhet och att en enkelhet i 

kommunikation upplevdes av både barnen och lärarna (Collins, 2013).  

 

 

3.2 Relationen mellan socialarbetaren och hjälpsökaren  

Hasenfeld (1987) lyfter fram att mycket inom socialt arbete har sin utgångspunkt i bildandet 

av en relation där frivillighet, ömsesidighet och tillit utgör ett inslag. Inte särskilt överraskande 

är effektiviteten inom det sociala arbetet i sin tur beroende av dessa faktorer och som lägger 

grunden för dess slagkraft. Vad som motiverar socialarbetaren och klienten att samverka är 

något så pass grundläggande som att kunden vill ha hjälp och att socialarbetaren i sin tur vill 

ge hjälp. Makt är i och med det en naturlig del i det sociala arbetet och är en nyckelfaktor som 

formar processen och resultatet i relationen mellan klient och socialarbetare. Villkoren bestäms 

utifrån deras respektive maktresurser, men där kärnan i resonemanget utgår från att det bör 

finnas strategier för att ge befogenhet till klienter att stärka egenmakten så en maktbalans 

uppnås mellan socialarbetaren och klienten. Genom att ta till vara på den roll som 

socialarbetaren har, utnyttja resurser för klienters räkning och omorganisera organ för sociala 

tjänster kan denna maktbalans uppnås. Resultatet blir ett partnerskap byggt på maktdelning 

mellan socialarbetare och klienten (a.a.). 

 

Lipsky (1980) menar att relationen mellan tjänsteman och klient alltid är ömsesidig, men bara 

till en viss grad då klientens frivillighet har sina begränsningar (a.a. s. 54). Dessutom sker oftare 

möten inom den byråkratiska institutionens värld och inte i den egna hemmiljön (a.a. s. 119ff). 
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Att frivilligheten oftast bara finns med till en viss grad eftersom det finns en klar skillnad 

mellan vad som å ena sidan är den tvingande medverkande kraften mot å andra sidan det som 

innehar en mer pragmatisk strävan i situationen (a.a. s. 43ff). Skau (2001) anser att kontroll 

och maktaspekten mellan klient och hjälpare kan vara oklar i relationen dem emellan, och att i 

allmänhet är det klienten som känner av den mest. Bland annat i form av ojämlika 

maktförhållanden vilket gör att det kan vara svårt att skilja på vad som är hjälp respektive 

övergrepp i balansgången mellan nödvändigt offentligt engagemang och respekt för privatliv 

och integritet (a.a. s. 66f). Vidare menar Skau (2001) att maktaspekten alltid finns med i 

situationen mellan hjälpapparaten och klienten och att balans råder då makt och hjälp står i 

proportion med varandra. Närmare bestämt hur mycket närvaro av makt som fordras för att 

producera en given mängd hjälp. Då mycket makt och mycket hjälp i kombination förekommer 

mellan den som ger och den som tar emot hjälpen så förekommer en positiv balans dem emellan 

på en hög nivå (a.a. s. 71ff). Samtidigt handlar det om att minska risken av att en undertryckt 

position omedvetet upprätthålls genom tolkningar som skapar en falsk medvetenhet och som i 

sin tur upprätthåller ett omyndigande av människor (Askheim, 2007 s. 30f).    

 

Lipskys (1980) teori om ”gräsrotsbyråkrater” behandlar och synliggör dilemman som kan bli 

till hinder i relationen mellan den professionelle och klienten. Begreppet ”gräsrotsbyråkrat” 

innefattar bl.a. tjänstemän inom det sociala arbetets praktik med klientkontakt och med 

möjligheter att genomföra åtgärder (a.a. s. 3f). Gräsrotsbyråkrater möter många människor i 

sitt arbete, idealet är att de i bästa fall med hjälp av sin utbildning lyckas skapa goda former för 

de personer som de hanterar i sin verksamhet på ett lämpligt, rättvist och framgångsrikt sätt. 

Gräsrotsbyråkraten tror sig göra det bästa av situationen under rådande förhållanden och som 

inte helt ovanligt bedrivs i en tjänstesektor där det förekommer en del oredligheter (a.a. s. xiiff).  

 

Lipsky (1980) menar att verksamheter presenterar sig som något som har goda avsikter med 

sitt tillvägagångssätt och som strävar efter att klientens bästa alltid ska stå i centrum och där 

klienten förväntas vara tacksam för de fördelar den får ut av dessa goda avsikter. Strukturerade 

intervjuer där en fråga ställs för att kompletteras av en annan är en restriktiv form som ofta 

används för att klienten ska kunna kategoriseras och för att appliceras in i en vidare klientgrupp. 

Detta är ur en ideologisk synpunkt en av de viktigare kontrollredskapen för tjänstemannen att 

ta till för att kunna motivera godartade ingripanden utifrån resonemanget om klientens bästa 

(a.a. s. 119ff).   

 

Hasenfeld (1987) betonar vikten av frivillighet, ömsesidighet och tillit som viktiga inslag och 

som motiverar socialarbetare och klient att samverka. Därigenom bör det finnas strategier för 

att ge klienten befogenhet till att stärka sin egenmakt så en maktbalans uppnås genom 

socialarbetare och klient. Collins (2013) framställer hur metodspecifika tekniker och strategier 

kan främja en känsla av säkerhet och enkelhet i kommunikationen (a.a). Enligt Payne (2008) 

har empowerment som mål att hjälpa klienter få utökat handlingsutrymme över sina liv och 

makt över beslut. Makt är enligt Payne inget som man kan ge människor, de måste bättre 

uttryckt få hjälp med att ta makten (a.a. 416f). Det innebär att lämna över tillräckligt med makt 

så att klienten ska få kontroll över sitt liv. Empowerment är alltså inget som begränsas till att 

man tillåter eller enbart stöttar människor att agera (a.a. s. 425). 
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3.3 Att lyssna till klientens berättelse 

Då tejping är en narrativ metod som används för att hjälpa klienten att berätta sin historia 

genom gestaltning, är en av studiens frågeställning hur socionomer upplever att metoden 

påverkar skapandet av berättelsen. Vi har därför valt att ge en kort teoretisk beskrivning av den 

narrativa metoden inom socialt arbete.  

 

Historieberättandet har funnits med i den mänskliga kulturen sedan begynnelsen. Det har 

intagit en viktig del av människors vardagsliv och skapat deras historia (Altman, 2008 s. 1). 

Mcleod (1997) menar att "storytelling" är en viktig del av terapi och att det inte går att skilja 

terapi från det narrativa tillvägagångssättet (a.a. s. 2).  Inom terapi är det narrativa ett sätt att 

utforska och skriva om ens egen historia genom att bearbeta gamla minnen och erfarenheter. 

Människors beteende, tankar och känslor är formade efter det kulturella sammanhanget och 

livserfarenheter utifrån att kontinuerligt utveckla en livshistoria. Historier som klienter berättar 

till socialarbetare är ofta ofullständiga vilket innebär att socialarbetaren behöver vara 

uppmärksam på det som inte berättas. De delar som inte berättas kan vara av en sådan art som 

kan hjälpa att skapa en grund för förändring hos klienten. Ett narrativt socialt arbete hjälper 

klienten att omstrukturera sin livshistoria, genom utforskning av delar i personens livshistoria 

som ännu inte berättats. Det påverkar socialarbetarens roll som expert, då det inte är dennes 

kunskap om vad problemet har för betydelse hos klienten som görs gällande. Metoder som 

externalisering ofta används inom narrativ metod (Abels & Abels, 2001 s. 1ff).  

 

En stor del av socialarbetarens arbetsuppgift innebär att lyssna till människors berättelser och 

utifrån det sedan skapa en förståelse för individen och det den har varit med om. Berättelser är 

en viktig del i arbetet med människor och ställer krav på socialarbetarens förmåga att dra rätt 

slutsatser för att rätt bedömning med efterföljande åtgärd utförs. På så sätt kan exempelvis rätt 

stöd eller insats som klienten är i behov av motiveras. Inom socialt arbete utgör frågandet ett 

arbetsinstrument. I och med detta växer det fram rutiner, metoder och normer för hur frågorna 

ställs, i vilket sammanhang de ställs och vem som ställer dem. Detta kan även kallas för den 

interaktiva och kommunikativa arbetsdelning där den professionella ställer frågorna och 

klienten ger svaren (Hydén, 2008 s. 113). Varje klient som träffar en socialarbetare har en 

berättelse att berätta. Ibland hindrar socialarbetaren berättelsen avsiktligt genom att ställa 

frågor för att samla in information för att avgöra om klienten är berättigad till hjälp eller inte. 

Ibland styrs samtalet av socialarbetaren oavsiktligt genom frågor som har en rapporterande 

karaktär vilket även här hindrar berättandet. När klienten får möjlighet att berätta sin berättelse 

i sin helhet kommer individens lidande och frustration alltid fram. Berättelsen har en stor del i 

hur problem bedöms av socialarbetaren (Hydén, 2008 s. 86f).   
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4. Metod   
  

4.1 Analysmetod     
Vi har valt att i denna studie inspireras av den hermeneutiska cirkeln som den beskrivs av Kvale 

(1997) och Ödman (2007). Men eftersom den hermeneutiska cirkeln i sig inte fullt ut kan svara 

upp för det praktiska arbetet med tolkningen av det empiriska materialet, har vi även valt att 

använda oss av ”innehållsanalys” som en analysmetod. Hermeneutiken är enligt Ödman (2007) 

principiellt odogmatisk då den tillstår att världen eller företeelser kan förstås på flera sätt, och 

att det vore orimligt att ha pretentioner om att en metod avser gälla för all hermeneutisk 

vetenskap (a.a. s. 13ff). Tolkningen av texten ger de enskilda delarna en ny mening till helheten, 

samtidigt som helheten ger en ny mening för de enskilda delarna i texten. Den hermeneutiska 

cirkel ger en djupare förståelse av texten, i tolkningen brukar helheten läsas först för att sedan 

hitta teman i textens olika delar som därefter tolkas i förhållande till helheten (Kvale, 1997 s. 

49ff).  

 

Analysen av de data som samlas in pågår under hela processen, under insamlingen av data och 

vidare genom bearbetningen av den. Redan under insamlingen av data genom intervjun börjar 

teman och begrepp att dyka upp och man kan i och med det se sammanhang i de teoretiska 

begreppen som man avser att behandla i studien (Taylor & Bogdan, 1984 s. 129f). Studiens 

ambition är att jobba analytiskt med materialet för att fånga upp, tolka och förstå återkommande 

ämnen som tas upp, men även för att kunna tyda nyckelord och dominerande stämningar i 

underlaget.  

 

Ödman (2007) menar att man bör ta del av andras erfarenheter och arbete, data och iakttagelser, 

och att insamlat material därtill bör läsas mycket. Men även att hur vi än gör genom egna 

ansträngningar och föreställningar inte kommer ifrån att vi är historiska varelser och att detta 

betingar inverkan av hur vi tolkar och förstår. Därmed kan vi inte ställa oss utanför oss själva 

i våra studier av verkligheten så som den gestaltar sig inför oss. Hermeneutiken bör därmed ses 

som metodiska nyanser av skillnader i språkbruk eller skillnader i graden av närhet till det 

objekt som undersöks. Där inställningen till hur tolkning ska göras och olikheter har att göra 

med vilka intentioner man har med sitt arbete, samt genom skilda sätt att tolka och annorlunda 

sätt att förstå (Ödman, s. 15ff).  

 

Under bearbetningen av materialet valde vi först ut teman som vi bedömde gav ett tydligt 

uttryck och grundsubstans åt de tre frågeställningar som vi stämde av mot genom hela 

tolkningsprocessen. Flera av våra teman började ta form redan under insamlingsfasen av 

empirin genom de mönster som blev till delar och alltmer som vi framskred med insamlandet 

tydligt tog form. Dessa första teman lade grunden att utgå från och en plattform med viss 

struktur att förhålla sig till utvecklades. Vidare arbete med koder och kategorier tolkades 

varefter de skapades utifrån den insamlade empirin och förankrades till ett sammanhang utifrån 

de huvudteman som fanns. När bitarna föll på plats genom tolkning och sedan skapade en 
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innebörd kunde vi dela upp behållningen i olika rubriker i vår analys. Det kunde sedan kopplas 

ihop med vårt teoretiska ramverk (se Graneheim & Lundman, 2004). De teman som vi arbetade 

utifrån i det empiriska materialet utgick från vår frågeställning och var enligt följande; 

maktobalansen i mötet, barnets berättelse och barnets delaktighet. Ett exempel på kategori 

från temat maktobalansen är barnets position i mötet. Från temat barnets berättelse är ett 

exempel på en kategori begripligheten i barnets historia. I det sista temat är kategorin metodens 

lekfullhet som bidrag till delaktighet. Utifrån kategorierna samlades relevanta citat fram ur 

empirin och som fick ge innehåll åt analysen. Taylor & Bogdan (1984) föreslår vissa steg som 

kan användas och fungera som riktlinjer i analysen av materialet. I studien använde vi oss av 

punkterna som beskrivs nedan som inspiration och vägledning under bearbetning och tolkning 

av insamlat empiriskt materialet (a.a. s. 130ff). 

   

1. Läsning och omläsning av materialet för att få bästa kunskap om det (a.a.) – Vi läste 

igenom materialet för att skaffa oss en bild över resultatet av intervjuerna och för att få 

en övergripande helhetssyn kring all data. Vilket var nödvändigt eftersom vi hade 

mycket material att gå igenom som behövde selekteras och adresseras vidare till rätt 

huvudtema. Frågeställningarna fick bestämma vad som valdes ut för att komma vidare 

med indelning av teman. 

 

2. Ha uppsikt på teman, tolkningar och idéer som skapas och spirar vid inläsning samt 

anteckna dessa (a.a.) - Vi använde oss av understrykningspennor för att markera olika 

teman och kategorier som vi upplevde var relevanta för vår analys. Dessa blev till fler 

underkategorier allteftersom inläsning och omläsning pågick. Nya underkategorier och 

koder som var intressanta och relevanta för studien tillkom vid omläsningarna och 

kategoriserades in efter diskussion oss emellan. Gemensamma beslut av oss som 

författare togs om vilka tolkningar och idéer som skulle användas och varför de val vi 

gjorde var av betydelse för studien.  

 

3. Utveckling av koncept och teoretiska påstående för att skifta från en deskriptiv analys 

till en tolkande analys. Detta genom att hitta liknande teman i det som sägs under 

intervjuerna (a.a.) - Efter att ha hittat teman och kategorier i materialet skrev vi ner 

dessa tillsammans med stödord. Därefter kunde vi börja resonera om dessa stödord och 

vad det innebar i tolkningen av materialet. Tolkning har genomförts utifrån våra 

tankegångar och gemensamma intryck som vi samtalat kring och utbytt åsikter om. Just 

detta resonerande emellan oss som författare har varit den del av arbetssättet som 

bidragit till analysen mest genom att vrida och vända på våra tolkningar. 

 

4. Ha god kännedom om den relevanta teorin och begrepp som ska användas i analysen 

(a.a.) - Diskussionen kring stödord och teman kopplades därefter till de begrepp som vi 

skrev om i teoridelen.   
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5. Beakta den röda tråden i studien (a.a.) – Analysen utgår ifrån studiens frågeställningar 

som fungerat som bas och som vi gått tillbaks till för att stämma av mot genom hela 

arbetsprocessen för att bevaka den röda tråden.  

 

I denna studie är vi medvetna om att våra egna tidigare erfarenheter inom skilda områden kan 

färga av sig och påverka det sätt som vi väljer att tolka studiematerialet på. Vissa variabler kan 

påverkas av oss i egenskap av socionomstudenter i arbetsprocessen och det diskuterades under 

arbetsgången. Kön, kultur, socioekonomisk bakgrund samt erfarenheter och förutsättningar vi 

har som individer finns med och påverkar tolkningen av det som studeras. Den medvetenheten 

blir till en sund motvikt för att inte låta det ta över och styra mer än vad som är skäligt utifrån 

det Ödman (2007, s. 15) menar är en del av oss i egenskap av historiska varelser.  

  

 

4.2 Datainsamlingsmetod-Intervjuteknik   

Inom forskningsintervjun bör forskaren vara medveten om den dynamiska interaktionen mellan 

forskaren och intervjupersonen (Kvale, 1997 s. 25f). En kvalitativ intervju är en dynamisk och 

flexibel intervju, där syftet är att fånga upp informanternas perspektiv om deras upplevelser 

och erfarenheter utifrån de frågor som ställs. Den kvalitativa intervjun är ett sätt att fånga upp 

det som inte kan observeras och informanternas berättelser ger forskaren en inblick i det 

(Taylor & Bogdan, 1984 s. 77).  

 

Kvale (1997) menar att i forskningsintervjun skapas en obalans i maktförhållandet mellan 

intervjuaren och intervjupersonen. Det är därför viktigt att skapa förtroende i samtalet för att 

nå djupare kunskap om intervjupersonens erfarenheter (a.a. s. 117f).  Czarniawska (2014) anser 

att den asymmetri som Kvale tar upp minskas när man använder narrativ intervjuteknik, detta 

eftersom det är intervjupersonen som besitter kunskapen om sin egen värld. Forskaren må ha 

kunskapen och professionaliteten inom sitt område men inte i intervjupersonens inre värld. 

Forskarens uppgift i detta sammanhang är att visa intresse till det som berättas av 

intervjupersonen (a.a. s. 48). En narrativ intervju är enligt vår uppfattning en variation av den 

kvalitativa intervjun. Man är här intresserad av att intervjupersonen berättar så mycket som 

möjligt, berättelsen ses som en viktig faktor för att kunna förmedla kunskaper, erfarenheter och 

värderingar. Sättet som frågorna ställs och vilka frågor som ställs är avgörande för vilken typ 

av svar man får. Öppna frågor inbjuder intervjupersonen till en längre beskrivning och 

förklaring av det studien avser att undersöka (Hydén, 2008 s. 112ff).    

 

Vi har valt att ta inspiration av Seidmans (1998) intervjumodell i utformningen av vår 

intervjuguide, eftersom vi upplevde modellen som ett bra hjälpmedel i konstruktionen av 

frågeguiden som användes vid intervjun. Enligt Seidmans modell ska tre intervjuer genomföras 

och där ett tema ska behandlas vid varje intervju. Vi har dock inte haft möjlighet att genomföra 

tre skilda intervjuer på grund av olika begränsningar i form av tidsbrist och uppsatsens 

omfattning, och har därför valt att komprimera modellen och ha dessa teman i en enda intervju. 

Tidigare erfarenhet från modellen är ytterligare en anledning till valet av intervjumodell (se 
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Andersson & Eshed, 2005). I intervjuguiden (se bilaga 2) utgick vi från tre teman som följer 

(Seidman, 1998 s. 11f):   

  

 

1. Bakgrund – I denna del valde vi att ställa frågor som handlar om informanternas 

professionella bakgrund och tidigare erfarenheter från metoden tejping. Kunskap om 

informanternas bakgrund hjälpte oss att sätta deras upplevelser i ett sammanhang (a.a. 

s. 11). Denna del förser studien med intressant information i fråga om vad de jobbat 

med tidigare, om de har arbetat med andra samtalsmetoder, och hur de först lärt känna 

samt börjat arbeta med metoden tejping. Denna kunskap kan eventuellt vara användbar 

i analysen av informanternas erfarenhet av metoden tejping eftersom det kommer att 

bidra till en kontext och bakgrund för deras förhållande till metoden.    

 

2. Detaljer om erfarenheten – Inom denna del rekommenderar Seidman (1998, s. 12) att 

man ser till att få konkreta detaljer om erfarenheterna från det man vill undersöka. 

Frågor som till exempel; "Hur de använder metoden?", och "Hur de upplever metoden 

i arbetet?", kan ingå i denna del, där även frågan om hur ett samtal med metoden går 

till kan förekomma.    

 

3. Reflektioner – Här kommer frågor med en reflekterande karaktär att ställas (a.a. s. 12), 

kring exempelvis, vilka svagheter och styrkor metoden för med sig och hur metoden 

hjälper att uppmärksamma barnets perspektiv i arbetet.   

  

Vi genomförde tio intervjuer med tio socionomer från olika verksamheter och skilda 

kommuner, en socionom var privatpraktiserande. Längden på intervjuerna var mellan 30-55 

minuter. Nio av intervjuerna spelades in och transkriberades så noggrant som möjligt. Fyra av 

de tio intervjuer genomfördes med oss båda två och fem med bara en av oss, en intervju 

genomfördes via mejl. Vi genomförde intervjuerna på informanternas arbetsplatser i avskilda 

rum utan störningar från utsidan. Vid en intervju var ljudnivån på inspelningen av sämre 

kvalitet vilket ledde till att det var svårare att höra allt som sades vid samtalet så det försvårade 

arbetet med transkriberingen. Vi upplevde emellertid att det gick att få fram det viktiga även 

från den intervjun. 

 

Vid ett tillfälle då vi ankom till en verksamhet där vi hade två inbokade intervjuer med 

informanter så framkom det att en av de två inte var socionom i grunden. Då studiens riktning 

genom en tydlig avgränsning vänder sig till socionomer så kunde inte den intervjun 

genomföras. Vi ansåg då som nu att en tydlighet för det sociala arbetets praktik kopplat till 

socionomprofessionen kräver ett konsekvent urval av informanter. Det var då svårt att boka en 

intervju med en ny respondent från andra verksamheter på grund av kort varsel och tidsbristen 

med att skriva uppsatsen. En av intervjuerna genomfördes följaktligen via mejl med en 

informant. Det var en sjukskriven socionom från verksamheten som själv föreslog att få delta 

på detta sätt genom att skicka svaren till oss utifrån den frågemall vi använde oss av. Vi var 
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intresserade även av denna socionoms upplevelse av tejping och beslutade att acceptera 

erbjudandet, på samma gång som vi önskade att inte få något bortfall av det totala antalet 

informanter. 

 

 

4.3 Intervjupersoner  

Studien genomfördes med tio yrkesverksamma socionomer inom skilda verksamheter som 

arbetar med metoden tejping. Frågeställningarna var öppna för att skapa en så liten påverkan 

från intervjuarna som möjligt. Ambitionen med intervjuerna var att ge intervjupersonerna 

utrymme för att berätta sin historia om sina erfarenheter och upplevelser kring tejping. En 

variation av skilda verksamhetsinriktningar kan bidra till en bättre förståelse av metoden utifrån 

anordnade frågeställningar, men samtidigt även tillföra studien ett bredare perspektiv och nya 

insikter inom området. Med olika verksamheter avses å ena sidan arbetsplatser med en 

inriktning av en utredande funktion eller andra med en utpräglad behandlande uppgift.    

 

Till en början var det inte helt enkelt att genom urval finna informanter. För att hitta 

intervjupersoner till studien togs kontakt med BOF-tejping utbildningsanordnaren och med de 

olika verksamheterna som använder tejping som arbetsmetod. Det hade varit lämpligt att hitta 

fem intervjupersoner som jobbar med utredning och fem som jobbar med behandling, men det 

viktigaste var dock att de i grunden var socionomer och att de arbetade med tejping. Det blev 

till slut två socionomer som jobbar med utredning, det vill säga myndighetsutövning, och åtta 

som jobbar med behandling inom terapeutiska verksamheter med titeln kurator eller 

behandlare. Den sist nämnda gruppen har i vissa fall varierande grad av vidareutbildning inom 

psykoterapi. Några har gått en två årig BOF-tejping kurs och några en tvådagars kurs. 

Informanterna jobbar inom olika kommuner och med barn i olika åldrar. De flesta använder 

tejping med barn som är från två-tre års ålder och upp till tolv år, och några få jobbar med 

tejping även med tonåringar.  

 

Genom utbildningsanordnaren fick vi sänt till oss sex kontaktuppgifter på några socionomer 

med erfarenhet av tejping i sitt arbete. Vi nämnde att vi endast var intresserade av att komma i 

kontakt med socionomer eftersom vi i studien ville ge en tydlig koppling till det sociala arbetets 

praktik utifrån socionomers perspektiv. Ett kriterium för undersökningens giltigheten var att 

bibehålla det grundläggande syftet om att studera socialarbetarens erfarenheter och upplevelser 

av metoden tejping. Den formella kompetensen som socionomer har genom sin teoretiska 

kunskapsgrund förenar professionen och hade enligt oss en tydlig koppling och given plats i 

förhållande till studiens ändamål. Utbildningsanordnaren hade redan innan varit i kontakt med 

de socionomer som var positiva till att delta i studien och skickade oss uppgifter om dem. Vi 

följde upp och hörde personligen av oss till samtliga via mejl för att stämma av deras intresse 

om att få delta, och på samma gång hörde vi oss för ifall det fanns fler socionomer på 

verksamheterna som kunde tänka sig att delta.  

 

De informanter som vi fick kontakt med genom BOF-tejping utbildningsanordnaren hjälpte oss 

i sin tur att boka intervjuer med fler informanter på deras arbetsplats. Att hitta intervjupersoner 
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genom utbildningsanordnare är som vi ser det inte helt oproblematiskt. Några av de 

intervjupersoner som anordnaren tipsade om hade gått en två årig BOF-tejping utbildning, och 

är därför mycket insatta i metoden tejping på ett teoretiskt och praktiskt plan. Detta skulle 

kunna innebära att de är mycket engagerade och övertygade om fördelarna med metoden i 

samtalet.  Under arbetsgången var vi medvetna om att därigenom fanns en risk för att svaren 

som vi fick från intervjupersonerna kunde visa metoden i alltför positivt ljus. Det är något som 

vi har tagit i beaktande vid tolkningen av materialet. Vi anser dock att eftersom studien inte har 

som ambition att utvärdera metoden tejping i sig, utan är intresserad av att fånga socionomers 

erfarenheter och upplevelser av metoden, så kommer inte tillförlitligheten av studiens resultat 

att påverkas avsevärt. Studiens ambition är att ge en så tydlig bild som möjligt om själva 

metoden, med en subjektiv tolkning av metoden i praktiken genom socionomernas upplevelser 

av den utifrån frågeställningarna. Vi upptäckte under bearbetningen av resultatet att 

informanternas berättelser om metoden och deras användning av begrepp och uttryck var lika. 

En förklaring till det kan vara att alla informanter har gått hos samma utbildningsanordnare 

och som i sin tur påverkar diskursen kring metoden. Eftersom utbildningsanordnaren är den 

enda i Sverige som håller utbildning i tejping så kunde inte ett bredare urval göras.  

 

 

4.4 Tillförlitlighet, reflexivitet och transparens  

Repstad (2007) menar att validitet och reliabilitet är begrepp som utvecklades inom den 

kvantitativa forskningen och att dessa begrepp enligt somliga forskare inte passar in som 

begrepp inom det kvalitativa områdets undersökningar. Försök till nya begrepp har i och med 

detta resulterat i exempelvis; trovärdighet och bekräftelse, men som enligt Repstad inte kan 

överbrygga meningen av reliabilitet och validitet fullt ut, utan enbart till viss del. Repstad 

menar vidare att det därmed inte är önskvärt att göra detta begreppsbyte när det kommer till 

kvalitativa studier, och att det därför står klart att begreppen ska anpassas med förnuft (a.a, s. 

152).   

 

Till följd av det har vi valt att med förnuft följa kvalitativa studier som använder sig av och tar 

begrepp i anspråk som pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet (se Granheim & Lundman, 

2004). Utöver det redovisar vi hur vi gått till väga steg för steg i vår studie, detta för att en 

transparens i studien ska råda så att eventuella oklarheter reduceras.   

 

Ännu en bedömningsgrund för att säkerställa studiens tillförlitlighet var att inhämta empiri från 

en skälig mängd informanter. Vi rekryterade tio informanter då det var en av riktlinjerna 

rörande uppsatsens grundform med två författare vid en intervjustudie på C-uppsatsnivå. Nästa 

steg i rekryteringen var att officiellt knyta an informanterna till studien vilket vi gjorde genom 

ett informationsbrev som efter godkännande av handledaren skickades ut några dagar innan 

själva intervjutillfället. I informationsbrevet framgick kontaktuppgifter på oss som författare 

till studien, handledarens kontaktuppgifter, en försäkran om att allt som hade med studien att 

göra skulle behandlas konfidentiellt och att informanten naturligtvis när som helst fick avbryta 

sitt deltagande (se bilaga 1).  
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Vad gäller begreppet reflexivitet har även det redogjorts för tidigare om att vi som författare 

till studien är medvetna om att vår egen historia och bakgrund bildar de förkunskaper som 

utövar inflytande på den förståelsehorisont och tolkning av resultatet som presenteras i studien. 

Ödman (2007) hävdar att förmedlingsproblem kan uppstå då vi ska beskriva vårt eget 

inflytande genom förförståelsens påverkan i tolkningsarbetet när vi presenterar resultatet för 

mottagarna. Då två skilda förståelseperspektiv möts bör en redogörelse för läsaren av 

förförståelsen ses som betydelsefull, och som rent konkret kan ge vägledning i arbetsprocessen 

för hur förförståelsen presenteras, vilket bäst görs genom att låta sakfrågan visa vägen (a.a. s. 

128).  Att låta sakfrågan visa vägen i kombination med vår egen förförståelse ser vi som en 

resurs om det används med förnuft och självkritik. Ett reflexivt förhållningssätt i analysen av 

det empiriska materialet utifrån egna erfarenheter och bakgrund är en del av den hermeneutiska 

grundförutsättningen. I och med det har vi valt att hålla ett sakligt men ändå kritisk 

förhållningsätt då det är att föredra för att tolkningen av det empiriska materialet ska ske på ett 

rättvist sätt.   

 

Studien strävar inte efter att skapa en generaliserbar förståelse om det som studeras, den vill 

istället fånga de medverkande socialarbetarnas erfarenheter och upplevelser av det. Eftersom 

dessa upplevelser är unika för varje socialarbetare kan de i och med det inte generaliseras. 

Undersökningen planerar däremot att försöka hitta gemensamma och återkommande teman i 

socialarbetarnas berättelser och upplevelser. Varje upplevelse är som redan angetts unik, men 

tanken är att kunna hitta gemensamma drag i dem som förenar i ett tolkningsbart resultat (jfr. 

Kvale, 1997 s. 209f).  

  

 

4.5 Etik   

I studien intervjuades ett antal yrkesverksamma socionomer som jobbar med metoden tejping. 

Vid alla studier som genomförs är det viktigt att informera väl och beskriva vad forskningen 

kommer att handla om. Detta tillvägagångssätt kan dock i vissa fall vara problematiskt. Inom 

vissa studier kan för mycket information leda till att man får fel information från 

intervjupersoner (Kvale, 1997 s. 107). Vi har valt i denna studie att följa vetenskapsrådets 

(2002) riktlinjer vilka är enligt följande; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. Vi har inför varje intervju skickat ett 

informationsbrev till informanterna (se bilaga) vilket svarar upp mot det första kravet enligt 

vetenskapsrådet då det innehöll information om studien och studiens syfte. Det andra kravet 

innebär att informanterna ska vara medvetna om deras rätt att själv bestämma över deltagandet 

i studien. En annan viktig aspekt inom etiken är att alla informanter ska ha rätt till anonymitet 

och att deras uppgifter ska behandlas varsamt och konfidentiellt med respekt för deras 

integritet. För att bibehålla en maximal konfidentiell hantering i studien har vi valt att inte 

avslöja exakt vilka verksamheter informanterna jobbar inom. I resultatet framgår det inte 

varken vilket kön eller vilken verksamhet informanten jobbar inom. Det enda som framgår är 

om informanten jobbar med behandling eller med utredning. Vi har även försäkrat att 

materialet är avidentifierat. Den samlade empirin har och kommer endast att behandlas i denna 
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studie vilket garanterar det fjärde kravet om nyttjande av materialet.  Ännu en betydelse av vikt 

som har uppkommit har att göra med att vissa exempel som informanterna gett handlat om 

samtal med klienter. Vi har då valt att inte citera dessa exempel för att försäkra maximal 

konfidentialitet. I de fall exempel från informanten används har informationen behandlats på 

ett sätt som gör att det inte går att identifiera fallet utifrån exemplet.  

 

 

5. Resultat och Analys  
  

5.1 Makt asymmetri och relation i samtalet  

I detta avsnitt kommer vi att diskutera maktaspekten i relationen mellan den professionella och 

barnet. Enligt Lipsky (1980) är strukturerade intervjuer ett av de viktigaste kontrollredskapen 

för tjänstemän att ta till. Denna struktur tycks inte vara lika uppenbar i tejping och 

maktaspekten skulle kunna framhållas som mindre påtaglig i mötet med tejping då 

flexibiliteten dämpar kontrollaspekten från den professionella. Detta eftersom barnet som 

klient till viss del själv kan diktera villkoren för gestaltningens utformning och samtalets 

utveckling.   

  

5.1.1 Barnets position i samtalet  

Informanterna i studien upplever att metoden hjälper att lyfta upp barnets position i samtalet 

från ett underläge till expert. Genom att barnet blir experten så hamnar relationen i en mer 

jämlik position jämfört med den professionelle. Informanterna nedan tar i och med det en 

tillbakadragen position i mötet och låter barnet vara den som delvis styr samtalet. Detta kan 

jämföras med Hydéns (2008, s. 86f) resonemang om att i mötet med socialarbetaren styrs 

samtalet av socialarbetaren vilket ibland kan störa klientens berättelse. I tejping tillåter 

socialarbetaren klienten att utforska och vara expert på sin egen historia.  

  

"Självklart så är ju de professionella. Men barnet är expert på sitt, barnet är expert på det de 

vill säga. Där tror jag att vi som jobbar med det här känner att här får vi utforska tillsammans 

med barnet. Här är inte vi experterna. Vi gör metoden fast familjen är experten på sitt liv..." 

(behandlare)  

  

"Jag tänker det som blir skillnaden när man använder är att man tillsammans möts på en 

gemensam arena som ju blir bordet när man använder figurerna och annat…och där är du ju 

jämlik, det är ju faktiskt en skillnad jag kan ju vara hur professionell som helst och ha en tanke 

med det vi gör. Vi når ändå varandra i samtalet på ett sätt som man blir mer jämlik i…man 

kan mötas. Språket kommer inte i vägen…" (behandlare)  
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Utifrån de här citaten kan det tolkas som att informanterna upplever att metoden hjälper 

socialarbetaren att mötas på en mer jämlik nivå med barnet. Våra informanter som är experter 

inom sin profession kliver in i barnets värld utifrån barnets egna villkor. Det är barnets värld 

och historia som hörs och det är barnet som äger sin historia genom att barnet tillåts att 

framställa sin historia utan för många störningar från den vuxna. Känslan av jämlikhet upplevs 

av informanterna och den behöver nödvändigtvis inte stämma överens med barnens känsla av 

likvärdighet. Men om klienten får äga rätten att framställa sin egen historia så skulle det även 

kunna tolkas som att en viss egenmakt för klienten finns närvarande i mötet.    

 

En reflektion i detta sammanhang utifrån tidigare presenterade teoretiska perspektiv, är om det 

är möjligt att lyfta upp en medlem i en marginaliserad grupp så de hamnar på samma position. 

Är det möjligt att hamna på samma nivå i mötet mellan klienten och den professionella? Hur 

mycket styrs barnet i samtalet mot det mål som den professionella vill att samtalet ska nå? 

Lipskys (1980) resonemang om den professionellas goda avsikter i samtalet för att bidra och 

låta klienten stå i centrum kan analyseras utifrån informanterna resonemang vad gäller kontakt 

med barnet. Informanternas avsikter i kontakten och i användning av metoden är goda och 

siktar på att låta barnets position höjas. Samtidigt som detta är en omöjlig uppgift utifrån 

Lypskys (1980) och Skaus (2001) resonemang om den rådande asymmetrin i mötet med en 

klient.  

  

5.1.2 Relationen mellan socialarbetaren och barnet i samtal  

Situationen mellan socialarbetaren och barnet som klient skulle kunna uppfattas som fri i sin 

utformning eftersom socialarbetaren är tvungen att anpassa sig så att barnet intresserar sig för 

att aktivt medverka. Barnets medverkan i tejping är därigenom en given förutsättning för att en 

interaktion genom metoden överhuvudtaget ska bli av.   

  

"..ja, barnen blir lyssnade på, för det är de som är med och styr istället för att vi ska sitta och 

ha ett annat samtal med…eller bara frågar. Eller att man ändå följer barnet och att det blir 

frågor utifrån vad jag själv ville gå igenom. Ett tejping samtal kan ju ta vändningar på andra 

sätt, vilket vanligt samtal kan också men då är tejping mycket tydligare för barnen. Och man 

kan också stanna upp i olika situationer. " (Utredare) 

  

Utredaren ovan menar att barnet är med och styr samtalet och dess utveckling. På så sätt hamnar 

samtalet i ett intressant läge då båda aktörerna ska vara med och styra. Det innebär alltså att 

socialarbetaren ska kunna låta barnet styra mer genom att skapa goda förutsättningar. 

Informanterna som vi tolkar det menar att detta är något som följer med metoden då metoden 

utgår ifrån barnets villkor. I det stora sammanhanget som barnet och socialarbetaren befinner 
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sig i har socialarbetaren alltid överläge, men just i denna samtalssituation kan en viss balans 

nås mellan de två parter?  

  

Utredaren i citatet nedan beskriver strävan om att se och bekräfta barnet i mötet och hur 

metoden bidrar till det. Här talas det om en alliansrelation mellan utredaren och klienten som 

uppnås med hjälp av metoden. Informanten berättar hur metoden skapar relation till barnet och 

att man följer barnet samtidigt som man själv kan styra dit man som professionell vill att 

samtalet ska gå. Å ena sidan pratar informanten om barnet som styr och å andra sidan om den 

professionella som styr.   

  

"Att få barnperspektivet från barnet och bekräfta barnet i det leder ju till en utredarallians, att 

komma i allians med barnet utifrån utredningen det visar att vi lyssnar och att vi vill se barnet. 

Sen hänger det också ihop med vilken allians man har med barnet eller föräldrarna. Mycket 

utifrån allt annat jobb som görs i utredningar, men just att synliggöra barnet och ändå bekräfta 

barnet i det som den berättar ökar ju ändå. Jag tror känslan att bli sedd för barnen, och lyssnad 

på. För det går ju att gå väldigt djupt i olika situationer som man pratar med barn. Om du 

använder känslofigurer till exempel så går det ju att prata, komma väldigt djupt (…) barnen 

blir lyssnade på, för det är de som är med och styr istället för att vi ska sitta och ha ett annat 

samtal med eller bara frågar. Eller att man ändå följer barnet och att det blir frågor utifrån 

vad jag själv ville gå igenom." (Utredare)  

  

Informanten upplever att relationen mellan barnet och socialarbetaren uppnår en djupare nivå, 

och att barnet blir bekräftat genom att bli sedd och lyssnad på. Men att denna relation inte kan 

eller ska uppfattas som jämbördig. Vi tolkar i detta citat en paradox i relationen mellan 

socialarbetaren och barnet. Socialarbetaren följer barnet i mötet på samma gång som hen ställer 

sina frågor utifrån det som man vill ha reda på. Lipsky (1980) skriver om de professionellas 

behov att styra i mötet med klienten genom kontrollen av intervjusituationen. Informanterna 

har som avsikt att låta barnet komma till tals och synliggöra det samtidigt som man är bunden 

till maktstrukturerna i mötet, som enligt Skau (2001) alltid finns närvarande i mötet mellan 

klienten och de professionella. Där den som frågar sätter agendan, är innehavare av makten 

och fri att tolka svar i den asymmetriska interaktionen. Som informanten ovan berättar så 

innebär tejping att barnet kan påverka samtalet, men samtidigt är det socialarbetaren som är 

ansvarig för agendan och det som ska diskuteras och pratas om i samtalet.   

  

När en klient som ses som expert på sitt eget liv blir till en resurs, kan det även tänkas få 

negativa konsekvenser i den utredande processen, till exempel i de fall där socialarbetaren vill 

få fram resultat är för påträngande i sitt tillvägagångssätt. Citatet nedan öppnar upp för en 

tankegång om vems mål som prioriteras bland annat i det behandlande sammanhanget. Där 

styrmedel för att uppnå resultat i systemet ställt mot socialarbetarens förmåga att skapa en 

djupare relation i kontakten kan vara en problematisk balansgång för socionomen. Här svarar 
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informanten på frågan om barnets delaktighet i samtalet och menar att delaktigheten kan 

ifrågasättas i samtal med de professionella.  

   

"...nä men alla metoder går ju att missbruka. Jag kan ju med hjälp av min alter ego docka gå 

in och rumstera rätt mycket och styra, men då tycker jag att man missbrukar metoden. Därför 

att det är ett sätt att försöka låta barnet berätta på sina villkor men kanske på ett sätt som är 

lite enklare…" (behandlare)  

  

Utifrån citatet ovan kan tolkas att informanten ser problematiken i relationen mellan barnet och 

de professionella. Barnet är delaktigt i samtalet men inte nödvändigtvis på barnets egna villkor. 

Här syns återigen asymmetrin i relationen mellan socialarbetaren och barnet. Balansgången i 

sammanhanget är metodens lekfullhet och barnets leklust som ställs i relation till 

socialarbetarens plikt att få fram information. Med barnperspektiv i åtanke uppstår ytterligare 

en reflektion kring barnets förståelse av mötet med hjälp av tejping och att det är en metod för 

att få fram information. Vilket i vår tolkning visar komplexiteten i det sociala arbetet där det är 

nödvändigt att skapa en relation med barn som klienter. Samma informant menar vidare att 

relationen med barnet kan förenklas med hjälp av metoden. Vilket är själva meningen med 

metoden och det som faktiskt kan åstadkommas.  Informanten tar upp svårigheterna i att prata 

med barn eller med klienter generellt när man är i position som den professionelle.   

  

Informanternas upplevelser om tejping antyder en mer jämbördig relation i mötet, men som för 

den skull inte ska förstås som att maktaspekten inte är närvarande. Maktunderlaget måste 

förstås som en ofrånkomlig förutsättning i en relation mellan socialarbetaren och barnet som 

klient i denna kontext. På samma sätt som Hasenfeld (1987) framhåller makt som en naturlig 

del av det sociala arbetet för att frigöra maktresurser hos klienten och som formar processer 

samt resultat i relationen mellan socialarbetaren och klienten. Utifrån svaren om hur 

informanterna upplevde relationen mellan dem som professionella och barnen som klienter så 

tolkar vi det som att de upplevde att de med hjälp av metoden skapar en jämbördighet i 

relationen mellan socialarbetare och klient.  

  

"…Tejping är ju mer ömsesidig närvaro: Man hjälps till för att få till själva samtalet, för det 

funka inte om bara jag sitter och väljer figurer. Utan om barnet väljer figurer och vilka figurer 

som är andra personer så blir ju barnet närvarande på ett annat sätt än andra sätt där man 

bara använder ord." (Utredare)  

  

Lipsky (1980) menar att vissa gräsrotsbyråkrater med hjälp av sin utbildning i bästa fall skapar 

goda former för att uppnå ett framgångsrikt och rättvist sätt med de klienter de möter i sitt 

arbete och att de växer in i uppgiften genom att utveckla tekniker. Frivillighet, ömsesidighet 

och tillit är inslag som frigör maktresurser som aktualiseras och blir förenliga med de intressen 
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och behov som kunden har, enligt Hasenfeld (1987). En av informanterna menar att man bör 

prata med barn på deras sätt och på deras nivå, vilket kan sägas vara en lämplig egenskap när 

man jobbar med barn. Det tycks vara något som samtliga informanter strävar efter och uppger 

bidrar till att hjälpa barnet som klient och socialarbetaren att uppnå ömsesidig förståelse genom 

tejping som metod. 

   

  

5.1.3 Barnets delaktighet och handlingsutrymme   

Payne (2008) menar att empowerment har som mål att utöka handlingsutrymmet över 

människors liv. Collins (2013) menar att ett av flera viktiga begrepp som bidrar till barnets 

personliga och förkroppsligande av makt är just barnets nivå av deltagande. Förutom att det 

ligger i själva metoden så kan det utifrån informanternas egna upplevelser av barnets 

delaktighet i mötet förstås som att barnets egenmakt blir mer betydande med hjälp av tejping. 

Barnets delaktighet ökar enligt samtliga informanter, bl.a. genom att barnet själv får bestämma 

hur det vill gestalta genom tejping istället för att använda ord som det inte har.  

  

”...barnet själv får visa, välja material, berätta med hjälp av gestaltningsmaterialet på ett sätt 

som de kanske inte klarar av verbalt. Jag tycker att det absolut ökar deras delaktighet. De blir 

också lyssnade på, det är som att vara i fokus när man gör den här tejpningen tillsammans, så 

är man väldigt närvarande tillsammans…” (Behandlare)  

  

Samtliga informanter var eniga kring frågeställningen om barnets handlingsutrymme påverkas 

med hjälp av tejping, vilket borde vara en förutsättning för att kunna påverka sin situation. Att 

det skapas en grund för att kunna uttrycka sina önskemål har sin utgångspunkt i hur mycket 

utrymme som barnet erbjuds i mötet, och att det är nödvändigt att barnet själv får ta plats och 

bestämma vad det vill prata om.  

  

”Barnet blir väldigt delaktigt i tejping samtal, där man utgår om vad barnet själv har varit 

med om, eller berättar….Så de får ju ett visst handlingsutrymme genom att få utrycka sig om 

vissa saker, att exempelvis få ta med sig frågor som de vill utrycka i kommande möten. Men 

när du utforskar, då är det ju barnen som är en av aktörerna, så dom blir väldigt delaktiga i 

deras egna utredningar.” (Utredare)  

  

"Jag tänker att det på samma sätt som det påverkar berättelsen så påverkar det 

handlingsutrymmet. Barnet tar mer plats i förhållande till sin förälder, än vad jag upplever att 

den skulle gjort annars. Från att kanske suttit i sin förälders knä, så lockar leksakerna och hur 

delaktig barnet är. De flesta blir också ganska säkra på hur saker och ting ska vara, exempelvis 

hur huset ska se ut, vem som bor där osv." (Behandlare)  
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Informanterna i citaten ovan beskriver hur barnet genom metoden kan vara mer aktiv i sitt 

handlande då tejping lockar barnet att ta en aktiv roll i samtalet med barnet.  En intressant fråga 

som kan ställas i detta sammanhang är om barn som inte leker anses som icke aktiva och vad 

det i så fall innebär utifrån barnets egenmakt och handlingsutrymme. Alla samtal med barn 

kräver ett visst samarbete mellan barnet och den vuxna för att samtalet ska nå sitt mål. Tejping 

bjuder in barnet till en interaktiv samtalsform där barnet blir mer aktivt i sitt handlande. Ingen 

av informanterna tvingar in barn till ett samtal om barnet inte vill delta, och i synnerhet inte 

när det gäller tejping.   

  

"...så jag tänker att vi är så mycket ord människor som jobbar med vård, vi använder oftast ett 

alltför komplicerat språk, framförallt för yngre barn, och många snälla barn sitter och nickar 

artigt och så fattar de noll av vad du säger. Eller så är du så diffus, att de undrar vad du håller 

på med, att du skapar ångest. Framförallt att om man inte har småbarn hemma just för tillfället 

så kan det vara svårt att få tag i vad som är en rimlig nivå på språket för just det här barnet, 

men när man konkretiserar med hjälp av de här träfigurerna då tvingas man nästan att 

förenkla. Vilket kan vara ganska bra!" (Behandlare)  

  

Informanten är medveten om den maktobalans som skapas genom språket och menar att 

metoden skapar en förutsättning för socialarbetaren att nå fram till barnet.  Att så att säga 

anpassa den språkliga nivån med lagom mängd information som behövs för att få till ett 

skapande möte som klienten kan ta in. Att vara lyhörd och lyssna in barnet när den deltar så att 

den inte bara sitter och håller med genom att vara artig som informanten uttrycker det. För 

annars kan man ställa frågor som man vill ha svar på utan att skilja på vad som är ett riktigt 

och äkta svar och vad som enbart är ett svar som kan redovisas som ett resultat. På samma gång 

är det omöjligt att veta om ett barn som bara nickar inte uppfattar det som sägs. Vad innebär 

egentligen ett aktivt eller icke aktivt deltagande i detta sammanhang? Det kan mycket väl finnas 

barn som förstår trots att de inte aktivt deltar i ett samtal. Samtidigt som tidigare forskning i 

enlighet med informanternas upplevelse tyder på att samtal med hjälp av externalisering bidrar 

till delaktighet i samtal, och därmed underlättar för barnet i berättandet av sin historia och 

förståelsen av sammanhanget (se Bromfield, 1995; Burch, 1980; Hulusi & Oland, 2010; Rudes, 

2003). En samtalsmetod med externalisering och gestaltning kan i det läget fungera som en bro 

menar informanterna för att skapa förutsättning för bättre samarbete. Tejping liksom andra 

metoder som har externalisering som utgångspunkt förutsätter ett aktivt barn vilket kan tolkas 

som att ett icke aktivt barn förstås som icke delaktigt. En tanke utifrån resonemanget ovan är 

att ett barn mycket väl kan vara delaktigt och aktivt i samtalet utan att nödvändigtvis visa det i 

handling och att vara aktiv kan se ut på så många olika sätt. En av informanterna menar att 

även ett barn som sitter i föräldrarnas knä förmedlar ett visst budskap och därför är aktiv och 

delaktig på sitt sätt. 
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"...det finns jätteblyga barn som kryper upp hos föräldrarnas knä så får föräldrarna börja med 

figurerna, men det är ju också information, de är ju också delaktig fast på det lilla sättet." 

(Behandlare)  

  

Informanterna ansåg att barnperspektivet och handlingsutrymmet påverkades av tejping då 

barnet lättare kan påverka samtalet och att sammanhanget blir tydligare för barnet. Samtal 

mellan barn och vuxna sker sällan på barnets villkor menar James, Jenk & Prout (1998). Detta 

eftersom barnets omgivning ofta är kontrollerad av de vuxna. Även i samtal med tejping finns 

detta närvarande då de flesta barn som träffar informanterna i studien inte alltid själva har valt 

att vara där. En del barn ska utredas på grund av anmälan som har kommit till socialtjänsten, 

en del träffar behandlare för att socialtjänsten remitterat dem och andra på grund av att deras 

föräldrar upptäckt att de är i behov av hjälp. Alla dessa anledningar att träffa informanterna är 

i grunden bra men samtidigt styrda av de vuxna i barnets liv. 

  

Informanterna berättar själva om barn som är oroliga och osäkra inför samtal med dem. Med 

denna tankegång kan en kritisk diskussion om handlingsutrymmet föras, och med det menar vi 

med hur mycket utrymme barnet får att påverka mötet.  Det faktum att barnet inte själv valt att 

träffa socialarbetaren kan i sig påverka barnets handlingsutrymme. Förutsättningarna för ett 

samtal med fritt handlingsutrymme begränsas i och med att man som barn inte själv kan 

påverka om man ska eller inte ska vara där, vilket heller inte är möjligt givet rådande 

omständigheter. Det är då upp till socialarbetaren att försöka öka barnets handlingsutrymme 

under själva samtalet vilket våra informanter menar sker med hjälp av metoden. Detta då 

metoden skapar situationer där barnet själv kan styra samtalet. Som tidigare diskuterats är det 

dock socialarbetaren som behöver styra samtalets riktning för att få den information som krävs 

för utredningen eller behandlingen. Vilket kan i sig skapa en motsägelsefull situation då 

socialarbetaren vill skapa förutsättning för handlingsutrymme men ändå måste styra och på det 

sättet begränsa det. Lipsky (1980) menar då han synliggör detta dilemma, att klientens bästa 

alltid ska stå i centrum och att strukturerade intervjuer som form är en av de viktigaste 

kontrollredskapen just utifrån resonemanget om klientens bästa. Tejping beskrevs av 

informanterna som en fri form av samtal med barn vilket kan innebära att det i praktiken skapar 

ett större handlingsutrymme för barnet. Då socialarbetaren föreslår tejping så använder den en 

viss mängd makt för att styra samtalet, på samma gång som barnet att få komma till uttryck 

tillvaratas. Vi menar att trots informanternas och metodens goda avsikter till att skapa en 

förutsättning för större handlingsutrymme är detta begränsat redan från grunden, då det för det 

första inte är barnet själv som valt att ha samtalet och för det andra då samtalet alltid till viss 

del måste styras av den professionelle för att nå förväntat resultat.    

   

5.2 En bild är bättre än tusen ord   

I föregående avsnitt redogjordes det för hur informanterna upplever att metoden tillför barnen 

delaktighet i mötet genom sin utformning och egenskaper, på vilket sätt som delaktighet uppnås 
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samt hur man kan uppfatta delaktighet som begrepp. En viktig och stor del inom socialt arbete 

är att prata med klienter för att få den information som behövs för att ge rätt stöd både inom 

behandling och utredning. Tejping är en metod vars syfte är att uppmana barnet att berätta sin 

historia. I avsnittet nedan diskuteras barnets utformning av berättelse med hjälp av tejping och 

hur det bidrar till socionomernas begriplighet av barnens historia. Även en diskussion om 

informanternas upplevelser om hur metoden bidrar till barnens förståelse av sin egen situation 

kommer att föras.  En kritisk diskussion kommer även att presenteras vad gäller 

socialarbetarens roll i förhållande till barnets delaktighet och utlämnande av information i 

samtalet.  

  

5.2.1 Barnets berättelse med hjälp av tejping - att vara tydlig och begripa  

Informanterna upplever att barnet genom metoden får större möjlighet att berätta sin historia 

genom att locka och hjälpa fram barnets narrativa förmåga. Informanterna menar att genom 

gestaltningen får både barnet och de vuxna hjälp med att få en större förståelse av en händelse 

eller barnets situation.   

  

"Ja de blir bättre på att berätta, för det hjälper alltså deras narrativa förmåga." (Behandlare)  

  

"styrkorna (med metoden) tycker jag är att man ger liv åt en berättelse, att man ger en bild åt 

berättelsen…och att ibland så säger bilden mer än tusen ord, att det blir svårare att värja sig 

mot en bild." (Behandlare)  

 

Flera informanter beskriver tejping som en mycket konkret metod som tydliggör barnets 

upplevelser och historia. Att klienterna enligt informanterna upplever det som ett konkret stöd 

som hjälper barnet att berätta:  

  

”Nånting att titta på men också ett sätt att hjälpa barn då. Att kunna berätta, konkretisera om 

man har bråkat på skolgården till exempel, slagit ner nån, ok, så såg det ut. Men vad hände 

innan? Att man kan bygga det.. och hur har du velat ha det? Vem skulle du ha velat fråga om 

hjälp? Och då kan man göra det på ett mycket mer konkret sätt än om man bara sitter och tittar 

på varann.” (Behandlare)   

  

Här menar informanten att metoden hjälper den professionella att se helheten i barnets historia 

genom att kunna bygga upp och spela tillbaka historien utan att man tappar sammanhanget. 

Barnets förmåga att påverka sin berättelse upplevs av informanterna som större. Att det blir 

konkret upplevs som ett hjälpmedel i konstruktionen av berättelsen.   
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”Ja de blir bättre på att berätta, för det hjälper alltså deras narrativa förmåga. Och också att 

framförallt yngre barn tycker att leka är kul, istället för att sitta där och snacka som det lätt 

blir i ett familjeterapeutiskt sätt, föräldrar och terapeuten pratar, ungen ska sitta i ett hörn och 

rita, och får höra en massa negativt om sig...det är lättare att hålla fokus på det som är här 

och nu.” (Behandlare)  

  

En annan informant berättar;  

  

” ...ibland kan det vara så att barn faktiskt vill visa saker som händer som är jobbiga att prata 

om kanske visar en utsatthet i skolan, visar en utsatthet i hemmet, och då upplever jag att det 

kan vara lättare för ett barn at visa det med gestaltningsmaterialet än med ord…sitta och säga, 

ja jag är utsatt hemma, ja jag blir mobbad i skolan det blir lättare…" (Behandlare)  

  

Informanterna beskriver hur de får en bättre förståelse om hur barnet uppfattar sitt sociala 

nätverk genom att se det skildrat på bordet. Flera informanter beskriver situationer om barn 

som är utsatta för mobbning i skolan och hur skolan till en början inte tycks förstå allvaret i 

situationen. Med hjälp av tejping materialet kan behandlaren visa exempelvis lärare på skolan 

hur barnet upplever sin situation och de händelser som ägt rum på skolgården. Att synliggöra 

på ett åskådligt sätt vad som framkommit i mötet mellan socionomen och barnet i ett tejping 

möte, gör att alla inblandade som har en anknytning till barnet får en beskrivande helhetsbild 

om den situation som behandlas. Detta kan även bidra till trovärdigheten och legitimiteten i 

barnets historia.  

  

"...barn kan ha svårt att verbalisera inre upplevelser, kan också ha svårt att berätta orsaks-

sammanhang för saker i, vi kallar det tidsperspektiv eller vem sa vad och vem gjorde vad, men 

i och med att vi använder de här gestaltningsgubbarna så att det blir lätt att visa vad hände, 

man behöver inte använda orden om man saknar orden…"(behandlare)  

  

"genom att saker blir väldigt tydliga. Om de berättar hur de har det hemma, jag får en 

uppfattning om hur de har det hemma, både visuellt men också kan hända i relationer eller 

också vad barnet kan ’ÖNSKA`’ ska hända där. Framförallt om barnet pratar till figurerna, 

och pratar till mamma och svarar mamma då? På vilket sätt svarar mamma? Använder du 

känslofigurer så kan du knyta an och beskriva barnets känslor i olika situationer. Och det 

brukar göra att jag får en tydlig bild över barnets situation eller verklighet, men är också 

betydligt för barnet att se det och man kan säga att det inte ska vara så här. Man ska inte ta 

det här ansvaret över mamman, utan det ska finnas andra vuxna som ska hjälpa mamma i det 

här, och då kan det ge barnet mycket mera tydlighet i deras situation." (Utredare)  
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En kritik som lyfts upp av en av informanterna är då en mer traditionell metod används för att 

få fram information från barnet. Hen menar att detta oftast kan ses i utredningar eller rapporter 

från andra myndigheter.  

  

"...en del skulle inte kunna berätta alls. Det tycker jag är väldigt tydligt…en del kommer från 

Polisen utan att ha lyckats berätta alls…eller…det ofta står i polisrapporten…(oklart)…då får 

ni bekräftat att det hade hänt men kan inte utveckla på något sätt… nej de (barnen, vår 

kommentar) har inte rätt hjälp för att göra det…så att de kan utveckla sina berättelser på ett 

helt annat och så kan de gå tillbaka och så kommer de på nya saker…" (Behandlare)  

  

Enligt informanterna hjälper metoden barnen att strukturera sin historia, att prata om det som 

annars inte skulle pratas om. Alla informanter berättar om att barnets historia blir tydligare när 

de använder metoden. Tydligheten hjälper barnet att visa de vuxna det som har hänt och hur 

det känner i olika situationer. En informant berättar exempelvis att i flera utredningsrapporter 

från polisen hade barnen inte lyckats framföra sina berättelser fullt ut och göra sig förstådda 

om en situation och händelser vilket ledde till att åtal inte kunde väckas i dessa ärenden. Många 

gånger handlar det om exempelvis sexuella övergrepp eller våld i hemmet. Genom gestaltning 

av händelsen eller livssituation lyckas barnet bättre framföra sitt behov av hjälp. Detta är som 

Hydén (2008) menar att om klienten får fram sin historia i sin helhet så kommer klientens 

lidande och frustration fram vilket i sin tur hjälper socialarbetaren att göra en bedömning om 

vidare hjälp. Att få en mer fullständig och sammanhängande historia innebär att barnet får den 

hjälp hen behöver. Då det handlar om barn så menar informanterna att det är mycket svårare 

att få fram informationen på ett tydligt sätt under en "vanlig intervju", tejping bidrar således till 

utformandet av historien.   

  

"Jag upplever att det är lättare att prata med barn om de har någonting, att man inte direkt 

stirrar på dem och pratar. Vissa barn har lätt att utrycka sig och vissa barn har väldigt svårt 

att välja bra ord, så det underlättar väldigt mycket om man har dockor..." (utredare)  

  

Utifrån citatet nedan kan metoden förstås som ett viktigt arbetsredskap i arbetet med barn för 

socialarbetaren och som vi tolkar ökar socialarbetarens självförtroende i yrkesrollen:   

   

"Jag tänker även att jag inte förstår hur jag pratade med barn när jag arbetade på soc, tänk 

om jag hade haft ett sånt här material för att visa då, jag ritade lite eller så men det var mycket 

lite jag egentligen fick reda på då (....) tänk om man hade haft det här materialet så hade barnet 

kunnat fråga och barnet hade kunnat visa vad det hade velat göra då.(…) Vad ville du säga till 

dom där? Och hur kändes det när du kom hit?... Ja jag tycker jag verkligen hade behövt detta 

material för att prata med barn (…) då satt jag och bara försökte ställa frågor, jag ritade ju 

knappt heller." (Behandlare)  
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Socialarbetarens känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet stärks således utifrån 

socialarbetarens perspektiv då hen får känslan av att lättare kunna utföra sitt jobb. I relationen 

mellan socialarbetare och barnet är förmågan att förstå det som förmedlas en förutsättning för 

att begriplighet skall uppnås i mötet. Ett barn som sitter tyst blir mycket svårare för 

socialarbetaren att tolka in än när en metod som stimulerar informationsflödet blir till ett 

betydelsefullt verktyg i mötet med barnet. För att situationen ska bli meningsfull för båda parter 

krävs det ett kommunikativt inslag i mötet som öppnar upp och lyfter fram det som ska 

behandlas. Att socialarbetaren anser sig ha resurser för att klara av en eventuellt mycket rörig 

situation förutsätter att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet finns med i 

sammanhanget (jfr. Antonovky, 2005). Ett resonemang som för övrigt oftast är förbehållen 

klientperspektivet och utifrån klientens förmåga att uppleva sig ha resurser när de ställs inför 

skilda krav. Men som enligt vad som framkommit i vår analys kan upplevas som nog så viktigt 

även för socialarbetaren då de pratar med barn som har något viktigt att berätta som de sitter 

inne med och har svårt att få ut. Tejping kan därför bli ett sätt för socialarbetaren att hantera 

sin vardagssituation i arbetet och skapa en förutsättning för bättre självförtroende och 

meningsfullhet.  

  

Denna nytta av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan även på liknande sätt 

omsättas i praktiken för de barn som socialarbetarna träffar och som befinner sig i olika svåra 

situationer. Vissa barn lever i röriga familjeförhållanden och andra lider av olika psykiska 

tillstånd som ångest eller depression. Vissa barn har varit vittne till våld inom familjen och 

andra har själva blivit utsatta för olika typer av våld. För att skapa en ordning i en kaotisk värld 

behöver barnet hantera, begripa och skapa mening i sin omgivning (jfr. Antonovsky, 2005). En 

av informanterna menar att barnet har lättare att acceptera beslut från myndigheten när barnet 

förstår sammanhanget vilket nås med hjälp av metoden.   

   

"Viktigt är det att förstå, det är lättare att acceptera när man förstår. Så att de vet hur det går 

till, vad händer, vem är det nu som ska ta nästa ansvar, ja hur det går till. Vilka vi lämnar, om 

det är barn som placeras till en annan enhet så får vi också förklara allt (…) så att de förstår 

bättre processen…" (Utredare)   

  

En tydlig information från vuxna som gör att barnet begriper vad som förmedlas ser vi som en 

förutsättning för att barnet ska uppnå denna känsla av sammanhang. Det kan vara bättre att 

gestalta information som behöver bli förmedlad till barnet än att framföra det muntligt. Det är 

angeläget att kommunicera så barnet begriper, inte krångla till det för mycket, ord i överflöd 

kan bli till ett hinder.  
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"...jag tänker just att i samtal är det så viktigt, framförallt med barn att man använder så mycket 

ord när man prata om konflikter mellan föräldrar, om hur saker och ting är på ett 

vuxenperspektiv. Men när man pratar med tejping figurer och forskar och låter barnen förklara 

utifrån situation som har varit, så blir det mycket tydligare för barnet att ta till sig hur det är, 

men också kunna beskriva en förälders konflikt, men också kunna beskriva en situation med 

egenskaper...För det är alltid lättare att visa , ord kan vara så mycket svårare att förstå, väldigt 

begripligt med figurerna." (Utredare)  

  

Informanterna upplever att det blir lättare att förklara för barnen om situationen med hjälp av 

tejping. Det är i denna studie inte möjligt att avgöra om barnen själva upplever samma enkelhet 

i att förstå som informanterna, och i och med det upplever en starkare känsla av sammanhang. 

Vi väljer dock att föra en diskussion om barnets perspektiv i denna kontext eftersom vi anser 

att det som våra informanter ser och upplever tolkas in utifrån ett professionellt 

förhållningssätt.  

  

 

5.2.2 Barnets röst som medel till att bli egen agent  

Informanterna i studien menar att metoden hjälper de som professionella att tillvarata barnets 

röst i mötet med barnet. En informant menar att de kan märka hur barnen tycks bli avlastade 

efter samtal.   

  

"Jag tycker att vi kan märka när vi har haft sådana här samtal, det är nästan som att man 

avlastar barnet, det kunde vara tyngd man kunde nästan se att här går och grubblat på något 

och inte haft en aning om vad det är så de kan bli också avlastade…ger de möjlighet att berätta 

så att det kommer igång en annan process kanske med föräldern och barnet…de får hjälp att 

tala om vad de har varit med om (barnen)" (Behandlare)  

  

Berättelsen blir en avlastning för barnet som många gånger bär på en tung historia. Att gestalta 

händelsen skapar distans mellan barnet och berättelsen vilket gör det lättare för barnet att 

berätta svåra saker.   

  

"...där tror jag att metoden precis som alla andra sådana externaliserande metoder där man 

kan lägga saker utanför sig själv underlättar metoden för att det bir lite utanför, inte här inne 

liksom, man lägger det här (visar på bordet) och här kan man, den här arenan här är det 

nästan…här kan man fråga på ett annat sätt här kan man liksom gå vidare … det är inte lika 

laddat tror jag" (Behandlare)  
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Ytterligare exempel på erfarenheter från externalisering av berättelsen beskrivs av en  

informant nedan:  

  

"...samtidigt att man kan externalisera framförallt som flickor så fort de börjar prata om en 

händelse som man ska sitta och prata med så börjar de storgråta, de kan inte komma ur den 

gråten de bara gråter värre och värre och värre (…) men i det ögonblick de plockar fram 

figurerna och de ska börja berätta så är det plötsligt inte de utan det är figuren på bordet som 

råkade ut för det här och då blir det lättare, de lyckas få så pass mycket distans så att de klarar 

att genomföra berättelsen och då går det att börja jobba med känslorna också…de blir inte 

bara översvämmade av det dem…" (Behandlare)  

  

Från citatet kan tolkas att informanten upplever att med hjälp av metoden blir barnet avlastad 

med hjälp av tejping. Med hjälp av externaliseringen sker en avlösande process för barnet då 

det kan få fram sin röst utan att bli överväldigad av svåra känslor. En informant menar till och 

med att barnen känner sig mer kompetenta i samtal med tejping.  

   

"..framförallt så tycker jag att de upplever att de är mer kompetenta själva än vad de hade 

tänkt…" (Behandlare)   

   

Citatet belyser informantens upplevelse och det är svårt i vår studie att veta om barnen delar 

samma uppfattning som informanten. Det är däremot informantens professionella erfarenhet 

och iakttagelser som ligger till grund för denna uppfattning. Informanterna upplever att 

interaktionen mellan barnet och de vuxna förändras med hjälp av tejping genom att barnet 

stärks i samtalet med de vuxna, vilket även kan bidra till att barnet kan känna sig mer 

kompetent. En av informanterna berättar om ett barn som kunde själv och som för 

socialarbetaren fick bestämma villkoren för mötet med en av sina föräldrar. Inför mötet med 

föräldern kunde scenen tejpas upp och kontakten kunde spelas upp och externaliseras. Barnet 

kunde med hjälp av tejping framföra både sina önskningar när det gällde umgänget med 

föräldern och bearbeta mötet innan det hade skett. Detta kan tolkas som en förstärkande 

handling genom att barnets röst blir synlig då barnet själv kunde diktera villkoren för mötet.  

  

Enligt ett synsätt inom barndomssociologin ser man barn som egna agenter med egen röst, med 

eget tyckande och tänkande. Men på samma gång kan det komma i konflikt med den 

socialiseringsprocess som pågår under hela uppväxten och där man ser barn som passiva i sin 

utveckling genom att endast ta efter och göra som vuxna vill (se James, Jenk & Prout1998; 

James & James 2004). Vi tolkar resultatet som att informanterna upplever att tejping bidrar till 

att få fram barnets röst i kontakt med dem. Informanterna i studien upplever att barnets röst 

hörs med hjälp av tejping och att det även skapar en känsla av kompetens för barnet. Men en 

kontext där barnets egen röst ska få komma till uttryck och formulera sina egna tankar och 
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känslor behöver inte vara helt oproblematiskt. Ska barnet välja att säga vad det verkligen tänker 

och känner eller säger barnet vad de tror att de vuxna vill höra. Exemplet ovan bekräftar 

informanternas upplevelse om att så inte är fallet men det är ändå en viktig fundering att ha i 

åtanke.  

  

 

5.2.3 Hur långt ska man gå?  

En av informanterna tar upp frågan om barnets integritet och hur mycket information som ska 

krävas av barnet under samtal med socialarbetaren. Att skilja på vad som är hjälp respektive 

övergrepp är en balansgång i det offentliga engagemanget enligt Skau (2001).  

  

"...sen är det ett etiskt dilemma hur mycket man ska locka barnet i en utredning, ..och så att 

säga att lämna ut sina föräldrar...Nä, men det är klart att det hjälper barnet att berätta även i 

en sån situation.. också pinsamma saker som är lättare och låta, så att säga, dockorna göra." 

(Behandlare)  

   

Här väcks frågan om barnets integritet ställt mot mängden information som är rimlig att få ut 

från barnet i mötessituationen med tejping. Citatet ovan lyfter den diskussionen genom en 

kritisk granskning av metoden då den lockar fram barnet till lek och samtidigt till utlämnande. 

Något som kan ses som paradoxalt i mötet med barnet, socialarbetaren behöver få fram så 

mycket information som möjligt för att fortsätta med behandlingen eller utredningen samtidigt 

som barnets integritet är viktig i samma sammanhang.  Här kan även maktaspekten diskuteras 

utifrån Skaus (2001) resonemang om balansgången mellan hjälp och övergrepp, mellan 

nödvändigt offentligt engagemang och respekt för privat samt integritet. En fråga som försätter 

diskussionen i ett etiskt resonemang. Socialarbetaren behöver känna av och vara medveten om 

när hen ska sluta, när det man har fått fram räcker, när man ska avsluta historien. Vilket kanske 

är mer viktigt när man jobbar med en metod som barnet uppfattar som en oskyldig lek. En så 

pass odramatisk metod kräver en ökad medvetenhet om just detta dilemma till skillnad från 

mer konventionella laddade klientsamtal. Samma behandlare säger vidare: 

  

"...det ett etiskt dilemma, att det här att hur mycket är det ok att jag lockar barnet, att...att 

genom att vara skicklig...att få dom att berätta om sina föräldrar för att sedan få dåligt 

samvete. Det där är inte helt okomplicerat tycker jag, men...det är en annan femma."  

(Behandlare)  

  

Lipsky (1980)  förespråkar värdet och vikten av att synliggöra dilemman och hinder mellan de 

professionella och klienten. Informanten som för ett kritiskt resonemang kring metoden och 

hur man som behandlare kan locka barnet att dela med sig synliggör en situation som kan 
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kategoriseras till ett dilemma. Men som naturligtvis kan ses inneha inslag av både positivt och 

negativt värde. Den positiva sidan är som de andra informanterna har betonat att barnets 

berättelse blir tydligare och mer konkret, att det blir lättare som vuxen att komma in i barnets 

värld, att vara med i barnets arena. Det är också en viktig del i det sociala arbetet då frågorna 

och informationen som socialarbetaren får avgör fortsatt behandling eller åtgärder. Samtidigt 

kan det negativa ses utifrån hur man som vuxen tränger sig in i barnets värld och att man kan 

till och med skada mer än skapa nytta i vissa fall då man som behandlare eller utredare inte 

stannar när den viktiga informationen kommit fram. Det är då upp till den vuxna att veta när 

man ska stanna och berättelsen ska avslutas vilket betyder att barnets delaktighet bör begränsas 

för att skydda barnet. Lipskys (1980) resonemang om att verksamheter presenterar sig som att 

de har goda avsikter med sitt tillvägagångssätt och som strävar efter att klientens bästa alltid 

ska stå centrum känns igen i sammanhanget.  

  

5.3 Den lekfulla metoden - att möta barnet på barnets arena  

Tejping beskrivs av informanterna som en lekfull metod som fungerar som ett arbetsredskap 

för professionella. Metodens avsikt är att bygga broar mellan barnets kommunikationskanaler 

och de vuxnas. I bästa fall kan kommunikationssvårigheterna minska mellan vuxna och barn. 

I nästa avsnitt kommer vi att diskutera betydelsen av metodens lekfullhet och hur det upplevs 

av informanterna i mötet med barnen och i sin profession. 

  

"Att få vara på barnets nivå…att använda lek som jag tänker är barnets verktyg och står barnet 

nära…det tycker jag är en del av barnperspektivet…" (Behandlare)  

  

Det som många barn förmodligen tolkar in som en oskyldig lekfull situation, är för socionomen 

en gestaltningsmetod som förväntas producera en given mängd resultat. Skilda förväntningar 

kan därmed skapa en motsättning mellan de två. Barnet går in i en situation för att leka medan 

socialarbetaren går in i ett möte för att arbeta och, i och med det är ojämlika villkor i något 

avseende alltid närvarande i mötet. Alla informanter i studien ansåg att metoden bjuder in 

barnet till delaktighet i samtalet genom metodens lekfullhet. En parallell kan dras till tidigare 

teoretisk diskussion kring leken som en del av ett barnkulturellt uttryck. Där å ena sidan leken 

kan ses som en marginaliserad sfär och som något mindre värt än vuxnas sysslor (se Wyness, 

2006 s. 6ff). Men som å andra sidan kan vara något som används av vuxna som ett arbetssätt 

där leken förvandlas som en viktig och seriös del i arbetet med barn. Att se leken som en del 

av arbetsmetoden där även de vuxna är engagerade i, betyder mindre marginalisering av 

barnens kultur där leken är en viktig del i interaktionen barnen emellan. 

  

"För mig är det viktigt och det är ett sätt att jag hittar ett kommunikationssätt med barnet och 

att det blir mer…lite mer lekfullt…vi pratar om allvarliga saker men liksom att det blir ett bra 

sätt att bemötas…" (Behandlare)  
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En problemställning kan ändå vara hur barns liv ska analyseras i förhållande till de vuxna i 

barnens liv då det kan försvaga och marginalisera barndomen som är ett svårfångat begrepp 

enligt James, Jenk & Prout (1998). Graham & Fitzgerald (2011) menar att eftersom barn har 

olika barndomar och växer upp i olika sammanhang kan synsättet om en kollektiv barndom 

ifrågasättas. Vissa barn vill sitta och prata på en mer abstrakt nivå och har inget intresse av att 

leka. Eller åtminstone inte i ett samtalssammanhang med en socialarbetare. Det går inte att göra 

en kollektiv kategorisering och förvänta sig att lekkultur passar alla barn, barndomen är högst 

individuell. Alla barn kan ju inte förväntas vilja leka bara för att den traditionella synen på barn 

uttrycker det, och en metod uppmuntrar till det. 

  

"(…) det blir ett och ett annat intellektuellt barn som faktiskt bara vill sitta och prata…" 

(Behandlare)  

 

 En informant betonar hur viktigt det är att inte låsa sig vid en metod.  

  

"...jag tror det finns en risk, vi är så metodfixerade nu för tiden. Att vi ska få människor att 

passa in i våra metoder, istället för att tänka att jag testa det här. Hjälper det här mig att förstå 

mer, att få bättre kontakt då är det bra, gör det inte det så tar vi bort de här träfigurerna. Att 

vara lite ödmjuk där...man måste se...är det nåt jag har lärt mig under ett långt yrkesliv är det 

att se vem som jag har framför mig, vilka tankar har den, vilka svårigheter har den här 

personen att uttrycka sig, eller kanske för lätt att uttrycka sig. De flesta personer pratar för 

mycket, och ja sen är det bara på ytan, och jag menar med Tejping att för många barn är det 

en stor hjälp och det är det värde i sig men inte för alla. Och också vara ödmjuk och tillräckligt 

trygg när man använder såna här metoder att, det funka inte, jaha, Ok. Då testar vi nå nytt! ... 

Man får inte bli metodberoende." (Behandlare)  

  

I citaten bekräftas hur viktigt det är att inte ta för givet att alla barn vill leka. Nästan alla 

informanter betonade om att de använder olika metoder i samtal med barn. Att se 

barnperspektivet i mötet med barn och uppmana till delaktighet innebär att inte låsa sig vid och 

förutse att alla barn vill lika eller är lika. Att se barnen som en egen aktör och inte som en i ett 

kollektiv som kallas för barndom.   

  

Samtidigt är det viktigt att tillägga att informanterna betonar att metodens lekfullhet inte 

innebär att man leker med barnet, även om det för barnet kan verka som lek. Samtalet med 

tejping är ett sätt att interagera med barnet på både de vuxnas och barnets villkor. Som 

diskuteras tidigare så menar några av informanterna att de kan styra samtalet ifall barnet börjar 

leka eller fantisera mer än att beskriva en händelse eller visa en konkret situation, vilket 
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påverkar barnets handlingsutrymme och samtalet på barnets villkor. Att styra samtalet är dock 

en förutsättning för att ett professionellt samtal ska bli professionellt och är därför oundvikligt 

i detta sammanhang. En del berättar dock att de kan vara mer lekfulla med barnet under 

samtalet och skoja exempelvis under valet av dockor. Detta ses av informanterna som ett sätt 

att bryta isen och skapa en förutsättning för samtal med barnet. Återigen handlar det om att 

använda leken i interaktionen med barnet för att kunna hitta en gemensam arena.  

  

"…tejping kan som andra metoder hjälpa att prata, berätta, tejpings enkelhet är bara gubbar 

i träform är väldigt användbart och inbjudande. Och de flesta barn gillar att leka, har man 

materialet så bjuder det in till att vi kan kommunicera. Jag ansvarar för att sakerna finns i 

rummet, och kan skapa relationen mellan oss. Relationen blir bättre genom dess enkelhet och 

användbarhet. Tejping är enkelt." (Behandlare)  

  

Informanten beskriver metoden som enkel för hen själv att använda. Däremot behandlas inte 

barnets perspektiv i detta sammanhang. De flesta informanter upplever metoden som enkel 

både för dem och för barnen. En intressant reflektion i detta sammanhang är om även barnen 

delar informanternas upplevelse om enkelheten. Informanten berättar vidare att metoden kan 

vara svår för vissa barn och rentav försvåra i samtalet, exempelvis för barn med autism.  

  

"Svagheter skulle kunna vara autistiska barn som har svårt med mentalisering, riktigt 

lågbegåvade barn som kanske har svårt med att förstå att tejping speglar verkligheten." 

(Behandlare) 

 

Informanten upplever att det i vissa fall kan vara svårt att använda sig av metoden. Detta kan 

jämföras med Butler, Guterman & Ruds (2009) resonemang om barn som inte reagerar på ett 

positivt sätt med dockorna. Vissa kan bli rädda eller uppenbart inte klara av att använda 

dockorna för det syftet som de ska användas till. Detta kan även ses utifrån tidigare resonemang 

om den kollektiva synen på barn och barndomen, med förväntningarna som vuxna har på barn 

och hur barn ska vara. Vissa barn kanske inte vill medan andra leker på ett annat sätt än det 

som förväntas. Det är därför viktigt att komma ihåg att en variationsrikedom även förekommer 

när det gäller vilken typ av barndom man har och att barnens egna historier är unika (se 

Grahams & Fitzgerald 2011). Trots metodens ambition att vara inkluderande till alla barn är 

det alltså inte alltid det. Vilket ställer krav på socialarbetaren att inte försöka få barnet att passa 

in i metoden utan fokusera på barnets sätt att vara. 
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6. Diskussion  
  

Avsikten med denna studie var att fånga socionomers upplevelser om metoden tejping. Vi ville 

undersöka hur de såg på relationen mellan de som professionella och barnet i samtalet, hur de 

upplevde att barnets berättelse utvecklas med hjälp av metoden och hur socionomerna upplevde 

barnets röst och delaktighet i samtalet. När vi började denna resa med uppsatsskrivandet var vi 

inte medvetna om att det inte fanns någon tidigare forskning kring metoden tejping. Vi 

upptäckte även att det inte heller fanns så mycket forskning kring terapi och samtal med hjälp 

av externalisering. Vi valde då att söka tidigare forskning som handlar om barn i kontakt med 

socialarbetare utifrån deras delaktighet och maktobalansen i mötet. Vi har även valt att 

presentera de studier som vi kunde finna om att arbeta med barn med hjälp av externalisering.  

I vårt teoretiska ramverk valde vi att utgå ifrån tre spår; 1. Makt obalans i relationen mellan 

den professionelle och klienten. 2. Barndomssociologiska teorier om barnkultur och barnet som 

egen agent samt skapandet av egenmakt och känsla av sammanhang. 3. Det narrativa 

perspektivet inom socialt arbete, en teoretisk utgångspunkt som hänger samman med vår 

frågeställning om skapandet av barnets historia i mötet med socialarbetaren.   

Vårt resultat visar på att metoden hjälper socialarbetaren att lättare begripa barnens situation 

då barnets berättelse blir tydligare. Att det blir ett viktigt arbetsredskap i kontakt med barn och 

att även om maktasymmetrin alltid finns närvarande så kan metoden bidra till att den minskas 

utifrån socionomernas perspektiv. Studiens slutsatser är att socionomerna i studien upplever att 

barnets röst och delaktighet ökar med hjälp av tejping. Vår kritiska reflektion till detta är dock 

att delaktigheten kan tolkas in på olika sätt då ett barn exempelvis kan vara aktivt även utan att 

delta i leken. Informanterna säger att tejping bjuder in barnen till delaktighet men samtidigt att 

metoden inte passar alla barn. Informanterna upplever även att barnets historia blir tydligare 

och mer begriplig med hjälp av tejping, men menar även att det är viktigt att bevaka barnets 

integritet. Ett ansvar som följer med professionen. Maktobalansen i mötet med barn upplevs 

som mindre vid användning av tejping. Vår slutsats är dock att asymmetrin i mötet mellan 

socialarbetaren och barnet aldrig kommer att upphöra fullständigt utan alltid vara närvarande.  

 

Relationen mellan metod och resultat  

Hur det upplevs av barnen får vidare studier om tejping bringa klarhet i. Resultatet bygger på 

intervjuer med tio socionomer som jobbar inom olika verksamheter med olika inriktningar och 

i olika kommuner, någonting som vi tror kan ha bidragit med bredden på resultatet. Vi upplevde 

att de svar vi fick var relativt nära varandra men att språkbruket kunde skilja, att man 

exempelvis kunde använda olika uttryck till samma fenomen. Detta var troligen beroende av 

att man använde olika språk inom de skilda verksamheterna. Att svaren ändå låg så pass nära 

och lika kan förklaras med att alla informanter hade gått utbildning i tejping hos samma 

utbildningsanordnare, och som skapade en viss socialisation och diskurs i ämnet. Den 

utbildningsanordnare är dock den enda i Sverige som tillhandahåller utbildning i tejping så ett 

annat urval hade inte var möjligt i detta sammanhang. Vi ville fånga informanternas 
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upplevelser och valde därför en kvalitativ studie. Vi anser att vi lyckats med att få en djupare 

insikt med hjälp av intervjuerna. En alternativ metod till kvalitativ intervju skulle kunna vara 

observationer av samtal med hjälp av tejping för att fånga upp det som informanterna talade 

om. En kvantitativ studie tror vi hade varit ett alternativ för att göra en utvärdering av metoden, 

men ett sådant förfarande hade inte kunnat fånga socionomernas upplevelser på samma sätt 

som intervjuerna gjorde.  

  

Sammanfattande diskussion utifrån tidigare studier och resultat  

Den tidigare forskningen som presenteras i denna studie visar betydelsen av att bjuda in barn 

till dialog för att skapa delaktighet, och som i sin tur leder till att barnet kan förmedla, förhandla 

och förstå sin situation. En metod som tejping kan bidra till denna känsla av delaktighet enligt 

våra informanter eftersom barnet aktivt deltar i samtalet. Detta till skillnad från andra metoder 

där man bara pratar med föräldrarna eller där samtalsformen är en mer traditionell intervju. Att 

intervjua barn menar informanterna i enighet med tidigare forskning inte är att bjuda in till 

dialog, som även Garaham & Fitzgerald (2010) understryker. Diskussionen handlar inte om att 

få barnens röst hörda utan det handlar istället om att skapa förutsättningar som bjuder in barnet 

till dialog. Dialogen mellan barnet och den vuxna skapar en bättre förutsättning för att barnet 

ska utveckla en bra självkänsla och självrespekt. Även McLeods (2006) studie visar att barn 

som är i kontakt med myndigheter vill ha mer inflytande vilket möjligtvis kan skapas med hjälp 

av tejping så att en större delaktighet utformas i samtalet. Det är som tidigare diskuterat svårt 

att dra en slutsats om barnet nivå  av begriplighet, däremot kan en slutsats om socialarbetarens 

begriplighet dras. Begripligheten i barnets berättelse upplevs som att den förbättras enligt 

informanterna, vilket innebär för de vuxna att kunna ingripa på ett möjligen bättre plan. Även 

Spyrous (2011) och Fitzgerald och Graham (2011) menar att det många gånger är de vuxnas 

begrepp och referensram som hanteras i samtal med barn istället för att utgå ifrån barnens 

livsuppfattning och förståelse av olika situationer. Någonting som möjligtvis går att minska på 

med hjälp av tejping.   

  

Informanterna framhåller att tejping är ett sätt för dem att begripa barnets referenssystem och 

på det sättet så underlättar det deras jobb. De hittar ett gemensamt språk som underlättar 

relationen mellan dem och barnet. Återigen är det inte barnets röst som blir hörd i vår studie 

utan de vuxnas och därför kan barnets känsla om begriplighet och autonomi inte bekräftas. 

Däremot så visar tidigare forskning om terapi med hjälp av gestaltning och lek att det 

underlättar för barnet att berätta sin historia och uttrycka sina känslor. Externalisering med 

hjälp av dockor skapar distans mellan barnet och händelser vilket innebär mer trygghet 

(Bromfield, 1995; Burch, 1980; Hulusi & Oland, 2010; Webb, 2010). Med stöd av tidigare 

forskning så skulle det kunna förstås som att med hjälp av tejping kommer barnets känsla av 

delaktighet och egenmakt till uttryck eftersom de lättare kan framföra sin berättelse. 
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Ulviks (2015) artikel belyser betydelsen av att forska kring relationen mellan barnet och 

socialarbetaren i samtal genom att titta på barnets delaktighet. Han menar att genom att 

undersöka båda parters delaktighet och interaktion ses barnet som subjekt istället för objekt. 

Detta kan även genomlysa maktobalansen som uppstår i relationen mellan barnet och 

socialarbetaren. Det faktum att det inte finns någon tidigare forskning om tejping innebär att 

det inte är möjligt att jämföra om metoden stärker klientens självkänsla. Denna egenmakt eller 

stärkta självkänsla kan vara avgörande för att kunna hävda att tejping kan sägas uppnå sitt syfte. 

För oavsett vad en människa har varit med om och oavsett hur det går så kan hoppet om en 

förändring och förbättring i livssituation vara högst central. Barnets känsla av mening i dessa 

situationer kan ha sin grund i att känna tillit till socialarbetaren som genom bemötandet i 

kombination med rätt metod bidrar till ett meningsfullt möte. Där hjälparhandlingen från 

socionomen är personcentrerad och utgår från klientens behov. Behov som rätt metod kan möta 

upp genom att främja individens önskemål om personliga fördelar. Där utgångsläget utifrån 

den professionelle i sin roll som hjälpare bör ha till motiv att uppmärksamma och leda fram 

klientens bästa i egenskap av subjekt.  

  

Sammanfattande diskussion utifrån studiens teoretiska begrepp och resultat   

Barns rättigheter är en självklarhet där socialarbetaren har en skyldighet utifrån juridiska och 

moraliska principer att värna om att dessa rättigheter upprätthålls. Det är av betydelse att 

professionen upprätthåller rättigheterna genom en tydlig gräns om vad som är rimligt i frågan 

om vilken omfattning av makt som kan användas, på vilket sätt och i vilket syfte oavsett metod. 

Då socionomen utifrån sitt perspektiv upplever att metoden banar väg för klienten att erhålla 

en ökning av sin egenmakt och en större förståelse för sin situation så understödjer det 

metodvalet.  

 

I utövandet av tejping måste socialarbetaren dela med sig genom att minska något av sin egen 

betydelse för att en ökning av klientens inflytande kan bli till. Lipsky (1980) påpekar att det 

finns en begränsning vad gäller klientens frivillighet. Vilket kan stämma i flera kontexter i det 

sociala arbetets praktik. Det intressanta är dock vad som ger socialarbetaren rätten att diktera 

förutsättningarna i mötet, utifrån vilka antaganden om klientens bästa och vad det 

bakomliggande syftet är förutom att givetvis hjälpa klienten. Ytterligare en reflektion gällande  

informanternas svar, är hur socalarbetarna påverkas av de förutsättningar de har att förhålla sig 

till inom sin organisation och som känns igen i Lipskys (1980) och Hasenfelds (1987) teorier 

om människobehandlande verksamheter. Att även fastän organisationen anses sträva efter att 

ha individperspektivet i fokus, så innebär det att socialarbetaren har en svår uppgift att utföra 

då de ska balansera mellan organisationens normer och klientens individuella önskemål och 

förutsättningar. De svar vi har fått är i och med det även påverkade av de begränsningar som 

organisationen sätter. Hasenfeld (1987) och Collins (2013) menar att relationen mellan de 

professionella och organisationen ställer krav på att utveckla strategier och metodspecifika 

tekniker.  
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I tejpingssamtalet mellan socialarbetaren och barnet handlar det även om att skapa relation och 

om att vara tillåtande, att minska på ojämlikheter och förtryck. Att hävda att barn har ett val är 

knappast rätt sätt att resonera då föräldraansvaret och socialarbetarens ansvar utifrån sin roll 

och den organisationen den jobbar inom styr över barnets önskan. Vilket realistiskt sett många 

gånger innebär att barnet inte har mycket mer att välja på än att följa med dit föräldern går eller 

göra det socialarbetaren säger åt hen att göra. 

  

En tydlighet i historien som utökar barnens inflytande är angeläget i kommunikationen så att 

förståelse uppnås, att göra sig begriplig har betydelse för både barnet som klient och 

socialarbetaren i mötessituation med tejping. Informanterna i denna studie menar att tejping 

hjälper barnet att berätta och begripliggöra sin historia både för sin egens skull och för att 

socialarbetaren ska kunna uppfatta barnets historia. Men även för att ge barnets berättelse ökad 

legitimitet och trovärdighet i andra sammanhang. Förståelsen skapar hanterbarheten och 

meningsfullheten som kan leda till att barnet kan känna att det kan hantera sin livssituation 

bättre. Vi tror att tejping kan bidra till denna känsla hos barnet om barnet får hjälp med att 

begripa och återberätta sin livssituation eller händelser.  Något som tidigare forskning har visat 

och som informanterna utifrån vår tolkning upplevt som riktigt.  

  

Att utforska klientens känsla av sammanhang och ökad egenmakt utifrån den professionelles 

upplevelser i anknytning till mötet innebär att endast socionomens tolkning görs gällande. Det 

kan givetvis vara vanskligt. Vilket även kan uppfattas som högst olämpligt då det är klientens 

subjektiva tolkning som i första hand ska hävdas då vi behandlar begreppet egenmakt i mötet. 

Det är klientens egenmakt och inte socionomens som vi har velat synliggöra. Därför har vi valt 

att ta en försiktig ställning i diskussionen om just egenmakt hos barnet i mötet även fast en del 

av resultatet tyder på att metoden kan bidra som en medverkande kraft i att stärka barnets 

situation. 

  

Sammanfattning utifrån det sociala arbetets praktik och förslag på vidare forskning  

Det finns en kunskapslucka vad gäller forskning kring tejping. Det sociala arbetets praktikfält 

är brett och vi upplevde under arbetsgången att metoden kan vara betydligt mer användbar än 

vad man rent allmänt kanske föreställer sig. Den kan användas med olika klientgrupper i olika 

åldrar och i skilda sammanhang.  Övriga intryck vi fått är att socialarbetarna upplever och 

bedömer tejping vara ett bra arbetsredskap i många sammanhang. Först och främst i mötet med 

mindre barn, för att ömsesidig förståelse genom tydlighet ska uppnås, men även med större 

barn för att de lättare genom gestaltning bland annat ska kunna ge uttryck åt känslor i samtalet. 

Men även med vuxna för att exempelvis tydliggöra en situation utifrån barnets berättelse som 

är angelägen att begripliggöras för samtliga involverade. Det kan även ha fördelar vid möten 

där till exempel kulturella och språkliga hinder försvårar förståelsen mellan klienten och 

socialarbetaren. Samtidigt så kunde vi synliggöra i vår analys metodens komplexitet i 
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delaktigheten utifrån barnperspektivet. Delaktigheten motsvarar inte alltid aktivitets nivå och 

barnet kan inte själv styra.  

 

Användningsområdet för tejping är stort men forskningen är begränsad, detta öppnar upp för 

att studera metoden vidare i en mängd intressanta användningssätt genom omväxlande former 

av sociala situationer. Trots att tejping uppvisar potential till en bredare användning så används 

den fortfarande generellt sett i flera sammanhang inom socialarbetarens fält väldigt nischat. 

Tejping påvisar och antyder utifrån studiens resultat att socialarbetarna upplever att det hjälper 

dem att bättre förstå barnen som klienter och deras situation. Det hjälper socialarbetaren i det 

sociala arbetets praktik att utföra sitt arbete oavsett det är inom den utredande eller behandlande 

kontexten. De socialarbetare vi har varit i kontakt med har uppgett att de använt metoden på 

varierande sätt som ett konstruktivt och kreativt hjälpmedel för professionen, och där den egna 

förmågan och verksamhetens ändamål påstås vara det enda som bromsar metodens kapacitet. 

Detta menar vi är ett resultat värt att beakta inför ytterligare framtida studier. En begränsning 

med denna studie har varit att barnets perspektiv studerats utifrån socionomers upplevelse. I 

studien hörs inte barnens röst utifrån barnen själva utan utifrån socialarbetarnas upplevelser. 

Ett förslag på vidare forskning är att studera barnets perspektiv utifrån barnen med hjälp av 

intervjuer med barn som har deltagit i tejping samtal.  
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Bilaga 1 

 

Förhandsinformation inför intervjun 

 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter vid Uppsala universitet som vecka 15 och 16 kommer att 

genomföra intervjuer med yrkesverksamma socionomer. Du har visat intresse för att delta i 

vår studie och därför skickar vi lite information. 

 

Studien kommer att handla om hur metoden tejping upplevs av socionomer. Vi kommer att 

intervjua och analysera insamlat material som sedan kommer att redovisas i form av en C-

uppsats. Rapporten kommer att publiceras på DIVA, som är en internetportal för 

studentuppsatser för alla lärosäten och som är offentlig. Vi hoppas att resultatet kan bidra 

med ökad kunskap om Tejping som metod och som socionomer kan ha nytta av i det sociala 

arbetet. 

 

Intervjun kommer att ta ca. 45 minuter och genomföras av en av oss. Frågor av privat 

karaktär kommer inte att ställas. Däremot frågor som är förenat med yrkesrollen, 

arbetsuppgifter och reflexioner kring dessa. Dina uppgifter kommer att avkodas och hanteras 

konfidentiellt. Materialet kommer inte att delas ut till någon annan part. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

Mikael Vidström  

Merav Eshed Nilsson 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

 

Mikael Vidström: Tel. xxxxxxx 

Merav Eshed Nilsson: Tel. xxxxx 

Handledare: Stina Fernqvist: Tel. xxxxxx 
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Bilaga 2  

 

Intervjufrågor:     
Life story   

 

Berätta vad du jobbar med och hur länge du har gjort det?  

 

Hur länge har du jobbat med Tejping? 

 

Berätta i vilka olika sammanhang det har varit? 

 

Hur ofta har det varit med barn som klienter? 

 

Erfarenheter: 

 

Om du skulle berätta om Tejping för någon som inte känner till metoden, vad säger du då? 

 

Skulle du kunna beskriva hur ett samtal med hjälp av Tejping brukar gå till i praktiken? 

 

Upplever du att metoden påverkar barnets berättelse? I så fall hur?  

 

Upplever du att metoden påverkar barnets handlingsutrymme i ert möte? I så fall hur? 

 

Hur pass viktig anser du att metoden är som en del i arbetsprocessen med barn som klienter i 

en utredning eller behandling? Till exempel i en utredande situation, då man vill synliggöra 

och förstå barnets problem utifrån konflikter mellan familjemedlemmar? Eller då man i 

behandling vill uppnå en gemensam förståelse bland de vuxna utifrån barnets berättelse? Kan 

du utveckla utifrån de exemplen ? 

 

Anser du att metoder erbjuder barnet delaktighet i utredningen/behandlingen? På vilket sätt? 

 

Hur ser du på barnets delaktighet i samtalet med hjälp av Tejping? 

 

Kan du beskriva vilka skillnader det finnas i relationen mellan hjälpare och barnet som klient 

i förhållande till andra metoder? 

 

Reflektioner: 

 

Vilka styrkor och svagheter anser du att metoden för med sig i mötet med barn som klienter? 

 

Hur upplever du att metoden hjälper till att uppmärksamma barnperspektivet i arbetet? 

 

På vilket sätt upplever du att barnet rent konkret ger uttryck för det? 

 

Är det något mer du vill delge oss om dina erfarenheter av Tejping i klientmöten med barn? 


