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Sammanfattning	
Forskningen visar att socialarbetare finner det svårt att kommunicera med barn, trots att socialar-
betarnas arbetsuppgifter länge har handlat om att arbeta med barn. Vidare har forskare hävdat att 
samtal med barn borde finnas med i socialarbetares läroplan. Enligt svensk lagstiftning skall barns 
åsikt beaktas i ärenden som rör barnet. Forskningen påpekar att barns förmåga att uttrycka sig 
verbalt är begränsad till dess ålder och mognad. Vad forskningen också visar är att det krävs olika 
former av hjälpmedel för att kunna kommunicera med barn. Exempelvis föreslås olika typer av lek 
och användande av dockor för att underlätta kommunikation med barn.  
 
Syftet med den här kvalitativa studien är att undersöka och jämföra hur socialarbetare inom soci-
altjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) beskriver sina erfarenheter av sitt arbete med 
metoden tejping vid kommunikation med barn. Studien är baserad på två fokusgruppsintervjuer, 
en med socialsekreterare på socialtjänsten och en med kuratorer på BUP. Det empiriska materialet 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys och den teoretiska analysen gjordes utifrån systemte-
ori. Innehållsanalysen resulterade i ett övergripande tema och sex underteman på respektive fo-
kusgrupp. För socialtjänsten fann vi temat En metod som underlättar vårt arbete med dessa un-
derteman: bra för barn, utredningsprocessen, bra för socialsekreterarna, metod och hjälpmedel, 
krav på socialsekreteraren och hindrande faktorer. För BUP fann vi temat Bra att ha på sin kun-
skapsrepertoar med dessa underteman: barnperspektiv, terapeutiskt arbete, förhållningssätt, 
handledning och stöd, krav på kuratorn och främjande- och hindrande faktorer. Sammantaget 
tolkade vi ett huvudtema utifrån de båda fokusgrupperna; Tejping som metod, hjälpmedel och för-
hållningssätt. Resultatet av studien visar att socialsekreterarnas och kuratorernas beskrivning av 
sina erfarenheter och upplevelser av tejping kan förklaras teoretiskt utifrån respektive systems lo-
gik. Inom socialtjänsten används metoden för att förstärka utredningsarbetet och inom BUP för att 
förstärka det terapeutiska arbetet bland en mångfald av metoder. Studien väcker frågan: kan soci-
alarbetarnas osäkerhet kring kommunikation med barn leda till att barnets röst inte kommer fram 
i den mån som socialtjänstlagen och barnkonventionen föreskriver? 
 
 
Nyckelord: tejping, systemteori, kommunikation med barn, socialtjänst, BUP, socialarbetare, so-
cialt arbete.  
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Förord		
Det var under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på socionomprogrammet som vi båda 
kom i kontakt med metoden tejping. Johanna kom i kontakt med tejping inom Barn- och ungdoms-
psykiatrin (BUP) och Emma på socialtjänsten. Vi förvånades således över att samma metod åter-
fanns i helt skilda verksamheter. Det väckte vår nyfikenhet på denna metod och ett intresse uppstod 
för hur tejping används för att underlätta kommunikation mellan socialarbetare och barn inom 
olika verksamhetsområden. 
 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Päivi Turunen. Ditt engagemang och 
stöd har verkligen varit betydelsefullt för oss. Tack för din vägledning, uppmuntran och för att du 
har utmanat oss att tänka på nya sätt. Handledningstillfällena har genomsyrats av skratt vilket har 
varit oerhört befriande i ett annars ganska hårt arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till Barbro 
Sjölin-Nilsson som har svarat på våra frågor och bidragit med lästips. Vi vill också tacka varandra 
för ett gott samarbete, mycket godis och litervis med te. Vi vill dessutom rikta ett tack till våra 
föräldrar som har underlättat vårt arbete genom hundrastning och hjälp med hästen. Sist men inte 
minst vill vi tacka våra fokusgruppsdeltagare som generöst delade med sig av sin tid och sina 
erfarenheter av tejping. Utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Stort tack! 
	
	
	
Norrköping,	maj	2017	
	
Johanna	Löfgren	&	Emma	Mälman	
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1 Inledning	
Samhällets syn på barn har förändrats under de senaste hundra åren. Barn har gått från att vara 
objekt till att vara aktörer med uttalade rättigheter. Barns ställning i samhället har stärkts i såväl 
rättsliga som vardagliga situationer. Denna förändring har föregåtts av en politisk diskussion 
på olika nivåer utifrån vad som ansetts vara föräldrars, statens respektive kommunernas ansvar. 
De reformer som genomfördes markerade ett offentligt ansvar och därtill följde ett större antal 
professionella som arbetar med barn (Socialstyrelsen 2013, ss. 7-25). Såväl nationell lagstiftning 
som FN har varit centralt i denna utveckling. I och med barns stärkta samhällsstatus har barns 
rätt att komma till tals ökat. I artikel 12-15 i FN: s barnkonvention betonas “Barnet har rätt att 
uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall 
som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet”. Även social-
tjänstlagen (SFS 2001:453) 3 kap. 5 § samt 11 kap. 10 § föreskriver att barns inställning ska 
klargöras och att hänsyn skall tas till barnets vilja. Trots lagstöd för barnets rätt att uttrycka sig 
kommer inte alltid barnets åsikt fram i socialtjänstens arbete (Socialstyrelsen 2004, s. 7). Mot 
bakgrund av detta har socialarbetares förmåga att kommunicera med barn blivit av större vikt. 
Många professionella inom socialt arbete upplever dock samtal med barn problematiskt. Bland 
problemen har exempelvis tagits upp att socialarbetare känner sig osäkra på hur de ska kom-
municera med barn (se exempelvis Ulvik 2015, ss. 193-194). Forskning på området anser att de 
svårigheter som socialarbetare finner vid kommunikation med barn kan underlättas genom stöd 
och hjälp snarare än genom administrativa föreskrifter (Ruch 2013, s. 2160).  
 
Arbetet med barn inom socialtjänsten har varit under granskning. Socialdepartementets nation-
ella samordnare fick under 2015 i uppdrag av regeringen att i samverkan med företrädare för ett 
50-tal kommuner stärka socialtjänsten i deras arbete med den sociala barn- och ungdomsvården. 
Syftet var att stärka kvaliteten på arbetet inom den kommunala sociala barn- och ungdomsvår-
den (Grefve & Rinman 2015). Resultatet av den mätning som genomfördes i samband med 
uppdraget visar på att socialsekreterarna enbart ägnar 2 % av sin arbetstid till att prata direkt 
med barn. Denna siffra kan jämföras med administrativ tid som socialsekreterarna ägnar 11 % 
av sin tid åt (Grefve 2016). Försök att höja kvaliteten inom socialtjänsten har gjorts med syfte 
att öka förutsättningarna för att barn och unga får lämpliga insatser. Socialstyrelsen utfärdade 
år 2014 en juridiskt bindande föreskrift SOSFS 2014:7 vilken ålägger krav på behörighet för att 
få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården (Socialstyrelsen 2016). 
Behörigheten innefattar avlagd socionomexamen eller examen motsvarande minst 180 högsko-
lepoäng inom socialt arbete, juridik, psykologi och samhällsvetenskap. De specifika uppgifter 
som kräver viss behörighet är; bedömning av om utredning ska inledas, utredning och bedöm-
ning av behovet av insatser eller andra åtgärder samt uppföljning av beslutade insatser. I prak-
tiken är det i dagsläget endast socionomutbildning som ger relevant behörighet (Socialstyrelsen 
2014). Att samtala med barn kräver ofta en särskild erfarenhet och kompetens. Samtal med barn 
är en del av socialtjänstens arbete med att klarlägga barnets behov. Genom samtal med barnet 
får socialarbetaren underlag för att kunna bedöma vilken insats som är till barnets bästa (Soci-
alstyrelsen 2004, s. 19). 
 
Tejping som står i fokus för denna studie är en barnterapeutisk metod som under senare tid har 
spridits inom socialt och psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete. Metoden tejping är en 
form av leksamtal vilken har frambringats ifrån Barnorienterad familjeterapi (BOF) som ut-
vecklades av den norske psykologen och barnterapeuten Martin Solvedt (Hopstadius 2014, s. 
9). Tejping innebär att ett barn får använda målade figurer för att visuellt gestalta exempelvis 
sitt nätverk, sin livssituation eller en traumatisk upplevelse (Socialstyrelsen 2017). Metoden 
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användes till en början inom psykologiskt behandlingsarbete men kom att sprida sig till social-
tjänsten i samband med spridningen av BBiC (Barns Behov i Centrum).1 Tejping används nu-
mera för att introducera och återge socialtjänstutredningar till barn men även under exempelvis 
traumabearbetning och annan psykologisk behandling. Metoden beskrivs vara lämplig som en 
hjälp för barn att externalisera svårigheter men även för barn med exempelvis ADHD-proble-
matik. I tejping sker kommunikationen även med motoriska, visuella och taktila inslag. Meto-
den gör det således möjligt för barnet att berätta om och uppleva sin situation med flera sinnen. 
Sammantaget kan detta ge barnet nya perspektiv på sin beskrivning när denna konkretiseras 
med hjälp av dockorna (Nilsson & Sjölin-Nilsson 2016, s. 43). Lekterapi som behandlingsmetod 
för barn har granskats i en forskningsöversikt av Kool och Lawyer (2010, s. 19). De menar att 
det finns evidens för lekterapi som behandlingsmetod (ibid. s. 23).  
 
Tejping återfinns inom såväl socialtjänsten som inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Att 
samma metod återfinns inom olika verksamhetsområden vill vi undersöka vidare genom denna 
studie. Forskningsproblemet handlar att det saknas vetenskapligt verifierad kunskap om tejping 
och hur det används i socialt arbete. Däremot finns det gott om forskning om att socialarbetare 
anser att det är svårt att samtala med barn (se exmpelvis Ruch 2013; Ulvik 2015; Winter et al. 
2016). Därför vill vi i denna studie undersöka metoden tejping mer teoretiskt och jämföra hur 
socialarbetare på socialtjänsten och BUP beskriver sina erfarenheter av att arbeta med barn med 
hjälp av metoden tejping. Studien avser att bidra med ökad teoretisk och praktisk kunskap om 
metoden tejping och hur den kan användas för att underlätta kommunikation med barn inom 
utrednings- och behandlingsarbete. Det övergripande syftet med studien är att skapa såväl teo-
retisk som metodisk kunskap om tejping. Det särskilda syftet är att fånga upp hur socialarbetare 
inom de undersökta verksamheterna uppfattar metoden och dess betydelse vid kommunikation 
med barn. Detta vill vi undersöka vidare med hjälp av fokusgruppsintervjuer med professionella 
från socialtjänsten och BUP.  
 
Studien inleds med en presentation av syfte och frågeställningar. Därefter följer en redogörelse 
om tidigare forskning vilken har delats in i underrubrikerna Kommunikation med barn och Lek-
terapi som behandlingsmetod för barn. Sedan presenterar vi studiens teoretiska utgångspunkt. 
Därefter följer ett metodkapitel med en djupare presentation av vårt tillvägagångssätt. Vidare 
följer en redogörelse för samt analys av studiens resultat. Efter detta presenteras en slutdiskuss-
ion. Avslutningsvis reflekterar vi kritiskt över studien och presenterar studiens kunskapsbidrag 
samt förslag på vidare forskning.   
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2 Syfte	och	frågeställningar	
Att utifrån ett systemteoretiskt perspektiv undersöka och jämföra hur socialarbetare inom soci-
altjänsten och BUP beskriver sina erfarenheter av sitt arbete med metoden tejping vid kommu-
nikation med barn.  
 
• Hur beskriver socialarbetare på socialtjänsten sina erfarenheter av att arbeta med metoden 
tejping vid kommunikation med barn? 
 
• Hur beskriver socialarbetare på BUP sina erfarenheter av att arbeta med metoden tejping vid 
kommunikation med barn? 
 
 • Vilka likheter och skillnader finns det mellan socialarbetare inom socialtjänsten och BUP i 
deras beskrivning av sitt arbete med metoden tejping vid kommunikation med barn?  
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3 Bakgrund	
Här nedan följer en bakgrundsbeskrivning av socialtjänsten, BUP och tejping. Kapitlet redogör 
för en överblick av socialtjänstens och BUP’s respektive verksamhets syfte och uppdrag. Där-
efter följer en historisk bakgrund över utvecklingen av tejping samt en redogörelse för dess 
teoretiska kopplingar och praktiska tillämpning.  

3.1 Socialtjänsten	
Socialtjänsten är en samhällstjänst vars uppgift bland annat är att främja människors sociala 
trygghet (SFS 2001: 453). Socialtjänst finns i alla kommuner och vänder sig till alla åldersgrup-
per. Insatserna omfattar allt från försörjningsstöd till tvångsinsatser. En viktig uppgift är att 
hjälpa barn och unga som far illa. Socialtjänsten kan exempelvis hjälpa barn; som blir utsatta 
för sexuella övergrepp av någon i familjen, som har föräldrar som tar droger, som blir slagen 
eller hotad av någon i familjen. Barn eller föräldrar kan själva ansöka om hjälp hos socialtjäns-
ten genom att göra en ansökan. Ett annat alternativ är att någon utomstående gör en anmälan 
om det finns misstanke om att ett barn far illa. Socialtjänsten kan då bevilja olika sorters stöd 
som är anpassat efter de problem och behov som finns, exempelvis familjesamtal eller kontakt-
person. Insatserna kan vara förebyggande, behandlande eller utredande, frivilliga eller tvångs-
orienterade (Hellström 2017).   

3.2 BUP	Barn-	och	ungdomspsykiatri		
BUP står för Barn- och ungdomspsykiatri och vänder sig till barn och unga upp till 18 år, som 
är i behov av psykiatriskt stöd eller vård. BUP finns till när första linjens vård, exempelvis 
socialtjänst, vårdcentral eller skolsköterska, inte är tillräckliga (Momcilovic 2016). BUP är en 
specialistverksamhet för barn och unga som visar symptom på, eller löper risk att utveckla, 
medelsvår till svår psykisk ohälsa och/eller utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar ex-
empelvis ADHD. Det är vanligt att vända sig till BUP vid nedstämdhet, ätstörningar, oro, kon-
centrationssvårigheter och i samband med olika trauman. BUP erbjuder många olika former av 
behandling exempelvis barnterapi, individualterapi, familjeterapi, kognitiv beteendeterapi och 
medicinsk behandling. Personalen arbetar i team som omfattar flera olika yrkeskategorier ex-
empelvis läkare, psykologer, arbetsterapeuter, kuratorer, sjukgymnaster, sjuksköterskor och pe-
dagoger. Dessa har olika perspektiv och kompetens vilket gör att de kompletterar varandra 
(BUP 2016). Behandlingen utgår alltid från barnets behov men BUP kan även stödja föräldrarna 
och arbetar för att hela familjesystemet ska fungera. Den vanligaste behandlingsformen på BUP 
är olika sorters samtal (Momcilovic 2016).  

3.3 Tejping	
Inom familjeterapin har det historiskt sett skett en perspektivförskjutning från individ till familj. 
Inledningsvis var individen i fokus och terapeuten var beroende av att patienten själv berättade 
om sin familjesituation. Dessa familjeterapeutiska tankar grundar sig på Sigmund Freuds psy-
koanalys som förespråkade att terapeuten inte behövde träffa familjen som helhet. Senare upp-
täckte vissa terapeuter att individualterapin kom att påverka hela familjen. Därmed kom fokus 
att ligga på hela familjen och dess relationer istället för på individen (Lundsbye, Sandell, Währ-
borg, Fälth & Holmberg 2013, ss. 28-30). På senare år har det uppkommit inriktningar inom 
familjeterapin med ett uttalat barnperspektiv (ibid. s. 43). 
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Tejping, även kallat leksamtal, är en form av barnorienterad lekterapi som omfattar en arbets-
metod med syfte att underlätta kommunikation via visuell gestaltning. Med hjälp av målade 
träfigurer, så kallade tejpingfigurer, tillåts barnet visuellt gestalta exempelvis sitt nätverk, en 
traumatisk upplevelse eller sin livssituation (Socialstyrelsen u.å.). Tejping har utvecklats från 
utvecklingspsykologin och den narrativa teorin via Martin Soltvedts barnorienterade familjete-
rapi. Namnet tejping uppkom genom att Soltvedt tillsammans med en norsk pojke tejpade upp 
platser på en scen på bordet för att konkretisera barnets berättande och för att få en tydligare 
bild av var olika händelser utspelade sig. Pojken kom att kalla det för tejping, då han tyckte om 
att få riva av tejp och klistra upp den för att visa hur det såg ut hemma i rummen där bråken 
utspelade sig mellan honom och hans lillebror. Utifrån platsen, markeringar med tejp, möbler 
och figurer för familjemedlemmarna kunde han sedan ge sin version av hur konflikterna star-
tade. Scenen utgörs av exempelvis ett skrivbordsunderlägg och tejpen som används är maske-
ringstejp eller postit-tejp. Barnet kan exempelvis markera skolgården, klassrummet eller rum-
men i familjens lägenhet. Därefter ställs eventuellt möbler, träd, bilar eller vad som nu karak-
teriserar platsen ut, samt personer i form av små tejpingfigurer.1  
 
Som vi tidigare nämnt har tejping utvecklats från Barnorienterad familjeterapi (BOF). På 70-
talet arbetade Martin Soltvedt på en psykiatrisk klinik där barn och föräldrar var inlagda till-
sammans. Arbetet på kliniken inspirerades av den amerikanska utvecklingspsykologen Marga-
ret Mahler som i forskningssyfte hade observerat barn och mödrar tillsammans. På kliniken där 
Soltvedt arbetade fick barnen individualterapi och föräldrarna fick separat stöd. Så småningom 
kom Soltvedt och hans kollegor, med hjälp av Mahler, fram till att arbetet behövde konkretise-
ras och ske mera “här och nu”. Soltvedt prövade att träffa barn och föräldrar tillsammans istället 
för de separata sessioner som hade ägt rum tidigare. Dessa visade sig framgångsrika och efter 
hand blev de samhandlingssituationer, där både föräldrar och barn deltog samtidigt, en stan-
dardprocedur. Ofta skedde dessa sessioner i en sandlåda men det visade sig att dessa sessioner 
fungerade även utan sandlådan. Tillsammans med den norske logopeden Lise Pedersen kom 
Soltvedt att vidareutveckla sitt arbete och de kom båda fram till att begreppet samhandling är 
mycket centralt för både utveckling och behandling. Tillsammans med medarbetare på barn-
psykiatriska kliniken i Drammen formulerade Soltvedt “regler” för det som kom att kallas BOF. 
Sent 80-tal kom sedan Soltvedt till Sverige och inledde ett nära samarbete med den svenska 
psykologen och psykoterapeuten Barbro Sjölin-Nilsson (Soltvedt 2005, ss. 21-23). Tillsammans 
utvecklade de metoden tejping (Hopstadius 2014, s. 9). I början av 2000-talet utvecklades BBiC 
i Sverige av socialstyrelsen i samverkan med sju kommuner (Socialstyrelsen 2015, s. 116). I 
samband med detta utvecklingsarbete började barnets delaktighet att betonas och ungefär sam-
tidigt gick det att se en efterfrågan på kurser i tejping. Tejping är en metod inom barnterapi som 
i terapisammanhang sätter barnets perspektiv i fokus och därmed kan öka barnets delaktighet. 
När metoden började användas inom psykiatrisk behandling i Sverige upptäcktes möjligheten 
att underlätta för socialarbetare i barnsamtal genom att tillämpa tejping. Tejping användes så-
ledes först inom psykiatriskt behandlingsarbete men kom sedan att bli en arbetsmetod för ut-
redning och behandling även inom socialtjänsten. Tejping har teoretisk koppling till framförallt 

                                                
 
 
 
 
1 Barbro Sjölin-Nilsson, leg psykolog, leg psykoterapeut i barn- och ungdomspsykoterapi, mailkonver-
sation den 8 april 2017.  
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utvecklingspsykologi och den narrativa teorin.2 Den norske psykologen Haldor Øvreeide be-
skriver utvecklingspsykologiska aspeketer som lätt kan kopplas till tejping och som förklarar 
varför arbetssättet passer så bra för speciellt de yngre barnen. Han menar att kommunikation 
med barn främst måste anpassas till barnets faktiska kognitiva nivå, språkliga förutsättningar 
och till den situation barnet befinner sig i snarare än utifrån barnets ålder. Barn med en begrän-
sad språklig förmåga har ett extra stort behov av att språket kompletteras med andra uttrycks-
former så som exempelvis teckning, rollspel och andra dramatiseringsformer (Øvreeide 2010, 
ss. 120-121). Vidare menar Øvreeide att barnsamtal behöver kompletteras med lek för att barnet 
ska kunna berätta om sina egna erfarenheter och ta till sig ny information (ibid. s. 130).  
 
Förutom BOF har den teoretiska och praktiska utvecklingen av tejping även tagit inspiration 
från Linda Winns dramaterapi vid posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD). Linda Winn menar 
att dramaterapi möjliggör för individen att experimentera med olika möjligheter att återuppleva 
och klargöra saker som har hänt. Detta kombinerat med dramaterapins struktur utgör en bra 
behandling för individer med PTSD (Winn 1994, s. 85). Vidare har tejping inspirerats av den 
narrativa teorin genom Michael Whites och David Epstons externaliseringsbegrepp (Nilsson & 
Sjölin-Nilsson 2016b). Det innebär att terapeuten hjälper personen att uppleva en externali-
serande konversation. Det vill säga kunna samtala om Problemet som någonting utanför den 
egna personen. På så vis kan barnet se sig själv i relation till Problemet istället för att barnet är 
eller har ett problem (White & Epston 2000, ss. 83-84). Även Tom Andersens och Peggy Penns 
tankar om inre och yttre samtal har inspirerat metodutvecklarna av tejping (Nilsson & Sjölin-
Nilsson 2016b). Inre och yttre samtal handlar om att det ständigt sker ett växelspel mellan den 
stimulans vi får av andra samt våra egna tankar och handlingar. När man tänker tillbaka är det 
svårt att säga vad som kom först, det vi tänkte eller det vi gjorde (Andersen 1991, s. 31). Det 
narrativa perspektivet bidrar till att det går att förstå varför tejping blir verksamt och det funge-
rar även som en hjälp för att skapa barnens berättelser.3  
  

                                                
 
 
 
 
2 Barbro Sjölin-Nilsson, leg psykolog, leg psykoterapeut i barn- och ungdomspsykoterapi, mailkonver-
sation den 8 april 2017. 
3 ibid.  
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4 Tidigare	forskning	
Nedan följer en presentation av ett urval av den tidigare vetenskapliga forskning som vi finner 
relevant för vår studie. Vi använde oss av Linköpings universitetsbiblioteks söktjänst UniSe-
arch för att finna relevant forskning. Vi använde oss av söktermerna; tejping, play therapy, 
puppets, communicating with children, puppets and children, social worker talking with chil-
dren. Forskningsartiklarna valdes ut utifrån kriterierna att de skulle vara forskningsgranskade 
samt publicerade på 2000-talet. Vi valde att göra ett undantag med en artikel från år 1995 då vi 
fann den relevant för vår studie. Vi upptäckte att forskningen kring lekterapi och användning 
av dockor i samtal med barn kan delas upp i två huvudområden. Följaktligen har vi delat in 
kapitlet i två rubriker; Kommunikation och samtal med barn samt Lekterapi som behandlings-
metod för barn. Avslutningsvis ges en sammanfattning över hur vår studie kan relateras till den 
tidigare forskningen.  
 
Vi menar att de socialarbetare vars huvudsakliga arbetsuppgift utgörs av barnsamtal torde vara 
experter på att kommunicera med barn. Med anledning av detta har vi läst forskning om olika 
typer av barnterapi och funnit att lekterapi är en metod som barn förstår (Kool & Lawyer 2010, 
s. 19). Lek är barnets språk och för att barnets röst ska bli hörd måste socialarbetarna anpassa 
sig till deras nivå (O’Reilly och Dolan 2016, s. 1205). Metoden tejping används både av social-
arbetare i behandlande samtal med barn samt av socialarbetare vid barnutredningar (Nilsson & 
Sjölin-Nilsson 2016; Socialstyrelsen 2017). Det saknas vetenskapligt publicerad forskning om 
tejping. Däremot finns en kandidatuppsats av Eshed Nilsson och Vidström (2016) samt ett för-
djupningsarbete i pedagogik av Pergelius (2008) som redovisas i slutet av detta kapitel. 
 

4.1 Kommunikation	och	samtal	med	barn	
O’Reilly och Dolan (2016, s. 1191) har i sin studie The Voice of the Child in Social Work As-
sessments undersökt vilken roll lekfärdigheter spelar i kommunikation mellan barn och social-
arbetare vid barnavårdsutredningar. O’Reilly och Dolan (ibid. ss. 1200, 1205) gav socialarbe-
tarna ett program att arbeta utifrån och sex månader senare intervjuades de utifrån sina nya 
erfarenheter. Resultatet visade på att majoriteten av socialarbetarna upplevde att de hade för-
bättrat sin förmåga att kommunicera med barn genom att använda sig utav lekfärdigheter. 
Denna studie belyser vikten av att använda lekfulla och kreativa metoder vid samtal med barn. 
Genom att använda sig av lek kan socialarbetare få tillgång till barnets värld på ett sätt som 
känns bekvämt för barnet. Lek är barnets språk och för att barnets röst ska bli hörd måste soci-
alarbetarna anpassa sig till deras nivå. Även Winter et al. (2016, s. 3) har studerat kommunikat-
ion mellan socialarbetare, unga och barn i sin studie Exploring communication between social 
workers, children and young people. Syftet med studien var att förstå hur och på vilket sätt 
socialarbetare underlättar kommunikationen med barn och ungdomar i olika sammanhang. Stu-
dien hade ett flertal frågeställningar men den som är central för vår studie handlar om vilka 
faktorer som som bäst underlättar kommunikationen mellan socialarbetare och barn/ungdomar. 
Winters et al. (ibid. ss. 13-14) studie visar på att varje möte är unikt och kontextberoende. De 
bästa samtalen uppstår när socialarbetaren fungerar som en reflekterande praktiker som använ-
der sig själv som ett redskap. Samtidigt är sammanhanget centralt och studien belyser behovet 
av en kommunikationsmodell inom socialt arbete som erkänner den komplexitet som finns 
inom kommunikativa möten mellan socialarbetare och barn. Winter et al. (ibid. s. 9) menar på 
att svårigheterna med att kommunicera med barn bland annat försvåras av strukturella faktorer 
så som exempelvis hög arbetsbelastning likväl personliga faktorer hos socialarbetarna. 
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Ulvik (2015, ss. 193-194) menar i sin studie Talking with children på att många professionella 
praktiker upplever en svårighet i hur de ska samtala med barn. Det finns en ständig diskussion 
kring barns rätt att vara delaktiga bland annat utifrån FN:s barnkonvention. Både inom forsk-
ning och hos praktiker finns en uppmaning om att barns röster ska bli hörda. Ulviks (ibid. ss. 
205-206) studie baserar sig på frågan om hur professionella metoder kan underlätta eller försvåra 
barns delaktighet i professionella samtal. Syftet med denna studie var att tydliggöra möjligheter 
och hinder i samtal, vilket inkluderar antaganden och framställningar av normativitet. Studien 
visade på att det inte finns något som kan kallas för “bara samtal” utan samtal kan vara stöd-
jande, välvilliga eller direkt skadande för barnet. När samtalet är en skyldighet för de profess-
ionella är det av största vikt att fundera kring hur samtalet genomförs och vilka samtal som kan 
vara gynnsamt för barnet att delta i. Likaså Ruch (2013, s. 2149) anser i sin studie Helping 
Children Is a Human Process att det finns ett stort behov av att förstå mer om vad som faktiskt 
sker i mötet mellan socialarbetare och barn. Under en sex månaders period undersöktes detta 
genom en praktiknära forskningsmetod där socialarbetarna träffades varje månad och hade 
gruppdiskussioner under 90 minuter utifrån en diskussionsmodell. Resultatet av Ruchs (ibid. s. 
2160) studie visar att de svårigheter som socialarbetare finner med att prata med barn inte kan 
lösas genom införandet av administrativa föreskrifter. Tvärtemot måste socialarbetare få hjälp 
med att utveckla sina reflekterande förmågor och förbättra sina kommunikationsfärdigheter 
med barn i en praktik som kan vara oförutsägbar och obekväm.  
 
Bell (2012, s. 1) har i sin studie Promoting children's rights through the use of relationship 
intervjuat barn om deras upplevelser i barnutredningar. Studien visar att det finns ett värde för 
socialarbetare att prata med barn. I resultatet av Bells (ibid. s. 10) studie berättade barnen att 
det är viktigt för dem att få göra sin röst hörd. De vill gärna träffa socialarbetaren ensam och 
ges möjligheten att bygga en relation till sin socialarbetare. Vidare önskade barnen att få in-
formation samt vara delaktiga i beslutsfattande. Socialarbetarna behöver således ges resurser i 
form av stöd och utbildning för att de ska kunna uppfylla den roll som barnen önskar av dem. 
Socialarbetarens organisation måste därmed belysa stödjande och komplicerade strukturer.  
 
Ayling (2012, s. 775) belyser i sin studie Learning through Playing in Higher Education värdet 
av att socionomstudenter lär sig lekbaserade metoder på utbildningen eftersom detta är en vär-
defull resurs för socialarbetare att bära med sig vid kommunikation med barn. Ayling menar att 
om det potentiella värdet av lek för studenternas lärande accepteras skulle det sannolikt leda till 
utvecklingen av en mer kreativ inlärningsmiljö för studenterna. Lek är dessutom barnens språk 
menar även Ayling och genom att vuxna stödjer leken kan barnen lära sig att använda lek för 
att uttrycka oro och bekymmer. Ayling hävdar att om socialarbetare blev bättre på att använda 
sig av lekbaserade metoder skulle barnens delaktighet sannolikt öka i beslutsfattande. Lekba-
serade metoder har således relevans ur både ideologiskt perspektiv, barnrättsligt perspektiv, 
barns behov och som terapeutisk metod. Även Lefevre (2015, ss. 211-212) menar i sin studie 
Integrating the teaching, learning and assessment of communication with children within the 
qualifying social work curriculum på att de professionella utbildningarna måste förse studenter 
med färdigheter för effektiv kommunikation med barn och unga. Trots rättsliga riktlinjer för att 
informera, stödja, samråda och lyssna till barn och unga pekar många forskningsstudier på att 
socialarbetares engagemang och arbete med barn är bristfälligt. Lefevre (ibid. ss. 212-213) me-
nar på att socialt arbete skulle gynnas av att kommunikation med barn infördes i läroplanen. I 
sin studie har han tittat på det utrymme kommunikation med barn har i den engelska läroplanen 
över socialt arbete. Därefter har han gjort en sammanfattning över de mest kända metoderna 
för att utveckla sin förmåga att kommunicera med barn. Dessa delas in i tre delar “veta”, “vara” 



 
 
 
 

14 

och “göra” effektiv kommunikation med barn. Resultatet av studien visar att det finns kun-
skapsluckor i vilka pedagogiska tillvägagångssätt som är mest lämpade för att utveckla studen-
ternas kapacitet angående barnsamtal.  
 

4.2 Lekterapi	som	behandlingsmetod	för	barn	
Kool och Lawyer (2010, s. 19) har gjort en forskningsöversikt över lekterapi, Play therapy: 
Considerations and applications for the practitioner. Lekterapi är en behandlingsform som är 
riktad mot barn och dess styrka är att lek är barnens språk, ett språk som barnen förstår och kan 
använda sig av. Vidare menar Kool och Lawyer (ibid. s. 23) att det finns evidens som stödjer 
lekterapi som en giltig behandlingsmetod för barn. De menar att det finns ett behov av vidare 
forskning på området men poängterar samtidigt att behandlare inte ska undvika att använda 
lekterapi som behandlingsmetod. 
 
Butler, Guterman och Rudes (2009, ss. 225-226) har i sin studie Using Puppets with Children in 
Narrative Therapy to Externalize the Problem presenterat en praktisk tillämpning av hur dockor 
kan användas i narrativ terapi med barn för att externalisera problem. Forskarna menar på att 
användandet av dockor är särskilt effektivt av två anledningar; för det första kan dockorna an-
vändas för att objektifiera problemet och för det andra för att skapa en distans mellan barnet 
och problemet. Även Bromfield (1995, ss. 440-441) har genomfört en granskande studie The use 
of puppets in play therapy där användandet av dockor i lekterapi har studerats. Studien visar att 
lekterapi ska användas som ett medel för att nå behandlingsmålet; exempelvis minska symptom 
eller förändra barnets beteende. Terapeuten måste vara villig att fortsätta arbetet i barnets takt 
för att inte riskera att forcera barnet. Resultatet av Bromfields (ibid. s. 444) studie pekar på att 
dockor kan bredda repertoaren av kommunikation mellan terapeuten och barnet. Dockan har 
många funktioner och kan bland annat användas för att bjuda in barnet till samtal samt förbättra 
förtroligheten mellan terapeut och barn i relationsbaserad lekterapi.  
 
Avseende lekterapi som metod för att minska symptom har Boyd Webb (2003, s. 405) genom-
fört en forskningsöversikt Play and expressive therapies to help bereaved children vars syfte 
var att undersöka hur uttryckande terapi kan användas i individuell-, familje- och gruppterapi i 
arbetet med barn som har förlorat en närstående. Studien undersökte om sörjande barn behöver 
terapi och vilken sorts terapi som i så fall den bästa. Olika behandlingsmetoder presenteras och 
forskaren rekommenderar metoder där barns verbala förmåga inte är avgörande. Boyd Webbs 
(ibid. s. 421) studie visar att barn svarar positivt på metoder som ger barnen chans att visa sina 
känslor utan krav på att kunna framföra dessa verbalt. Lek och uttryckande terapi är att föredra 
när man jobbar med sörjande barn. Boyd Webb (ibid. s. 406) hävdar att mängden verbal kom-
munikation mellan terapeut och barn avgörs av barnets ålder och förmåga att kommunicera om 
det smärtsamma som barnet har upplevt. Att enbart använda sig av verbal kommunikation är 
rent av dåraktigt och troligen helt meningslöst.  
 
Carroll (2002, s. 178) har genomfört en intervjustudie Play therapy: the children's views med 
18 barn, varav 14 omskrivs i artikeln, samt deras terapeuter. Carroll (ibid. ss. 185-186) belyser 
fyra aspekter från intervjumaterialet som var särskilt viktigt för barnen: relationen mellan barnet 
och terapeuten, hur relationen avslutades, barnens åsikter om samtal och vikten av att ha roligt. 
Barnen ansåg att lekterapin hade varit till hjälp men kunde inte specificera förändringen och 
hur den hade uppnåtts. Studiens slutsats är att barn har mycket att lära terapeuten ifall denne tar 
sig tid att lyssna. Barnen poängterade även vikten av att samtala och ha roligt.  
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Alla ovanstående forskningsartiklar har genomförts med kvalitativ metod. Ritzi, Ray och Schu-
mann (2017, s 36) har däremot i en kvantitativ studie, Intensive short-term child-centered play 
therapy and externalizing behaviors in children, undersökt effekten av en intensiv barncentre-
rad lekterapi. Studien syftade till att undersöka huruvida intensiv barncentrerad lekterapi fun-
gerade på barn med utagerande beteende i åldern 6-9 år. Ritzi, Ray och Schumann (ibid. s 33) 
delade upp barnen som deltog i studien i en kontrollgrupp och en försöksgrupp. Resultatet vi-
sade på att barnen i försöksgruppen som deltagit i intensiv lekterapi uppvisade en signifikant 
minskning av utagerande beteende. 
 

4.3 Tejping	
Eshed Nilsson & Vidström (2016, s. 4) har med sin C-uppsats Den lekfulla metoden: En studie 
om socionomers upplevelser i arbete med tejping undersökt hur metoden tejping upplevs av 
yrkesverksamma socionomer med fokus på barnperspektivet och barns delaktighet. Det resultat 
Eshed Nilsson & Vidström (ibid. s. 41) presenterar i sin studie är att socialarbetare upplever 
tejping som ett bra arbetsredskap i många sammanhang. Framförallt användbar är metoden i 
mötet med mindre barn men även större barn kan ta del av tejping ifall det exempelvis föreligger 
kulturella eller språkliga hinder vilket försvårar kommunikationen mellan professionell och kli-
ent.  
 
Pergelius (2008) har skrivit ett fördjupningsarbete i pedagogik Tejping som kommunikations-
hjälpmedel för döva personer med utvecklingsstörning. Hon undersökte huruvida tejping kan 
fungera som ett kommunikationshjälpmedel för döva personer med utvecklingsstörning. Stu-
dien genomfördes med semistrukturerade intervjuer med sex personer som använder sig av 
tejping i habiliteringsarbete med döva personer som har en utvecklingsstörning. Pergelius 
(2008, s. 18) tolkade resultatet som att respondenterna upplevde att tejping gjorde det lättare att 
förstå samt konkretisera samtalet och att användarna uppskattade att bli förstådda genom me-
toden. Vidare tolkade hon resultatet som att det blev möjligt för användarna att uttrycka sådant 
som de i vanliga fall inte har haft förmåga att uttrycka. 
 

4.4 Sammanfattning		
Sammanfattningsvis pekar flertalet studier på att socialarbetare upplever att det är svårt att kom-
municera med barn (se exempelvis Ruch 2013; Ulvik 2015; Winter et al. 2016). Samtidigt är det 
lagstadgat genom socialtjänstlagen och barnkonventionen att barns åsikt skall ges utrymme i 
ärenden som rör barnet, vilket även pekar på vikten av att socialarbetare måste kunna kommu-
nicera med barn. Det finns studier som menar att det sociala arbetet skulle gynnas om kommu-
nikation med barn infördes i socialarbetarnas läroplan (Lefevre 2015). Denna forskning är högst 
aktuell med tanke på barnavården som förutses bli mer kvalificerad. Andra studier menar på att 
samtal med barn sker bäst med hjälp av olika dockor (se exempelvis Bromfield 1995; Butler, 
Guterman & Rudes 2009). Mot bakgrunden av detta finner vi ovanstående forskning adekvat 
att ta avstamp i eftersom tejping är en form av leksamtal där dockor används. Den tidigare 
forskningen gav oss en förförståelse av att professionella barnsamtal skiljer sig från vardagliga 
samtal med barn. Denna förståelse kommer att vara hjälpsam under arbetet med vår studie bland 
annat i utformningen av vår intervjuguide. Den tidigare forskningen kommer även att användas 
för att understödja delar av vår analys. 
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5 Teorianknytning	
I det här avsnittet redogör vi för systemteori och för en diskussion om varför vi har valt att 
använda oss av den teoretiska utgångspunkten i analysen av vårt resultat. Efter detta följer en 
redogörelse för familjeterapi samt en historisk tillbakablick på familjeterapins utveckling och 
familjeterapins koppling till systemteori. Sist avslutar vi med en teoridiskussion.  
 

5.1 Systemteori	
Systemteori grundar sig på tanken om att individer befinner sig i och verkar i system. Ursprung-
ligen härstammar systemteori från biologin samt cybernetik och har vidareutvecklats av socio-
logerna Talcott Parson (1937) och Niklas Luhmann (1995). En genomgång av Luhmann ges av 
Dimitris Michailakis och Werner Schirmer i Social work and social problems: A contribution 
from systems theory and constructionism (2014).  
 
Enligt Michailakis och Schirmer (2014, ss. 5, 9) kan Luhmanns teorier om systemteori användas 
för att förstå systembildningen som är utmärkande för det moderna samhället. Det är den sociala 
strukturen i samhället som skapar förutsättningar för sociala problem när det handlar om hur de 
definieras, förebyggs, konfronteras och löses. Samhället består av ett flertal sociala system, 
exempelvis; ekonomiska, politiska och vetenskapliga. Dessa olika system har olika lösningar 
på samhällets problem och de kan bara se saker ur sitt perspektiv. Samhället betraktas som olika 
kommunikationssystem. Socialtjänsten och BUP har sina olika sätt att kommunicera inom sy-
stemen. Systemen skapar sin egen definition av sociala problem. Sociala problem blir därmed 
ofta komplexa att lösa eftersom de förefaller olika beroende på ur vilket perspektiv det betrak-
tas. Enligt Michailakis och Schirmer är det viktigt att förstå rollen av de sociala systemens 
funktion och hur de hör samman med hur det moderna samhället har utvecklats.  
 
I praktiskt socialt arbete kan systemteori användas för att se världen som en helhet. Det innebär 
att man ska se mönster av förändring snarare än stillbilder. Människan bör betraktas som en 
aktiv deltagare som själv skapar sin verklighet istället för att ses som en passiv bricka i ett spel. 
Genom systemtänkandet kan vi lättare se bakomliggande strukturer som påverkar beteendet hos 
människor. Det gör att vi kan undvika känslor av hjälplöshet eftersom vi kan få en förståelse 
för varför människor agerar som de gör. Samhällets strukturer är dock svåra att se då vi själva 
är en del av dem. Man brukar beskriva mänskliga system som cirkulär interaktion. Det innebär 
att en persons handlingar påverkas av omgivningen samtidigt som de påverkar omgivningen. 
Exempelvis; ett föräldrapar har en konflikt emellan sig samtidigt som deras barn är problemfri. 
Sedan får barnet ett problem vilket leder till att föräldrarna förenas i och med sina bekymmer 
över barnet och deras relation kommer således att förbättras. Senare när barnet blir problemfritt 
ökar föräldrarnas konflikt igen och så vidare. När vi observerar mänskliga system ligger fokus 
på dess relationer. Familjen som system kan således definieras som en uppsättning individer 
som interagerar med varandra över tid. Genom dessa interaktionsmönster får individen en stabil 
kontext. Familjen är ett öppet system vilket innebär att systemet interagerar med andra system, 
exempelvis skolan, vänner och kollegor (Öquist 2008, ss. 11-12; Johnsen & Torsteinsson 2015, 
ss. 32-34).  
 
Ett systemteoretiskt tänkande kan hjälpa oss att förstå skillnaderna mellan hur socialarbetare på 
BUP och socialarbetare på socialtjänsten beskriver sina erfarenheter av metoden tejping. BUP 
och socialtjänsten kan betraktas som olika system. I och med verksamheternas olika mål finns 
det även olika normer och värderingar som ska följas vilket påverkar dessa system. Dessutom 
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tillhör barnen som socialarbetarna träffar i tejpingsessionerna olika system samtidigt som bar-
net och socialarbetaren bildar ett system. Systemteori är även den mest använda teorin inom 
familjeterapin vilket gör den relevant för vår studie eftersom tejping är en familjeterapeutisk 
metod. Systemteori kan de hjälpa oss att förstå mänskliga problem och ge oss nya sätt att be-
trakta interaktion (Schjødt & Egeland 2010, s. 31).  
 

5.2 Familjeterapi	
Vad gäller psykosocialt arbete med individer och familjer har detta påverkats starkt av den 
psykodynamiska traditionen som har sin förankring i psykoanalysen. Det psykosociala arbetet 
handlar om att se individen som en psykosocial varelse (Bernler & Johnsson 1985, s. 16). 
Systemtänkandet kom som ett alternativ till psykoanalysens sätt att förklara tankar, känslor och 
motiv samt problem med dessa. Därmed kan systemisk familjeterapi ses som en viktig del i 
utvecklingen av en kognitiv riktning i psykologi. Den systemiska familjeterapin kom att bli 
startskott för en mer allmän systemisk terapi inom psykoterapin. Systemtänkandet finns kvar i 
familjeterapin genom synen på relations- och kommunikationsmönster som skapar och upprätt-
håller konflikter och problem i en familj (Psykologiguiden u.å. a).  
 
Begreppet familjeterapi kommer från familj och terapi. Begreppet familj har kommit att bli 
svårdefinierat i det postmoderna samhället som vi lever i. I detta sammanhang syftar vi på den 
gemensamhet och de relationer som finns över tid mellan vuxna och barn i föräldra-barn-relat-
ioner, syskonrelationer och eventuellt parrelationer. Inom familjeterapin används ofta begrep-
pet system som en liknelse för familjemedlemmarnas relationsmönster. Relationsmönstren mel-
lan individerna i familjen kan vara både främjande eller skadliga för individernas psykosociala 
hälsa och välbefinnande. Terapi avser ett ingripande för att främja hälsa och livskvalitet. När 
en eller flera individ/er i en familj upplever problem och kämpar för att finna en lösning är det 
familjeterapeutens arbete att utnyttja de nära relationerna som finns i familjen för att hjälpa till 
att lösa deras problem. Familjeterapeutens arbetsmetoder går ut på att utveckla anknytningsre-
lationerna som finns inom systemet i en hälsofrämjande utveckling för familjemedlemmarna 
(Sundelin 1999, ss. 52-53). Medlemmarna i familjesystemet befinner sig i olika faser i livet. 
Terapeuten behöver därmed studera dels individerna i familjen enskilt men även familjen som 
helhet. Det vill säga delarna kan inte studeras avskilda från helheten och helheten kan inte stu-
deras avskilt från delarna (Schjødt & Egeland 2010, s. 129). Förutom att befinna sig i olika faser 
i livet har de olika individerna dessutom olika roller och uppgifter i familjesystemet. Detta blir 
en utgångspunkt för familjeterapeuten och i praktiken innebär det att en samverkan måste ske. 
Samverkan dels mellan terapeuten och familjen som helhet, dels mellan terapeuten och indivi-
derna i familjen samt sinsemellan familjemedlemmarna. Alla arbetar mot ett gemensamt mål 
men med delvis olika uppgifter. Samverkan kan även ske med andra samhälleliga system, sub-
system, så som skola och sjukvård (Sundelin 1999, s. 21).  
 

5.3 Olika	skolbildningar	inom	systemteori	
System inom familjeterapin kan definieras, som tidigare nämnt; en uppsättning individer som 
har relationer till andra individer i systemet där individerna kommunicerar och lär av varandra. 
Bateson (1972) bidrog enligt Schjødt och Egeland till att synen på familjen som system fick en 
större respekt (Schjødt & Egeland 2010, ss. 47, 69). System är således en metafor för hur famil-
jemedlemmarnas samverkan och relationer till varandra bildar relationsmönster. Dessa relat-
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ionsmönster upprepas och består över tid (Sundelin 1999, s. 53). Inom familjeterapin ses system-
begreppet ur tre perspektiv: problemskapande systemet, det problembevarande systemet och 
det problemlösande systemet. Det innebär att terapeuten undersöker vad det är som upprätthål-
ler det problemskapande systemet och vad som behöver tillföras eller utvecklas för att nya, 
bättre mönster ska bildas. Terapeuten fokuserar på hur problemen upplevs, beskrivs och hante-
ras av familjemedlemmarna. Det familjeterapeutiska samtalet är problem- och lösningsoriente-
rat vilket konkret innebär att samtalen kan ha olika utgångspunkt: hur folk tänker, känner eller 
gör. Senare vidgas samtalet till att beröra familjemedlemmarnas referenser bakåt samt framåt i 
tiden med förväntningar och framtidsdrömmar i fokus. Målet är att uppnå en stabil och kon-
struktiv förändring som består över tid (ibid. s. 42). 
 
I familjeterapins utveckling är det framförallt tre forskningsgrupper som har varit centrala. Alla 
dessa återfanns vid universitet i USA. Den första gruppen bestod av psykiatrikern Theodore 
Lidz och hans medarbetare. Den andra gruppen bestod bland annat av psykiatrikern och psyko-
logen Lyman Wynne. Den tredje gruppen, den välkände Palo Alto-gruppen, var förenad kring 
den berömde antropologen Gregory Bateson (1972) (Johnsen och Torsteinsson 2015, ss. 28-30). 
Milanoskolan i Italiten kom som en reaktion på dessa efter att ha inspirerats av Batesons tankar 
(Boscolo, Cecchin, Hoffman & Penn 1990, ss. 17-18). Batesons betydelse för familjeterapin kan 
jämföras med Freuds betydelse för psykoanalysen menar Johnsen och Torsteinsson (2015, ss. 
28-30). Bateson har inspirerat många familjeterapeuter (se exempelvis Sundelin 1999) i synner-
het vad gäller hans teorier om systemtänkande och cybernetik. Dessa begrepp är fundament för 
familjeterapin både teoretiskt och praktiskt. Batesons mest kända verk Steps to an ecology of 
mind har jämförts med en bibel för familjeterapeuter. Bateson kom dessutom att bidra med 
kommunikationsteori vilket utvecklade familjeterapin ytterligare. Det ledde till att man började 
betrakta psykiska problem hos en individ som familjeproblematik. Familjeterapin hade kommit 
att bli ett nytt synsätt på livsproblem och det var inte längre aktuellt att plocka ut en individ ur 
hens familje- eller sociala sammanhang. Det gällde tvärtom att bidra till förändring hos famil-
jens, och därmed individens, livssituation. Efter hand förstod man även vikten av familjens 
totala sammanhang och började beakta relationer till grannar, kollegor etc. Allt eftersom denna 
perspektivförskjutning, från individen till familjen, skedde försökte man få fram nya modeller 
för att klarlägga och finna stöd för det nya perspektivet. En teori som blev mer och mer central 
var systemteori (Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth & Holmberg 2013, ss. 28-31). Inom fa-
miljeterapin kom det sedan att växa fram olika inriktningar. En del av dessa terapiinriktningar 
har som gemensam nämnare att barnet ska vara i centrum. BOF räknas till en av dessa tack vare 
sitt tydliga barnperspektiv (ibid. s. 43).  
 
Sammanfattningsvis finns således en gammal systemteoretisk tradition inom familjeterapin 
ända från Milano-skolan i Italien till Palo Alto-skolan i USA (Johnsen & Torsteinsson 2015, s. 
29-30). Eftersom systemteori har varit stark inom familjeterapin har detta påverkat valet av vår 
teori. Vi använder oss dock av nyare uttolkare av systemteori (se exempelvis Schjødt & Egeland 
2010; Sundelin 1999; Öquist 2008). Systemteori har således använts som hjälp för att kunna 
förstå användandet av leksamtal i två olika system; socialtjänsten och BUP. 
 

5.4 Teoridiskussion	
Att i vår studie utgå från att se individer som en del att ett system anser vi var av särskild vikt. 
Systemet som individerna verkar inom påverkar hens handlingsutrymme. Det kan innebära att 
de likheter och skillnader vi hittade mellan socialarbetare på socialtjänsten och BUP i deras 
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beskrivningar av att arbeta med tejping inte beror på dem som individer utan snarare på syste-
mets logik. Systemteori antar vi kan hjälpa oss att förstå detta. Kritik har riktats mot att system-
teori är ett samlingsbegrepp som omfattar flertalet vitt skilda teorier, en och samma teori kan 
finnas i olika varianter. Systemteori har även kritiserats för att det finns många centrala begrepp 
och modeller. Samma begrepp kan ha olika betydelse beroende på vem man frågar eller vad 
man läser. Systemteorierna utgår inte heller ursprungligen från samhällsvetenskaperna utan har 
snarare överförts från biologin och cybernetiken till detta område. Allt detta kan resultera i en 
förvirring hos de som ska tillämpa systemteori (Schjødt & Egeland 2010, ss. 45-47). Vår utma-
ning låg därmed i att sålla bort de begrepp och modeller som vi fann irrelevanta för vårt syfte 
med studien. Vi har valt att lägga mest fokus på systemteoriernas begrepp system och kommu-
nikation vilket vi anser har underlättat för oss i våra försök att orientera oss i denna teori. Trots 
denna kritik som finns ser vi flera fördelar med att använda oss utav systemteori för att kunna 
förklara de skillnader och likheter vi fann mellan de olika verksamheterna.  
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6 Metod	och	genomförande	

Inledningsvis kommer vi i detta kapitel att presentera vårt val av metod. Därefter följer en be-
skrivning av urvalet samt genomförandet av våra intervjuer. Sedan följer en presentation av 
innehållsanalys och etiska överväganden som vi har beaktat under vår studie. Avslutningsvis 
redogör vi för en metoddiskussion. I studien använder vi begreppet socialarbetare när vi syftar 
på interjvupersonerna oavsett av deras yrkesbakgrund. När vi sedan redovisar vårt resultat kom-
mer vi att benämna fokusgruppsdeltagarna efter deras yrkestitel; socialsekreterare respektive 
kurator. 

I vår studie har vi valt att använda oss utav en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv 
ansats. Detta innebär att vi gör en förutsättningslös analys av texter som är baserade på männi-
skors berättelser av sina erfarenheter. Anledningen till att vi har valt en kvalitativ forsknings-
metod är för att vi är intresserade av artskillnader samt att kunna sätta in normer och värderingar 
i ett sammanhang (Ahrne & Svensson 2015, s. 12). Då syftet med vår studie är att jämföra hur 
professionella inom två olika verksamheter beskriver att de använder sig av metoden tejping 
har vi valt fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Fokusgruppintervjuer kan betraktas som 
gruppdiskussioner där en mindre grupp med människor förs samman för att diskutera ett för 
dem välkänt ämne, i vårt fall metoden tejping. En viktig aspekt inom fokusgruppmetoden är att 
ny kunskap tillförs genom samspelet deltagarna emellan (Dahlin-Ivanoff 2015, s. 82). Fokus-
grupper används bland annat för att få del av människors erfarenheter, tankar och uppfattningar. 
Genom att använda fokusgrupper som metod får forskaren ta del av hur människors kunskap 
och åsikter utvecklas samt tillämpas i en viss kontext (Wibeck 2010, ss. 21-22). Vidare beskrivs 
fokusgrupper som särskilt användbara när forskaren vill få insikt i hur ett specifikt ämne upp-
levs av olika människor. Den vanligaste strategin vid användandet av fokusgrupper är att an-
vända grupper där deltagarna är lika inom gruppen samtidigt som det finns en olikhet mellan 
grupperna. Mot bakgrund av detta anser vi att det är en särskilt lämplig metod för att uppfylla 
vårt syfte (Morgan 1998, s. 59).   
 

6.1 Urval	
Under vår VFU förstod vi att socialtjänsten och BUP arbetar med samma metod, tejping, trots 
att de är olika system med olika mål och uppdrag. Vi blev intresserade av att finna och jämföra 
skillnader och likheter mellan dessa verksamheters sätt att arbeta med tejping. Därmed valde vi 
att göra en fokusgrupp med deltagare som är anställda inom socialtjänsten och en fokusgrupp 
med deltagare som är anställda inom BUP. Vår ambition var att ha mellan fyra till åtta deltagare 
per fokusgrupp. Vi gjorde ett strategiskt urval av gruppdeltagare i enlighet med vårt syfte som 
är att jämföra och undersöka hur socialarbetare beskriver sina erfarenheter av sitt arbete med 
metoden tejping (Wibeck 2010, s. 66). Inför rekryteringen av deltagare användes följande in-
klusionskriterier: anställd inom respektive verksamhet, utbildade inom tejping, intresse av att 
delta i studien, tala och förstå svenska. Dessa kriterier bidrog till en homogenitet i gruppen. 
Homogenitet är att föredra om man vill jämföra inställning till ett specifikt ämne hos människor. 
Vanligt är att ha fokusgrupper där olika yrkesgrupper diskuterar ett och samma ämne utan att 
de olika yrkesgrupperna blandas, därmed har vi socialarbetare från socialtjänsten och BUP i 
olika grupper dock med samma intervjuguide. Homogenitet i en gruppsammansättning kan 
också bidra till att deltagarna känner sig bekväma och kan slappna av. Samtidigt har vi inte lagt 
någon vikt vid deltagarnas ålder, etnicitet, kön etcetera för att få en heterogenitet i gruppen så 
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att olika erfarenheter ska bli möjliga. Skillnader mellan gruppdeltagarna möjliggör för dem att 
se sina åsikter i relation till andras och därmed utveckla sina egna idéer (ibid. ss. 63-64). 

6.2 Genomförande		
En arbetsledare inom socialtjänsten kontaktades och informerades skriftligt om studien. Vi blev 
inbjudna till en arbetsplatsträff (APT) för att berätta om studien. I samband med detta gav vi 
muntlig information samt delade ut ett informationsblad (se bilaga 1) till intresserade social-
sekreterare. Detta genererade i sex stycken deltagare från socialtjänsten varav alla var kvinnor. 
Deltagarna på socialtjänsten har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren 
finner likvärdig. Erfarenheterna av tejping varierade mellan cirka en månad till 6 år. Deltagarna 
på BUP kom vi i kontakt med genom en handledare från VFU:n och informationsblad (se bilaga 
1) bifogades i ett mail som sedan visades för de som var intresserade. Detta genererade i tre 
deltagare från BUP varav alla var kvinnor. Deltagarna på BUP har socionomexamen eller mot-
svarande samt grundläggande psykoterapeututbildning. Erfarenheterna av tejping varierade 
mellan cirka ett till femton år. På det stora hela var deltagarna från socialtjänsten yngre än 
deltagarna på BUP. 
 
Två fokusgruppsintervjuer genomfördes; en med socialsekreterare från socialtjänsten och en 
med kuratorer från BUP i en lokal tillhörande respektive verksamhet. Innan intervjuerna fick 
alla deltagare ytterligare information om studien och en samtyckesblankett (se bilaga 2) signe-
rades. Under intervjuerna användes en semistrukturerad frågeguide med övergripande frågor 
(se bilaga 3). Vi hade planerat att intervjuerna skulle pågå i 90 minuter. Vi blev tvungna att 
reducera detta till 60 minuter då deltagarna inte hade möjlighet att avsätta mer tid. Vi använde 
oss av två mobiltelefoner samt en diktafon för att spela in intervjuerna. Detta för att minimera 
risken för att ljudinspelningen skulle misslyckas. En av oss agerade moderator under fokus-
gruppsintervjuerna medan den andre fungerade som observatör och tog stödanteckningar som 
ett komplement till ljudinspelningen. Detta underlättade vår transkription eftersom våra fokus-
gruppsdeltagare enbart bestod av kvinnor med liknande röstläge. 
 

6.3 Innehållsanalys	
Vi har valt kvalitativ innehållsanalys som tillvägagångssätt vid analysen av vårt datamaterial 
därför att vi vill göra en tolkning av textmaterialet. Då fokusgruppsintervjuer ofta ger ett stort 
material är innehållsanalys en lämplig metod för att finna mönster och göra jämförelser (Berg-
ström & Boréus 2012, ss. 50-51). Innehållsanalys kan resultera i avancerade bedömningar och 
tolkningar av intervjumaterialet (ibid. s. 81). Vi följde Graneheims och Lundmans artikel (2004) 
om innehållsanalys vid analysen av vårt datamaterial.  
 
De båda inspelade fokusgruppsintervjuernas transkriptioner utgjorde vår analysenhet. Vi lyss-
nade igenom datamaterialet flera gånger i samband med att vi transkriberade det. Transkribe-
ringen skedde samma dag som fokusgruppsintervjun genomfördes för att vi skulle ha ett färskt 
minne av interjvutillfället. Transkriptionerna genomfördes på en förhållandevis grov nivå ef-
tersom vi inte var intresserade av interaktionen mellan deltagarna. Vi var tvärt emot endast ute 
efter att fånga och återge det huvudsakliga innehållet i det som sades och genomförde därmed 
en transkribering som Wibeck (2010, s. 96) benämner som nivå III. Denna transkriptionsnivå är 
skriftspråksnormerad och består av fullständiga meningar vilket gör den betydligt mer lättläst 
än mer noggranna transkriptioner. Transkriptionerna skrevs ut och vi läste igenom dessa flera 
gånger för att bekanta oss ytterligare med materialet. Därefter använde vi överstrykningspennor 
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och markerade meningsbärande enheter i det transkriberade datamaterialet; hela meningar, de-
lar av meningar och ord. Sedan kondenserade vi de meningsbärande enheterna i syfte att för-
korta texten. Rent praktiskt innebar det att vi strök över exempelvis utfyllnadsord och behöll 
bara det viktigaste av de meningsbärande enheterna. Sedan abstraherades de kondenserade me-
ningsbärande enheterna det vill säga vi skapade koder som kort beskrev de kondenserade me-
ningarnas innehåll. Därefter klippte vi ut orden/delar av meningarna och ordnade dessa i kate-
gorier. Kategorierna tolkades och omstrukturerades till underteman. Dessa resulterade slutligen 
i ett tema per fokusgruppsintervju. Temat beskriver det underliggande latenta budskapet som 
vi har tolkat av vårt material. Slutligen fann vi ett huvudtema som sammanfattar de båda syste-
mens beskrivning av tejping.  

6.3.1 Tabell	1.	Huvudtema:	Tejping	som	metod,	hjälpmedel	och	förhållningssätt	
Socialtjänsten – Undertema Tema 
Bra för barn 
Utredningsprocessen 
Bra för socialsekreterarna 
Metod och hjälpmedel  
Krav på socialsekreteraren 
Hindrande faktorer 

En metod som underlättar vårt arbete 

BUP – Undertema Tema 
Barnperspektiv 
Terapeutiskt arbete  
Förhållningssätt  
Handledning och stöd 
Krav på kuratorn 
Främjande- och hindrande faktorer 

Bra att ha på sin kunskapsrepertoar 

 

6.4 Etiska	överväganden	
Etiska frågeställningar är viktiga i samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapliga rådet (2002) 
har specificerat fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. De tre första är mest relevanta för vår studie. Informationskravet uppfyllde 
vi genom att informera deltagarna om studiens syfte både muntligt och skriftligt innan fokus-
gruppintervjuerna ägde rum. Dessutom fick deltagarna ytterligare information om hur studien 
skulle genomföras i samband med fokusgruppsintervjun. Vi upplyste dem om att deltagandet 
var frivilligt samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan när helst de skulle vilja. Även 
samtyckeskravet beaktade vi eftersom ingen behövde delta i fokusgruppintervjun mot sin vilja. 
Detta var med som ett av våra inklusionskriterier och säkerställdes genom den samtyckesblan-
kett som alla deltagare fick signera innan intervjutillfället började. I samtyckesblanketten fram-
kom även att det som sades under fokusgrupperna skulle vara konfidentiellt genom att vi lovade 
att avidentifiera namn och arbetsplats. Vidare tog vi hänsyn till nyttjandekravet då inga uppgif-
ter om deltagarna användes i annat syfte än för denna studie (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). 
Vi anser att vår forskningsstudie har mycket liten risk för att kränka eller på annat sätt skada de 
individer som deltar då deltagarna inte är någon utsatt grupp. 

6.5 Metoddiskussion		
Då vi var intresserade av att ta del av socialarbetarnas subjektiva åsikter hade individuella in-
tervjuer också kunnat användas. Anledningen till att vi valde fokusgruppsintervjuer var att vi 
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önskade fånga gruppers tolkningar. En gruppdiskussion kan bidra till att deltagarnas egentliga 
åsikter kommer fram vilket inte alltid blir lika framträdande i en enskild intervju (Halkier 2010, 
ss. 10-11). En nackdel med intervjuer är att de ger en begränsad bild av det fenomen som stu-
deras och därmed går det inte att dra några generella slutsatser om något (Eriksson-Zetterquist 
& Ahrne 2015, s. 53). Vi menar dock att delar av vår studies resultat möjligtvis skulle kunna 
överföras till liknande verksamheter. Att socialarbetare inom socialtjänsten och BUP har olika 
erfarenheter av metoden tejping utifrån sina respektive systems logik kan sannolikt gälla även 
inom andra län än det vi har undersökt (Ahrne & Svensson 2015, s. 27). Något vi kan vara 
kritiska till i genomförandet av vår studie är att vi kunde ha utfört provintervjuer innan de riktiga 
intervjuerna. Anledningen till att vi inte gjorde det var att vi inte hade tillgång till en grupp som 
kunde ställa upp. Istället lät vi vår handledare kontrollera våra frågor och detta ansåg vi vara 
tillräckligt för att säkerställa frågornas relevans och tydlighet.  
 
Vår förhoppning om att ha fyra till sex deltagare införlivades tyvärr inte. Vi fick sex deltagare 
i fokusgruppsintervjun på socialtjänsten men bara tre deltagare från BUP. Detta ojämna antal 
deltagare skulle kunna ha lett till stor skillnad i mängd datamaterial så blev dock inte fallet. 
Deltagarna på BUP var färre till antalet men pratade desto mer vilket ledde till att vi fick i stort 
sett lika mycket datamaterial från båda verksamheterna. Små fokusgrupper på tre till fem del-
tagare kan användas med framgång menar exempelvis Peek (2009) som har undersökt fokus-
grupper som kvalitativ metod. Fokusgrupper med få deltagare kan emellertid fungera bättre än 
stora fokusgrupper då alla blir delaktiga och kommer till tals på ett annat sätt än vid större 
grupper (Peek, 2009, s. 37). Vi blev tvungna att reducera tiden för fokusgruppsintervjuerna från 
90 minuter till 60 minuter med hänsyn till deltagarnas möjlighet att delta. Detta anser vi med 
facit i hand vara tillräckligt lång tid när vi sedan analyserade vårt datamaterial. Hylander (2001, 
s. 3) menar att det kan vara svårt att höra vem som säger vad när man lyssnar på en inspelad 
fokusgrupp. Detta löste vi genom att en av oss förde stödanteckningar under intervjun och det 
blev således inget problem.  
 
Vi valde att använda oss av kvalitativ innehållsanalys för att det ofta används vid stora mängd 
data. På grund av att fokusgruppsintervjuerna blev kortare än vad vi hade förväntat oss blev 
också datamaterialet mindre. Innehållsanalysen kan riskera att bli teknisk och alltför empirin-
ära. För att undvika detta använde vi oss av systemteori även i analysarbetet (Lundman & Häll-
gren Graneheim 2012, ss. 198-199). Kvalitativa studier anklagas ibland för att ha låg tillförlit-
lighet. För att öka vår studies tillförlitlighet har vi genomfört hela analysarbetet tillsammans. 
Genom att diskutera olika tolkningsmöjligheter och gemensamt reflektera över detta har våra 
koder och underteman arbetats fram noga. Lundman och Graneheim Hällgren (ibid. s. 199) 
menar att ett bättre datamaterial och lång erfarenhet hos forskarna gör studiens resultat mer 
gediget. Lång erfarenhet är något som vi saknar därför har vi följt Graneheim Hällgrens och 
Lundmans (2004) steg över innehållsanalys vilket ökar sannolikheten för att vår studies resultat 
ändå är trovärdigt. Krippendorff (2013, s. 132) menar att ingen data ska falla mellan kategorierna 
eller passa in i två eller flera kategorier. Det kan vara svårt när man undersöker människors 
erfarenheter men att vi gemensamt genomförde analysen underlättade detta.  
 
Vi valde att inte göra en diskursanalys på grund av att forskningsomårdet är ett så pass outfors-
kat ämne att det knappast går att finna givna samtalsordningar. Således gjorde vi en explorativ 
undersökning i syfte att utforska och problematisera. Vi hade också kunnat välja att inspireras 
av Braun och Clarkes (2006) tematiska analys. Vi valde att inte göra det då vi upplevde att 
Graneheim Hällgren och Lundman var mer detaljerade i sin beskrivning av innehållsanalysen 
vilket vi fastnade för. 
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7 Resultat	och	analys	
I det här kapitlet redovisar vi vårt resultat utifrån de två teman som vi fann. Inledningsvis redo-
gör vi för hur socialsekreterarna på socialtjänsten beskriver sitt arbete med metoden tejping, 
som syftar till att besvara vår första frågeställning. Denna del följs av en avslutande diskussion 
av socialsekreterarnas erfarenheter av tejping. Därefter följer en redogörelse för hur kuratorerna 
på BUP beskriver sitt arbete med metoden tejping, som syftar till att besvara vår andra fråge-
ställning. Även denna del följs av en avslutande diskussion kring kuratorernas erfarenheter av 
tejping. Sammanfattningsvis presenteras en tabell över de skillnader vi fann mellan de olika 
systemen samt en jämförande analys som syftar till att besvara vår sista frågeställning. Avslut-
ningsvis finns en jämförande analys ur ett systemteoretiskt perspektiv.  
 

7.1 Socialtjänsten	-	En	metod	som	underlättar	vårt	arbete		
Här följer en redogörelse för hur socialsekreterarna på socialtjänsten beskrev sitt arbete med 
metoden tejping. Fokusgruppsintervjun med socialtjänsten resulterade i sex underteman som 
presenteras nedan. Sammantaget resulterade dessa i temat En metod som underlättar vårt ar-
bete.  
 

7.1.1 Bra	för	barn	
Socialsekreterarna på socialtjänsten beskrev att de arbetar med barnutredningar. De tyckte sig 
se en perspektivförskjutning i barnutredningarna; förr låg fokus på föräldrarnas konflikt, exem-
pelvis om ett barn blev aktuellt inom socialtjänsten på grund av föräldrarnas vårdnadstvist, och 
barnet beaktades inte i utredningsprocessen. Tack vare användandet av tejping kommer barnet 
numera lättare till tals och dess åsikter tas i beaktning. Socialsekreterarna beskrev att tejping är 
bra för barnen utifrån att barn är bra på att leka, de har lekt med dockor förut vilket gör att de 
känner igen metoden redan vid första mötet med den. Frida uttryckte sig: 
 

Barn är ofta väldigt bra på lek, tänker jag, och känner sig hemma i det. (Frida) 
 
Enligt vår tolkning underlättar leken för socialsekreterarna när de ska kommunicera med barn. 
Tidigare har barnens åsikter inte alltid kommit fram inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2004, 
s. 7) men numera är det lagstadgat att barnets röst ska komma fram och därmed blir användandet 
olika hjälpmedel som underlättar detta av större vikt.  
 
Socialsekreterarna var också överens om att metoden är speciellt lämplig för barn med språk-
störning samt för barn som är försiktiga och tysta. Dessa barn får lättare att uttrycka sig med 
hjälp av tejpingfigurerna. Vidare menade socialsekreterarna att det är lättare för alla barn att 
prata om svåra saker med hjälp av figurerna eftersom figurerna kan hjälpa till att externalisera 
problemet. De tredimensionella figurerna är lättare för barnen att relatera till och uttrycka sig 
med hjälp av än andra metoder. Det kan dessutom bli tydligare för barnet att förstå varför hen 
behöver vara på socialtjänsten, exempelvis på grund av föräldrarnas missbruk. Barnen kan pla-
cera ut och flytta på tejpingfigurerna och visa sin bild av verkligheten. Därmed blir det barnet 
som styr samtalet och metoden ger således barnet större makt över samtalet och barnen blir 
även delaktiga i samtalet även praktiskt. Detta stärks även av Aylings (2012) studie som visar 
på att barn blir mer delaktiga genom lekbaserade metoder.  
 

Jag tycker att barnet blir delaktigt på ett helt annat sätt, det tycker jag är det bästa. (Lisa) 
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Under fokusgruppsintervjun med socialsekreterarna blev det tydligt att de fäste stor vikt vid 
barns delaktighet vid barnutredningar. Detta var något som de återkom till under hela intervjun. 
Bell (2012) menar på i sin studie att även barnen anser att det är viktig att få vara delaktig i 
beslut och samtal med socialsekreterarna.  
 

7.1.2 Utredningsprocessen	
Socialsekreterarna beskrev sitt arbete med metoden tejping som ett hjälpmedel i utredande 
barnsamtal och poängterade att de inte arbetar behandlande. Genom metoden stärks barnens 
röst i samtal med föräldrarna. Socialsekreterarna beskrev att de använder sig av tejping även 
vid återkoppling av samtal och beslut. Dels gjorde tejpingfigurerna det möjligt för socialsekre-
terarna att ställa upp för föräldrarna det som barnet visade med figurerna men även ställa upp 
för barnen när de skulle delge barnet sin bedömning. Socialsekreterarna var överens om att de 
använder tejping för barnens skull och att metoden påverkar hela utredningen och bedöm-
ningen. När metoden inte fungerar så beror inte det på metoden i sig utan på rådande omstän-
digheter. En socialsekreterare beskrev tejpingens roll i utredningsprocessen enligt följande:  
 

Det känns som nödvändigt på något sätt att ha det. Det skulle vara svårt att göra våra utred-
ningssamtal annars. Det skulle inte bli samma. Det skulle inte bli lika bra. (Erika) 

 
Socialsekreterarna beskrev att de känner att det finns ett behov av att använda sig utav tejping 
i utredningssamtal med barn. De beskrev att innan de började använda sig utav tejping i samtal 
med barn tyckte de att utredningarna kunde bli torftiga och att det var svårt att få fram barnets 
röst. O’Reilly och Dolans (2016) studie stärker att socialsekreterarna får en bättre kommunikat-
ion med barnen genom att använda sig utav lekfärdigheter i samtal.  
 

7.1.3 Bra	för	socialsekreterarna	
Socialsekreterarna beskrev tejping som ett hjälpmedel inte enbart för barnen utan även för de 
själva. De berättade att de under en kort tid måste hinna bilda sig en uppfattning om barnets 
åsikt för att kunna göra ett bra jobb och detta kan underlättas genom att använda tejping. Vi 
menar att anledningen till att socialsekreterarna beskriver sin erfarenhet av att tejping kan göra 
utredningarna mer tidseffektiva kan förklaras genom att de befinner sig i ett system där tidsa-
spekten är viktigt. Enligt 11 kap. 2 § Socialtjänstlag (SFS 2001:453) ska utredningar ska bedrivas 
skyndsamt och färdigställas inom fyra månader. Vidare berättade socialsekreterarna att det blir 
lättare att få information från barnet samt förstå barnets tankar och känslor genom tejping. Bar-
nen blir mer uthålliga i samtalet när socialsekreterarna har med tejpingfigurer och på så vis kan 
de få mer information från barnet. Det är också lättare för socialsekreterarna att komma ihåg 
vad barnet berättade när de får historien gestaltad med figurerna. Vidare blir det även tydligt att 
se vilka i barnets omgivning som barnet själv tycker är viktiga i sitt omgivande system. Social-
sekreterarna beskrev också att de tack vare tejping kan få information som de inte hade fått 
annars därför att barnen blir mer pratsamma och lättare kan visa vad de menar med hjälp av 
figurerna.  
 

Vi kan göra ett bättre jobb, bättre utredningar, bättre bedömningar som blir bra för barnet 
förhoppningsvis. Så är det ju, i slutänden blir det ju bra för barnet. (Ingrid) 

 
Under hela fokusgruppsintervjun kretsade socialsekreterarnas beskrivning av sitt arbete med 
tejping, och de fördelar metoden bär med sig, ur socialsekreterarnas perspektiv. På frågan för 
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vems skull de använder sig av tejping så blev svaret att de använder sig av tejping för barnets 
skull. Citatet ovan visar på de fördelar som finns för socialsekreteraren samt deras förhoppning 
att det även ska bli bra för barnet.  
 

7.1.4 Metod	och	hjälpmedel	
När socialsekreterarna beskrev tejping använde de återkommande begreppet ett hjälpmedel. De 
menade att tejping är ett hjälpmedel vid kommunikation med barn. Kommunikationen mellan 
socialsekreterarna och barn blir bättre när de använder sig av tejping. Socialsekreterarna och 
barnen behöver inte sitta och titta på varandra utan får ett gemensamt fokus på bordet och figu-
rerna. På så sätt blir samtalet mer jämbördigt och fritt. Det specifika med metoden enligt soci-
alsekreterarna var att tejping är konkret eftersom det ger en tydlighet genom att det går att 
illustrera och gestalta upp med de olika figurerna såsom dockor, små hus, husdjur och resväska. 
Det blir lättare för socialsekreterarna att förstå barnets sammanhang i familjen. Samtalen blir 
verklighetstrogna då det går att illustrera samt skildra olika platser, händelser och situationer 
med tredimensionella figurer. Detta gör att socialsekreterarna och barnet ser samma bild rent 
fysiskt, vilket minskar risken för missförstånd. 
 

Om ett barn berättar så kan det vara lätt för att man skapar ju egna bilder i huvudet då men 
med tejping då blir det mer att vi tittar på samma sak, det blir tydligare, och för båda också 
att vi vet att nu ser vi liknande eller samma sak så och annars kanske det blir lätt missupp-
fattningar eller att man tolkar in mycket själv för att man skapar egna bilder som när man 
har ett samtal. (Lisa) 

 
Socialstyrelsen beskriver tejping som ett kommunikationshjälpmedel och socialsekreterarna 
beskrev sitt arbete med tejping just som en hjälp när de skulle kommunicera med barn. Citatet 
ovan pekar på att missförstånd i kommunikationen kan undvikas när de tar tejping till hjälp.  
 

7.1.5 Krav	på	socialsekreteraren	
När socialsekreterarna beskrev sitt arbete med tejping blev det tydligt att metoden ställer en del 
krav på socialsekreterarna. Återkommande under diskussionen var att socialsekreteraren måste 
lära känna barnet så att de kan individanpassa arbetet med metoden utifrån varje unikt barn. De 
talade om att vara lyhörd för barnet. Ett exempel på hur de individanpassar metoden är att de 
verbalt använder olika språkliga nivåer till metoden utifrån barnets ålder och mognad. Social-
sekreterarna måste även vara flexibla i samtalet med barnet och kunna känna in när barnet inte 
orkar mer. Samtidigt måste de kunna se och fånga upp barnets känslor i samtalet. Vidare måste 
socialsekreterarna kunna förklara olika saker för barnet såsom varför barnet är på mötet och 
syftet med att tejping används i samtalet. Genom att tydligt förklara för barnet undviks även 
missförstånd. Barnen behöver förstå att tejpingfigurerna används i ett visst syfte. 
 

Att kunna informera barnet varför de ens träffar oss, för det är inte alltid som föräldrarna 
har berättat det än ens, eller kunnat göra det. Och att vi kan förklara då vilket uppdrag vi 
har att man har en figur för sig själv också och att man visar varför träffar jag dig, man 
berättar om det här med domstolen, varför. Att dom har gett, dom har fått ett uppdrag och 
att det är för att föräldrarna inte tycker lika om till exempel vart barnet ska bo, så det tänker 
jag är blir mycket tydligare för barnet att förstå liksom varför man är här ens. (Frida).  

 
Frida ger ytterligare ett exempel på hur hon brukar använda tejping:  
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När jag vet att barn har en diagnos eller kanske ADHD eller något sånt där och har svårt 
liksom att välja, kanske att jag själv har valt ut figurer innan så att jag har liksom valt ut för 
familjen och för barnet, så att inte det momentet tar kanske 20 minuter av mötet liksom så. 
För då kanske barnet är trött redan och så får vi inte ut någonting. Så det är flera gånger 
som jag har gjort det när jag har fått veta innan av föräldrarna att det finns någon särskild 
svårighet liksom att då har jag försökt anpassa liksom och då har det funkat bra ändå. (Frida) 

 
Just det här med tydligheten tror jag är viktigt just att barnet också vet att få information 
om vad man ska göra med materialet så att det inte blir, det är klart det kommer man med 
några dockor så, det kan ju missuppfattats liksom. Det kan tolkas som att vi ska göra något 
kul. Men så tydlighet tror jag överlag, annars kan det misslyckas. (Ingrid) 

 
Citaten ovan visar på att socialsekreterarna menade att användandet av tejping inte är något 
som kan stå på egna ben. Socialsekreteraren måste vara aktiv och medveten i sina handlingar 
för att tejpingsessionerna ska bli gynsamma. 
 

7.1.6 Hindrande	faktorer	
Socialsekreterarna beskrev långt fler fördelar än nackdelar när de pratade om hur och varför de 
använder sig av tejping men något som kom upp var att tejping inte passar för alla barn. De var 
överens om att metoden måste individanpassas. Speciellt beskrev de att tejping inte passar för 
barn som är oflexibla och som har svårt att välja. Dessa barn kan fastna i detaljer kring vilken 
figur som ska vara vilken person och kan bli fixerade vid figurernas utseende eller vid rekvisitan 
generellt. De beskrev också att en del barn har svårt att koncentrera sig och att det då blev för 
mycket lek. Vidare kräver metoden att socialarbetaren går ur sin bekvämlighetszon. Resultatet 
av O'Reilly och Dolans (2016, s. 1191) studie visar att socialsekreterarna måste anpassa sig till 
barnets nivå för att barnets röst ska bli hörd. Øvreeide (2010, s. 29) hävdar att i alla situationer 
som rör barn är barnet själv en central informationskälla. Om socialsekreterarna många gånger 
känner sig osäkra inför att prata med barn så kommer de att undvika detta. Resultatet blir att 
samtalen med barnen uteblir.  Socialsekreterarna tyckte även att det ibland kunde vara svårt att 
hinna med att anteckna under tejpingsessionerna. Utifrån detta kom de in på att det är fördel-
aktigt att fotografera det som barnet har byggt upp samt att ljudupptagning under samtalet hade 
varit bra. Detta är inget som socialsekreterarna gör i dagsläget. 
 
Tejping kan även innebära vissa svårigheter för barnen. Barn med diagnoser eller någon form 
av funktionsnedsättning kan ha svårt att välja ut figurer och detta kan komma att ta lång tid av 
mötet. Vidare kan barnen även ha svårt att koncentrera sig på själva samtalet. Angående tejping-
ens målgrupp fanns det oenighet inom gruppen. Åsikterna gick isär mellan att tejping fungerar 
för tonåringar, det gäller bara att socialarbetaren kan anpassa språket och själva tro på metoden. 
En annan åsikt var att tonåringar kan uppleva metoden som töntig då det innebär att använda 
sig utav dockor. En socialsekreterare beskrev en svårighet så här: 
 

Jag hade ett riktigt misslyckat samtal där jag skulle träffa en pojke på dagis i ett rum och 
han hade flera olika diagnoser och han levde ett jätterörigt liv liksom. Då hade jag med mig 
hela väskan med figurer och grejer liksom. Det var helt omöjligt, jag fick inte fram någon-
ting nästan. Men så tänker jag att det säger en del också om hur den pojken hade det, för att 
de flesta andra barn i den åldern funkar det men han hade kaos i sitt liv. Så det lärde mig 
någonting också, dels kanske att man ska ha färre figurer men också kanske att det inte 
funkar alltid men att det inte är metoden det är fel på utan att han hade det för svårt med 
annat. Det blev mer tydligt i alla fall att han behövde en förändring. (Frida) 
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I det här fallet var barnets familjesystem rörigt och socialsekreteraren fick ingen hjälp av 
tejpingfigurerna när hon skulle kommunicera med barnet. I en sådan här situation tänker vi att 
det kanske skulle ha fungerat bättre att använda sig av något annat slags hjälpmedel. Det kan 
också vara så att barnet bara hade behövt mer tid för att lära känna socialsekreteraren och förstå 
vad som förväntades av honom. Vi misstänker att socialtjänstens överbelastning kan göra att 
de inte alltid har möjlighet att avsätta den tid som vissa barn skulle behöva för att kunna för-
medla sina tankar och behov. Detta styrker även Winters et al. (2016, s. 9) resultat som pekar 
på att svårigheterna med att kommunicera med barn delvis återfinns i strukturella faktorer.  
 

7.2 En	metod	som	underlättar	vårt	arbete	–	avslutande	diskussion	
Vi anser att när socialsekreterarna inom socialtjänsten beskriver sina erfarenheter av att arbeta 
med metoden tejping när de kommunicerar med barn handlar det främst om att tejping under-
lättar deras arbete. Det framkom under fokusgruppsintervjun att socialsekreterarna genom 
tejping kunde få mer information från barnet på kortare tid. Det i sin tur leder till att de kan 
göra bättre utredningar och bedömningar där barnets åsikt kan beaktas i en högre grad. De me-
nade även på att barnen blir mer delaktiga i samtalet när de använder sig utav tejping. I social-
tjänstlagen (SFS 2001:453) 11 kapitlet 10 § föreskrivs det att i frågor som rör barnet ska barnet 
ges möjlighet att framföra sina åsikter. Vi anser att det blev tydligt under fokusgruppsintervjun 
att socialsekreterarna i högsta grad strävar efter att uppfylla dessa krav i sitt arbete. Vidare 
beskrev socialsekreterarna att tejping var en nödvändighet i samtal med barn och att de inte 
förstår hur man kan jobba utan det.  
 

Jag tänker om man vet någonting om barns utveckling och barns förmågor i vissa åldrar så 
är det svårt att tänka sig att man inte skulle ha något hjälpmedel på det här viset. (Frida) 

 
Det som Frida säger i citatet ovan visar på att det finns ett behov av att använda sig utav hjälp-
medel i samtal med barn. Detta styrks av Øvreeide (2010, s. 125) som menar att barn upp till 
fyra år blir mycket hjälpta av att kommunikationen förstärks av olika typer av “realistisk lek” 
som kan konkretisera samtalet. Barn behöver något konkret, exempelvis situationskonstrukt-
ioner i ett dockskåp eller liknande, för att språkbruket ska vara någotsånär stabilt. Utan någon 
konkret och observerbart sammanhang knutet till det barnet pratar om blir det svårt att förstå 
barnets språk. Vi menar att upplevelsen på det aktuella socialkontoret var att tejping är ett vik-
tigt hjälpmedel i deras arbete. Socialsekreterarnas upplevelser samt erfarenheter delas med kol-
legorna på arbetsplatsen vilket bidrar till att hela systemet kan komma att få en viss uppfattning, 
om till exempelvis en metod, tack vare relationerna socialsekreterarna emellan.  
 
Socialsekreterarnas erfarenhet av tejping är att det bidrar till en helhet när de ska göra en utred-
ning samt bedömning av ett barns behov. De kan få mer information från barnet, de kan ge 
information till barnet, de kan förstå det sammanhang som barnet befinner sig i och på så sätt 
få ett helhetsperspektiv på barnets situation och därigenom göra en så bra bedömning som möj-
ligt. Vi anser även att den kontext som socialsekreterarna verkar inom kan påverka i vilken 
utsträckning de använder sig utav tejping samt hur mycket barnen gynnas utav det. Inom soci-
altjänsten har socialsekreterarna en begränsad tid på sig att skriva en utredning samt göra en 
bedömning om vad som är det bästa för barnet, detta påverkar såklart hur de använder sig utav 
tejping i det sammanhang som de verkar i. När ett barn blir aktuellt hos socialtjänsten, speciellt 
vid föräldrakonflikter, bildas ofta ett stort och konfliktladdat system kring barnet. Systemet 
består då ofta av kortvariga kontakter med olika funktioner gentemot barnet och dess situation. 
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De olika delarna av det “stora omsorgssystemet” ger ofta delvis motstridande och splittrad in-
formation till barnet vilket inte är till barnets fördel. Även om både föräldrarna och den offent-
liga omsorgspartern, socialtjänsten, upplever och uttrycker att samarbetet är “för barnets bästa” 
(Øvreeide 2010, ss. 33, 38).  
 
Sammanfattningsvis beskriver socialsekreterarna tejping som ett viktigt hjälpmedel som de 
gärna använder sig av vid barnutredningar. De menar att kommunikationen med barn underlät-
tas och att barnen blir mer delaktiga i utredningsprocessen när de använder sig av tejping.  

7.3 BUP	-	Bra	att	ha	på	sin	kunskapsrepertoar		
Här nedan följer en redogörelse för hur kuratorerna på BUP beskrev sina erfarenheter av 
tejping. Fokusgruppsintervjun med medarbetarna på BUP resulterade i sex olika underteman. 
Dessa resulterade i temat Bra att ha på sin kunskapsrepertoar vilket redogörs för avslutnings-
vis. 
 

7.3.1 Barnperspektivet	
Kuratorerna på BUP beskrev att användningen av tejping i samtal med barn bidrar till att det 
blir mindre pressande för barnet i samtalssituationen. Barnen behöver inte kunna något innan 
de kommer till samtalet utan de lär sig metoden snabbt när den introduceras och är med på 
noterna. Kuratorerna menade på att tejping kan hjälpa barnen att vidga sin berättelse om sig 
själv och att barnen kan få hjälp att tänka på andra sätt som de kanske inte hade tänkt på innan. 
Barnen kan även med hjälp av figurerna märka skillnad på olika känslolägen och att de kan få 
hjälp att upptäcka saker utifrån i själva situationen med hjälp utav tejpingfigurerna. Vidare be-
skrev kuratorerna att de har upplevt att barn har ett större motstånd till att rita än att använda 
sig utav tejpingfigurerna.  
 

Tidigare har jag använt mig utav att rita med papper och pennor och så men [...] det tycker 
jag har varit lite mer motstånd ‘jamen jag kan inte rita och det blir inget fint och sådär’. 
Men här behöver man inte kunna nånting utan man använder sig utav dom här figurerna 
och det blir alltid nåt som blir bra. (Kristina) 

 
Citatet ovan är ett exempel på hur kuratorerna beskrev att tejping beaktar barnperspektivet. 
Kuratorerna pratade inte särskilt om barnperspektiv men eftersom de arbetar med barnpsykiatri 
så märktes det tydligt genom hela fokusgruppsintervjun att de alltid hade barnets perspektiv i 
fokus. Behandlingen på BUP utgår alltid från barnets behov (Momcilovic 2016). En möjlig 
förklaring till detta är, som vi ser det, att inom BUP är barnen patienter och kuratorerna skriver 
alla journalanteckningar i barnets journal. Hos socialtjänsten däremot kan barnen bli aktuella 
även utifrån föräldrarnas problematik. Detta utgör en skillnad i och med att barnet inte alltid är 
den primära klienten för socialsekreterarna utan ibland blir aktuella sekundärt till sina föräld-
rar.     

7.3.2 Terapeutiskt	arbete	
Kuratorerna på BUP beskrev att de arbetar terapeutiskt med tejping. Fokusgruppsintervjun kret-
sade till största del av olika beskrivningar av hur de jobbar rent praktiskt med tejping i sitt 
terapeutiska arbete. Bland annat använder de tejping för att åskådliggöra olika situationer. Tack 
vare att barnet ställer fram tejpingfigurer så kan barnet och kuratorn titta på samma sak och 
hamna i samma position. Tejping kan även användas för att gestalta barnets sociala nätverk. 
Det gör att kuratorerna kan se och förstå det sociala system som barnet lever i. Barnet kan med 
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hjälp av tejpingfigurerna få visa vad som händer i olika situationer exempelvis på skolgården. 
Med hjälp av kuratorn kan barnet sedan få testa att genom figurerna göra på andra sätt och se 
vad som kan hända då. Kuratorerna beskrev att det är bra för barnet att kunna titta på vad som 
händer istället för att bara samtala om det. Barnen kan flytta på tejpingfigurerna och testa olika 
scenarier tack vare dessa. De tredimensionella figurerna möjliggör att de kan reglera, flytta och 
vända fokus i samtalet. Genom tejpingfigurerna kan de få mycket information på kort tid. De 
kan få en helhetsbild av barnets perspektiv. Med hjälp av tejping kan de även ge psykoedukation 
till barn. "Psykoedukation avser riktad information i olika former till personer med psykiska 
problem, vanligen också till deras familjer, om problemens natur, samtal med och om patienten 
om deras sätt att och relatera till varandra." (Psykologiguiden u.å.b). Kuratorerna berättade vi-
dare att de ofta fotar det som barnet har byggt upp. Fotona kan de sedan använda i sitt jobb på 
olika sätt, ett exempel är att de kan ha med sig till bilderna till nästa tillfälle som hjälp för att 
minnas. De tyckte även att tejpingsessionerna med fördel kan filmas.  
 
Kuratorerna berättade att de även använder tejping för att hjälpa barnet att hantera delsjälv, 
inre- och yttre relationer. Vidare beskrev de att de ofta och gärna använder sig av känslofigu-
rerna4. De vill gärna att barnets alla känslolägen kommer fram. Känslofigurerna kan användas 
för att fråga om samtalet är på en okej nivå, hur nära man kan komma en svårighet och hur 
mycket stöd som barnet behöver. De kan även användas för att hitta sårbarhetskänslor och 
styrka. Kuratorerna berättade också att tejpingsessionerna alltid är i nutid men att de ofta för-
flyttar samtalet till både dåtid och framtid. Kuratorn har sin egen tejpingfigur, en alterego figur, 
och denne flyttar sig tillsammans med barnet i tiden. I dessa situationer har de alltid en trygg 
plats i nutid att återvända till. En av deltagarna gav följande exempel på hur detta kan gå till: 
 

I traumabearbetning är ju viktigt att man har liksom ett säkert ställe och komma tillbaka till 
när man ska in och vara i det där läskiga, hemska, fruktansvärda, så då har jag ju oftast 
liksom nutidspersonen och den står jag bredvid och så brukar vi ha nån liten hjälp, en hund, 
kanske en verklig hund eller nåt sånt där vi är ett gäng och en mamma kanske som man kan 
gå till, det har hänt flera gånger. Men det jag har gjort några gånger det är ju att när man 
har spelat upp eller visat nån väldigt otäck, skitjobbig övergreppsscen till exempel att nu-
tidstjejen och jag har gått dit och sagt saker till den här personen som har gjort övergreppet, 
tagit bort honom och sen sagt, det är inte ditt fel kom ska vi ta hand om dig och sådär och 
det blir jättestarkt och då är man igång och jobbar terapeutiskt. (Pia) 

 
Vi menar att detta är ett målande exempel på hur tejping kan användas vid traumabearbetning. 
Det visar även på att kuratorernas arbete är barnpsykiatri och behandling. Genom att visualisera 
sådant som har varit kan barnet och kuratorn se vad som har hänt tidigare och hur det är nu. 
Med hjälp av tejpingfigurerna kan barnet och kuratorn flytta samtalet tillbaka i tiden och prata 
om traumat i nutid. Det kan bli väldigt starka upplevelser för barnet att återuppleva olika trau-
man exempelvis övergrepp. Kuratorerna beskrev även vikten av att prata om framtiden. Att ta 
reda på vad barnet vill i framtiden och vad barnet skulle vilja öva på. När deltagarna började 
prata om att flytta tejpingsamtalet framåt i tiden sa en kurator:  

                                                
 
 
 
 
4 Känslofigurer - minifigurer av trä med olika ansiktsuttryck som symboliserar olika känslor som bar-
net kan ha, exempelvis; glad, ledsen, arg.  
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Det är ju början härifrån, att inge hopp. Att klara livet. Eller hur? (Kristina)  

 
Kuratorerna pratade väldigt positivt om sina erfarenheter av att använda tejping vid kommuni-
kation med barn. Citatet ovan är ett exempel på att kuratorerna berättade att de vill stärka barnen 
inför framtiden. Alla barn som är på BUP har haft olika svårigheter i livet och kuratorerna 
menade att de inte bara vill behandla svårigheterna eller problemen som har varit utan att de 
även vill skicka med barnen hopp och framtidstro.  
 
Kuratorerna på BUP beskrev att de använder tejping i alla möjliga olika sammanhang och med 
många olika typer av patienter. De menade att tejping var speciellt bra vid möte med yngre barn 
men att det kunde användas framgångsrikt även med äldre barn, tonåringar upp till 18 år och 
också för att visa olika scenarier för föräldrar eller vårdnadshavare. En av deltagarna beskrev 
hur tejping hade gett stora framsteg med en tjej i övre tonåren:  
 

Och där är det ju jätteanvändbart och speciellt när det är svårt att prata om saker tänker jag 
för ibland, ofta i traumabearbetning skriver ju vi berättelser också men det bygger ju ändå 
på att man ändå ska kunna, orka, våga säga dom här orden [...]. Flera, bland annat en tjej 
[...] som hade så svårt att prata om det här men när vi började använda, hon var ju nästan 
18 år när vi började med figurerna men det blev väldigt bra. (Pia) 

 
Det här citatet visar på att kuratorerna på BUP med framgång använde sig av tejping även i 
kommunikation med tonåringar. I fokusgruppsintervjun med socialsekreterarna på socialtjäns-
ten fanns det kritiska röster mot att använda sig av tejping med tonåringar. Vi menar att det var 
tydligt under fokusgruppsintervjun med kuratorerna på BUP att övervägande delen av deras 
arbetsuppgift innebär att de kommunicerar med barn och tonåringar i olika åldrar och det fanns 
därmed inte samma osäkerhet kring detta.  
 

Nämen även med utagerande och så och just det här med att bromsa såna som far omkring 
och är snabba och som behöver någonting att pilla på som har den typen av problematik. 
(Pia) 

 
I de här ärendena där det är mycket splittrade familjemönster liksom familjehemsplacerade 
barn som har alla möjliga släktingar på olika håll. (Kristina) 
 
Ja eftersom jag jobbar och det är mitt intresseområde så passar det ju väldigt bra med många 
traumaärenden tänker jag, eller traumabearbetningar, men jag tänker att det finns många 
andra svårigheter som det också passar för. (Pia)  

 
Vidare beskrev de att tejping var speciellt användbart vid traumabearbetning och traumarelate-
rad terapi. Boyd Webb (2003, s. 421) styrker att lek- och uttryckande behandlingsmetoder är 
idealt för att kommunicera effektivt med sörjande barn som har förlorat en närstående, vilket 
måste räknas som en form av trauma. Kuratorerna beskrev också att tejping med fördel kan 
användas med barn som har samspelssvårigheter. Även för barn med autism kan tejping fungera 
bra eftersom det för dessa barn kan vara särskilt hjälpsamt att kunna titta på olika känslor och 
sitt sammanhang med hjälp av tejpingfigurerna. Tejping kan också fungera bra när de träffar 
utåtagerande barn eller barn som är livliga och har svårt att sitta stilla. Dessa barn blir hjälpta 
av att det är tillåtet att flytta på träfigurerna samtidigt som de måste behärska sig lite eftersom 
alla figurer som de har ställt upp kan rasa annars. Att lekterapi är verksamt för barn med utage-
rande beteende stärks av resultatet av Ritzi, Ray och Schumans (2017) studie. Vidare använde 
de tejping när det är svårt för barnet att prata om olika saker på grund av trauman eller andra 
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orsaker. Det är ofta hjälpsamt för barn med orosproblematik och de hade använt det som hjälp 
för att behandla tvång. I det sammanhanget användes tejping för att barnet skulle få illustrera 
vart ångesten fanns och i vilken kontext det kändes bättre.   
 

7.3.3 Förhållningssätt	
Kuratorerna på BUP tyckte inte att tejping var en metod utan snarare ett kommunikationssätt 
eller ett förhållningssätt. De beskrev tejping som ett hjälpmedel som är till nytta och till hjälp 
när de samtalar med barn. Vidare återkom de till många gånger att tejping kan användas på 
många olika sätt och i väldigt många olika situationer.  
 

Det är verkligen ett förhållningssätt. Man kan använda och plocka fram i alla möjliga sam-
manhang. (Gunvor) 
 
Det inte är en metod egentligen utan ett kommunikationssätt mera kan man väl säga. (Pia) 
 
Men jag tänker en nackdel med alla redskap, om man kallar det här för ett redskap inte en 
metod, så är det ju så att man får använda det som går och det är bra att ha det lite på 
repertoaren ha lite vad man kan välja på [...] det finns så många andra pedagogiska grejer 
som är så himla bra [...] allt möjligt som underlättar är ju bra. (Gunvor) 

 
Dessa citat menar vi visar på att kuratorerna på BUP ser tejping som ett av många hjälpmedel 
de använder sig av i sitt arbete. Under intervjun förstod vi att kuratorerna på BUP besitter lång 
erfarenhet och mycket kunskap. De verkar ha en bred repertoar av olika metoder och förhåll-
ningssätt som de hela tiden anpassar efter det aktuella barnet och dess behov. Vi har benämnt 
tejping som en metod då utvecklarna av tejping samt Socialstyrelsen använder sig av begreppet 
metod (Nilsson & Sjölin-Nilsson 2016a; Socialstyrelsen 2017).  
 

7.3.4 Handledning	och	stöd	
Kuratorerna på BUP berättade att de hade en väldigt bra extern handledare vilket var otroligt 
viktigt för dem. Efter handledningen kände de sig stärkta och positiva. De beskrev också att de 
var flera på arbetsplatsen som var utbildade i tejping. Det gjorde att de kunde ta hjälp av sina 
kollegor vilket de gärna gjorde. Vidare beskrev de även att det var roligt att dela erfarenheter 
om tejping med sina kollegor. Vi anser att kuratorerna på BUP var mycket tydliga med vikten 
av att få handledning i sitt arbete. I vår fokusgruppsintervju på socialtjänsten framkom det där-
emot ingenting om behov eller önskemål av handledning. Denna skillnad är intressant och pa-
radoxal eftersom deltagarna i vår fokusgruppsintervju på BUP hade väldigt lång erfarenhet både 
av sitt arbete och av tejping medan socialsekreterarna hade betydligt kortare både yrkeserfaren-
het och erfarenhet av tejping. Betydelsen av handledning och stöd är något som tas upp i tidigare 
forskning (se exempelvis Ulvik 2015; Ruch 2013; Bell 2012).  
 

7.3.5 Krav	på	kuratorn	
Kuratorerna beskrev att de själva behöver ta till sig och tro på tejping för att kunna använda det 
i samtal med barn. Det är även viktigt att fråga barnen om det är okej att använda sig utav 
tejping i samtalet och att kuratorerna fokuserar på det som fungerar under tejpingsessionen. 
Vidare menade de på att tejping underlättar för dem själva och att de känner sig mer fria när de 
inte ständigt behöver fundera på vilka frågor de ska ställa utan kan ställa frågor mer indirekt. 
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Att ställa frågor indirekt är även fördelaktigt för barnet eftersom det blir mindre hotfullt. Kura-
torerna beskrev att metoden kräver att de tydligt förklarar den för barnen och att de måste indi-
vidanpassa utifrån det särskilda barnet. Det kan exempelvis innebära att säga figurer istället för 
dockor då figurer kan uppfattas som en mer neutral och inte så barnslig benämning. 
 

Jag tänker att man har tränat upp sig lite på att inte säga dockor för det kan ju, utan figurer 
för det är mer neutralt, inte barnsligt för det kan ju vara känsligt att vara barnslig i en viss 
ålder. (Pia) 

 
Citatet ovan visar att tejping kräver kunskap och medvetenhet från kuratorn för att sessionerna 
ska bli gynsamma. Exempelvis kan ordval vara av betydelse för ett lyckat samtal med barn. Vi 
upplevde att handledning och kollegialt stöd, som tidigare nämnt, var en hjälp för att medve-
tandegöra ordval och tillvägagångssätt för kuratorerna.  
 

7.3.6 Främjande	och	hindrande	faktorer	
Kuratorerna beskrev hur användandet av tejping på olika sätt kan främja kommunikationen med 
barn. Bland annat att det upplevdes som mindre pressande för kuratorn att använda sig av 
tejping än att inte ha något hjälpmedel. Genom användningen av tejping går det snabbt att se 
tydliga mönster i samtalet och det går att få en tydlig bild av det som man pratar om. Kurato-
rerna beskrev även att samtalet blir lugnare när man tittar på figurerna och tejpar tillsammans 
rent praktiskt samt att det blir en bättre samverkan och kommunikation mellan dem och barnet. 
Bromfield (1995) stärker att lekterapi förbättrar relationen mellan kuratorn och barnet samt att 
det breddar kommunikationen. Ytterligare främjande faktorer som beskrevs med tejping var att 
det kan blandas med andra metoder och att det går att användas ensam tillsammans med barnet, 
även om det underlättar när man är två. Det är även en stor hjälp i ärenden med splittrade fa-
miljemönster och i samtal där kuratorn vill ställa indirekta frågor. Kuratorerna berättade även 
att tejping ger glädje i jobbet och att det känns meningsfullt och hoppfullt att använda sig utav 
metoden. Vidare säger de att de skulle kunna använda sig utav tejping mer än vad de gör samt 
att allt som underlättar är bra. En av kuratorerna uttryckte sig såhär: 
 

Det blir synligt och konkret och att man gör nånting att man inte sitter och ‘hur mår du?’, 
liksom sitter och stirrar på varandra det tänker jag underlättar att det går att visa, det går att 
flytta, det går att liksom ja visa vad som händer klassiker bråket på skolgården eller bråket 
med brorsan hemma eller nånting sånt där. Att man kan testa och göra på nåt annat sätt och 
se vad som händer då. (Pia) 

 
Det här citatet menar vi visar att kuratorernas arbete är att hjälpa barn som har svårigheter eller 
problem. I dessa situationer kan det vara hjälpsamt att använda sig av tredimensionella figurer 
som både kuratorn och barnet kan titta på. Det blir inte samma press på barnet att prata om 
jobbiga händelser om fokuset ligger på figurerna istället för på barnet. Vidare innebär kurato-
rernas jobb att behandla barn med olika former av psykiska besvär och genom tejping kan de 
låta barnen testa att göra på nya sätt och se vad som händer då och hur det känns. Detta stärks 
av Østgårds (2009) studie som visade på att lekterapi både kan användas som kommunikations-
hjälpmedel samt för att kunna ställa en diagnos på ett barn.  
 
Kuratorerna ansåg även att tejping är lekfullt och roligt för bägge parter. Det är lättillgängligt 
på så sätt att om tejpingfigurerna finns på arbetsplatsen så är det lätt att plocka fram och använda 
sig av dem i sitt arbete. Det underlättar att barnen ställer upp figurer eftersom det tack vare 
figurerna går att visuellt visa och flytta på tejpingfigurerna. När barnen ställer upp figurerna så 
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blir det lättare för kuratorerna att hålla ordning på vem som var vem och det ger en ökad för-
ståelse för barnets berättelse, det klargör helt enkelt. Att tejpingfigurerna står på bordet gör att 
terapeuten och barnet slipper sitta och stirra på varandra. Många barn är noggranna när de väljer 
figurer och ställer upp dem vilket ger ett långsammare tempo i mötet vilket kuratorerna såg som 
en fördel då det annars är lätt att prata för snabbt. Kuratorerna beskrev också att tejping ger ett 
bättre flöde i samtalet. Det går att backa i sessionen och ta pauser ifall det behövs. Metoden är 
mer fri än BOF (Barnorienterad familjeterapi) menade en kurator och de andra höll med. BOF 
är en mer styrd metod där två terapeuter är involverade. Den ena terapeuten arbetar tillsammans 
med familjen i samlek. Den andra terapeuten filmar sessionen samt ansvarar för samtalet efter 
leken (Nilsson & Sjölin-Nilsson 2016c). Vidare menade kuratorerna att tejping gör att det inte 
blir så hotfullt för barnen eftersom frågor kan ställas mer indirekt. De beskrev även att tejping 
kunde bidra till att samtalet blev vidgande och salutogent. En annan fördel var att man tillåts 
använda många sinnen när man använder sig av tejping. Ytterligare fördelar var att de inte 
behöver introducera patienterna i någon konstig metod samt att det blev synliggjort vilka barnen 
inte har kontakt med vilket kan vara viktigt. Slutligen beskrev dem att en av de främsta anled-
ningarna till att de väljer att använda sig av tejping är för att de har erfarenheter av att det verkar 
fungera bra i behandling av många patienter.  
 
Kuratorerna beskrev inga tydliga nackdelar med metoden men beskrev däremot en del faktorer 
som kan hindra att de använder sig utav tejping i samtal med barn. De beskrev att det underlättar 
om de har egna tejpingfigurer på sitt rum och att det kan bli hindrande att inte ha det. Vidare 
beskrev de att tejping kan ta tid och att kuratorn behöver ge barnet den tid hen behöver. I vissa 
situationer har det även hänt att barnen inte vill använda sig utav figurerna eller tycker att det 
är barnsligt, då är det bara att anpassa sig efter barnet och plocka bort figurerna. Oftast är det 
föräldrarna som har mer motstånd gentemot tejping än barnen vilket även kan vara ett hindrande 
för användningen av metoden. Kuratorerna beskrev vidare att det kan vara svårt att hinna med 
att anteckna under samtalet om man använder sig utav tejping. De påpekade även att organisat-
ionen de arbetar i påverkar möjligheterna för användandet utav tejping i samtal med barn. Detta 
styrks av resultatet av Bells (2012, s. 1) studie vilket hävdar att socialarbetare måste ges stöd 
och utbildning.  
 

7.4 Bra	att	ha	på	sin	kunskapsrepertoar	–	avslutande	diskussion	
Vi tolkade att kuratorerna på BUP beskrev att tejping är en del av deras kunskapsrepertoar. Det 
blev tydligt att kuratorerna besitter mycket kunskap och erfarenhet av att samtala med barn och 
att de använder tejping som ett hjälpmedel i sitt terapeutiska arbete. Tejping var bara ett av 
många hjälpmedel som de använde sig av. I samband med detta vill vi referera till Bromfield 
(1995, s. 444) vars studie belyser att dockor kan bredda repertoaren av kommunikation mellan 
terapeut och barn. Kuratorerna återkom ständigt till att användningen av tejping beror på kon-
texten. 
 

Jag tror att det skulle kunna användas mer [...] man kan slänga fram den när man känner att 
nu skulle det vara bra att visa eller göra på något annat sätt än att bara sitta här och prata 
men ja som sagt jag har ändå använt det i alla möjliga sammanhang och oftast har jag känt 
att det här har varit till nytta och till hjälp och det har verkat som att de som deltar och eller 
dom jag träffar har känt att det är okej. Men jag har en erfarenhet precis som du också att 
det blev inte bra eller då är det ju bara att plocka bort det och säga nä nä att det här funkar 
ju inte även om jag själv hade en tanke att det skulle vara till nytta så men jag tror att det är 
ännu mer användbart än vad jag själv använder det. (Pia) 
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Man kan blanda in massa andra sätt att jobba på ihop med det här. (Pia) 
 
En annan socialarbetare uttryckte sig på liknande sätt: 
 

Ja, svar på dina frågor nu är att det liksom det beror på [...] Man kan göra på alla möjliga 
sätt. [...] Därför att det är inte ett specifikt program att jobba med den och den problematiken 
liksom. (Gunvor) 

 
Citaten ovan pekar på att tejping går att tillämpa med barn som har många olika typer av svå-
righeter. Kuratorerna menade även på att tejping inte är något specifikt program att följa utan 
att det kan användas i många olika sammanhang samt situationer. Både i fråga om när tejping 
ska användas eller inte användas, med vilka patienter det kan vara verksamt samt när i behand-
lingen det i så fall kan vara hjälpsamt och i vilket syfte tejping skulle användas. Vi menar att 
det blev tydligt att de hade anammat tejping snarare som ett förhållningssätt i sin kunskapsre-
pertoar än som ett standardiserat verktyg. Medan socialsekreterarna beskrev tejping som en 
metod talade kuratorerna om tejping som ett förhållningssätt och vi uppfattade att de var mer 
flexibla i användandet av tejping. På BUP möter kuratorerna många olika typer av patienter 
med olika svårigheter och problem. Att kunna anpassa sig efter det aktuella barnet tänker vi 
därmed är av yttersta vikt. I fokusgruppsintervjun blev det också tydligt att kuratorerna på BUP 
inte har samma tidspress som socialsekreterarna på socialtjänsten då de ofta arbetar länge med 
varje patient. Socialsekreterarna nämnde vid flera tillfällen att tejping ofta gjorde att de fick 
mycket information från barnet på kort tid vilket de såg som en stor fördel. Kuratorerna på BUP 
menade också att tejping ofta ledde till att barnen berättade mycket på kort tid men tidsaspekten 
i sig var inte en anledning till att de valde att använda sig av tejping.  
 

Det är ju för att vi tycker att det är så hjälpsamt liksom i många möten. (Pia) 
 
Att tejping är hjälpsamt när de kommunicerar med barn kan vi förstå utifrån den tidigare forsk-
ning som vi har studerat (se exempelvis: Øvreeide 2010, Boyd Webb 2003; Kool & Lawyer 
2010).  
 
Sammanfattningsvis beskrev kuratorerna tejping som ett förhållningssätt snarare än en metod. 
De berättade att de använder sig av tejping vid behandling av många olika sorters problematik 
alltifrån traumabearbetning till tvång. Vidare menade kuratorerna att de anpassar användandet 
av tejping utifrån situationen och det aktuella barnet. Ibland passar metoden bra och ibland 
mindre bra. De beskrev tejping som ett av många hjälpsamma pedagogiska verktyg.  
 

7.5 Jämförande	analys	
I ett jämförande perspektiv har vi kunnat sammanfatta likheter och skillnader i användningen 
av tejping inom socialtjänsten och BUP i följande figur som vi ska kommentera nedan mer 
teoretiskt. Detta avser att svara på vår tredje frågeställning: Vilka likheter och skillnader finns 
det mellan socialarbetare inom socialtjänsten och BUP i deras beskrivning av sitt arbete med 
metoden tejping vid kommunikation med barn? 
 
Likheterna bestod i att socialarbetarna från båda systemen beskrev att tejping ofta underlättar 
kommunikation med barn. De var överens om att tejping är bra för och uppskattat av barn. Vi 
uppmärksammade dock en skillnad i hur de respektive grupperna talade om barn, där vi tolkade 
att kuratorerna hade ett tydligare uttalat barnperspektiv än socialsekreterarna. Detta resulterade 
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i att vi valde undertemana Bra för barn och Barnperspektivet för att påvisa att det fanns en 
skillnad. Socialarbetarna i båda verksamheterna beskrev att barnen tack vare tejpingfigurerna 
blir mer spontana i sitt berättande till skillnad från ett samtal utan tejping. Det gör att socialar-
betarna får mycket information från barnet på kort tid. De var också överens om att tejping gör 
samtalet mindre pressande för barnet i och med att socialarbetaren och barnet inte sitter och 
stirrar på varandra utan fokus hamnar på bordet och tejpingfigurerna. De tredimensionella fi-
gurerna minskar risken för att socialarbetaren och barnet missförstår varandra eftersom de rent 
fysiskt tittar på samma sak. När barnet tillåts vara aktiv och ställa fram figurerna och tejpa blir 
samtalet mer jämbördigt. Socialarbetarna från båda systemen var dessutom överens om att det 
är roligt att arbeta med tejping. 
 

7.5.1 Tabell	2.	Skillnader	i	metodanvändningen		

 Socialtjänsten BUP 

Syfte Utredning Behandling 

Metodanvändning Manual Förhållningssätt 

Handledning Ej uttalat Uppskattat och 
efterfrågat 

Annat Krav Glädje 

Sammantaget Standardiserat Mångfald 

 
Utifrån vår studie fann vi att socialarbetarna på socialtjänsten och BUP delvis använder meto-
den tejping utifrån olika syften. Medan socialsekreterarna beskrev att de använder sig av tejping 
för att underlätta utredningarna beskrev kuratorerna att de använder tejping i behandlingsarbete. 
Även metodanvändningen anser vi skiljer sig åt mellan de båda verksamheterna. Socialtjänsten 
har anammat det som en manual medan BUP ser det som ett förhållningssätt och ibland kom-
binerar det med andra metoder.  Handledning fanns inte med i vår intervjuguide utan det var 
någonting som kuratorerna lyfte på eget initiativ. Trots att vi inte hade för avsikt att diskutera 
handledning anser vi ändå att detta är ett viktigt biresultat att presentera eftersom att kuratorerna 
upprepade gånger poängterade värdet av detta. Handledning nämndes inte i intervjun med so-
cialsekreterarna, då denna fokusgruppsintervju gemfördes först fick vi inte möjlighet att fråga 
specifikt om detta. Kuratorerna uppgav att de hade handledning vilket var mycket uppskattat 
och hjälpsamt. När socialsekreterarna beskrev sitt arbete med tejping lät det delvis kravfyllt. 
De talade om att det hade varit lättare för dem att inte använda sig av tejping och att de var 
tvungna att kliva ur sin bekvämlighetszon. Kuratorerna beskrev arbetet med tejping som gläd-
jefyllt samt hoppfullt. Speciellt efter handledning i tejping kände de sig positiva och stärkta. De 
berättade att deras jobb annars kunde vara ledsamt och tungt men att tejpingen var ett lustfyllt 
inslag i arbetet. Enligt vår tolkning beskrev socialsekreterarna tejping som ett standardiserat 
verktyg medan kuratorerna talade om mångfald i användningen.  
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7.6 Jämförande	analys	ur	ett	systemteoretiskt	perspektiv	
Först vill vi påminna om de skillnader som dessa två organisationer har vad gäller deras sam-
hälleliga uppdrag, vilket har redogjorts för utförligare i bakgrunden. Socialtjänsten syftar till att 
utreda och bedöma barn och ungas behov av olika stödinsatser så som exempelvis familjehem 
eller kontaktfamilj.  BUP å andra sidan är en specialistverksamhet för barn och unga som visar 
symptom på, eller löper risk att utveckla, medelsvår till svår psykisk ohälsa och/eller utveckl-
ingsrelaterade funktionsnedsättningar. Den tidigare analysen syftade till att jämföra verksam-
heterna. Nedan följer en jämförande analys ur ett systemteoretiskt perspektiv.  
 
Likheterna som vi fann i de olika gruppernas beskrivningar av sina erfarenheter av att arbeta 
med tejping vid kommunikation med barn grundar sig i systemet. De båda verksamheterna ar-
betar med barn som har det svårt på olika sätt. De var överens om att tejping ofta är mycket 
hjälpsamt för att underlätta kommunikation med barn. Inom socialtjänsten är det viktigt att få 
reda på barnets åsikt och uppfattning om olika saker, exempelvis hur barnet upplever sin hem-
situation, för att socialsekreterarna ska kunna göra en så bra bedömning som möjligt. Systemet 
måste följa gällande lagstiftning vilket tvingar socialsekreterarna till barnsamtal. Ulvik (2015, 
s. 205) betonar att när samtalet är en skyldighet för de professionella är det av yttersta vikt att 
ha en etisk medvetenhet. Likväl som samtal kan vara välvilliga och stödjande kan de även vara 
direkt skadliga för barnet om socialsekreterarna inte gör ett korrekt yrkesetiskt ställningsta-
gande.   
 
Skillnaderna som finns i hur socialsekreterarna och kuratorerna beskriver sina erfarenheter av 
tejping kan förstås genom de system som de verkar inom. Systemens logik avgör socialarbetar-
nas handlingsutrymme och metodanvändningen. Inom BUP utgörs kommunikation med barn 
ofta av bearbetande samtal. De ger stöd och information till barnet. Samtalen ska kunna ge 
barnet nya sätt att se på sig själv och sin situation. Kommunikationen mellan barn och social-
sekreterarna inom socialtjänsten utgörs däremot av utredande samtal. Dessa syftar huvudsakli-
gen till att tillgodose omsorgsansvariga och beslutsfattande vuxnas behov av att få information 
som underlag till sina bedömningar. Utredande samtal bidrar indirekt till att tillgodose barnets 
behov eftersom de gärna ska leda till någon form av insats eller ingripande. Samtalet kan vara 
helt avgörande för barnet men det är den vuxnes syn på barnet och dess situation som är centralt 
(Øvreeide 2010, s. 172).  Socialsekreterarna befinner sig i ett system som kraftigt tidsbegränsar 
deras arbete vilket regleras i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 11 kap 2 §. Utredningen ska be-
drivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får so-
cialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid. Det finns därför ofta en motsättning 
mellan beslutssystemets behov av tid för att fatta beslut och barnets behov. I det praktiska ar-
betet prioriteras ofta de formella och rättssäkerhetsmässiga behoven på bekostnad av barnets 
behov (Øvreeide 2010, s. 46). Kuratorerna på BUP har inte samma tidsbegränsning då de, i alla 
fall rent teoretiskt, kan ha kvar barnet som patient fram till barnets 18-årsdag (Momcilovic 
2016). Dock rapporteras om mycket långa väntetider till BUP, vilket torde göra att de profess-
ionella upplever viss tidspress (se exempelvis Rissvik 2016; Lindvall 2017). Inom socialtjänsten 
har det under lång tid varit en hög omsättning bland personalen i hela landet vilket leder till 
problem inom systemet speciellt för de grupper som jobbar med barn och unga. En hög perso-
nalomsättning kan medföra att erfarenhetskapitalet dräneras (se exempelvis Wihlborg 2016; 
Sundström 2015). Det sociala arbetet har kritiserats för att undgå krav på kunskap vilket anses 
vara oroväckande då socialarbetare kan göra interventioner av svåra slag exempelvis omhän-
derta ett barn (Denvall & Vinnerljung 2006, s. 15). BUP har inte haft den typen av hög perso-
nalomsättning även om det på senare tid har larmats om att många psykologer lämnar BUP i 



 
 
 
 

38 

vissa län (se exempelvis Heineman 2016, s. 8). Inom socialtjänsten arbetar uteslutande socio-
nomer och politiker (Barnombudsmannen 2016a; Barnombudsmannen 2016b). På BUP arbetar 
bland annat psykologer, socionomer, läkare och sjuksköterskor som är specialister inom barn- 
och ungdomspsykiatri (BUP 2016). Vi menar att det kan vara utvecklande och vidga den pro-
fessionellas perspektiv att arbeta tillsammans med andra yrkeskategorier. Som socionom krävs 
oftast en psykoterapeututbildning för att få arbeta inom BUP. Psykoterapeututbildningen tar 
flera år och genomförs parallellt med arbetet (Wihlborg 2017). Med hänsyn av detta menar vi 
att anställda på BUP ofta torde vara äldre och därmed besitta längre erfarenhet än anställda 
inom socialtjänsten. Detta är något som Tham (2008, s. 21) har diskuterat. Hon menar att socio-
nomer ofta börjar sin karriär inom den sociala barnavården och försörjningsstöd medan de med 
längre erfarenhet återfinns inom det terapeutiska fältet. Mot bakgrund av detta hävdar vi att 
visst stöd för att kunna generalisera vårt resultat även till socialarbetare i andra län finns. Något 
som tål att upprepas är att systemen har olika uppdrag. Socialtjänstens uppdrag är att utreda 
barn och unga medan BUP’s uppdrag är att utreda och behandla psykiatriska besvär hos barn 
och unga. Dessa olika uppdrag medför att det blir skillnader mellan dessa olika systems logik 
samt hur socialarbetarna beskriver sina erfarenheter av att arbeta med tejping. De båda verk-
samheternas uppdrag har betydelse för hur de använder tejping, metodanvändningen anpassas 
efter systemet. Således innebär det att sättet som socialsekreterarna och kuratorerna beskriver 
användningen av tejping kan förklaras av respektive systems logik snarare än av individerna. 
Systemteori hjälper oss att se systemet som ansvarigt eftersom det sätter gränser för handlings-
utrymmet. 
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8 Avslutande	diskussion		
I detta kapitel kommer vi att föra en avslutande diskussion kring studien och de frågeställningar 
som har besvarats. Vi kommer dessutom att föra en kritisk reflektion, för att sedan avsluta med 
att presentera studiens kunskapsbidrag samt ge förslag till vidare forskning.  
 
Syftet med vår studie har varit att undersöka och jämföra hur socialarbetare inom socialtjänsten 
och BUP beskriver sina erfarenheter av sitt arbete med metoden tejping vid kommunikation 
med barn. Vidare har vi haft för avsikt att identifiera likheter och skillnader mellan de olika 
verksamheterna och deras beskrivningar av sina erfarenheter av tejping. Den teoretiska ana-
lysen gjordes utifrån systemteori, vilket underlättade för oss att analysera, förstå och förklara 
de likheter och skillnader som vi fann. Studien visar på att socialsekreterarna och kuratorerna 
har liknande erfarenheter av att tejping underlättar kommunikationen med barn men även att 
det finns skillnader i deras beskrivningar. Samtliga deltagare beskrev tejping som en metod där 
barnen blir delaktiga och som underlättar kommunikationen mellan barnet och socialarbetaren. 
Tejping beskrevs även som ett hjälpmedel och som en viktig del för att socialarbetarna ska 
kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Socialsekreterarna beskrev tejping mer som ett standardi-
serat verktyg som underlättade när de skulle göra sina utredningar medan kuratorerna på BUP 
beskrev tejping som ett hjälpmedel för att förstärka det terapeutiska behandlingsarbetet bland 
en mångfald av metoder. En annan skillnad mellan systemen var att socialsekreterarna inte ar-
betar i team med andra yrkeskategorier och får således inte möjlighet att ta del av olika per-
spektiv. På BUP arbetar man i team och de som vi intervjuade hade dessutom handledning i 
tejping vilket gav ytterligare trygghet. Beskrivningarna av dessa skillnader kan förklaras med 
hjälp av begreppet system (se exempelvis Öquist 2008, ss. 11-12; Michailakis och Schirmer 
2014, ss. 5, 9). Socialsekreterarna och kuratorerna befinner sig inom olika verksamheter med 
olika mål och syften. Verksamheterna kan ses som system och därmed är det systemets logik; 
mål, syfte samt handlingsutrymme som är avgörande för hur och på vilket sätt socialarbetarna 
kan utföra sitt arbete. Inom socialtjänsten kommuniceras med tejping för att få information till 
sina utredningar och indirekt hjälpa barnen. Inom BUP används tejping för att stödja och be-
handla barnen mer direkt. Systemen gör att det blir skillnad i metodanvändningen.  
 
Det sociala arbetet har kommit att präglas av en marknadslogik där standardiserade metoder 
har blivit norm (Ponnert & Svensson 2015, s. 215). Människobehandlande organisationer har 
idag mycket gemensamt med marknadslogiken som kräver effektiva metoder, exempelvis spe-
cialiserade arbetsenheter. Socialsekreterarna förväntas hålla sig till metoder för att uppfylla or-
ganisationens krav på transparens samt utvärdering (Ponnert & Svensson 2016, ss. 595-596). 
För att höja kvaliteten på det sociala arbetet med barn har socialstyrelsen på regeringens upp-
drag infört en lagändring vilken ska öka förutsättningarna för att barn och unga får insatser av 
god kvalitet (SOSFS 2014:7). Vi menar att ambitionen med lagändring, tydliga riktlinjer och 
evidensbaserade metoder är till för att möta den kritik som finns gentemot socialtjänsten. Tan-
ken med detta är givetvis god då det syftar till ett mer rättssäkert system samt en kvalitetshöj-
ning. Tydliga föreskrifter kan även kännas tryggt att luta sig emot för nyexaminerade social-
sekreterare. Ponnert och Svensson (2016, ss. 595-596) menar dock att det finns en ökad risk med 
dessa riktlinjer och administrativa sätt att tänka då socialsekreterarna riskerar att bli osäkra när 
det kommer till att göra professionella bedömningar. När professionella måste följa standardi-
serade verktyg och riktlinjer kan det leda till att de får en låg självkänsla i sin professionella 
yrkesroll. Det kan bli problematiskt då organisationens mål att uppnå hög säkerhet kan leda till 
osäkra socialsekreterare som följer standardiserade riktlinjer. Vi menar att den osäkerheten kan 
leda till att barnets möjlighet att få sina åsikter framförda begränsas. Standardiserade metoder 
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riskerar att bli en teknik snarare än en hjälp för barnet. Istället för att metoder underlättar arbetet 
för socialsekreterarna riskerar de att bli en börda. I en kritisk analys kan socialsekreterarnas 
beskrivning av tejping ses som ett koncept eller standardiserat verktyg medan kuratorerna på 
BUP mer ser det som ett förhållningssätt eller ett kommunikationssätt. Detta beror dock inte på 
socialarbetarna utan snarare på den logik som idag råder inom socialtjänsten. Vi anser därmed 
att det är av betydelse att socialarbetare bör ha en professionsetisk medvetenhet när de använder 
sig av olika metoder då de kan användas till olika syften. Liknande resonemang förs av Banks 
(2013 ss. 601-602) som hävdar att det är en svår balans mellan att vara personligt engagerad och 
samtidigt ta professionellt ansvar. Det personliga engagemanget och det professionella ansvaret 
är varandras motsatser på samma gång som de kompletterar varandra och krävs inom det sociala 
arbetet. Denna svåra balansgång innebär att socialarbetare måste vara medvetna om att samma 
metod kan användas till olika syften. Vi anser att det är av yttersta vikt att vara medveten om 
hur viktigt det är med professionsetiska reflektioner. Med professionsetik syftar vi på att yrkes-
utövandet ska bygga på moraliska värderingar (Øvreeide 2003, s. 51). Detta är särskilt aktuellt 
nu i samband med det uppmärksammade Kevin-fallet där stark kritik har riktats mot de pro-
fessionella (se exempelvis Svensson 2017; Schützer 2017).  
 
En del av resultaten hos vår studie liknar de resultat som exempelvis Bromfield (1995), Boyd 
Webb (2003) och Ulvik (2015) har funnit om att hjälpmedel i form av olika lekbaserade metoder 
vid kommunikation med barn är att föredra. Deltagarna i vår studie har beskrivit tejping som 
ett hjälpmedel vid kommunikation med barn och därmed anser vi att det finns skäl till att tejping 
bör användas i större utsträckning än vad vi har fått uppfattning om att det idag gör. En be-
gränsning med vår studie är att vi inte kan göra anspråk på att ge en generaliserad bild av detta 
fenomen. Vi har enbart intervjuat två olika verksamheter samt ett begränsat antal deltagare, se 
genomförande i metodkapitlet. Vi anser däremot att det finns tidigare forskning som stärker 
vårt resultat vilket medför att vår studie ändå skulle kunna vara till nytta för det sociala arbetet. 
  

8.1 Kritisk	reflektion	
Systemteori har hjälpt oss att förstå familjeterapi i allmänhet och socialarbetarnas erfarenheter 
och upplevelser av metoden tejping utifrån respektive system i synnerhet. Tack vare systemte-
ori kunde vi lyfta deltagarnas beskrivningar till en högre nivå och koppla samman dem med 
socialtjänsten och BUP's logik. Utan systemteori, se teorikapitlet, är risken att vi hade fastnat i 
individernas beskrivningar och fått svårigheter med att jämföra de olika verksamheterna i ett 
mer strukturellt perspektiv. Valet att utgå från systemteori har säkerligen inneburit att vi har 
valt bort andra förklaringar till socialarbetarnas beskrivningar. Exempelvis hade Goffmans dra-
maturgiska perspektiv kunnat belysa interaktionen deltagarna emellan. Vi förde ett resonemang 
kring huruvida denna teori skulle vara hjälpsam i vår studie men valde att bortse från Goffmans 
(2009) teori utifrån att vi inte var ute efter att undersöka interaktion mellan deltagarna. Hade 
interaktionen mellan deltagarna stått i fokus för vår studie hade den dramaturgiska teorin kunnat 
vara lämplig. Vi såg kopplingar mellan tejping och Goffmans begrepp aktör, roll, interaktion, 
framträdande och social roll (Goffman 2009, s. 9). Då vårt syfte är att jämföra hur grupper 
beskrev sina erfarenheter och upplevelser av ett specifikt ämne inom två olika system kan 
systemteori anses mer lämplig. 
 
Valet av fokusgrupper gjordes utifrån att vi var intresserade av att jämföra två olika verksam-
heters samlade beskrivning av sina erfarenheter och upplevelser av tejping. Genom fokusgrupp-
sintervjuer fick deltagarna möjligheter att utbyta och utveckla sina tankar om metoden. Vi är 
medvetna om att få antal deltagare i den ena fokusgruppen utgör en begränsning av vårt arbete. 
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Hade utrymme funnits hade vi gärna gjort fler fokusgruppsintervjuer med socialarbetare från 
socialtjänst och BUP inom flera län för att öka vår studies generaliserbarhetsanspråk. Att vår 
studie bygger på enbart två fokusgruppsintervjuer utgör även det en begräsning vilket vi är 
medvetna om. Vi anser dock att vi fick fyllig empiri vilken utgjorde ett skäligt material för vår 
analys.  
 
Analysen av vårt empiriska material har förmodligen färgats av vår bristande kunskap om fa-
miljeterapin samt av vår förförståelse om socialtjänsten och BUP. Vi har genom vår analys valt 
att lyfta de delar och citat som vi har funnit mönster och motsättningar i. Det innebär att vissa 
delar kan ha fått mindre utrymme. Om någon annan hade genomfört vårt studie finns sannolik-
heten att hen hade valt att lyfta andra delar vilket hade kunnat ge studien en annan inriktning. 
Vi är medvetna om att en informant från varje fokusgrupp har citerats fler gånger än övriga. 
Alla informanterna i fokusgrupperna kom till tals och vi poängterade att allas åsikter var av 
samma vikt. En brist kan vara att två deltagare med lång erfarenhet av tejping gavs mer ut-
rymme av de andra deltagarna under fokusgruppsintervjuerna. Av detta skäl kom dessa infor-
manter också att förekomma flest gånger i vårt datamaterial vilket ledde till att de citerades flest 
gånger.  
 

8.2 Studiens	kunskapsbidrag	och	förslag	på	vidare	forskning	
I denna studie har vi bidragit med en ökad förståelse samt kunskap kring metoden tejping och 
dess tillämpning inom socialtjänsten och BUP. Genom socialarbetarnas berättelser kan vi få en 
inblick i hur de beskriver sina erfarenheter av att arbeta med tejping i kommunikation med barn. 
Därigenom kan vi bättre förstå hur tejping kan användas för att underlätta kommunikationen 
med barn inom två skilda verksamheter. Vi kan även genom vår teoretiska utgångspunkt förstå 
varför det skiljer sig mellan de olika verksamheterna, vilket har med systemens logik att göra. 
Vi har upptäckt att socialtjänsten tidigare enbart krävt lämplig utbildning men att kraven på 
senare tid har ökat till att innefatta socionomexamen för att bedöma insatser som rör barn. Inom 
BUP behövs förutom socionomexamen dessutom grundläggande terapeututbildning. Dessutom 
finns flera olika yrkeskategorier inom BUP vilket ger ett brett perspektiv. Systemteori har gett 
att vi kan se att systemet sätter ramarna för socialsekreterarna. Kommunikationen utformas ut-
ifrån att utredning är uppgiften. Medan BUP's verksamhet i huvudsak är behandlande vilket ger 
en mer terapeutisk användning av metoden. Generellt kan vi bidra till hur det sociala arbetet 
kan utvecklas i kommunikation med barn.  
 
Ytterligare vetenskapliga studier behövs för att fördjupa kunskapen om tejpings mångsidiga 
användningsområde. Vi ser därför ett behov av att göra mer omfattande explorativa studier för 
att undersöka hur tejping skulle kunna användas inom det sociala arbetets praktik för att under-
lätta kommunikation med barn. Förslag på ytterligare forskning skulle kunna vara att ta del av 
barns erfarenheter av tejping i respektive system. Vidare skulle det även vara intressant att inom 
socialtjänsten jämföra barnutredningar där tejping har använts respektive inte har använts. Så 
vitt vi känner till använder sig de flesta socialtjänster i Sverige inte av tejping i sina barnutred-
ningar. I vår studie hävdade en av socialsekreterarna, på en socialtjänst som använder sig av 
tejping, att tejping spelar en mycket viktig roll i utredningsprocessen. “Det känns som nödvän-
digt på något sätt att ha det. Det skulle vara svårt att göra våra utredningssamtal annars. Det 
skulle inte bli samma. Det skulle inte bli lika bra.” (Erika). Mot bakgrund av detta är tanken på 
att majoriteten av utredningssamtalen i Sverige sker utan användandet av tejping tämligen häp-
nadsväckande. Studien väcker därmed funderingar kring om kommunikationen mellan social-
arbetare och barn ofta är bristfällig. Kan det vara så att barnets röst inte kommer fram i den mån 



 
 
 
 

42 

som socialtjänstlagen och barnkonventionen föreskriver? Eller använder sig socialarbetare av 
andra metoder för att underlätta kommunikationen med barn? I relation till vår studie menar vi 
att detta är ett område som kräver mer kunskap och ytterligare forskning.    
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Förklara studiens syfte och nämn varför studien är viktig att genomföra. 
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