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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur barnkonventionens artikel 12, barns rätt att komma 

till tals tillämpas i familjebehandling genom att göra en pilotstudie. Familjebehandlare inom 

kommunens öppenvård fick svara på hur de gjorde barn delaktiga, på vilket sätt barn kom till 

tals och ifall det fanns tillfällen när barn inte skulle delta i familjebehandlingen. För att få svar 

på dessa frågor gjordes en semistrukturerad telefonintervju. Den valda teorin var systemteori.  

Studien innefattade även familjebehandling, barnkonventionen och BBIC. Resultatet visade 

att familjebehandlarna använde olika arbetsmetoder för att få barn att komma till tals. Det 

fanns en stor flexibilitet kring metoderna att göra barn delaktiga och kring att skapa möjlighet 

för att få barn att prata. Det fanns tillfällen då barn inte skulle delta i familjebehandlingen till 

exempel när föräldrarna hade egna svårigheter och när det är fanns övervägande 

vuxenproblem.   

Nyckelord: Barnkonventionen, artikel 12, delaktighet, systemteori, familjebehandlare, 

familjebehandling. 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate if the article 12 of the Convention of the Rights of 

the Child to be heard is applied in family treatment by making a pilot study. Family 

practitioners within the municipal outpatients care had to answer how they did involve the 

children, the manner in which children were heard and if there were times when children 

should not be participate in family treatment. To get answers to these questions a semi-

structured survey was made. The selected theory was systems theory.  The study also included 

the Convention of the Rights of the Child, family treatment and BBIC. The results showed 

that family practitioners used various methods to get children to be heard. There was a lot of 

flexibility around these practices making children involved and creating the opportunity to get 

children to talk. There were times when children should not participate in family therapy for 

example when parents had their own difficulties and when it was a predominantly adult 

problem. 

Keyword: Convention on the Rights of the Child, article 12, participation, systems therapy, 

family practitioner, family treatment. 

 



 
 

 

 

Innehållsförteckning 

Barnets röst i familjebehandling ................................................................................................ 1 

Introduktion ................................................................................................................................ 1 

Teori ........................................................................................................................................... 2 

Systemteori ......................................................................................................................... 4 

Barnkonventionen ............................................................................................................... 4 

BBIC ................................................................................................................................... 6 

Tidigare forskning ...................................................................................................................... 6 

Barnets del i familjebehandling och i familjeterapi ............................................................ 7 

Syfte ........................................................................................................................................... 9 

Frågeställning ............................................................................................................................. 9 

Metod ......................................................................................................................................... 9 

Urvalsgrupp ................................................................................................................................ 9 

Bortfallsanalys ............................................................................................................................ 9 

Material och procedur .............................................................................................................. 10 

Validitet och reliabilitet ............................................................................................................ 10 

Etiska överväganden ................................................................................................................ 10 

Databearbetning ....................................................................................................................... 11 

Resultat ..................................................................................................................................... 11 

Resultatdiskussion .................................................................................................................... 20 

Metoddiskussion ....................................................................................................................... 22 

Slutsatser .................................................................................................................................. 22 

Förslag till fortsatt forskning .................................................................................................... 23 

Referenslista ............................................................................................................................. 24 

Bilaga 1. ................................................................................................................................... 26 

Bilaga 2. ................................................................................................................................... 28 

 



1 
 

Barnets röst i familjebehandling 

Introduktion 

Sveriges riksdag har sedan 1990 godkänt FNs barnkonvention (Regeringskansliet, 2006). 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som handlar om att stärka barnets ställning i 

samhället varav artikel 12 handlar om barnets rätt att komma till tals och att det ska 

respekteras (Unicef, 1989). 2010 godkände Sveriges riksdag strategin för att stärka barns 

ställning i Sverige (Regeringskansliet, 2014). Socialstyrelsen skriver att barnets bästa och alla 

barns möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande är en viktig del i deras arbete.  

Kommunernas socialförvaltningar arbetar utifrån socialstyrelsens riktlinjer bland annat genom 

att använda sig av utredningssystemet Barns Behov I Centrum (BBIC). 

(www.socialstyrelsen.se). Ett av syftena med BBIC är att stärka barnperspektivet och 

delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Efter en BBIC utredning kan en familj bli 

erbjuden familjebehandling eller någon form av familjeterapi om behovet finns. Hanson 

(2012) menar att arbetet som familjebehandlare innebär att man arbetar med hela eller delar 

av familjen. Behandlingen bör ha systemteoretisk utgångspunkt för att kallas 

familjebehandling. Systemteorin ser familjen som en helhet där varje del påverkar varandra 

och där relationerna är viktigare än de individuella egenskaperna (Lundsbye et al., 2010). Idag 

finns det ingen entydighet kring vilka som ska delta i familjebehandlingen utan det är upp till 

varje familjebehandlare att göra en egen bedömning vilka familjemedlemmar man träffar.  

I Sverige har man under de senaste hundra åren arbetat för att stärka barnens ställning i 

samhället. Utifrån det välfärdssamhälle och ny lagstiftning som byggts upp har även barnens 

rättigheter ökat och barndomen har varit knuten till värdfärdsstaten i form av skola, daghem, 

socialtjänst och familj (Sandin & Halldén, 2003). Lundstöm (1996) menar att social kontroll 

präglade en stor del av samhället i början av förra sekelskiftet. Det var framförallt 

industriarbetarklassens barn i storstäderna som skulle kontrolleras. Det innebar att man kunde 

tvångsomhänderta de barn och unga som var vanartiga eller som riskerade att bli det. Ett par 

decennier senare centraliserades barnavården och man införde obligatoriska 

barnavårdsnämnder. Under den här tiden hade läkarkåren en stark roll i vilka 

förklaringsmodeller som skulle ligga till grund inom barnavården. Modellerna byggde på ett 

biologiskt synsätt men ersattes så småningom av psykoanalytiska teorier. Det innebar att man 

blev mer intresserad av störningar inom familjen och man började intressera sig för 

framförallt de små barnen i den sociala barnavården. I början på 80-talet blev barnavården 

mer fokuserad på familjen och den tidigare kontrollfaktorn ersattes av klienternas frivillighet 

och självbestämmande. På 90-talet uppmärksammades det att vissa grupper av barn och unga 

blev försummade av socialtjänsten. Det fanns brister i hur man utförde dokumentation och 

utredningar och det behövdes bättre förebyggande och strukturinriktade insatser för barn och 

unga. Det saknades kompetens, bra kunskap, strategier och metoder för socialtjänstens barn 

och ungdomsarbete. I den nya lagstiftningen hänvisades det till FNs barnkonvention med 

betoningen på att socialtjänsten skulle utgå från barnets bästa genom att skriva in det i lagens 

första paragraf. Lagändringen innebar således en förskjutning från familjefokus till ett 

barnperspektiv (Lundström, 1996). 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Teori 

Systemteori är en teori som innefattar barnkonventionen utifrån dess uppfattning att alla 

familjemedlemmar är en del av ett problem så även barnen och att barnets röst också ska 

höras i familjen. I den här studien kommer BBIC endast presenteras kort för att få en inblick i 

hur utredningssystemet hänger ihop med barnkonventionen och familjebehandling. 

Familjebehandling ingår i en rad olika begrepp som syftar till att man arbetar med familjer. 

Familjebehandlarna i den här studien arbetar utifrån den BBIC utredning som ligger till grund 

för insatsen vilket innebär att barnet står i centrum för insatsen. Huruvida barnet själv ska vara 

med är inte något som är självklart trots att barnkonventionen ska vara implementerad i 

familjebehandlingen. 

Familjebehandling är en insats som ingår i begreppet ”behovsprövat personligt stöd” och det 

är en vanlig insats inom kommunernas individ och familjeomsorg. I många kommuner finns 

det särskilda behandlingsgrupper vars syfte är att erbjuda stöd hjälp och råd till familjer på 

hemmaplan. Relationsproblem är ett vanligt problem vilket kan resultera i att familjen blir 

erbjuden familjebehandling (Löwenborg & Sjöblom, 2009).  

Familjebehandling kan betraktas som en paraplybeteckning för flera insatser. Insatserna kan 

bland annat bestå av familjesamtal, samspelsbehandlingar, enskilt stöd till barn, unga eller 

föräldrar, nätverksarbete, familjerådslag, handledning av familjehem, hemma-hos terapi, 

familjestöd, familjeterapi, hemma hos- behandling och familjesamtal, par- och 

äktenskapsterapi, familjerådgivning och miljöterapeutiskt arbete med familjer (Berg, 1997; 

Hansson, 2012; Löwenborg & Sjöblom, 2009; Juul, 1992; Ringborg, 2012).  

Familjebehandlingsfältet uppkom på 70-talet utifrån insikten att dåtidens individuella insatser 

var otillräckliga.  Man tog då in fler familjemedlemmar i behandlingen utifrån de nya 

teoretiska riktningarna kommunikation och systemteori. Grundantaganden och filosofin 

bakom familjebehandlingen har påverkats av familjeterapin i mycket hög grad där man 

arbetar utifrån hypotesen att en persons beteende hänger ihop med omgivningen. För att 

bedöma och behandla familjen som en enhet använder man sig av tekniker och kunskap som 

utvecklats inom familjeterapin (Hansson, 2012). 

Internationellt används olika begrepp för att urskilja vilka behov en familj har samt graden av 

problematik. ”Family support” innebär att man arbetar med förebyggande insatser i familjen. 

Det innebär att på ett tidigt stadium identifiera risk och sårbarhetsfaktorer och att ge stöd och 

vägledning i föräldraskapet. En annan är ”family preservation” vilket är en insats som är 

avsedd för familjer som har blivit aktuella hos sociala myndigheter utifrån att de har en svår 

problematik. Det svenska begreppet familjebehandling kan definieras som en blandning av 

dessa två internationella eftersom man arbetar med så olika problematik och varierande 

svårighetsgrad (Löwenborg & Sjöblom, 2009). 

Hansson (2012) definierar familjebehandling utifrån tre delar. Han menar att dessa delar bör 

ingå för att det ska kallas familjebehandling. Den första delen är att insatsen riktas mot 

familjer. Den andra är att man har ett synsätt som innebär att man kan förstå ett problem 

utifrån kunskaper om hela familjen. Familjebehandling bör också definieras utifrån 

systemteori som tar upp interaktionen och relationen mellan människor. Familjebehandling 
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kan användas på hela eller delar av familjen eller i familjer där flera generationer ingår. 

Hansson (2012) hävdar att det både är viktigt och till och med en demokratisk rättighet för 

barnet att delta i familjebehandlingen. Man bör alltid ha ett familjeperspektiv och se 

individuella problem och svårigheter i detta perspektiv. Man kan således arbeta individuellt 

men utifrån ett familjeperspektiv i familjebehandling. Även Berg (1997) menar att de 

värderingar som ligger bakom familjebehandling är att det bästa sättet att hjälpa barnet är att 

stärka familjen som enhet. En familjebehandlare arbetar med att använda familjens resurser, 

stärka det band mellan barn och föräldrar som redan finns samt stödja föräldrarna i att vara 

kompetenta i sin föräldraroll. Berg hävdar likt Hansson att det behövs speciella kunskaper och 

färdigheter för att kunna hjälpa familjen och stärka dess resurser och arbeta med familjens 

nätverk. Berg skriver att huvudsyftet med familjebehandlingen är att bevara familjen som 

enhet samtidigt som man garanterar familjemedlemmarnas säkerhet vilket skiljer sig något 

från Hanssons definition som inte tar upp familjens säkerhet i sin beskrivning. Det finns idag 

närmare 250 olika inriktningar inom familjebehandlingsfältet (Hansson, 2012).  Berg (1997) 

har definierat familjebehandling utifrån sin egen arbetsbeskrivning. Hon menar att arbetet är 

intensivt och målinriktat. Man arbetar i behandlingsteam. Efter en behovsprövning gör man 

upp om olika mål för behandlingen tillsammans med familjen. Man arbetar i tidsperioder om 

3-6 månader vanligtvis hemma eller i någon annan lokal. Man kan kombinera 

familjebehandlingen med annan typ av behandling. Man anpassar familjebehandlingen utifrån 

den enskilde familjen.  

Hansson (2012) skriver att familjebehandlingsinsatser finns på olika nivåer där familjeterapi 

kan ses som en specialinriktning. Ringborg (2012) presenterar familjeterapi som en serie 

familjesamtal vars syfte är att förändra och lindra beteendemässiga, och eller sociala 

känslomässiga problem. Familjeterapi leds av en utbildad psykoterapeut med en 

familjeterapeutisk inriktning. Alla parter ska vara överens om att det är familjeterapi man 

håller på med och inget annat. Samtalet vägleds av vetenskapliga metoder och det bedrivs på 

en mottagning eller på en institution som har till uppdrag att ha psykoterapeutiska uppgifter. 

Samtalet är strukturellt utformat efter den specifika teori som terapeuten utgår ifrån. Hansson 

(2012) skriver att familjeterapi endast borde utföras av legitimerade psykoterapeuter med 

familjeinriktning. Titeln familjeterapeut är inte är skyddad, vem som helst kan kalla sig det. 

Legitimationen blir då en kvalitetsstämpel för de klienter som söker behandling. 

Inom familjeterapin har det utvecklats flera olika riktningar och tekniker där var och en har 

lämnat sitt bidrag till hur man kan arbeta i familjeterapi (Lundsbye et al., 2010). En av dessa 

är den strukturella skolan. I den omstruktureras familjens struktur genom att arbeta med dess 

gränser och hierarkiska system. För att kunna göra det behöver man samgå med alla 

familjemedlemmar för att sedan skapa en obalans och utmana symtomet (Minuchin, 1990). 

Den systemiska skolan arbetar med cirkulära frågor, intervjuer och observerande system som 

tekniker för att uppnå förändring. Barnet ses som en del av systemet och deltar således i 

samtalen (Boscolo, Cecchin, Hoffman & Penn, 1990).  En tredje är den narrativa skolan som 

använder olika tekniker där man omskapar tankar och handlingar för att ändra uppfattningar 

om sig själv och familjen. I den narrativa skolan finns det tydliga arbetsmetoder för att föra in 

barnet och barnets röst (White, 2012).  
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Systemteori 

Systemteori är ett samlingsbegrepp som innehåller flera olika teorier. Den har sitt ursprung i 

USA. Efter första världskriget arbetade dåtidens främsta vetenskapsmän med att utveckla en 

förståelse för hur man kan beskriva samband. Detta tankesätt var ett resultat efter att ha 

studerat maskiner och sett hur olika komponenter i maskiner blev en fungerande/icke 

fungerande helhet.  Man studerade helheten och inte delarna i ett system för att förstå 

interaktionen och hur det påverkar systemet (Bertalanffy, 1969). 

Familjeterapins historia tog sin början på 50-talet.  Den psykiatriska behandlingen 

dominerades av psykoanalysen och det var genom psykoanalysen som den första grunden till 

ett familjedynamiskt tänkande bildades. Familjen var en viktig del av problemet men man såg 

snarare problemet genom att titta bakåt i tiden och inte på att behandlingen skedde utifrån 

relationerna. Från att behandlingen varit individuellt inriktad började man bjuda in patientens 

familjemedlemmar till terapisessionerna (Hansson, 2012). Man upptäckte snart att när en 

familjemedlem blev frisk från sin sjukdom så blev någon annan sjuk och man började tänka 

utifrån att sjukdomen fyllde någon funktion i familjen då den bibehöll familjens status. 

Familjeteorins grundare var skolade inom den psykoanalytiska skolan men utifrån deras 

förhållningssätt till familjen betonade de snarare skillnaderna än likheterna mellan de olika 

teorierna. Man hävdade att det gick att lösa problem genom att se samspelet mellan personer 

här och nu istället för att titta bakåt i tiden (Schödt & Egeland, 1994). Utifrån dessa fynd 

riktades intresset mot den generella systemteorin som en möjlig förklaringsmodell för att 

beskriva hur familjemedlemmar svarade mot varandra på ett självkorrigerande sätt. Efter ett 

intensivt forskande växte kunskapen om familjeterapi fram på 60-talet vilket ledde till en mer 

enhetlig vetenskaplig teori (Lundsbye et al., 2010). 

Grunden i systemteorin kommer från den generella systemteorin som ser familjen som ett 

system med olika delar som relaterar och korrigerar varandra sinsemellan (Bertalanffy, 1969). 

Alla system har en tröghet mot förändring och systemet strävar mot att nå en balans och ett 

jämviktsläge. Jämviktsläget, homeostasen behöver inte var något positivt. Processen i en 

familj kan vara kaotiska medan mönstren är stabila. För att behålla jämvikten regleras 

systemet tillbaka till utgångsläget ifall man försöker gör vissa förändringar. Man utgår från att 

det finns en symtombärare som håller kvar jämvikten tillsammans med övriga 

familjemedlemmar (Lundsbye et al., 2010). Satir (1973) menar att genom att träffa hela 

familjen kan man få syn på hur samspelet är mellan familjemedlemmarna och hur det 

samspelet påverkar var och en i familjen. En familj beter sig som en enhet där symtomet fyller 

en funktion hos individen samtidigt som symtomet också fyller en familjefunktion. Det kan ha 

sin uppkomst i familjesystemet men också i händelser som sker utanför kärnfamiljen som 

sociala förändringar, någon som lämnar kärnfamiljen, arbetslöshet m.m. 

Barnkonventionen 

Regeringskansliet (Regeringskansliet, 2006) gör en beskrivning av barnkonventionens 

framväxt. Den frivilliga barnrättsrörelsen fick sitt genombrott i England och i Sverige åren 

efter första världskriget. Krigets påverkan på barnen var uppenbar, många barn hade farit illa 

och man menade att barnen var politikens offer. Mot denna bakgrund ville de brittiska 

aktivisterna bakom organisationen Save the Children ge barnen mänskliga rättigheter. Dessa 
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rättigheter skulle ges utrymme och följas av politiken. Organisationen startade en kampanj i 

syfte att driva igenom sina förslag. Idén om barns rättigheter innebar att samhället skulle 

ansvara för att barnen skulle få sina grundläggande behov tillgodosedda vilka var att få skydd 

mot utnyttjande och diskriminering, att få uttrycka sin mening och att bli respekterade. 

Kampanjen gav resultat och ett första steg mot dagens barnkonvention togs 1924 då en första 

deklaration skrevs av Nationernas Förbund. År 1959 antogs Förenta Nationernas Deklaration 

om Barnens Rättigheter. Detta var ett tyngre dokument än det tidigare och det innehöll en 

10punktslista på barns rättigheter. Dessa två deklarationer var enbart principutlåtanden och de 

hade ingen bindande effekt på världens regeringar. Tre decennier senare, i november 1989, 

antog FN:s generalförsamling en konvention om barnets rättigheter. Konventionen innebär att 

varje regering som har godkänt konventionen måste respektera den och rapportera vad den 

gjort för att genomföra den. Barns rättigheter är universella och ska gälla i alla länder och i 

alla samhällen. Konventionen gör den enskilda regeringen ansvarig för att konventionen 

respekteras. Barnkonventionen är inriktad på det enskilda barnets rättigheter att få sina 

basbehov tillgodosedda, rätten till skydd mot utnyttjande och diskriminering samt rätten till 

medinflytande genom att få uttrycka sin åsikt och få den respekterad. När FN-kommittén tog 

sig an uppgiften att utarbeta riktlinjer för barnkonventionen utkristalliserades fyra 

grundläggande allmänna principer. Dessa principer finns i  från artikel 2 barnets rätt att få del 

av barnets rättighet, artikel 3 barnets bästa ska vara ledande i alla beslut som rör barn, artikel 

6 barnets rätt till skydd och utveckling och artikel 12 barnets rätt att få uttrycka sina åsikter 

och att det ska respekteras (Regeringskansliet, 2006). 

Unicef (Unicef, 1989) skriver följande om artikel 12: 

 

Artikel 12 

”1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet” 

(Unicef, 1989 s. 18) 

 

2010 godkände regeringen strategier för att ytterligare stärka barns rättigheter. En av dessa 

strategier innefattar artikel 12 i barnkonventionen och handlar om barns rätt att komma till 

tals och uttrycka sina åsikter. Avsikten är att strategin ska vara en utgångspunkt både på 

statlig och kommunal nivå och dessa strategier ska verkställas inom verksamheterna för att 

säkerställa barnets rättigheter (Regeringskansliet, 2014). 

Enligt artikel 12 ska samhället ge barn rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör barnet 

utifrån barnets ålder och mognad. För att kunna ge barnet möjlighet att komma till tals och 

uttrycka sin åsikt krävs det kunskap i hur det ska uppfyllas i den egna verksamheten. Det är 

viktigt att skapa en trygg miljö, att ha anpassade arbetssätt och relevanta metoder för att ge 

barn möjlighet att få komma till tals. Barnkonventionens artikel 12 menar inte bara att barnet 
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fritt ska få uttrycka sina åsikter, åsikterna ska dessutom anses ha betydelse. Utifrån barnets 

ålder och mognad har barnet rätt att höras i domstol eller få sin röst hörd via ombud. Artikel 

12 innehåller inga specifika åldersgränser vad gäller ålder och mognad. Man behöver göra en 

bedömning utifrån varje enskilt barns förmåga att förstå och anpassa situationen därefter 

(Regeringskansliet, 2014).  

BBIC 

BBIC är ett resultat av ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan socialstyrelsen, kommuner och 

forskare. Utgångspunkten är att sätta barn och unga i centrum och skapa en nationell enighet 

kring ett system som hanterar handläggning och dokumentation på socialförvaltningarna. 

BBIC bygger på en helhetssyn om barns och ungas utveckling inom fysisk, psykisk och 

beteendemässig utveckling. Insatsen familjebehandling bestäms efter avslutad utredning och 

den är behovsprövad. Insatsen sker i samråd med familjen. I BBIC finns ett tydligt mål att 

”stärka barn ställning i den sociala barnavården i enighet med socialtjänstlagen och FN:s 

barnkonvention” (Barns Behov i Centrum, 2013, s. 17). Synen på barn som egna personer 

med egna rättigheter måste dock kopplas ihop med att barnet är en del av det sammanhang 

och den familj som barnet befinner sig i.  

En stor del av socialtjänstens arbete sker idag med utgångspunkt att hitta fungerande 

hemmaplanslösningar.  En hemmaplanslösning kan vara familjebehandling. När en familj har 

tackat ja till familjebehandling bjuds familjen och behandlingsansvarig in till ett 

uppstartsmöte tillsammans med socialsekreteraren. Utifrån de behov som identifierats i 

utredningen formas konkreta och uppföljningsbara mål och eventuella delmål. På mötet 

bestäms vem som gör vad, vilka roller var och en har och vem som ansvarar för vad. 

Planeringen dokumenteras i en genomförandeplan som ska följas upp på ett strukturerat och 

målinriktat sätt (Barns behov i Centrum, 2013). 

Tidigare forskning 

Ann-Christin Cederborg (1997) har undersökt barns delaktighet i familjeterapi. Hennes 

resultat visade att barnen mestadels inte var delaktiga annat än fysiskt i rummet. Hon hävdar 

att språket är ett viktigt verktyg för att nå en allians med alla deltagare i terapin. Studien 

inkluderade 20 familjer och 19 terapeuter. Genom videoinspelningar mätte man hur många 

ord de olika deltagarna framställde under terapisessionerna. Studien riktade sig till de familjer 

som hade barn som var mellan 4-7 år. Utifrån resultatet kategoriserades terapeutens försök till 

att få barnen delaktiga genom att bjuda in barnen via föräldrarna, be föräldrarna bjuda in 

barnen eller prata över huvudet på barnen. Man tittade också på vad barnen gjorde under 

terapierna. De såg att barnen antingen lekte utanför rummet, var med utan att delta eller bara 

pratade med en av deltagarna.  Terapeutens invitförsök var att ställa olika frågor som inte 

hade något intresse för barnen. Ett annat sätt var att involvera föräldrarna för att få med 

barnen. Resultaten visade att barnen hade 3,5 %, föräldrarna 56 % och terapeuten 37,5 % 

talutrymme. När man tittade närmare på filmerna såg man att barnen kommunicerade non 

verbalt genom att visa på interaktionen mellan familjemedlemmarna i rummet. Om man tog 

med dessa fynd ökade barnens delaktighet till 14 %. Trots detta visar studien att barn aldrig 

når full delaktighet i familjeterapi utan barnen riskerar att bli ickepersoner, sidodeltagare som 
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det pratas över huvudet på. En möjlig orsak till det kan vara att terapeuter ser föräldrarna som 

huvudpartners i terapin, att de är osäkra på om de ifrågasätter föräldraauktoriteten ifall de 

ställer frågor till barnen, går förbi föräldrarna och på så sätt förlorar möjligheten att hjälpa 

barnen. 

Marianne Arras (2008) har gjort en litteraturstudie kring vad familjeterapin och 

familjeterapeuter säger om barns deltagande i familjeterapi. Studien visade att barn involveras 

i ganska liten utsträckning trots att de stora pionjärerna inom familjeterapin hävdar att alla 

familjemedlemmarna bör vara med vilket är grunden i systemteorin. Hennes resultat visade att 

terapeuten ofta är analytisk och starkt verbal vilket kan krocka med ett barns spontanitet och 

kognitiva omognad. En annan svårighet kan vara att barn har svårt att sitta still under en 

längre tid, barn kan ställa spontana och direkta frågor eller avbryta vilket kan vara besvärande 

för terapeuten. Studien tar upp olika sätt att möta barn genom att exempel rita, använda 

nallekort, skulpturer, rollspel och använda samtalstekniska metoder. 

Lynn Moore och Irene Bruna Seu (2011) har intervjuat tretton barn i åldrarna 8-15 år för att ta 

reda på deras upplevelser av att gå i familjeterapi. Deras resultat visar att terapeutens 

personlighet, bemötande, språkbruk och förmåga att förstå problemet är viktig. De yngre 

barnen visade sig vara mer påverkade av sina föräldrar medan de äldre hade lättare för att 

uttrycka sina åsikter utan att ta hänsyn till vad deras föräldrar tyckt. 

Barnets del i familjebehandling och i familjeterapi 

Familjeterapi utan att ha med barnen, det är inte familjeterapi, menar Ackerman (1970). Han 

undersökte familjeterapeuters sätt att hantera familjerna då det finns barn med i terapin. Han 

såg att de flesta av terapeuterna riktade sig till de vuxna och lämnade barnen helt utanför 

samtalet. Han menar att detta kan bero på att terapeuten kan känna sig obekväm med att ha 

med barn i terapin eller att terapeuten uttryckligen föredrar att arbeta med åldersgrupper där 

barn inte räknas in. Det finns många fördelar med att ha med barn men man behöver ta 

hänsyn och respektera barnets tempo. Man behöver låta barnet få tid att bekanta sig med den 

nya situationen i sin egen takt. Genom att ställa alldagliga frågor, prata via föräldrarna och 

vara uppmärksam på barnets behov kan man bidra till att skapa en trygg och tillitsfull 

atmosfär. Man bör dock tänka på att barnet inte kommit frivilligt till terapin utan de är där 

med sina föräldrar. Ofta kommer familjerna till terapin med en önskan om att terapeuten ska 

bota det svarta fåret i familjen vilket oftast är barnet medan det egentliga problemet ligger 

bortom barnet, ofta hos föräldrarna själva. Barn kommunicerar mycket non verbalt. En sur 

min kan visa att barnet inte håller med sina föräldrar. Genom att vara uppmärksam på barnets 

reaktioner på det som sägs i rummet så kan terapeuten snappa upp det för att få in barnets röst 

i familjeterapin. Genom att få med sig barnet så kan man hjälpa familjen med dess verkliga 

problem och bakomliggande orsaker till att någon blir en bråkmakare.   

Satir (1973) skriver att det är viktigt att barnen är med i familjeterapin eftersom hon tänker att 

ett problem är ett familjefenomen och då måste hela familjen behandlas. Terapeuten behöver 

vara aktiv utan att ta över föräldrarollen i rummet för att få med sig barnen. Terapeuten bör 

tala om vilka regler och gränser som råder i terapirummet sedan är det upp till föräldrarna att 

hålla dessa regler. Det kan ge bra tillfällen att observera hur familjen klarar av att hålla dessa 
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regler. Juul (1992) menar att det blir allt vanligare att barnen är med vid familjebehandlingen 

men det finns tillfällen då barnet har rätt att slippa vara med. Det finns en obehaglig tendens 

att barnet hamnar i en situation där fokus riktas på att allt är barnets fel vilket ger barnet en 

känsla av skuld och frustration inför de vuxnas kritik och klander (Juul, 1992; Satir, 1973). 

Juul (1992) menar att det är högst opassande att som professionell alliera sig med barnet mot 

föräldrarna och hävda att det är att ha ett barnperspektiv. Man bör istället se familjen som en 

helhet och alliera sig med alla parter. Det krävs att man som professionell kan bevara 

överblicken och att man har förmåga att lotsa familjen vidare så att det blir ett givande möte 

för alla familjemedlemmarna. I vissa fall är det alltid värdefullt för barn oavsett ålder att var 

med i familjesamtalen och ta del av de vuxnas sätt att prata med varandra och lösa problemen 

i familjen. Det är inte viktigt att barnet förstår allt som sägs men det har stor betydelse för 

barnet att få vara med i förändringsprocessen i familjen. 

Wilson (2005) menar att det viktiga med barnfokuserat arbete är att få tillgång till barnets 

egna beskrivningar och berättelser om sina bekymmer. Genom att sätta barnets berättelser i 

ljuset av de övriga familjemedlemmarnas berättelser kan man länka samman dessa och 

undersöka mönster av åsikter. Han skriver om några saker som kan vara bra att tänka på när 

man ska arbeta med barn. För att skapa en lättsam kontakt med barnet kan det var ide´ att ha 

några leksaker till hands i väntrummet och i terapirummet. Barnet behöver få tid att granska 

terapeuten. Terapeuten behöver vara rörlig och ha förmåga att anpassa sig till barnets tempo 

och inte bli sittandes i stolen. Man kan också behöva tänka på att arbeta i barnets ögonhöjd. I 

början av terapin kan det vara bra att göra en familjekarta på stora papper. Wilson menar att 

man ska vara noggrann och uppmärksam på vad barnet visar intresse för och börja kontakten 

där. Man kan sammanlänka sina gosedjur med barnets eller prata om fotboll om man märker 

att barnet visar sådant intresse. För att öka delaktigheten bör man vara intresserad av och 

använda barnens egna ord. 

Övreeide (2007) menar att man bör vara uppmärksam på hur barnet tar emot och förstår 

språket. Han anser att barn behöver vuxnas hjälp för att organisera sin kommunikation och här 

och nu situation. Han skriver om hur barnet bygger upp sina verklighetsbilder och upplevelser 

utifrån en kommunikationserfarenhet. Denna kommunikationserfarenhet bildas genom barnets 

”själv-andrabilder” som barnet har inom sig. Dessa ”själv-andrabilder” ses som den inre 

representationen av sig själv och detta kommer i uttryck genom barnets kommunikation. För 

att skapa en bra grund och för att kunna möta barnet är det viktigt att förstå barnets inre 

dialogmodell och de förutsättningar barnet har att kommunicera för att skapa en möjlighet att 

möta barnet på dess villkor.   

Ringborg (2012) anser att finns en risk att barnet hamnar utanför samtalet eftersom samtal 

ofta sker på vuxennivå. Om man istället pratar med barnet på barnets nivå kan man få fram 

förvånansvärt mycket kring barnets tankar. Det krävs att man förbereder sig då man ska ha 

samtal där barn ska vara med och det är också viktigt att man bjuder in barnet till samtalet i 

början så att barnet får vara med och berätta om hur de ser på situationen. Det är viktigt att 

familjearbetet sker utifrån barnets förutsättningar så att man får med sig barnet istället för att 

barnet tröttnar, börjar tjata och kanske får gå till ett annat rum och leka istället för att delta i 

familjearbetet. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur barnkonventionens artikel 12 tillämpas i 

familjebehandlingen inom den kommunala öppenvården genom att göra en studie av 

familjebehandlares arbete med barn i familjebehandling. Detta är en pilotstudie för att senare 

genomföra en studie av en totalpopulation familjebehandlare 

Frågeställning 

Frågeställningarna i den här studien är 

Arbetar familjebehandlarna utifrån barnkonventionens artikel 12?  

Hur görs barn delaktiga för att ta del av och prata i familjebehandling?   

Måste barnet vara med jämt eller finns det tillfällen när barnen inte ska delta?  

Vilka tillvägagångssätt har familjebehandlare för att ge barnet förutsättningar att komma till 

tals? 

Metod 

Den valda metoden föll på att göra en kvantitativ studie. Valet grundade sig på dess 

lämplighet för studien. Utifrån praktiska skäl valdes postenkäter bort eftersom det kunde 

finnas en risk att få ett för stort bortfall. Det andra alternativet att lämna enkäterna personligen 

var inte heller aktuellt eftersom det var för långa avstånd mellan varje arbetsplats. Utifrån 

dessa resonemang gjordes en frågeguide som besvarades av respondenterna i en 

telefonintervju. Frågeguiden var semistrukturerad. Den innehöll både fasta och öppna frågor. 

Syftet med att ha med ett par öppna frågor var att ge respondenten möjlighet att utveckla 

några av svaren och få fram eventuella teman. 

Urvalsgrupp 

Undersökningen innefattade familjebehandlare som arbetade inom kommunernas öppenvård. 

Utifrån ett bekvämlighetsurval (Trost, 2012) valdes 6 öppenvårdmottagningar av 26 i 

Stockholms kommun. Då svarsfrekvensen blev för låg gjordes ett nytt urval. Ytterligare 2 

kommuner i Stockholms kommun och 1 stadsdelsförvaltning av 14 i Stockholms Stad valdes 

ut. Även detta urval gjorde utifrån ett bekvämlighetsurval (ibid.). Av 35 tillfrågade 

familjebehandlare svarade 24 ja till att delta, 3 tackade nej, en var sjukskriven och 7 svarade 

inte alls. 16 kvinnor och 8 män deltog i studien. Genomsnittslängden på antal år i yrket var 

14,7 år. 

Bortfallsanalys 

De som tackade nej eller inte svarade finns representerade i alla kommuner. I en kommun var 

det dock ingen som svarade. Det kan ha berott på sjukdom eller bristande intresse. 

Familjebehandlarna kan ha haft för hög arbetsbelastning och det kan ha uppfattats som för 

belastande att delta i en undersökning under en pressad arbetsdag. En annan anledning kan ha 
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varit att man inte träffade barn i sitt arbete eller att man hade för lite arbetslivserfarenhet för 

att kunna svara på frågorna. De familjebehandlare som inte deltog kanske inte hade något 

barnperspektiv medan de som deltog var engagerade i frågan vilket kan ha påverkat utfallet i 

resultatet. 

Material och procedur 

Som instrument valdes att göra telefonintervjuer utifrån en semistrukturerad frågeguide. Den 

första kontakten togs med enhetscheferna på varje öppenvårdsenhet. Kontakten togs via mail 

där det ingick en presentation med studiens syfte och ändamål samt en fråga om att få 

kontaktuppgifter till familjebehandlarna. När enhetscheferna svarat och skickat ut 

kontaktuppgifterna togs nästa kontakt. Ett nytt mail skickades ut till de familjebehandlare som 

stod på den kontaktlista som enhetscheferna skickat. I mailet till familjebehandlarna ingick ett 

missivbrev samt frågan om de ville delta i studien. De familjebehandlare som svarade att de 

ville delta fick svar att det var bekräftat. Därefter togs nästa kontakt där lämplig tid för 

telefonintervjun fastställdes. När dag och tid var fastställd skickades ett nytt email med 

information om tid och dag för intervjun samt enkäten med frågorna för att ge 

familjebehandlarna möjlighet att läsa igenom frågorna före intervjun. De familjebehandlare 

som inte svarade fick en påminnelse via email. De familjebehandlare som tackade nej fick ett 

svar där de tackades för att ha svarat. Innan intervjun startade tackades familjebehandlarna för 

att de ville delta. Därefter fick samtliga familjebehandlare information om studiens syfte, att 

all data skulle behandlas och presenteras anonymt, samt att de kunde avbryta intervjun när de 

ville. Frågorna lästes sedan upp, intervjuaren lyssnade på svaren och skrev ner dessa på ett 

papper.  Ifall det var svårt att uppfatta svaret fick familjebehandlaren upprepa svaret en gång 

till. När alla frågorna var besvarade lästes de igenom högt tillsammans med svaren så att 

familjebehandlarna skulle få möjlighet att göra eventuella ändringar ifall något missuppfattats 

eller glömts. Slutligen tackades familjebehandlaren igen för hjälpen. Varje telefonintervju tog 

mellan 20-30 minuter att genomföra. 

Validitet och reliabilitet 

 För att öka studiens validitet gjordes provintervjuer med frågorna för att få en uppfattning om 

hur väl frågorna svarade mot studiens syfte.  De frågor som inte var ändamålsenliga togs bort. 

Studien hade några kontrollfrågor i syfte att försöka säkerställa svaren.  För att öka 

reliabiliteten kontrollräknades svaren flera gånger. Alla mailkontakter hanterades på samma 

sätt och hade samma innehåll. För att intervjuerna skulle bli så lika som möjligt genomfördes 

alla intervjuer av samma person i samma rum och på samma sätt. För att säkerställa svaren 

och kontrollera att svaren uppfattats rätt lästes frågorna upp på slutet av intervjun. 

Etiska överväganden 

För att säkerställa studiens etiska överväganden redovisas hur de fyra etiska huvudkraven 

tagits hänsyn till i studien. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, kravet på 

konfidentialitet och nyttjandekravet  (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 
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Informationskravet hanterades genom att alla familjebehandlare informerades om studien via 

ett missivbrev som skickade via email till alla familjebehandlare.   Innan intervjun startade 

presenterades studiens syfte än en gång. Familjebehandlarna informerades också om att det 

var frivilligt att delta, att de hade rätt att avbryta intervjun ifall de ville och att deras svar 

skulle behandlas och redovisas anonymt. Samtyckeskravet hanterades såtillvida att 

familjebehandlarna var tvungna att själva tacka ja till att delta och att godkänna hanteringen 

och presentationen av data som framkommit under intervjuerna. Familjebehandlarna 

samtyckte till att delta via mail. I de fall där familjebehandlarna inte svarade på första mailet 

skickades det ut en påminnelse. Därefter skickades det inte ut någon mer påminnelse eftersom 

deltagandet var frivilligt. När alla frågorna var besvarade lästes frågorna och svaren högt så 

att familjebehandlaren skulle få möjlighet att samtycka till att svaren uppfattats rätt eller göra 

eventuella ändringar ifall något hade missuppfattats eller glömts.  All data har avidentifierats 

och behandlats anonymt för att hålla på kravet på att studien ska vara konfidentiell.  Ingen 

obehörig har tagit del av materialet och det har förvarats utom räckhåll för obehöriga. För att 

säkerställa nyttjandekravet informerades familjebehandlarna att deras svar bara skulle 

användas till den här studien och ingen annanstans.    

Databearbetning 

För att få en överblick av svaren lästes alla frågeguider igenom en gång. Varje frågeguide fick 

en siffra mellan 1-24 för att säkerställa att alla frågeguider kom med. De fasta frågorna skrevs 

upp på ett A4-papper och varje svar skrevs ner för hand. Efter att ha skrivit ner svaren lades 

frågeguiderna åt sidan i en hög. Efter det kontrollräknades frågeguiderna mot svaren och varje 

svar kontrollerades mot frågeguiderna ytterligare en gång för att säkerställa att alla svar kom 

med och stod på rätt plats. De öppna frågorna och svaren lästes först genom i sin helhet. 

Frågorna skrevs upp på varsitt A4-papper och alla svar skrevs ner under varje fråga för att få 

en helhetsbild över samtliga svar. Därefter skrevs varje fråga ner igen på varsitt A4-papper. 

Varje svar från frågeguiden skrevs ner på det A4-papper som representerade frågan.  I de fall 

respondenterna svarat lika bildades en rad av samma svar. Utifrån dessa rader av svar 

utkristalliserades ett antal utsagor som bildade ett tema som kunde redovisas för studien. För 

att säkerställa svaren kontrollerades även de öppna frågorna ytterligare en gång genom att 

göra om svarsbearbetningen och räkna svaren. 

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras på två sätt. De fasta frågorna presenteras i tabeller utifrån 

hur många familjebehandlare som svarat vad. Övriga frågor presenteras i figurer och i teman 

utifrån antal utsagor. Det fanns ingen gräns för hur mycket eller hur lite man skulle svara 

vilket påverkar antalet utsagor i varje tema. 20 av familjebehandlarena svarade att de arbetade 

med barn i åldrarna 0-20 år. 2 svarade att de arbetade i åldrarna 0-13 år och 2 arbetade inom 

åldrarna 13-20 år.   

 

Tabell 1. Familjebehandlarnas kännedom om barnkonventionen. 
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Kännedom  n= 24 (%)   

 Ja Vet ej

                                              

  Nej       

Känner du till 

barnkonventionens 

Artikel 12 om barns 

rätt 

att komma till tals? 

           23 (96)     -        1 (4)  

Påverkar 

barnkonventionens  

Artikel 12 ditt arbete? 

     20 (83) 1 (4)  3 (13)     

 

 

 

 

 

Tabell 2. Familjebehandlarnas resonemang. 

Resonemang        n=24 (%)  

 Ja Ibland Nej 

Jag träffar alltid barnet  

tillsammans med  

vårdnadshavare. 

3(13)  17 (71)  4 (16)  

Jag träffar aldrig barnet  

tillsammans med 

vårdnadshavare. 

1 (4)       13 (54)                   1 (4) 

 Alltid         Ibland                                Aldrig 

Jag träffar barnet själv      

utan vårdnadshavare 

3 (13)        20 (83)      1 (4) 

 

  

Tabell 3. Familjebehandlarnas bedömningar. 

Bedömning   n= 24 (%)    

 Vårdnadshavarnas   Barnets    Andras   Allas röst 

är lika 

mycket 

värd 

Vems röst väger tyngst  

I familjebehandlingen? 

6 (25) 5 (21)   13 (54) 
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Figur 1. Hur ser familjekonstellationen ut i de familjer där du arbetar? 

 

 

Figur 2. I vilken typ av bostadsområde bor familjerna där du arbetar? 

Hur påverkar artikel 12 familjebehandlarnas arbete? 

Utsagorna sammanställdes i teman. Nedan presenteras tema, antal utsagor som skapade teman 

och citat. Fb står för familjebehandlare.  

 1. Viktigt som dokument 

Barnkonventionen finns med som ett viktigt dokument i arbetet som familjebehandlare och 

artikel 12 kan fungera som ett påtryckningsmedel ifall det finns tveksamheter kring om man 

ska prata med barn eller inte. Barnkonventionen har kommit också kommit med i utbildningar 

och i utredningar och det är bra att ha barnkonventionen ”i ryggen” (5 utsagor). 

”De e bra att ha i ryggen.” (Fb 9) 

”Det finns ju med som ett viktigt dokument att förhålla sig till.” (Fb 1) 

2. Man lyssnar på barn 

Barnkonventionen har skapat en grundinställning och en kultur att lyssna på barn och det 

genomsyrar arbetet. Man uppmärksammar det mer och barnkonventionen har påverkat synen 

på barn. Barnet behöver höras eftersom familjebehandling bygger på kommunikation och då 

behöver man lyssna på allas röst även barnets (9 utsagor). 

”Den senare delen av åren, finns en kultur att lyssna mer på barn.” (Fb 17)  

0
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”Det är en grundinställning jag har barns röst ska höras, respekteras.” (Fb 22) 

”Barnkonventionen har påverkat synen på barn.” (Fb14) 

  

 

3. Arbetet genomsyras av hela barnkonventionen inte bara artikel 12. 

Man arbetar övergripande med barnkonventionen, inte specifikt utifrån artikel 12. Uppdraget 

formas utifrån BBIC, barns behov. Man arbetar i en BBIC kommun och alla beslut som rör 

barnet ska utgå från barnets bästa. BBIC utgår från barnkonventionen och man tänker på att 

lyfta in barnets röst även om man arbetar med föräldrarna. Inget barn ingen insats. 

Handläggare och familjebehandlare arbetar utifrån samma princip (5 utsagor).     

”Ligger till grund för BBIC.”  (Fb 8) 

”BBIC kommun och där är det barnet som kommer i centrum.” (Fb 21) 

”Den vägleder inte. Det finns andra sätt som vägleder mig i mitt arbete för att få barnets röst 

att komma till tals som är i enighet med artikel 12.” (Fb 4) 

4. Barnets rätt att inte komma till tals 

Det kan också innebära en risk för barnet att prata, det kan vara utelämnande för barnet vilket 

kan försätta barnet i en svår situation ifall man försöker få barnet att komma till tals (1 

utsaga). 

”Vad är att komma till tals? Ska de komma till tals utsätts det ju för en större risk. Då kanske 

det är någon annan som ska höras. Utifrån det är det utelämnande för barnet att komma till 

tals.” (Fb 18) 

5. Involverar barnet  

Familjebehandlare påverkas av artikel 12 genom att de tänker på att det är viktigt att låta 

barnet komma till tals både fysiskt och metafysiskt i familjebehandlingen (8 utsagor). 

”Vi bedriver familjebehandling och nu inkluderar barnsamtal så kommer barnen till tals och 

kopplas ihop i det stora. Och när vi utvärderar frågar vi barnen.”  (Fb 15) 

”Viktigt att vi träffar barnen så att barnets röst blir tydlig.”  (Fb 12)  

”Framförallt att vi involverar barnet i behandlingen, lyfter fram deras röst, den bidrar till 

familjebehandlingen.”  (Fb 2) 

 

 

Anpassar du familjebehandlingen utifrån barnet. Kan du ge något exempel? 
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Alla 24 familjebehandlare svarade att de anpassar familjebehandlingen utifrån barnet. 

Familjebehandlarnas utsagor på anpassningar sammanställdes i teman. Nedan presenteras 

tema, antal utsagor som skapade teman och citat.  

1. Tiden  

Ett sätt att anpassa familjebehandlingen är att träffas på tider som inte krockar med annat i 

barnets liv. Man tänker också på att anpassa samtalets längd (14 utsagor). 

”Anpassar tiden efter tonåringen.” (Fb 18) 

”Korta raka frågor, förstår meningen med mötet, anpassar tiden.” (Fb 22) 

”Om barnet ska medverka så förlägga tider så att det ligger utanför skoltider, anpassa 

utifrån barnets mognad.” (Fb 4) 

3. Språket 

Familjebehandlarna anpassar språket och sättet att ställa frågor utifrån ålder och mognad (7 

utsagor). 

”Hur man pratar på ett annat sätt än när barnet inte är med.” (Fb 7) 

4. Mognad 

Barnets ålder och mognad har betydelse för hur man anpassar familjebehandlingen. Man tar 

även hänsyn till kognitiva svårigheter (5 utsagor). 

”Utifrån ålder och svårigheter. Många har kognitiva svårigheter.” (Fb 6)  

5. Behov 

Familjebehandlarna anpassade familjebehandlingen utifrån barnets behov (11 utsagor). 

”Man anpassar behoven utifrån barnets behov. Anpassar stämningen så att det skapas 

möjlighet för att barnet ska få uttrycka sig.”  (Fb 5) 

”Utgår alltid från vad barnen har för behov. Träffas hemma i skolan.” (Fb 23) 

”Sitta vid datorn, Tv:n om man är hemma.” (Fb 6) 

 

6. Samspel 

Ett annat sätt att anpassa familjebehandlingen var att observera hur barnet samspelar istället 

för att prata med barnet (utsagor). 

”Ser barnet och föräldrarna i samspel prata med föräldrarna efteråt.” (Fb 12) 

7. Talutrymme 
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Man anpassar taltiden så att även barnet ska få en möjlighet att prata (6 utsagor). 

”Arbetar utifrån reflekterande positioner. Man intervjuar barnet, föräldrarna får lyssna.”  

(Fb 17) 

”Talutrymme ge barnet talutrymme. Nu låter vi barnet tala.” (Fb 11) 

 

Tabell 5.  Exempel på att få barnet att prata. 

                                 %    

          Rita                            Enbart                                                

prata 

Gosedjur                     Nallekort 

eller 

liknande 

Annat * 

Hur gör du för att få                         

barnet att prata i  

familjebehandling? 

        24 %                     22 %                          8 %     23 %        23 %     

  

 

 

    

Hur låter du barnet göra 

sin röst hörd? 

       30 %                  25 %                                  16 %                                         22 %        7 % 

      
 

*Exempel på annat var att använda tidslinje, nätverkskarta, gruppmaterial, frågeformulär, 

spela rollspel, gå och fika, träffas på skolan, använda sin hund, åka bil och använda miljön i 

stallet. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Delaktighet. 

Delaktighet                                                          n=24(%) 

n=24 Ofta Ganska 

ofta 

Sällan Mer 

sällan 

Aldrig 

Finns det tillfällen 

när barnet inte ska 

vara med i 

familjebehandlingen?  

1 (4)  2 (8) 

 

14 (58) 

 

 

  

5 (22) 2 (8) 

 

 

  

      

Anser du att barnet 11 (46) 7 (28) 3 (13) 3 (13)  
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alltid måste vara med 

i 

familjebehandlingen 

för att göra sin röst 

hörd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Kan du ge något exempel på tillfällen när barnet inte ska vara med i familjebehandlingen? 

Utsagorna sammanställdes i teman. Nedan presenteras tema, antal utsagor som skapade teman 

och citat.  

1. Vid föräldraproblem 

Barnet ska inte vara med om det är en hög konfliktnivå mellan föräldrar, ifall föräldrarna har 

egna problem både med sig själva, mellan varandra eller med sin föräldraroll samt vid 

samarbetssamtal. Man kan däremot informera barnet om att man finns och vad man gör, man 

kan prata med barnet och stämma av familjebehandlingen effekt med barnet (18 utsagor). 

”Det finns vissa saker som barnen inte ska lyssna på. Om det är ett övervägande 

vuxenproblem till exempel depression, missbruk, kunna veta men inte bli överbelastade.”  (Fb 

7) 

När det är konflikter mellan föräldrar, då gör jag hembesök, ger info om att 

familjebehandling finns, de deltar inte i själva familjebehandlingen men det är barnen som 

ska må bättre. Vi stämmer av med barnen, hur det är för dem. Mamma och pappa bråkar inte 

lika mycket längre.”  (Fb12) 

”Vid samarbetssamtal arbeta med föräldrarna, gå fria från konflikt.” (Fb 22) 

”Vid skilsmässoproblem, ifall föräldrarna hackar på varandra.” (Fb 9)  

 

2.  Om det har förekommit övergrepp 

Ifall barnet har varit utsatt för våld eller sexuella övergrepp ska barnet ha en egen kontakt där 

man träffar barnet själv (5 utsagor). 

”Barnet ska inte vara med då det förekommit våld. Barnet ska inte yttra sig, inte utsätta 

barnet för ytterligare skada.” (Fb 18) 

”Sexuella övergrepp, lotsa vidare.”  (Fb 16) 

3. Ifall det innebär en risk för barnet 

I de fall där barnet utsätts för fara eller riskerar att hamna i lojalitetskonflikt är det bättre att 

låta barnet slippa delta i familjebehandlingen i alla fall till en början (6 utsagor). 
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”Om barnet är i en stark lojalitetskonflikt, måste välja eller har munkavle kan blir effekter av 

det, skada barnet. Då börja med föräldrarna.”  (Fb 19) 

”När barn kan utsättas för fara för barnet själv eller för en familjemedlem.” (Fb 24) 

 4. Barnet ska vara med 

Ett annat tema var att barnet i princip alltid skulle vara med i familjebehandlingen (7 utsagor). 

”Tänker systemteoretiskt. Alla är en del av systemet, alla är en del av bekymret.”  (Fb 13) 

”Man ska inte vara rädd för att barnet ska vara med. De lever i detta.” (Fb 20) 

”Det är viktigt att man träffar hela familjen i första mötet, sedan kan man arbeta i olika 

konstellationer.” (Fb 4) 

Beskriv hur du arbetar med att få barnets röst hörd i familjebehandlingen ifall barnet inte 

vill delta i familjebehandlingen. 

 Familjebehandlarnas utsagor bildade 4 olika teman.   

1. Föra in barnets röst i samtalet 

Genom att ställa frågor om barnet till föräldrarna, be föräldrarna beskriva sitt barn eller få 

föräldrarna att sätta sig in i barnets situation skapas möjligheten att lyfta in barnet i rummet. 

Man kan också ha en tom stol en nalle, frågematerial eller ett fotografi som kan representera 

barnet (14 utsagor). 

”Olika sätt. Vad skulle Kalle- Lisa sagt om han/hon var med här? Sätta in en stol kan vara 

bra.” (Fb 21) 

”Ber att få titta på fotografier på barnet. Be föräldrarna berätta om sina barn.” (Fb 20) 

”Trygghetscirkeln, föräldrarna ger exempel ur vardagen, blir tydligt hur barnen gör.” (Fb 

19) 

”Få dem att tänka på hur barnet skulle tänka inte fasta i egna perspektiv.” (Fb 3) 

2. Låta någon annan representera barnet 

Ett annat tema var att bjuda in någon annan som har en relation till barnet och som kan 

representera barnet. Det kan vara ett syskon, en lärare ungdomscoach/familjebehandlare eller 

om man själv har träffat barnet. Man kan bjuda in nätverket som får beskriva barnet och där 

man kan arbeta systemiskt med få med barnets röst utifrån nätverkets uppfattning om vad 

barnet har uttryckt. Man kan också träffa föräldrar och barn för sig (8 utsagor). 

”Via någon som barnet känner förtroende för, föräldrar, syskon, lärare.” (Fb 23) 

”Med mindre barn kan man ha barnsamtal få ge sin berättelse genom att rita, leka sedan får 

familjebehandlaren vara barnets röst.” (Fb 15) 
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”Vi tänker systemteoretiskt. Det vi har pratat med skola, Bup, handläggare om försöker vi 

lyfta in i rummet utan att barnet behöver vara med.” (Fb 9) 

”Om de inte vill delta i familjesamtalen, då är jag barnets språkrör och förmedlare. Tagit 

reda på vad barnet vill innan mötet.”  (Fb 1) 

3. Respektera ett nej 

Ifall barnet inte vill delta bör man lyssna på det eftersom det i sig är ett sätt för barnet att 

kommunicera.  Man bör ta att ta hänsyn till det och respektera det i så fall (2 utsagor). 

”Om man inte vill vara med är det barnets röst, ett uttryck för vad som kan vara problemet. 

Det är inget krav att behöva vara med.” (Fb 10) 

”Man får respektera det.” (Fb 12) 

4. Motivera barnet att delta 

Då barnet inte vill delta i familjebehandlingen kan man försöka att skapa en relation till barnet 

själv och motivera till att få barnet att delta och få barnet att förstå att hennes eller hans röst är 

viktig (12 utsagor). 

”Med tonåringar försöker motivera till att deras röst är viktig att få dem att förstå det.” (Fb 

15) 

Genom att förklara för barnet om sig själv, vad det handlar om säger att det inte är något 

tvång om det är någon annan som barnet kan prata med. (Fb 24) 

”Att ha egen kontakt parallellt. Jobba med barnets behov parallellt. Stötta barnet att våga 

berätta istället för att prata själv. Sitter ner som företrädare av mamma, pappa. Använder 

dockor, skapa en trygg zon med dockorna, sitta på samma plats, ett slags genrep. Kan ha en 

hemlig kod där samtalsledaren kan avbryta ifall det blir jobbigt.” (Fb13) 

”Försöker få med barnet, göra hembesök, barnet kan komma själv, göra ett 

skattningsformulär. Som de kan fylla i. Få fram en familjediagnos rigid-frikopplad. Utifrån 

den kan man träffa familjen och prata.”  (Fb 17) 

Övriga synpunkter 

På övriga synpunkter fick familjebehandlarna möjlighet att göra egna tillägg. Svaren vittnar 

om att familjebehandlarna tycker att det är viktigt att ta upp frågan om barnets röst och att de 

tänker systemteoretiskt. (6 utsagor). 

Det är viktigt att minska negativa syndabokstänk, lyfta fokus från ungdomen till hela 

familjen.” (Fb 16) 

”Vi tänker systemiskt, att barnen ofta är symtombärare för familjeproblem.”  

(Fb 6) 
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”Det är viktigt med barnkonventionen att det går att involvera barnen att vara kreativ och 

göra det mer göra deras röst hörd inte bara köra på rutin” (Fb 2). 

Resultatdiskussion 

 

Hur påverkar artikel 12 familjebehandlarnas arbete? 

De flesta av familjebehandlarna känner till barnkonventionens artikel 12, barns rätt att komma 

till tals. Flera familjebehandlare menar att barnkonventionen påverkar dem i deras arbete både 

konventionen som dokument men också i det praktiska arbetet. Det finns en grundinställning 

och en kultur att lyssna på barn. Familjebehandlarnas svar ligger i linje med uppdraget att 

fastställa att barnkonventionen genomförts och implementerats i Sveriges olika verksamheter 

i stat och kommun (Regeringskansliet, 2014). Inte bara artikel 12 utan hela barnkonventionen 

är vägledande för flera familjebehandlare som man menar gör att barnets behov är i centrum 

för deras arbete och att arbetet utgår från BBIC. Man anser också att BBIC utgår från 

Barnkonventionen och de kan sammanlänka artikel 12 med BBIC. Svaren kan kopplas ihop 

med den utgångspunkt som BBIC har att sätta barn och unga centrum i kommunernas 

utredningsarbete (Barns behov i centrum, 2013) samt med barnkonventionens artikel 12 om 

barn rätt att komma till tals (Regeringskansliet, 2006, 2014). Barnkonventionens artikel 12 

menar att barn har rätt att uttrycka sina åsikter utifrån ålder och mognad och skapa 

förutsättningar för barnet att prata (Regeringskansliet, 2014).  Det samstämmer med hur 

familjebehandlarna påverkas av artikel 12 i praktiken. De beskriver olika arbetssätt kring hur 

de gör för att få med barnets röst. Ett annat resonemang som kommer fram är att koppla ihop 

barnets rätt att komma till tals med allas rätt att få höras utifrån tankar kring att 

familjebehandling bygger på kommunikation, att alla är en del av problemet. Det stämmer 

överens med systemteorin som menar att alla familjemedlemmar är en del av ett system och 

att alla delar hör ihop (Schödt & Egeland, 1994) och definitionen av vad familjebehandling är 

(Berg, 1997; Hansson, 2012). 

Anpassa familjebehandling utifrån barnet 

Alla familjebehandlare svarar att de anpassar familjebehandlingen utifrån barnet.  Flera 

uppgav att de anpassar språket för att göra det begripligt för barnet. Det överensstämmer väl 

med tidigare forskning som menar att barn tycker att det är viktigt med vilket språk som 

används (Moore & Bruna Seu, 2011; Ringborg, 2012; Wilson, 2005; Övreeide, 2007). Man 

bör vara uppmärksam på barnets non verbala kommunikation. Genom att snappa upp det kan 

man få fatt i barnets röst (Ackerman, 1970; Cederborg, 1997). Familjebehandlarna uppger att 

de kan observera kroppspråk och kroppsliga uttryck hos barnet som ett sätt att lyssna på vad 

barnet har att säga. Ett annat sätt är att hitta en anknytningspunkt att skapa kontakt utifrån 

vilket överensstämmer med vikten av att hitta barnets identitetsmarkörer som ett sätt att knyta 

kontakt (Övreeeide, 2007). Familjebehandlarna arbetar också med att ge barnet talutrymme 

vilket Cederborg hävdar att barn får mindre av i förhållande till sina föräldrar (Cederborg, 

1997). Familjebehandlarnas arbetssätt att variera och anpassa familjebehandlingen utifrån 

barnet stämmer också överens med artikel 12 som poängterar vikten av att anpassa arbetssätt 



21 
 

och miljön till barnet för att ge barnet trygghet och skapa förutsättningar för barnet att prata 

(Regeringskansliet, 2014). 

Barnets delaktighet i familjebehandling 

Det finns ingen enhetlighet kring huruvida man träffar barnet tillsammans med eller utan 

vårdnadshavaren eller om man träffar barnet själv. Detta resonemang överensstämmer med 

beskrivningarna kring hur olika insatsen familjebehandling kan vara samt att man kan arbeta 

med hela eller delar av familjen i familjebehandling (Berg, 1997; Hansson, 2012; Löwenborg 

& Sjöblom, 2009).  

De flesta av familjebehandlarna delar åsikten att barnet ska delta i familjebehandlingen och att 

det sällan finns tillfällen när barnet inte ska vara med. Vid sådana tillfällen tar man hellre 

hänsyn till barnets behov av att skonas och avlastas än att utsätta barnet från påfrestningen att 

vara med. Det stämmer överens med Juul (1992) som menar att det finns tillfällen när barnet 

inte ska vara med. Å andra sidan finns det familjebehandlare som menar att barnet i stort sett 

alltid ska vara med utifrån tankarna kring att alla är en del av problemet och att det är barnets 

vardag. Det liknar systemteorins grundtankar kring hur problem uppkommer och bevaras i 

familjen, att se på familjen som en helhet och vikten av att se hela familjens samspel för att 

förstå ett familjeproblem (Lundsbye et., al, 2010; Satir, 1973; Schödt & Egeland, 1994; von 

Bertanlaffy, 1968; Minuchin, 1990; Boscolo, Cecchin, Hoffman & Penn, 1990). 

Barnets röst i familjebehandling 

Flertalet av familjebehandlarna anser att allas röster är lika mycket värda i 

familjebehandlingen. Det överensstämmer väl med beskrivningarna kring vad 

familjebehandling är och vikten av att ha ett familjeperspektiv och se familjen som en enhet 

och där varje del är viktig för helheten (Berg, 1997; Hansson, 2012; von Bertanlaffy, 1968). 

De flesta familjebehandlare tycker att barnet skall vara med i familjebehandlingen för att göra 

sin röst hörd vilket samstämmer med tidigare forskning och teori (Ackerman, 1970; Berg, 

1997; Hansson, 2012; Satir, 1973). Det är också förenligt med barnkonventionens artikel 12 

som lyfter barnets rätt att höras (Regeringskansliet, 2006, 2014). 

I de fall där barnet inte vill vara med i familjebehandlingen hanterar man det på olika sätt. 

Man kan få med barnets röst i samtalet genom att ha något eller någon närvarande för att 

representera barnet. Ett annat sätt är att skapa en relation till barnet utan föräldrarna, träffa 

barnet själv utanför samtalsrummet och för att sedan motivera barnet till att komma med till 

samtalen. Å andra sidan finns åsikterna att man bör respektera ifall barnet inte vill delta och 

att det är barnets röst. Familjebehandlarnas mångfald av metoder att möjliggöra barnets röst 

och delaktighet överensstämmer med att låta barnen komma till tals genom att ha anpassade 

arbetssätt och skapa förutsättningar för barnet att uttrycka sina åsikter och låta barnet prata 

(Regeringskansliet, 2014; Wilson, 2005).  Familjebehandlarna har olika lösningar på hur de 

gör för att få barnet att prata med dem även om de inte ville vara med i familjebehandlingen 

till en början. Det stämmer väl överens med artikel 12 som menar att det är viktigt skapa en 

trygg miljö och ha relevanta metoder för att skapa en möjlighet för barnet att uttrycka sig 

(Regeringskansliet, 2014). 
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Metoder för att få barnet att prata 

Resultatet visar att familjebehandlarna använder sig av en rad olika metoder och sätt för att få 

barnet att komma till tals. Dels väljer familjebehandlaren olika metoder för att få barnet att 

prata, dels ger familjebehandlare barnet möjlighet att få uttrycka sig på olika sätt genom att 

låta barnet använda sig av olika alternativ att uttrycka sig på. Genom att använda dessa 

metoder ges förutsättningar för barnet att komma till tals utifrån dess egna behov och 

möjlighet. Metoderna överensstämmer med de olika sätt man kan använda för att möta barn 

samt tankarna att anpassa familjebehandlingen och metoder till barnet (Arras, 2008; 

Regeringskansliet, 2014; Wilson, 2005; White, 2012). 

Övriga synpunkter 

Familjebehandlarna uppger att de tänker systemteoretiskt vilket stämmer väl överens med 

familjebehandlingens teoretiska referensram (Berg, 1997; Hansson, 2012). Det stämmer också 

överens med tankarna att lyfta bort syndabockstänkandet och se barnet som symtombärare för 

ett problem (Ackerman, 1970; Satir, 1973). Det stämmer även överens med von Bertanlaffy 

(1969) som menar att alla komponenter hör ihop och påverkar varandra. Flera tycker att 

frågan om barnets röst är viktig vilket överensstämmer med den regeringens arbete med att 

stärka barnkonventionen och artikel 12 (Regeringskansliet, 2006, 2014). 

Metoddiskussion 

En kvantitativ studie ansågs vara relevant utifrån studiens syfte och frågeställning. Valet föll 

på att göra semistrukturerade telefonintervjuer utifrån en frågeguide med öppna och fasta 

frågor. Idén att ha olika svarsalternativ på de fasta frågorna gjorde att det blev krångligt att 

sammanställa resultatet. Trots provintervjuerna visade det sig att några av frågorna var för 

otydliga vilket gjorde det svårt för familjebehandlarna att svara. Det var både enkelt och svårt 

att hantera de öppna frågorna eftersom familjebehandlarna svarade olika omfångsrikt och det 

var svårt att hinna med att skriva ner allt som sades. Det gick åt mer tid än väntat att få tag i 

familjebehandlare som ville delta i studien vilket var frustrerande. Det var smidigt att ha 

kontakt via mail även om några av familjebehandlarna glömde bort att svara på första mailet. 

Eftersom studien var relativt liten så var det ett bra och överskådligt att hantera resultatet 

genom att skriva ner det på papper och kategorisera svaren.  

Slutsatser 

Ansatsen i studien var att undersöka hur barnkonventionens artikel 12 tillämpas i 

familjebehandling. För att belysa barnets del valde jag att fråga familjebehandlarna. Den här 

studien visar att familjebehandlare anser att de arbetar utifrån artikel 12 med barns röst att 

komma till tals vilket skiljer sig från Cederborgs studie som visar att barn har lite talutrymme 

i familjeterapi. Det väcker frågan ifall barnkonventionen har ett större inflytande idag vilket 

gör att barn ges en större möjlighet att få komma till tals än tidigare. De olika arbetssätten att 

skapa förutsättningar för barnet att komma till tals visar också att familjebehandlarna anser att 

barnets röst är viktig i familjebehandlingen. Det är slående hur anpassningsbara 

familjebehandlarna är i att möta varje barns rätt att komma till tals och göra barnen delaktiga. 
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Även familjebehandlarnas tankar om hur delaktiga barnen ska vara i familjebehandlingen 

visar att det råder en stor flexibilitet i hur delaktigheten kan se ut. Det är inte hugget i sten i 

vilken konstellation man träffar familjen utan familjebehandlaren gör en bedömning från 

familj till familj. Det finns ett systemteoretiskt synsätt hos de flesta familjebehandlarna vilket 

också kan påverka deras tankar att allas röst ska höras så väl barnens. Studien visar vilket 

mångfacetterat arbete familjebehandling är. Det finns stora friheter att välja när och hur 

barnen ska få komma till tals men det är viktigt att poängtera den samstämmiga åsikten att 

barnet bör få göra sin röst hörd på ett eller annat sätt. 

Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har det väckts tankar kring vad barnets röst egentligen innebär. Barnet 

utgör en del i familjebehandlingen men vilken betydelse får barnets röst? På vilket sätt? Det är 

tydligt att barnet ges möjlighet att få uttrycka sig men sen då? Arbetar familjebehandlarna för 

att barnens åsikter och bidrag till familjebehandlingen ska göra någon skillnad och i så fall hur 

märks det? Är det mer naturligt för familjebehandlare att göra barn delaktiga utifrån deras 

systemteoretiska synsätt? En annan fråga som dykt upp har varit frågan om barnets röst och 

delaktighet har förändrats inom familjebehandlingsfältet efter barnkonventionens 

implementering. Det vore intressant att se om det resultat som framkommit i den här studien 

finns hos familjebehandlare i en större population och i så fall med tillägget vilken betydelse 

barnets röst har i familjebehandling.   
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Bilaga 1. 

Frågeguide 

1.Arbetsplats______________________________________________________ 

2.  Hur många år har du arbetat i yrket?______________3. Kön._____________  

4. Känner du till Barnkonventionens artikel 12 om barns rätt att komma till tals?                   

JA                                                VET EJ                                                   NEJ     

5. Påverkar barnkonventionens artikel 12 ditt arbete?                          

  JA                                              VET EJ                                                   NEJ  

Utifrån ditt svar på fråga 5, kan du ge något exempel? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

6. Vilken ålder har barnen som du arbetar med?  0-13 år        13-20 år      0-13 år 

    Annat alternativ, ange åldern __________________ 

7. Hur ser familjekonstellationen ut i de familjer där du arbetar? 

8. I vilken typ av bostadsområde bor familjerna där du arbetar? 

9. Jag träffar alltid barnet tillsammans med vårdnadshavare.             

  JA                                             IBLAND                                                     NEJ 

10. Jag träffar aldrig barnet tillsammans med vårdnadshavare.          
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  JA                                             IBLAND                                                     NEJ 

11. Jag träffar barnet själv utan vårdnadshavare.                      

ALLTID                                     IBLAND                                              ALDRIG 

12. Finns det tillfällen när barnet inte ska vara med i familjebehandlingen?   

 OFTA        GANSKA OFTA        SÄLLAN        MER SÄLLAN        ALDRIG 

Utifrån ditt svar på fråga 12 kan du ge något exempel? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

13. Vems röst väger tyngst i familjebehandlingen? 

Vårdnadshavarnas         Barnets         Andras          Allas röst är lika mycket värd 

14. Anser du att barnet alltid måste vara med i familjebehandlingen för att göra sin röst hörd? 

OFTA       GANSKA OFTA       SÄLLAN        MER SÄLLAN       ALDRIG 

15. Beskriv hur du arbetar med att få barnets röst hörd i familjebehandlingen ifall barnet inte 

vill delta i familjebehandlingen. 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

16. Anpassar du familjebehandlingen utifrån barnet? 

JA                                              IBLAND                                                        NEJ 

Kan du ge något exempel utifrån ditt svar på fråga 16. 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

17. Hur gör du för att få barnet att prata i familjebehandlingen?  Du får fylla i flera alternativ. 

Jag ritar        Enbart prata      Jag använder gosedjur      Jag  använder Nallekort eller liknande                                                                                                           

Annat till exempel__________________________________________________________ 

18. Hur låter du barnet göra sin röst hörd i familjebehandlingen? Genom att låta barnet 

Rita             Enbart prata             Använda gosedjur             Använda Nallekort eller liknande 

19. Har du några övriga synpunkter? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Tack för din medverkan. 

Bilaga 2. 

Barn i familjebehandling 

Hej. 

Jag heter Veronica Gauthier Westergård och jag arbetar som familjebehandlare i Norrtälje 

kommun. Jag studerar på psykoterapiprogrammet med inriktning systemisk familjeterapi, 90 

HP på Linköpings universitet. 

Inom ramen för psykoterapiprogrammet ingår det att skriva en uppsats som ett sista 

delmoment i utbildningen.  Jag har valt att undersöka familjebehandlarnas tankar kring att 

prata med barnen i sitt arbete om familjebehandlare. Undersökningen är anonym.  Formuläret 

består av frågor med fasta svarsalternativ och några så kallade öppna frågor där du kan svara 

mer fritt. Jag kommer att göra alla intervjuer själv. Jag kommer att maila ut frågorna till dig så 

att du får en möjlighet att se dem innan jag ringer och gör en telefonintervju. Telefonintervjun 

beräknas ta ungefär 30 min.  Jag kommer att ta kontakt med dig för att boka in en lämplig tid 

för att genomföra telefonintervjun. När svaren kommit in sammanställs de anonymt. Jag 

hoppas att du har lust att medverka i undersökningen.  

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till mig. 

Med vänliga hälsningar 

Veronica Gauthier Westergård 

Familjebehandlare i Norrtälje kommun 

Telefon: 0739/ 62 30 31, Veronica.gauthier-westergard@norrtalje.se 
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