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SAMMANFATTNING  
Syftet med vår studie är att undersöka hur familjebehandlare integrerar barnkonventionens artikel 12 

”barns rätt att komma till tals” i familjebehandling genom att intervjua elva familjebehandlare som 

arbetar på kommunala familjeenheter inom öppenvården från två olika kommuner i Sverige. Vi vill 

också undersöka vilka metoder som behandlarna använder inom familjebehandling.  

Vi valde en kvalitativ metod med fokusgrupp som intervjumetod. Som teori till vår studie har vi valt 

systemteorin. För att närmare granska vilka rättigheter barn har att komma till tals och vilka 

skyldigheter staten har att garantera detta har vi även granskat barnkonventionen där dessa regler 

stadgas. Vi har även valt att närmare efterforska metoderna BBIC, Marte Meo, FFT och Tejping vilket 

är de metoder familjebehandlarna vi intervjuat använder sig av i sina samtal med barn och deras 

föräldrar.  

 Resultatet av studien visade att det fanns tillfällen inom familjebehandlingen då barn inte ska delta i 

familjebehandlingen såsom när föräldrarna hade egen problematik eller behövde samtala om barnet 

utan barnets närvaro.  
Vår studies resultat visar också att familjebehandlarna arbetar med barn i familjebehandlingen 

utifrån ett barnperspektiv oavsett om barnet är närvarande eller inte. Vi har även tagit del av 

familjebehandlarnas beskrivning av hur familjebehandlingen påverkas av den arbetsbelastning som 

behandlarna kan utsättas för som påverkar barnets rätt att vara delaktigt negativt.	

Vi noterade i våra intervjuer att barnets bästa som uttryckligen stadgas i artikel 3 beaktas i större 

omfattning än artikel 12 barns rätt att komma till tals vid beslut som berör dem. Vår bedömning av 

situationen är att det snarare rör sig om en intresseavvägning mellan statens ansvar att tillse barnets 

bästa i alla situationer gentemot barnets intresse om att få komma till tals och att denna talan ska få 

betydelse för utgången i målet.	

 

Nyckelord: barnkonventionen, systemteori, familjebehandling, barn i familjebehandling, barns 

delaktighet, socialtjänstlagen, artikel 3 och artikel 12.  
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Title: The voice of the child – about children´s right to speak in family therapy 

ABSTRACT  
The purpose of our study is to investigate how family therapists integrate Article 12 of the Children's 

Convention entitled "Children's right to speak" in family treatment by interviewing eleven family 

therapists working on municipal family units in outpatient care from two different municipalities. We 

also want to investigate what methods the therapists use in family treatment. 

We chose a qualitative method with focus group as interview method. Our theory for this study has 

been system theory. In order to investigate more closely what rights children have to speak and what 

obligations the state has to ensure, we have also reviewed the Children's Convention, which governs 

these rules. We have also chosen to investigate the methods BBIC, Marte Meo, FFT and Tejping, 

which are the methods used by family therapists we interviewed in their conversations with children 

and their parents. 

 The results of the study showed that there were occasions in family treatment when children should 

not participate in family treatment, such as when the parents had their own problems or needed to talk 

about the child without the child's presence. 

Our study results also show that family therapists work with children in family treatment based on a 

child's perspective, whether or not the child is present. We have also taken note of family therapies' 

expressions of how family treatment is affected by the workload that the therapists can face, affecting 

the right of the child to participate negatively. 

We noted in our interviews that the best interests of the child explicitly stated in Article 3 are taken 

into account in more detail than Article 12 of the child's right to speak on decisions that concern them. 

Our assessment of the situation is that it is rather a balance of interest between the state's responsibility 

to ensure the best interests of the child in all situations against the child's interest in speaking and that 

this action is of importance to the outcome of the case. 

 

Keywords: children’s rights convention, system therapy, family therapy, children in family treatment, 

child participation, social service act, article 3 and article 12. 	
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Vi vill först och främst tacka alla de som haft möjligheten till medverkan i denna studie. Utan er hade 
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KAPITEL 1 
INLEDNING 
1.1 INTRODUKTION OCH ÄMNESVAL 

Barns åsikter har gradvis blivit viktigare i samhället efter att FN:s barnkonvention utformades. 

Barnens juridiska rättigheter har fått ett större spelrum i samhället då barnen ska ta del av de beslut 

som fattas gällande dem som egen individ. Barnen betraktas mer i samhället som ett subjekt än ett 

objekt då de ska vara delaktiga i beslut som berör dem. Sverige är ett av de 196 länder som valt att 

ratificera barnkonventionen, Sverige valde att göra det 1990. Det innebär att Sverige åtagit sig att följa 

konventionen (www.unicef.se). Somalia och USA är de två enda erkända staterna som ännu inte 

ratificerat barnkonventionen (Schiratzki, 2014). Schiratzki (2014) nämner i sin bok att USA motiverar 

det med uppfattningen att barnkonventionen försvagar föräldrarnas auktoritet som leder till en ökad 

risk för konflikter i familjen.                       

 År 2013 la den svenska regeringen fram ett förslag om att barnkonventionen blir till svensk lag. I 

samband med det förslaget så tillsattes en statlig utredning för det. Deras resultat av utredning 

presenterades år 2016 med förslag om att barnkonventionen utifrån artiklarna 1– 43.1 och 44.6 i 

originaltexternas lydelse ska gälla som svensk lag år 2018 (SOU 2016:19 s 25). Genom att ta in hela 

konventionen i svenska lagstiftningen så innebär det att barnkonventionen har samma rättsliga 

ställning som de andra nationella lagar vi följer i Sverige. Barnkonventionen kan då ensam ligga till 

grund för beslut i Sveriges domstolar och myndigheter. I barnkonventionens 12:e artikel som vi 

studerar i denna studie beskrivs barnets rättighet att utifrån ålder och mognad få uttrycka sin åsikt i 

vad som berör dem (Unicef, 2017). Den utredningskommitté som regeringen utsåg till att utreda 

barnkonventionen som lag i Sverige 2013 fick också i uppdrag att inom specifikt berörda områden 

kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter stämmer överens med barnkonventionen. I 

sin kartläggning kom de fram till en del brister gällande barnkonventionens artikel 12 ”barns rätt att 

komma till tals”. Kartläggningen visade att det ofta inte förs samtal med barnen och att det många 

gånger inte ges en motivering till varför det inte skett, och om det skett ett samtal med barnen så har 

samtalet i många fall handlat om något annat än vad som är av betydelse för att få fram ett fullvärdigt 

beslutsunderlag (SOU 2016:19). Kartläggningen visade också en brist i synen på barn och hur de 

bemöts av myndigheter som inte utgår från barn som bärare av rättigheter (ibid).     

 Barnrättskommittén har i saken uttalat att artikel 12 är av särskild vikt då barnets åsikter är en 

viktig del i bedömningen av barnets bästa. Därför är det viktigt att artikel 3 och 12 kompletterar 

varandra och att den ena artikeln inte utesluter den andra. Av 11:10 SoL framgår att ett barn ska ges 

möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. I paragrafens andra stycke tydliggörs att om 

barnet inte framför sin åsikt ska dennes inställning så långt det är möjligt kartläggas på annat sätt. 

Andra meningen har tillkommit för att tydliggöra men även säkerställa barns rätt att komma till tals 

enligt artikel 12. (Karnov lagkomentar 11:10 SoL) 
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Det finns nämligen situationer då barn inte vill använda sin rätt att göra sin röst hörd enligt artikel 12. 

Har inte barnet talat ska trots allt barnets bästa vara avgörande vid insatsbestämmandet 1:2 SoL. Här 

har socialtjänsten ett stort ansvar när det gäller att ge barn möjlighet till att komma till tals (Ibid). 

Barnet kan nämligen framföra sina åsikter på andra sätt än att det sker muntligt. Det kan också ske 

skriftligen eller genom att personer i barnets närmiljö eller yrkespersoner uttalar vad de anser att 

barnet behöver. För att få information om vad barnet vill utan att barnet själv talar måste man således 

inhämta denna personliga åsikt eller mening från en representant för barnet. Detta för på bästa sätt 

försöka undersöka vilka särskilda behov barnet har (Karnov lagkommentar 1:2 SoL).  

Barns rätt att få sin röst hörd i familjebehandlingsprocesser behöver således ses över så att denna rätt 

kan garanteras (SOU 2016:19). Familjebehandling är i Sverige en av de mest använda insatserna för 

barn och familj inom socialtjänsten. Familjebehandling utmynnar från familjeterapin som i grunden 

har sitt ursprung från systemteorin där behandlingen arbetar i hela systemet, det vill säga hela familjen 

är delaktig i behandlingen (Löwenborg & Kamsvåg, 2006). Familjebehandlarna vi samtalade med 

berättade att de använde sig av metoder där man använde känslokort och Nalle-kort men även 

samtalsmetoderna Tejping, FFT (Funktionell Familjeterapi) och Marte Meo i sina samtal med barn. 

Några av de familjebehandlare vi intervjuade menade att det är svårt att föra ett samtal med små barn 

då de har svårt att uttrycka sig. Arnér & Tellgren (2006) menar att barn tydligt kan visa och berätta om 

sin situation utan att vara fullt utvecklade i sin språkutveckling. De menar att om vi vuxna lär oss att 

lyssna på barnen och ger barnen möjligheten att komma till tals kommer vi vuxna att börja tänka i nya 

banor och se det från andra perspektiv som hjälper oss i samtalet med barnen. (Arnér & Tellgren, 

2006). 

1.2 STUDIENS RELEVANS FÖR SOCIALT ARBETE 

Barnkonventionen har ratificerats av 196 länder och det är det mest internationellt framstående 

barnrättsdokumentet som finns i världen. Bara genom att veta att det finns 196 länder som valt att följa 

barnkonventionen om barnens rättigheter bildas det en föreställning om hur ofantligt många barn som 

påverkas av rättigheterna i konventionen. Detta betyder inte att de länder som ratificerat konventionen 

per automatik följer alla de rättigheter barnkonventionen tydligt beskriver i sina artiklar därav artikel 

12, ”barns rätt att komma till tals” finns som vi valt att studera (Unicef, 2017). 

Då Sverige är ett av de länder som valt att ratificera barnkonventionen har Sverige åtagit sig att 

artikel 12 i barnkonventionen ska genomsyra alla de behandlingar där barn finns med. Att barnen får 

göra sin röst hörd i behandling inom det sociala arbetet innebär inte bara ett samtal utan det påverkar 

även barnens livssituation (Unicef, 2017). 

Börjeson (2010) menar att startpunkten för ett arbete med familjebehandling är en primär teoretisk 

uppfattning om att individens problematik bäst kan förstås om man ser individen som en aktiv medlem 

i familjesystemet. 
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Börjeson (2010) tar även upp hur viktigt det är att barnperspektivet ska vara startpunkten i alla 

familjesamtal oavsett om barnet är delaktigt i det eller inte. Barnets behov ska alltid vara det som 

kommer i första hand (ibid).  

 

1.3 FÖRFÖRSTÅELSE 

Då vi valt en intervjumetod där fokus ligger på diskussion av ett tema är det viktigt att vi som utför 

studien tydliggör vår förförståelse. Förförståelse handlar om den kunskap och erfarenhet som vi har 

med oss som kan påverka resultatet av vår studie (Bryman, 2011).  

Vi har haft förförståelsen att barnperspektivet speglas utifrån de vuxnas perspektiv på vad som är till 

för barnets bästa (ibid). 

 

1.4 PROBLEMFORMULERING 

Insatser från socialtjänsten såsom familjebehandling utgör ett viktigt instrument för att i ett tidigt 

stadie kunna hjälpa familjer och samtidigt så grundligt som möjligt säkerställa barnets bästa. Principen 

om barnets bästa framgår av barnkonventionen men även uttryckligen i svensk lagstiftning. Den för 

barnets bästa lösningen är den som bäst kan antas främja att barnet får sina grundläggande behov 

tillgodosedda. Eftersom staten har det yttersta ansvaret att tillvarata barnets intressen och behov i alla 

åtgärder som berör dem är det viktigt att ge familjebehandlare inom kommunernas socialnämnder 

verktyg till detta (Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004.)               

 Från barnens synvinkel är det också viktigt att vårdnadshavaren lyssnar till dem och låter deras 

åsikter tillmätas betydelse. Enligt barnkonventionens 12 artikel men även i den svenska lagstiftningen 

finns bestämmelser som kräver att barn tillförsäkras denna rätt (6 kap 11§ FB & 3 kap 5 § SoL). För 

vårdnadshavaren å andra sidan innebär föräldraskapet en omsorg och en fostran av barnet. Det rör sig 

således om en rätt att bestämma över den som är minderårig i frågor som rör barnets personliga 

angelägenheter (6 kap 11§ FB).  I Barnkonventionens artikel 5 framgår att staterna måste respektera 

detta föräldraansvar och bestämmanderätt. I artikeln ges därför ett ramverk för förhållandet mellan 

barnet, föräldrarna och familjen, samt staten. Å ena sidan poängteras föräldrarnas huvudansvar för 

barnet vilket sätter tydliga gränser för statens inblandning, å andra sidan tydliggörs i artikeln att 

föräldrarna trots detta inte har fullständiga rättigheter i förhållande till sina barn. Denna artikel får 

betydelse för barns rätt att komma till tals då den tydliggör att vårdnadshavares bestämmanderätt inte 

är oinskränkt utan måste anpassas till barnets ålder och mognad. I takt med barnets utveckling ska 

större hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål. Artikeln signalerar tydligt att barnet i 

konventionen betraktas som en aktiv medborgare som utövar sina rättigheter (Unicef, 2008).   

  Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som är till för att stärka barnets ställning i samhället. 

Artikel 12 i barnkonventionen garanterar barnets rätt att komma till tals och att det ska respekteras 

(SOU 2016:19). Eftersom familjebehandlingsenheter runt om i Sverige i sitt arbete bemöter barn i 

olika situationer och för samtal med dem för att få höra deras mening i olika ärenden ansåg vi att en 
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granskning av hur kommunikationen i praktiken fungerar vid familjebehandling lämpar sig till vår 

forskningsfråga. De som arbetar med familjebehandling har i uppgift att följa barnkonventionen och i 

detta fall artikel 12 som handlar om ”barns rätt att komma till tals”. De har även en skyldighet att följa 

11 kap 10 § SoL som anvisar att ”när en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information” 

(Socialstyrelsen, 2014). Enligt socialstyrelsens skrivelser är barnets bästa och alla barns möjligheter 

till utveckling, delaktighet och inflytande en viktig del i det sociala arbetet med barn inom 

behandlande insatser (Socialstyrelsen, 2006). I svensk rätt finns ingen definierad åldersgräns för barns 

rätt att komma till tals, dock ska barnet ges möjligheten att framföra sina åsikter i frågor som rör det 

utifrån sin ålder och mognad 11:10 2a st SoL.              

Trots dessa regler och föreskrifter som ger barn rätt att göra sin röst hörd och tillförsäkrar att deras 

åsikt ska få betydelse har vi förförståelsen att barnets inflytande i dessa behandlande insatser är 

begränsad till att barnets bästa speglas utifrån det vuxnas perspektiv (Unicef, 2008). Vi vill därför 

undersöka hur familjebehandlarna gör för att få barnet delaktigt i den behandlande insatsen. Vi vill 

veta mer om hur familjebehandlarna integrerar artikel 12 i familjebehandling, och är även intresserade 

av att få veta vilka metoder som familjebehandlarna använder sig av för att få barnen delaktiga i 

familjebehandlingen.                    

Genom att undersöka hur behandlarna integrerar barnkonventionens artikel 12 i familjebehandlingen 

så kan vi få en bild av hur delaktiga barn är i familjebehandling och om de kan utöva sin rätt att 

komma till tal och vara delaktiga inom insatsen familjebehandling. 

 

1.5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR   

Syftet med denna studie är att undersöka hur barnkonventionen artikel 12, barns rätt att komma till tals 

integreras i familjebehandling inom den kommunala öppenvården och om sättet den integreras och 

bidrar till att barn i praktiken får göra sin röst hörd i enlighet med artikel 12. För att besvara frågan är 

tanken att göra en studie av familjebehandlarnas arbete med barn i familjebehandling samt vilka 

metoder familjebehandlarna använder sig av vid samtal med barn för att få dem delaktiga. Vi har valt 

att utföra en kvalitativ studie i form av två fokusgruppsintervjuer där det vid varje gruppintervju deltar 

fyra till fem familjebehandlare per familjeenhet.  

 

• Hur integrerar familjebehandlarna barnkonventionens artikel 12 ”barns rätt att komma till 

tals” i familjebehandlingen? Integreras artikel 12 på ett sätt som leder till att barn i praktiken 

kommer till tals i enlighet med den.  

• Vilka metoder använder sig behandlarna av inom familjebehandlingen?  
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1.7 STUDIENS AVGRÄNSNINGAR  

Denna framställning kommer i huvudsak behandla barns rätt att komma till tals i familjebehandlings 

sammanhang, då syftet med denna uppsats är att undersöka frågan om hur barnkonventionens artikel 

12 i praktiken integreras i familjebehandlingen vid samtal med barn. Vi kommer även studera de 

metoder som behandlarna använder sig av inom familjebehandling som behandlande insats.  

Uppsatsen avgränsas till att studera socialt arbete genom familjebehandling då vi i huvudsak kommer 

granska två skilda familjeenheter från två olika kommuner varav elva anställda intervjuats. 

Den diskussionen som sedermera förs utgår i huvudsak från familjebehandling som en 

behandlingsinsats och tar avstamp i de förhållanden som råder på svenska behandlingsenheter 

granskat ur principerna om barnets bästa, rätten att komma till tals och barnperspektivet vilket 

barnkonventionen garanterar genom artikel 3 och 12. De lagrum som berör vår studie omfattar 

Socialtjänstlagen (SoL), Föräldrabalken (FB) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU). I sammanhanget finns fler lagrum som skulle kunna aktualiseras, men de ovan nämnda är 

anser vi mest relevanta för att besvara vår forskningsfråga. 

Trots att det finns andra närliggande insatser som ger en lagstadgad rätt för barn att i varierande 

omfattning komma till tals har dessa förebyggande insatser uteslutits ur uppsatsens framställning på 

grund av både begränsat skrivutrymme samt tidsomfång. Detta gäller främst insatser av typen 

vårdnadsutredningar, kontaktfamilj/person och samarbetssamtal (Socialstyrelsen, 2004). 

 Därtill uteslöts insatser som helt inriktades på de vuxnas problem där risk föreligger att barnen far 

illa, trots att detta arbete kan vara förebyggande för barns hälsa i den mån de är effektiva i att lösa 

föräldrarnas problem.  

För att ytterligare tydliggöra vårt forskningsfokus vilket inriktar sig mot insatsen familjebehandling 

kommer barns rätt att komma till tals i andra särskilt angelägna områden och verksamheter såsom 

domstolsavgöranden och förvaltningsbeslut lämnat utanför uppsatsens framställning. 

 

1.8 DISPOSITION   

För att underlätta läsningen och samtidigt göra ämnet så lätt överskådligt som möjligt är uppsatsen 

utformad på så sätt att framställningen inledningsvis tar ett vidare grepp om ämnet för att sedan 

smalna av och anpassas utefter det avgränsade området. Uppsatsen består av åtta kapitel. I det första 

kapitlet ges en förklaring till varför forskningsfrågan är ett aktuellt problem idag och dess relation 

samt relevans till socialt arbete. Vidare framställs här grundförutsättningarna och ramen för uppsatsens 

fortsatta framställning. För att bättre förstå barns rätt att komma till tals i samband med 

familjebehandling följer därpå ett redogörande kapitel för hur denna rättighet har utvecklats genom en 

tillbakablick i tidigare forskning. Kapitel tre presenterar därefter vårt val av relevant teori för 

belysningen av vår valda studie. Nästa kapitel som är kapitel fyra så beskriver vi familjebehandling 

utifrån vad det är och dess historiska kontext. I det kapitlet går vi även in på familjebehandling som 

insats och vilka lagregler som styr behandlingen. Vi tar även upp ett avsnitt där vi beskriver vikten av 
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att samtala med barn samt ett avsnitt över vilka metoder som används som verktyg för att få till ett 

samtal i familjebehandlingen. I kapitel fem beskriver vi vårt val av metod som bäst lämpats för vår 

studie samt hur vi gått till väga vid kunskapsinsamlingen. Uppsatsens sjätte kapitel är tänkt att ge 

läsaren en inblick i den rättsliga kontext som artikel 12 - barns rätt att komma till tals härrör ur. Här är 

utgångspunkten barnkonventionen samt kringliggande allmänna principer.  I det sjunde kapitlet tar vi 

upp resultatet av våra intervjuer. Med det kapitlet vill vi ge läsaren en inblick i vad och hur vårt samtal 

var med intervjudeltagarna. Det åttonde kapitlet är vår analys där vi har som avsikt att skapa en 

möjlighet för läsaren att senare kunna tillgodogöra sig diskussionen kring barns rätt att komma till tals 

vid familjebehandlingsenheterna. I detta kapitel förs en närmare diskussion av vad som har 

framkommit ur den empiriska undersökningen samt en redogörelse för vår analytiska ståndpunkt 

utifrån det presenterade intervjumaterialet. Frågan om barns rätt att få sin röst hörd ställs här på sin 

yttersta spets. I det åttonde och avslutande kapitlet diskuteras slutligen frågan ur ett större 

samhällsperspektiv där förhoppningen med detta kapitel är att kritiskt och självständigt, i ljuset av 

barns rättigheter, avgöra huruvida barns röst får göra sig hörd i samhället och vilka eventuella 

konsekvenser det skulle innefatta om så ej sker. Slutligen presenteras även en kort sammanställning av 

förslag på vidare forskning. 
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KAPITEL 2  
TIDIGARE FORSKNING 
2.1 INLEDNING 

För att förstå våra nutida förhållanden angående barns möjligheter att komma till tals vid  

familjebehandling kan det vara intressant att få insikt om tidigare forskning kring ämnet och en 

fördjupning i den problematik samt taktik som tillämpats bakåt i tiden. Framställningen i detta kapitel 

syftar till att lyfta fram hur synen på barn och deras delaktighet i beslutssammanhang tagit form samt 

vilket utrymme de har haft att göra sin röst hörd i sammanhanget.  

 

2.2 FAMILJETERAPEUTERS ERFARENHET 

I en tidigare litteraturstudie som gjorts av Marianne Arrias (2008) beskrivs det hur barn allt mindre 

blir involverade i den familjeterapeutiska processen. Författaren belyser vad familjeterapin och 

familjeterapeuter har att säga om barns medverkan. Arrias (2008) studies resultat visar att barnen 

engageras väldigt lite trots att företrädarna till familjeterapin menar att alla familjemedlemmar bör 

vara delaktiga i familjebehandling som också är ståndpunkten inom systemteorin. Författarens 

litteraturstudie belyser i sin analys att familjeterapeuten i många behandlingar är utredande och 

använder ordval i samtalet som gör att barnet inte hänger med då barn oftast är spontana och kognitivt 

omogna. Barn kan även inte sitta längre stunder utan att de blir rastlösa som det i sig leder till att de 

ställer impulsiva och direkta frågor eller även avbryter samtalet genom att prata om något annat än det 

ämne samtalet handlar om, vilket blir problematiskt för terapeuten under samtalet. Författaren 

förklarar även att det hierarkiska mönstret med terapeut, barn och föräldrar bidrar till att barn har svårt 

att göra sig gällande i olika sociala och institutionella sammanhang (Arrias, 2008).    

 Arrias (2008) tar upp olika metoder i sin studie som används i samtal med barn inom 

familjeterapin. Exempel på det är rita, rollspel, användning av samtalstekniska metoder och 

användning av olika känslokort.                   

 Författarens studie berättar om olika övningar där ”problemet” läggs utanför lampan som belyser 

problemet och betraktas utifrån en annan synvinkel. Det i sig ökar barnets möjligheter och vilja att 

delta i den terapeutiska processen (Arrias, 2008). 

2.3 BARNETS RÄTT ATT KOMMA TILL TALS I FAMILJEBEHANDLING  

En annan studie vi tittat på är Veronica Gauthier Westergårds (2014) studie där hon studerar 

barnkonventionens artikel 12 om hur ”barns rätt att komma till tals” tillämpas inom familjebehandling 

genom en pilotstudie. Gauthier Westergård valde att göra sin studie via semistrukturerade 

telefonintervjuer med cirka 24 familjebehandlare som arbetade inom öppenvården från olika 

stadsdelar inom Stockholms kommun. I hennes studie visade resultatet sig att familjebehandlarna 

använde sig av olika samtalsmetoder för att få barnen delaktiga i samtalet. Gauthier Westergård (2014) 

nämner i sin studie att de flesta familjebehandlare är medvetna om barnkonventionen artikel 12 och att 
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de har den med sig i bakhuvudet när de har sina familjebehandlande samtal både med föräldrarna och 

barnen. Familjebehandlarna samtalar alltid utifrån barnets behov. Hon menar att barnkonventionen är 

ett vägledande material i hela det sociala arbetet och inte bara inom familjebehandlingssamtalen. Flera 

av hennes intervjupersoner nämner att de anpassar språket till barnets nivå för att kunna föra ett 

pedagogiskt samtal som blir begripligt för barnet men också för att barnet ska delta i samtalet på en 

förståelig nivå för dem. I hennes studie visar resultatet också att arbetsmetoden BBIC (barnets behov i 

centrum) är anpassad efter barnkonventionens artiklar och kan sammanlänkas med artikel 12 i 

konventionen. I Gauthier Westergårds (2014) studie kan vi även se att familjebehandlarna arbetar 

utifrån att ge barnet ett talutrymme men även också genom att de observerar barnets kroppsspråk och 

kroppsliga uttryck de visar i samtalet de för med behandlaren. Gauthier Westergård (2014) menar att 

när familjebehandlarna anpassar samtalet utifrån barnet så förbättrar det behandlingen för hela 

familjen som en helhet. Gauthier Westergård (2014) nämner även i sin studie att det inte finns någon 

enhetlighet i kring huruvida familjebehandlarna träffar barnet med sina föräldrar eller ensamma i 

samtal då familjebehandlarna svarat olika på denna fråga. Hon nämner även att det överensstämmer 

med beskrivningen av insatsens olikhet beroende på om familjebehandlarna arbetar med olika delar av 

familjen eller hela familjen tillsammans. I Gauthier Westergårds (2014) studie nämner författaren även 

att familjebehandlarna har olika lösningar på hur de gör när barnet inte vill vara delaktigt i 

familjebehandlingen i början av behandlingen. Författaren nämner också att det stämmer överens med 

vad artikel 12 i barnkonventionen säger om att först skapa en trygg miljö för barnet i samtalet och att 

arbeta utifrån relevanta metoder för att det ska skapas en möjlighet för barnet att komma till tals i 

familjebehandlingen (Gauthier Westergård, 2014).  

2.4 INTERNATIONELL FORSKNING OM FAMILJEBEHANDLING 

I artikeln ”Child Participation in Family Therapy” av Ackerman (1970) så undersöker författaren hur 

fyra familjeterapeuter bemöter familjer där det finns yngre barn som deltagande i behandlingen. Hans 

studie kommer fram till att de flesta behandlare fokuserade på de vuxna i terapin och att de deltagande 

barnen hamnade utanför processen. Författaren förklarar detta med att behandlaren kan känna sig 

obekväm med att ha med barnen i behandlingen. Ackerman (1970) menar med att det är krävande att 

ha med barn i behandlingen då det krävs ett annat fokus i behandlingen. Han tar upp de fördelar som 

finns med att ha med barnen som kan bidra till att föräldrarna får möjligheten till att se problemet ur 

ett annat perspektiv. Det skapar förutsättningar för att bemöta problemet eller problembäraren med nya 

ögon. Ackerman (1970) menar med att det enda man bör tänka på som familjebehandlare är att skapa 

en trygghet åt barnet i den situationen hen befinner sig. Behandlaren kan skapa den tryggheten för 

barnet genom att föra allmänna samtal med barnet indirekt via föräldrarna i början av samtalen. 

Författaren tar även upp att i många fall har inte barnet kommit till behandlingen frivilligt, utan är 

påtvingade av sina föräldrar att delta då de anses som ”problemet” de går på behandling för. Då barnet 

är problembäraren som de har kommit till familjebehandlaren för och behöver hjälp med att förändra 
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så skapas redan här barnets ointresse för terapin i börja av processen. När barnet är i den åldern hen 

kan föra ett eget samtal så menar Ackerman att de även inte då kan uppleva sig bekväma i samtalet 

med behandlaren då deras föräldrar är närvarande vid samtalen och det skapar en upplevelse av 

kontroll från föräldrarna (Ackerman, 1970). Behandlaren behöver samtidigt vara uppmärksam på 

barnets reaktioner och ansiktsuttryck på det som händer i samtalet som förs mellan behandlaren och 

föräldrarna eller av någon annan deltagare i rummet. Ackerman (1970) menar att om man får med alla 

deltagare i processen så skapas förutsättningar för att hjälpa familjen med deras verkliga problematik. 

Han menar också att det inte går att ha familjebehandling utan att ta med barnen. Det anses inte som 

familjebehandling utan barnens deltagande enligt Ackerman (1970).  

 

En annan artikel vi tittat på handlar om barnens roll i familjebehandlingen. Den har titeln, ”Giving 

children a voice: children’s positioning in family therapy” Den artikeln tar upp barns syn på 

familjebehandling där 13 barn i åldern 8 – 15 år intervjuats och frågats om deras upplevelse av 

familjebehandlingen (Moore & Bruna Seu, 2011). Artikeln behandlar ämnet om barnens roll i 

familjebehandlingen och hur barnen anpassar sig till den roll de får av behandlaren i samband med 

behandlingsprocessen. Enligt författarna Moore och Bruna Seu (2011) så spelar åldern en viktig roll 

vid konstruktionen av terapin och de ställningstagande som togs upp i förhållande till de vuxna. De 

äldre barnen visade mer självständighet från föräldrarna som påvisar på ett fullt medlemskap i de 

vuxnas diskursiva samhälle. Här ser vi en tydlig koppling till Bronfenbrenners utvecklingsteori och de 

olika nivåerna. Hur barnet i samband med växande ålder ökar sitt deltagande i olika system de 

befinner sig i men också i de system som indirekt påverkar barnet genom familjemedlemmars 

deltagande i ett system.  

De menar med att några få av de barn som varit delaktiga i familjebehandling har fått möjligheten till 

att samtala om deras egna upplevelse av behandlingen i sig. Fokus på föräldrarnas upplevelser och 

förändringsbenägenhet har varit det som tagit den mesta uppmärksamheten tolkade författar. Det leder 

till konsekvensen att barnets röst inte kommer fram i behandlingen (Moore och Bruna Seu, 2011).  

De menar även med att barn och föräldrar har olika upplevelser av familjebehandlingen och det i sig 

betonar vikten att låta barn själva få uttrycka hur de upplever sig själva i familjebehandlingen (ibid). 

De belyser vikten av att om behandlaren vet vilka positioner barnet använder i familjebehandlingen så 

kan det leda till förutsättningarna för ett bättre samtal mellan behandlaren och barnet eller ungdomen.   

Artikeln tar även upp andra studier som gjorts för att mäta barns deltagande i familjebehandling. 

Några större undersökningar av användarna inkluderade äldre barn där de föreslog att barn var mer 

benägna än vuxna för att ge en förbättring av förståelsen och funktionen till behandlingen. Barn som 

deltar i familjebehandling var mer benägna att rapportera förbättringar än barn som fick andra former 

av behandling. Generellt sett var det att ju yngre barnen var krävdes desto högre nivå för 

tillfredsställelse. Låga korrelationer med föräldrakvaliteter föreslog att föräldrakvaliteter hade dålig 

tillförlitlighet som indikatorer på barns tillfredsställelse med behandlingen. Kvalitativa studier med 
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barn och ungdomar har kunnat undersöka dessa uppenbara tvetydigheter. Ju äldre barnet var desto 

bättre kunde hen vara medveten om sina känslor för behandlingen, utvärdera den och ha högre 

förväntningar (Moore och Bruna Seu, 2011).  

Moore och Bruna Seu’s artikel visar att de olika studierna som de framfört har givit de resultaten att 

när barnet upplever sig trygg och bekväm i familjebehandlingen så skapar det förutsättningar för en 

funktionell förändring för både barnet och dess familj.  

Genom att reflektera över sina erfarenheter rapporterar barnen att terapi kan vara smärtsamt i sin 

förmåga att väcka starka känslor och återuppliva minnen, något de är angelägna om att undvika. De 

kan uppleva svårigheter i tänkande och upplevelser av känslor, vilket påverkar deras förmåga att 

lyssna. För alla barn är terapeutens roll avgörande för kvaliteten på deras erfarenhet.  

För de yngre barnen är familjebehandlarens personlighet viktigare än de tekniska aspekter och de 

inbjuder också till möjligheter att bemöta barnet och få en kontakt med barnet. De äldre barnen 

informerar om mer upplevelse av obehag med familjebehandling, särskilt mot deras integritet. De kan 

uppleva det generande och pinsamt att gå i familjebehandling, särskilt pojkar uttryckte att de var 

generande över att gå på behandling (Moore och Bruna Seu, 2011).  

Sammantaget så beskriver författarna att barnen upplevde familjebehandling som hjälp eftersom de 

orsakade förändringar i familjen, löste problem och fick föräldrarna att se dem på olika sätt (ibid).  

Sammanfattningsvis så talar artikeln om barn och föräldrars upplevelse av familjebehandling. 

Föräldrar och barn upplever inte alltid samma resultat och tillfredställelse med familjebehandling. 

Därför är det extra viktigt att låta barnet uttrycka sina känslor och förmedla sina åsikter i behandlingen 

för att skapa en känsla av delaktighet för barnet. Moore och Bruna Seu (2011) nämner också i sin 

artikel att det är få av de barn som deltar i familjebehandling som får möjligheten till tillräcklig tid att 

samtala om hur de upplever själva behandlingen. Det är viktigt att lyfta fram barnets åsikt i 

behandlingen och göra sig påmind av att barnets perspektiv är en viktig källa för behandlaren. Det är 

lätt att all fokus hamnar på föräldrarna i samtalet då det oftast är föräldrarnas förmågor som ska 

förändras i behandlingen (ibid).  

I samband med att barnets ålder ökar så ökar också hens medvetenhet om sin självständighet ifrån sina 

föräldrar. Barnet kan då själv uttrycka sina åsikter om vad hen anser bör behandlas i 

familjebehandlingen och vad som förbättras genom de behandlingar som erbjuds (ibid). 
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KAPITEL 3  
TEORI 
3.1 INLEDNING 

I detta avsnitt presenterar vi den teori och de teoretiska utgångspunkter vi valt att använda för denna 

studie. Vi har med utgångspunkten i den valda teorin arbetat utifrån ett abduktivt synsätt, som innebär 

att vi rört oss mellan empiri och teori och successivt fördjupat vår förståelse (Larsson, m.fl. 2005).  

 

3.2 SYSTEMTEORETISKT PERSPEKTIV 

Vi har valt ett systemteoretiskt perspektiv för att på ett övergripande synsätt få en förståelse i vår 

analys.  

Systemteori bygger på det systemiska tänkandet. Alla delar ingår i ett sammanhang. Att tänka i 

systemteorins banor innebär att se världen i sin helhet som är det väsentliga inom systemteorin 

(Öquist, 2008). För att koppla det till vår studie så innebär det att vi kan se hur familjebehandlingen 

påverkar barnet och föräldrarna som helhet utifrån hur behandlarna integrerar barnkonventionens 

artikel 12 i behandlingen. Systemteorin arbetar i nuet och fokuserar på att hitta nya sätt till en 

förändring hos individen i sin situation.  

Vi kommer även att ta med systemteorins utvecklingsekologiska perspektiv då det belyser systemens 

påverkan på barnens utveckling och även trygghet (Öquist, 2008).  

 

3.3 SYSTEMTEORINS UPPKOMST 

Systemteorin kommer ursprungligen från USA. I samband med att första världskriget tog slut försökte 

några vetenskapsmän utveckla en förståelse för hur man kunde nå bra beskrivning av samband. 

Tankesättet skapades efter att de undersökt maskiner och sett hur de olika delarna i maskinerna inte 

fungerade enskilt utan var beroende av varandra för att fungera som helhet (Bertalanffy, 1973).  

Den som lade grunden för systemteorin, den generella systemteorin var teoretikern Ludwig Von 

Bertanaffly som genom hans funderingar över hur olika delar ömsesidigt påverkade varandra skapade 

en teori (Lundsbye, 2010). De regler som lades till grund för denna teori är överordnade på system av 

olika slag såsom politiska, biologiska och astronomiska system (Lundsbye, 2010).  

Von Bertanaffly kom från Österrike och var i grunden utbildad till biolog som i sig gjorde att han hade 

ett holistiskt tankesätt. Ett holistiskt tankesätt innebär att man tänker att helheten är större än summan 

av de enskilda delarna och att inget kan beskrivas utifrån sin enskildhet. Det vill säga allt påverkas av 

sin helhet (Bertalanffy, 1973). 

Utifrån denna beskrivning kan vi se en stark koppling till Von Bertalanffy’s teori där han anger 

betydelsen av hela systemet och att alla delar ingår i ett system som helhet. Han menar också att 

skillnaden mellan en samling och ett system är att i ett system finns det en form av organisering av de 

olika komponenter som i sig bildar systemet (ibid).  
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Bertalanffy (1973) pratade om två olika system. Det ena systemet kallade han för slutet system där det 

inte hade något utbyte med sin miljö och ett öppet system där det får inmatning från sin miljö som 

sedan återsänder det som en produkt tillbaka till sin miljö.  

För att koppla detta till vår studie så innebär det att genom att ha familjesamtal med barnen och dess 

föräldrar befinner sig de i en miljö som är beroende av omgivning och deras samspel och kan 

gemensamt skapa ny miljö via deras nya samspel. Det är med andra ord beroende av denna miljö för 

deras existens och anpassar sig vartefter det sker en förändring i deras miljö (Bertanaffly, 1973). 

 

3.4 DEN UTVECKLINGSEKOLOGISKA SYSTEMTEORIN 

Den amerikanska psykologen Urie Bronfenbrenner hade ett intresse för barns utveckling i familjen 

och samhället. Han utvecklade den ekologiska systemteorin vidare genom att studera fyra olika nivåer 

av system (Lagerberg och Sundelin, 2000). Dessa system är micro, meso, exo och makrosystem som vi 

kommer beskriva närmare i nästkommande stycke (ibid). 

Microsystemet består av de mindre system som består av individen och dess närmaste omgivning, 

exempelvis familjen och skolan. Genom att barnet blir äldre så ökar hens delaktighet i flera system 

automatiskt. Här kommer nästa system in som är mesosystemet som handlar om individens relationer 

mellan de olika mikrosystem individen befinner sig i. Här kan exempelvis en situation i barnets skola 

eller fritidssysselsättning spela en viktig roll över hur barnet agerar hemma i sitt microsystem. Efter 

det kommer exosysstemet som är den tredje nivån i Bronfenbrenners modell. Denna nivå innebär att 

barnet påverkas av de system som finns runt omkring barnet men som hen inte befinner sig i. Det vill 

säga de system som barnet inte befinner sig i men som påverkar barnet indirekt genom exempelvis att 

det är ett system som barnets föräldrar ingår i men inte barnet. Exempel på det kan vara förälderns 

egna nätverk via arbetet eller förälderns egna fritidssysselsättning (Lagerberg och Sundelin, 2000).  

Den sista nivån som är makrosystem som handlar om hur samhället påverkar individen genom hur 

dess politik och kultur är uppbyggd exempelvis (ibid).  

Lagerberg och Sundelin (2000) menar med att denna metod är bra att använda som hjälpmedel då den 

ökar vår förståelse om hur samspelet mellan barnet, föräldrarna och det samhälle som vi lever i 

fungerar.  
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KAPITEL 4 
FAMILJEBEHANDLING 
4.1 INLEDNING 

I detta kapitel kommer vi berätta om familjebehandlingens historia och hur den utvecklats över tid. 

Därefter kommer vi att förklara vad familjebehandling är och hur det används som insats. I anslutning 

därtill kommer vi närmare belysa hur barnets roll i familjebehandling utvecklats. Efter det redogörs för 

vilka lagregler som styr socialtjänstens möjlighet att höra barn i familjebehandling för att sedan övergå 

till att förklara vilken internationell syn som präglat familjebehandling. Som avslut på detta kapitel 

framställer vi några utav de metoder som används inom familjebehandlingen. Urvalet av metoder har 

gjorts utefter de behandlare vi träffat. De beskrev vilka olika metoder de använder sig av i sina samtal, 

vilket vi därefter ansåg lämpligt att återge då det berör vår forskningsfråga. 

 

4.2 FAMILJEBEHANDLINGENS HISTORIA 

Familjebehandlingen kom till på 1970-talet då man sysslade med psykoterapi. 

Behandlarna arbetade då utifrån ett psykoterapeutiskt synsätt där fokus låg på individuell behandling. 

Behandlarna såg inte att denna metod gav så stor effekt så de valde att ta in flera familjemedlemmar i 

behandlingen. Genom att de började arbeta med hela familjen som helhet så uppstod det 

familjeterapeutiska synsättet. Behandlarna inspirerades också av de nya teoretiska inriktningarna 

systemteori och kommunikationsteori som koncentrerar sig på att varje enskild individ påverkar eller 

påverkas av de andra familjemedlemmarna och dess relationer emellan (Hansson, 2001).  

Familjebehandlingen fick sin inspiration från England och USA. I samband med att 

familjebehandlingen kom till så skapade den första generationens familjebehandlare olika inriktningar. 

Det finns många olika företrädare inom denna behandling. Vi har valt att ta med tre av dem. De är 

Virginia Satir, Salvadore Minuchin och White och Epston. Vi kommer närmare presentera dem nedan. 

Virginia Satir hade en inriktning som grundade sig på kommunikationsteoretisk teori och tydliga 

inslag av erfarenheter som grundar sig på upplevelser och människans kunskap om sitt egna mentala 

tillstånd (Hansson, 2001). Satir menade med att de kommunikationsmönster som var icke fungerande i 

familjen fick möjligheten att ändras till mera funktionella mönster i samband med 

familjebehandlingen. Hennes inriktning har varit lätt för oss svenskar att förstå och tillämpa inom 

familjebehandlingen (ibid). 

Den andra utvecklade inriktningen inom familjebehandlingen som vi tycker är relevant för vår studie 

har utgångspunkten av föregångarna White och Epston som utvecklade olika metoder där barnen 

hamnade i centrum och lät barnen vara en viktig del av behandlingen. Den kom att kallas ”Narrativ 

familjeterapi”. De anser att problemet innebär en begränsning som vid beskrivning av problemet 

skapar och upprätthåller problemet. Genom att man skapar en ny beskrivning av problemet och lägger 

problemet utanför familjen så grundar sig förutsättningarna till en förändring. Med andra ord genom 
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att externalisera problemet så försöker man internalisera de resurser som finns inom familjen för att få 

till en förändring (Ibid).  

Den tredje och som även är en viktig grundare inom familjebehandlingen är Salvadore Minuchin. Han 

tog fram inriktningen den ”strukturella familjeterapin” (Hansson, 2001). Det innebär att familjens 

struktur är grunden till flera olikartade problem i familjen eller hos de individuella 

familjemedlemmarna. Minuchin talade om den ”psykosomatiska familjen” som bär på symtomen av 

konflikträdsla och invecklade relationer. Minuchin utvecklade olika terapeutiska interventioner som 

behandlaren kunde använda sig av i behandlingen (Ibid). 

 

4.3 BARNEN I FAMILJEBEHANDLINGEN 

Historiskt sett så har barnens roll i familjebehandlingen utvecklats från att vara passiva deltagare till 

att de idag betraktas som en egen individ. Det ansågs tidigare att barnen skulle vara med i 

behandlingen och utgöra en viktig del i behandlingen. Barnen var med då de tillhörde en del av 

familjen men deltog inte i samtalen då de behandlingsmetoder som användes var avsedda för de 

vuxna. Det skapade förutsättningar att behandlarna främst fokuserade på samtal med barnens föräldrar. 

Här kom familjebehandlarna Epson och White att spela en viktig roll då de utvecklade de metoder som 

placerade barnen i fokus. Deras metoder fick barnen att vara i fokus under behandlingen (Hansson, 

2001).  

 

4.4 VAD ÄR FAMILJEBEHANDLING 

Familjebehandling kan användas när hela familjen behöver stöd och hjälp. Det kan röra sig om olika 

livsområden som familjen behöver hjälp med att förändra eller utveckla. Hansson (2001) förklarar att 

syftet med familjebehandling är att få en förståelse för problemet i familjen genom att behandla hela 

familjen i dess hela system. Han påpekar även att familjebehandling riktar sig till familjer som helhet 

och inte som enskilda individer. Även Berg (2009) beskriver familjebehandling som en specialiserad 

verksamhet inom socialtjänsten där just fokus ligger på familjen tillsammans som helhet än fokus på 

familjemedlemmarna var för sig. 

Familjebehandling är en vanlig och välanvänd insats inom öppenvården i Sveriges kommuner och 

ingår i begreppet ”behovsprövat personligt stöd” (Löwenborg & Sjöblom, 2009). Detta stöd innebär 

att behovet är reglerat av socialtjänstlagen (SoL) och biståndshandläggaren är den som utreder och 

godkänner vilken sorts insats barnet och föräldrarna har behov av (socialstyrelsen, 2013). 

Öppenvårdsinsats innebär att ett barn med sin familj får någon form av insats utan att barnet förflyttar 

sig från sin hemmiljö. I vår studie handlar det om den behandlande insatsen familjebehandling 

(Östberg, 2015). 

Löwenborg och Sjöblom (2009) belyser tre viktiga perspektiv inom familjebehandling som bör ingå 

för att det ska kallas familjebehandling. Den första är att behandlingen syftar sig till familjer som 

helhet. Det andra perspektivet är att familjen bekräftar behandlingen. Det tredje perspektivet är att det 
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handlar om en speciell synvinkel där utgångspunkten är att förstå eller påverka ett system (Löwenborg 

och Sjöblom, 2009).  

Familjebehandlingens filosofi går ut på, att det bästa sättet att hjälpa individen sker genom att stärka 

hela familjen som enhet. Istället för att behandla individen enskilt stärks banden mellan barn och dess 

föräldrar oberoende av omständigheterna kring problematiken. Föräldrarna får även stöd att stärkas i 

sin föräldraroll (Berg, 2009). 

I familjebehandling arbetar man genom att på ett rationellt sätt förändra vårt sätt att tänka kring vad 

som är till hjälp för barn och familjer. Familjebehandlaren utgår ifrån ett familjeperspektiv där 

familjen sätts i fokus och de problem som uppstår förstås utifrån ett systemiskt perspektiv men kan 

även vara utifrån flera system tillsammans. Det kallas då multisystemiskt perspektiv (Hansson, 2001). 

De indikationer som finns kan hänga ihop med en enskild familjemedlem men också med det systemet 

hen ingår i (ibid). 

Behandlaren fokuserar på de relationer som finns i familjen och hur de påverkar och påverkas av 

varandra. Sedan arbetar familjebehandlaren med att påverka familjen i en mer funktionell riktning 

(Hansson, 2001).  

Genom att samarbeta med familjen hjälper familjebehandlaren dem att använda sina egna resurser i 

sitt privata nätverk (Berg, 2009). Genom att familjen får vara delaktig i beslut och olika 

målformuleringar och även genom att behandlarna uppmärksammar och respekterar familjens egna 

resurser så leder det till att familjens känsla av kompetens och kontroll över deras egna liv stärks 

(ibid).  

Insatsen familjebehandling sätts in när behov av förändring behövs i en familj där symtombäraren kan 

vara en enskild familjemedlem eller familjen i dess hela system. Familjebehandling används också när 

det finns konflikter och svårigheter i familjer där de behöver hjälp till en varaktig förändring (Hansson, 

2001). 
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 4.5 FAMILJEBEHANDLING SOM INSATS 

För att belysa de element och komponenter som i allmänhet får betydelse i fråga om samtal med barn i 

familjeterapi kommer de grundläggande lagreglerna att framställas nedan. Den möjlighet barn har att 

komma till tals samt få sin talan beaktad är ett ansvar som dels ligger på samhället, vårdnadshavaren 

och principen om barnets bästa. Eftersom barn många gånger inte själv kan tillvarata sin rätt ligger ett 

ytterst ansvar för barns välmående hos staten. (Ewerlöf, Sverne & Singer 2004). I situationer där 

föräldrarna brister eller av olika skäl inte kan tillvarata ett barns behov ska kommunens socialtjänst 

ingripa. Socialtjänsten har i sin tur ansvar för att vid behov stödja och skydda barn så att de kan 

utvecklas gynnsamt. Skyddet och stödet ska utformas i nära samarbete med barnet och dess familj. 

(Socialstyrelsen, 2009). Insatsen familjebehandling kan fås genom biståndsbeslut från socialtjänsten 

men kan även fås genom egen ansökan hos socialtjänsten om behov av hjälp och stöd (ibid).  

Socialtjänsten har som skyldighet enligt 11 kap 1§ SoL att utreda om barns behov av skydd och stöd 

när det finns behov av åtgärder från socialtjänstens sida. Socialtjänstens bedömning kan då vara ett 

behov av exempelvis insatsen familjebehandling. Socialtjänstlagen (SoL) grundar sig på frivillighet 

där stark betoning läggs på ett nära samarbete med familjen och dess nätverk. Då alla myndigheter har 

en skyldighet enligt 6 § förvaltningslagen (FL) att samverka (socialstyrelsen, 2009). Här har 

socialtjänsten den lagstadgade skyldigheten enligt 5 kap 1a § SoL, till att ansvara över att samverkan 

kommer till stånd i frågor som gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa (ibid). Syftet med 

samverkan är att i så tidigt skede så möjligt ge ett stöd och skydd till barn utifrån en helhetsbild på 

barnets behov och situation (ibid).                     

 Inom socialtjänsten ska också vad som kan anses vara till barns bästa vara vägledande vid åtgärder 

som rör barn. Detta betyder att barn ska ha möjligheten att få komma till tals och deras vilja 

ska beaktas. Av 1 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) framgår att när åtgärder rör barn skall det särskilt 

beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Innebörden av begreppet ska enligt förarbetet avgöras 

utifrån varje enskilt fall, vidare poängteras att barnets bästa och barnets rätt att komma till tals ska 

tolkas i förhållande till varandra. Således bör barnets talan och åsikt påverka bedömningen av barnets 

bästa. (prop. 2012/13:10 s.37). Bestämmelsen innebär ett förstärkt barnperspektiv i överensstämmelse 

med artikel 3 i barnkonvention. 

I 11 kap 10 § SoL uttrycks tydligt att barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter och att barnets 

inställning ska klarläggas så långt som möjligt.  

Av lagkommentaren framgår att med hänsyn till principen om barnets bästa är det angeläget att barnets 

inställning klargörs på ett sätt som präglas av respekt för den unges integritet och självbestämmande. Vid beslut 

enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande. Den unges åsikt och inställning skall 

tillmätas betydelse i förhållande till dennes ålder och mognad. (Karnov lagkommentar 11:10 SoL). 
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De insatser socialtjänsten har är av frivillig karaktär. Åtgärder med ren tvångskaraktär faller utanför 

socialtjänstlagen och återfinns i en lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) Endast när behövlig vård inte kan anordnas på frivillig väg enligt SoL ska LVU tillämpas 

(prop. 1989/90:28 s106) Alla åtgärder enligt såväl SoL som LVU ska dock dikteras av hänsyn till den 

unges intresse, jfr 1 kap 2§ och 5 kap 1-3 §§ SoL.  Åtgärder ska präglas av en respekt för barnets 

integritet och värde som människa särskilt om socialtjänsten måste gå in och ta över ansvaret från 

föräldrarna. Skillnaden mellan familjebehandling och LVU är att insatserna syftar till att i 

förebyggande syfte stärka barnet och familjen i sin helhet medans man vid LVU redan befinner sig i 

en situation där det finns risk för att barnets hälsa och utveckling skadas av olika skäl om de fortsätter 

bo med föräldrarna. Intentionerna med lagstiftningen är att barn ska bli tydliga, synliga och delta i 

socialtjänstens insatser (Socialstyrelsen, 2004). 

Av 3 kap 5§ SoL framgår att insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med 

individen och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan, organisationer och andra föreningar. 

Stadgandets främsta funktion får anses vara att understryka betydelsen av den enskildes aktiva roll och 

bestämmande över sin situation. Dessa uttryckliga bestämmelser i SoL och motsvaras av artikel 12 i 

barnkonventionen som rör barnets rätt att komma till tals och är således en återspegling av denna 

artikel (Socialstyrelsen, 2004).  

I 6 kap. 11 § Föräldrabalken (FB) har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som 

rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder 

och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Är barnet 15 år gammal har 

barnet rätt att föra sin egen talan enligt 11 kap 10 § SoL (socialstyrelsen, 2004). Finns behov av 

ingripande till ett barn skydd eller stöd får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att 

vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma gäller vid utredning på socialnämndens initiativ om 

överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 7 eller 8§ FB. Den aktuella lagstiftningen innebär e contrario 

att socialtjänsten har begränsad möjlighet att tala med barn under 15 år i de fall det inte rör sig om en 

riskutredning utan snarare en vanlig sådan (ibid). 

Vad gäller socialtjänstens rätt att samtala med barn är det är inte helt klart enligt lagstiftningen vilka 

möjligheter socialtjänsten har till detta om föräldrarna skulle sätta sig emot det. Självfallet är den bästa 

utgångspunkten att föräldrarna känner förtroende för den person som ska genomföra samtalet och är 

positiva till detta, men när så inte är fallet har barnet trots allt alltid rätt att tala med socialsekreterare 

om det själv vill. Föräldrarnas bestämmanderätt i frågor som rör barnet är således inte oinskränkt. 

Genom lagen möjliggörs således en rätt för barnet att komma till tals men denna rätt är ingen 

skyldighet. Om barnet inte vill tala med socialen finns alltså inget tvång för att barnet ska ställa upp på 

samtal. Ett barn har inte skyldighet att medverka eller lämna information vid samtal. Enligt 
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Socialstyrelsen (2004) framgår dock att barn har minimala möjligheter till att säga ifrån sitt deltagande 

i samtal (Socialstyrelsen, 2004). 

 

4.6 VIKTEN AV ATT SAMTALA MED BARN 

De flesta insatser som socialtjänsten har berör barn på ett direkt eller indirekt sätt. Det har gjort att 

barnets ställning med hänvisning till barnkonventionen har fått en annan belysning i vårt samhälle 

idag. Som framgår ovan har barn rätten att komma till tals i vad som gäller dem som individ, men har 

också rätten att få relevant information om sin situation och vara delaktiga i beslut som rör deras 

tillvaro (Socialstyrelsen, 2004).  

Genom att föra ett samtal med barn så betyder det inte bara att vi som vuxna får information. Vi ger 

också en bekräftelse till barnet att vi ser och hör vad hen säger. Det i sig förmår en betydelse och 

skapar ett förtroende för den vuxne hos barnet (Socialstyrelsen, 2004). Genom samtal med barn så får 

den vuxne ett bredare perspektiv över den rådande situationen utifrån barnet sätt att se på det. Det i sig 

ökar förståelsen för barnet på ett bättre sätt. Ett samtal med barnet kan även för föräldrarna bli 

betydande som det i sig påverkar barnet indirekt. Samtalet med barnet kan få föräldrarna att se 

situationen utifrån barnets synvinkel och bli berörda över hur deras barn ser på en situation. Det i sig 

kan leda till en förståelse hos föräldrarna till en förändring genom att föräldrarna i samtalet ser hur 

barnet uppfattar den situationen de befinner sig i (ibid). 

 

4.7 FAMILJEBEHANDLING UTIFRÅN ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV  

När man tittar på familjebehandlingen utifrån ett internationellt perspektiv skiljer sig det svenska  

begreppet ”familjebehandling” från exempelvis det amerikanska och brittiska begreppet 

familjebehandling. I USA så görs en tydlig markering mellan ”family support” och ”family 

preservation”. Family support är en behandling där behandlarna möter familjer som handskas med 

vardagsproblematik i deras föräldraskap. Behandlarna förbereder dem inför nya påfrestningar och har 

som syfte att förebygga allvarligare psykosocial problematik. Denna behandling riktar sig till familjer 

som är en del av riskgrupp för att tidigt upptäcka svårigheter och tillfälliga kriser i familjer 

(Löwenborg & Sjöblom, 2009). Family support omfattar även ett annat område än vårt svenska 

begrepp ”familjebehandling” som innebär behandling och stöd som ges vid familjecentraler, i 

förskolor, genom föräldrautbildning, i familjerådslag och som medling för att stödja barns psykiska 

hälsa i olika situationer (ibid).  

Family preservation är en insats där behandlarna möter familjer med allvarligare kriser där familjerna 

redan har kommit i kontakt med socialtjänsten eller psykiatrin genom deras problematik (ibid).  

Det svenska begreppet ”familjebehandling” är en insats där både ”family support” och ”family 

preservation” går hand i hand. Vi använder oss av de båda behandlingsinsatserna i 

familjebehandlingen här i Sverige (ibid). 
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En viktig aspekt inom familjebehandlingen är kvalitén på relationen mellan behandlaren och 

hjälptagaren. Hur hjälpen ges och hur samarbetet sker mellan behandlaren och hjälptagaren påverkar 

resultatet av behandlingen oerhört mycket (ibid). 

 

4.8 METODER SOM ANVÄNDS INOM FAMILJEBEHANDLING 

4.8.1 BBIC – BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET 

BBIC är en utredningsmetod som används i de flesta kommuner i Sverige.  BBIC tar sin grund ur 

barnkonventionen och Socialtjänstlagen (2001:453) SoL, (Socialstyrelsen, 2015). BBIC är ett 

utvecklat arbete mellan Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och forskare. Målet har varit att skapa en 

nationell enighet kring ett system där handläggning och dokumentation finns inom den sociala barn 

och ungdomsvården (Socialstyrelsen, 2015). Detta utredningsredskap har utvecklats med syfte om att 

stärka barns delaktighet och inflytande, att förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk men 

också för att skapa en struktur och systematik i handläggningen av olika insatser där barn är 

involverade så de lättare kan följas upp. BBIC är också till för att bidra till en bättre kvalitet och 

rättssäkerhet i insatser där barn är delaktiga (Socialstyrelsen, 2015).  

BBIC är utvecklat på en helhetsbild om barns och ungas utveckling inom fysisk, psykisk och 

beteendemässig utveckling. Genom att se till dessa grundregler så garanteras barnets rättigheter.  

Då BBIC grundar sig i barnkonventionen är det ytterst viktigt att beslutsfattare som använder sig av 

BBIC har en god kunskap om den (Socialstyrelsen, 2015). 

 

BBIC-TRIANGELN 

BBIC triangeln är en modell för att utreda men också för att följa upp de behov barnet har. Triangeln 

består av tre sidor där varje sida består av en del av barnets behov. Sidorna tar upp tre olika områden 

som handlar om: 

• Barnets utveckling 

• Föräldrarnas förmåga 

• Familj och miljö 

(BBIC - En grundbok, Socialstyrelsen, 2015). 

 

BARNETS UTVECKLING 

Denna sida består av fyra olika utvecklingsområden som hälsa, utbildning, känslor & beteende och 

sociala relationer. Områdena baserar sig på ett medicinskt, ett pedagogiskt, ett psykiskt och ett socialt 

perspektiv på barns utveckling (Socialstyrelsen, 2015). 
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FÖRÄLDRARNAS FÖRMÅGOR 

Denna sida består av fyra områden där grundläggande omsorg, stimulans & vägledning, känslomässig 

tillgänglighet och säkerhet finns (Socialstyrelsen, 2015). 

 

FAMILJ OCH MILJÖ 

I denna sida av triangeln så finns det fyra områden där man studerar barnet och dess familj i olika 

sammanhang de befinner sig i. De är nuvarande familjesituation, familjebakgrunden, boende, arbete 

och ekonomi och deras sociala nätverk (Socialstyrelsen, 2015). 

När man väger samman triangelns tre sidor så ser man barnets utveckling i relation till föräldrarnas 

förmågor i den miljö de lever i som familj, som då leder det till en bedömning av vad som är barnets 

behov som står i mitten av triangeln (Socialstyrelsen, 2015). 

 

 

 

       
 (BBIC-Barnets Behov I Centrum, Socialstyrelsen, 2015. Sid. 24). 

 

 

Insatsen familjebehandling beslutas och erbjuds efter avslutad BBIC-utredning. Insatsen sker i samråd 

med familjen. Utifrån att familjen tackat ja till familjebehandling inbjuder socialsekreteraren till ett 

uppstartsmöte med familjebehandlaren för att i samråd med familjen gå igenom de behov som 

identifierats i utredningen. Det formas tydliga mål och under mötet så beslutas det vilka roller var och 

en har och vilket ansvar de olika deltagarna får. All planering dokumenteras i en så kallad 

genomförandeplan som efter en tid följs upp vid ett uppföljningsmöte (Socialstyrelsen, 2015).  
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4.8.2 MARTE MEO 

Marte Meo är en metod som används vid familjebehandling. Metoden har sitt ursprung från 

Nederländerna där den utvecklats av Maria Aarts under 1970-talet som utvecklades ytterligare på 1980-

talet (www.socialstyrelsen.se).  

Socialstyrelsen beskriver metoden med att det är en form av behandling med samspel som huvudpunkt 

som ska vara till hjälp för föräldrar, lärare och personal inom vård och omsorg. Metoden ska vara till ett 

stöd för den för att främja en positiv utveckling hos barn, elever och patienter genom att ge dem de 

verktyg de behöver för ett gott samspel med andra individer. Metoden fick en utveckling i Sverige under 

1990-talet (www.socialstyrelsen.se). 

Bengt Börjeson (2010) nämner i sin bok att många kännetecknar metoden Marte Meo med ett 

familjearbete där man filmar samspelet mellan barnen och föräldrarna i behandlingen. Men Marte Meo 

är mer än bara det beskriver Börjeson (2010). Marte Meo har ett teoretiskt grundat behandlingsarbete 

där det ställs höga krav på behandlarens förmåga att observera och tolka betydelsefulla händelser i ”det 

första samspelet” mellan barnet och föräldern (Börjeson, 2010). 

Teorier som metoden grundar sig på är G H Mead´s klassiska teori om det mänskliga samspelet som 

grunden för människans ”tillblivanden” (Börjeson, 2010). 

En annan teoretisk utgångspunkt är Daniel Stern´s utvecklingspsykologiska beskrivning av barnets 

personlighetsutveckling i interaktion med föräldern (ibid). Behandlingen Marte Meo fokuserar på 

familjen och metoden grundar taktiken för en tolkning och intervention för en tolkning om familjen som 

ett kommunikationssystem (ibid). 

Börjeson (2010) beskriver metoden med att det är en metod som används i familjesamtal för att förstå 

samspelet mellan barnet och föräldern, men även för att få en förståelse för samspelet mellan en 

funktionshindrad individ och dess omvärld hen lever i.  

När man tillämpar metoden “Marte Meo” leder det till att individen upplever sig bli sedd på ett positivt 

sätt. Metoden är i hög grad styrd av teorin. I praktiken är Marte Meo en metod som är en komponering 

av det teoretiska språket om det mänskliga samspelet. Marte Meo kommer från latin och översätts till 

”av egen kraft” (ibid). 

 

4.8.3 FFT- FUNKTIONELL FAMILJETERAPI 

Metoden funktionell familjeterapi är en metod som främst används vid behandlingssamtal med 

utagerande beteendeproblematik. Den lämpar sig även för ungdomar som har begått ett brott eller 

missbrukar droger. Den är mest lämplig för barn i åldrarna 11 - 18 år (Hansson, 2012). 

Syftet med denna metod är att förbättra relationen och kommunikationen mellan barnet/barnen och 

föräldrarna. Syftet är också att förändra barnets beteende och levnadsval till det bättre för barnet. 

Metoden kommer ursprungligen från USA och blev aktuell i Sverige på 1990-talet (ibid). 

FFT är en metod som går ut på en stödjande kommunikation där ett gemensamt samspel är en viktig 

roll i familjearbetet. Terapeuten kan inte arbeta med varje familjemedlem individuellt utan arbetar 
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utifrån ett systemteoretiskt sätt där hela familjen är involverad gemensamt i behandlingen. 

Terapeutens roll är att vara den som vägleder familjen genom samtalen. Terapeuten hjälper 

familjemedlemmarna att ta fram de positiva inställningarna i familjen genom att ge alternativa 

formuleringar till negativa beteenden som kan upplevas. Exempelvis tjat från föräldrar kan få en 

alternativ formulering att den individen som tjatar “bryr sig om dig” eller “vill dig väl” etc. (Hansson, 

2012). 

Inom FFT så går familjen på ett visst antal behandlingssamtal där varje samtal har ett förberett 

samtalsämne. Terapeuten planerar vad samtalen ska handla utifrån familjens behov (ibid). 

 

4.8.4 TEJPING  

Tejping är en kommunikationsmetod då behandlarna använder sig av visuell gestaltning med hjälp av 

målade träfigurer som kan vara gestalter av exempel människor, djur, möbler, byggnader och fordon 

(Soltvedt, 2005). 

Metoden används mest vid samtal med barn och vuxna med psykisk ohälsa. Den används också vid 

samtal med vuxna som på grund av ett funktionshinder har tal eller språksvårigheter men även med 

individer som genomgår en traumabearbetning (ibid). 

Syftet med denna behandlingsmetod är att individen ska få verktyg som underlättar kommunikationen 

med behandlaren. Metoden underlättar även för behandlaren då hen ska förmedla information till 

klienten (ibid). 

Metoden utvecklades av en norsk psykolog vid namnet Martin Soltvedt som har utvecklat BOF, 

barnorienterad familjeterapi där tejping ingår som metod (Soltvedt, 2005).  

Klienten får möjlighet med hjälp av träfigurerna att gestalta sitt nätverk, sin omgivning eller den inre 

och yttre konflikt den lider av i sin situation som utsatt (ibid). 

Då metoden är individuellt anpassad så kan omfattningen anpassas efter varje individ/familjs behov i 

samtalet (ibid).  

 

4.8.5 NALLE-KORT 

Nalle-kort är kort med bilder på nallar med olika känslouttryck. De används främst som ett verktyg för 

att hjälpa barnen med att identifiera sina känslor under samtalets gång. Genom användning av dessa 

kort i samtal med barnen kan barnet själva välja ut ett eller flera kort som beskriver hur de mår och hur 

de upplever samtalet med behandlaren (A. Nilsson, personlig kommunikation, 28 april 2017). Denna 

metod användes mycket hos de familjeenheter vi besökte och har en värdefull effekt i målet om att få 

barnen delaktiga och kommunicerande.  
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KAPITEL 5 

METOD  
5.1 INLEDNING 

Vi kommer här beskriva hur vi valt att genomföra vår studie och även förklaring varför vi valt denna 

metod.  Kapitlet innefattar även deskriptiva avsnitt angående den kvalitativa studien samtidigt som vi 

kommer att beskriva hur vi samlat in empirin till vår studie. Därefter kommer vi att beskriva hur vår 

empiri analyserats. Vi avrundar detta kapitel med en metoddiskussion där vi diskuterar vårt metodval, 

fördelar och nackdelar med metoden samt vilka utmaningar vi mött genom att använda denna.  

 

5.2 KVALITATIV STUDIE 

Då syftet med vår studie är att undersöka hur familjebehandlare implementerar barnkonventionens 

artikel 12 i familjebehandling har vi valt att tillämpa en studie som kallas kvalitativ metod. 

Anledningen till att vi valt att göra en kvalitativ studie och använda oss av intervjumetoden 

fokusgrupp är främst för att vi tror att behandlarnas åsikt och upplevelse kan tydliggöra hur artikel 12 

tillämpas i praktiken. Samtidigt får åsikterna betydelse i fråga om att besvara forskningsfrågan. 

En kvalitativ metod är således lämplig när forskaren vill få ut information på ett beskrivande sätt från 

de som intervjuas. Kvalitativ forskning ger nämligen mer beskrivande data kring ett specifikt ämne i 

jämförelse med kvantitativ forskning som är mer inriktad på siffror (Bryman, 2011).  

Kvalitativ metod lämpar sig väl i de fall man vill veta mer om respondenternas åsikter och upplevelser 

av ett visst ämne (Bryman, 2011).  

 

5.3 FOKUSGRUPPSINTERVJU  

Valet att tillämpa metoden fokusgrupp gjordes med hänvisning till att den bäst lämpar sig för vår 

studie. Bryman (2011) beskriver fokusgrupp med att man intervjuar flera personer samtidigt om ett 

visst tema eller en viss frågeställning. Den som använder sig av fokusgrupper har ett intresse av att få 

veta hur individerna i egenskap av gruppmedlemmar diskuterar en viss frågeställning. Det som är 

intressant är då att granska deltagarnas reaktion på varandras olika åsikter men även bilden av hur 

deltagarnas samspel skapas (ibid).  

Då vi inriktade oss på ett stort antal intervjupersoner med lika yrkesroll blev metoden även ett val 

utifrån praktiska skäl. Denna intervjumetod ledde till en stor tidsbesparing då vi genom denna kunde 

intervjua fler informanter tillsammans om samma ämne. Målgruppen fick fritt uttrycka sig kring temat 

om barns rätt att komma till tals i familjebehandling. Detta gav oss som forskare en kollektiv bild av 

ämnet samtidigt som den allmänna meningen framhävdes. Detta fick ett stort värde för oss som 

forskare då intervjuns syfte var att samla in data men också att skapa en allmän diskussion kring vårt 

valda ämne (Billinger, 2005). Med anledning av att vi valt metoden fokusgrupp blev resultatet av 
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intervjuerna en allmän dialog. Genom detta fick vi som forskare höra hur intervjupersonerna i sina 

diskussioner uttryckte åsikter, vilket gav oss en djupare förståelse för innebörden av ämnet (ibid).  

Metoden bjuder även in till en djupare diskussion kring ämnet där summan av gruppens åsikter och 

tankar blir något mer än enskilda informanters erfarenheter och åsikter (Löwenborg & Sjöblom, 2009).  

Fokusgrupp som metod kom till strax före andra världskriget. Grundarna till metoden heter Robert 

Merton och Paul Lazarfeld (Billinger, 2005). Denna metod använde de sig av under andra världskriget 

för att få fram och utmäta propagandamaterial för hemmafronten i USA. De skapade manualer som de 

använde för att träna de olika trupperna i kriget men även för att undersöka sociala fenomen såsom 

ras-segregering inom armen enligt Billinger (2005). Denna metod användes för det mesta i 

marknadsundersökningar fram till 1980-talet och användes efter det ofta av olika forskare inom 

samhällsvetenskapen. Metod används idag av flera andra discipliner såsom pedagogik, statsvetenskap, 

sociologi, företagsekonomi och inom socialt arbete (Billinger, 2005). 

I och med att deltagarna diskuterar temat med varandra och ifrågasätter varandras åsikter kan det 

leda till att forskare som väljer denna metod ställs inför utmaningar. Det innebär nämligen att 

forskaren får möjligheten att få verklighetstrogna beskrivningar av vad individerna tycker och tänker 

inom det specifika temat. En annan utmaning med fokusgruppen är att forskaren ska hålla sig neutral i 

diskussionen vilket kan var svårt då det är lätt att dras med i de diskussioner som skapas av 

frågeställningarna. Gruppledaren eller moderatorn har i uppgift att se till så att diskussionen flyter fritt 

men även att vara den som gå in och lyfter fram de specifika teman som forskaren vill att gruppen ska 

samtala om (ibid).   

 

5.4 URVALSGRUPP 

Vi valde att i Mellansverige besöka två familjeenheter från två olika städer inom den kommunala 

öppenvården. Dessa två familjeenheter arbetade med liknande metoder inom familjebehandling. Den 

första fokusgruppen som intervjuades var i en större kommun med cirka 200 000 invånare. Gruppen 

bestod av sex deltagare som alla var socionomer. Den andra fokusgruppen som intervjuades var från 

en familjeenhet i en mindre kommun med cirka 20 000 invånare, där deltog fem familjebehandlare. I 

denna grupp fanns tre socionomer och två beteendevetare. Alla dessa intervjupersoner hade arbetat 

som familjebehandlare mellan fem till femton år. Genom sitt arbete hade de dessutom utbildat sig i 

olika metodkurser genom sina arbetsgivare. Metoderna som studerats var bland annat: FFT, 

(Funktionell Familjeterapi), Tejping-metoden, BBIC och Marte Meo. 

 

5.5 TILLVÄGAGÅNGSÄTT 

Vi har gjort vårt yttersta för att ett så noggrant så möjligt sätt beskriva vårt tillvägagångssätt. Vår 

förhoppning var att få till intervjuer med cirka 15 personer och för att nå detta mål valde vi att maila 

åtta olika enheter från fyra olika kommuner i mellansverige. Vi önskade att samla empiri från olika 

enheter i syfte att skapa en variation i vårt resultat. Vår förhoppning var att få kontakt med 
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intervjupersoner av olika bakgrund i fråga om utbildning och arbetslivserfarenhet. Vad gäller 

intervjupersonernas olikheter i form av kön och ursprung har detta inte närmare granskats då det inte 

funnits tid eller utrymme för detta.  

Vi valde först att kontakta de åtta enhetscheferna på familjeenheterna via e-post med förfrågan om de 

hade möjlighet att delta i vår studie. I mailet bifogade vi även en presentation av studiens syfte och 

ändamål.  

Vi fick svar av tre enhetschefer som visade intresse för deltagande i studien. När vi sedan skulle boka 

tid för att genomföra intervjun med familjebehandlarna var det en av de tre enheterna som inte hörde 

av sig förrän efter tre veckor. Vi valde då att kontakta den familjeenhetens chef via e-post för att se 

över en tid för intervjun. Vi fick då till svar att de inte kunde delta i studien på grund av att tiden för 

studien var begränsad och att de hade en hög arbetsbelastning denna period. 

Med de två andra familjeenheterna fick vi tider för intervju med en veckas mellanrum. Vi valde att 

lägga intervjuerna i mitten av studiens arbetsprocess då det hjälpte oss att förbereda relevant 

information inför intervjuerna. 

I samband med att vi planerade intervjufrågorna gjorde vi även en kartläggning över om våra frågor 

skulle bestå av öppna eller slutna frågeställningar. Vi valde att ha öppna frågeställningar då vårt syfte 

med intervjumetoden var att komma till en diskussion och få en bild av intervjupersonernas 

uppfattning kring hur artikel 12 används i familjebehandling. Vi ville främst höra vad de olika 

gruppmedlemmarna tyckte var viktiga aspekter kring artikel 12, men också hur de uttryckte sina 

åsikter i diskussionerna.  

Vi sammanställde alla frågor i ett dokument som vi tillsammans med en samrådsblankett och vårt 

informationsbrev (se bilaga) skickade till samtliga gruppdeltagare och enhetschefer via e-post. 

Utskicket skedde ungefär en vecka innan besöket för att ge deltagarna en möjlighet att läsa igenom 

frågorna innan intervjun. Vi informerade även deltagarna om att all data skulle behandlas och 

presenteras anonymt men även att de hade rätten att avbryta intervjun när de ville. För att väl 

förbereda intervjumaterialet och se till att frågorna kunde tolkas och uppfattas så korrekt som möjligt, 

valde vi att ställa de frågor som fanns i intervjuguiden till varandra. Detta gjordes även för att vi skulle 

känna oss trygga i vår intervjuroll, men också för att se vem av oss som var bäst lämpad att ställa 

frågorna till deltagarna. Vi ville också öva på den kommande intervjun för att själva bedöma om de 

frågor vi valt var passande för vår studie. Bryman (2011) påtalar att en sådan förberedelse innan en 

intervju hjälper forskaren att säkerställa intervjuguiden men också att eliminera opassande frågor etc. 

Genom att vi övade att ställa frågorna till varandra fick vi möjligheten att skapa några följdfrågor 

innan vi genomförde besöket vid familjeenheterna.  

Under de båda intervjuerna hade vi samma moderator som ledde diskussionerna medan den andre 

noterade stödord och anteckningar samt ställde följdfrågor till deltagarna. Vi valde att göra på detta 

sätt då det ökar reliabiliteten i studien (Billinger, 2005). 
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Innan vi genomförde våra intervjuer valde vi att se över vårt val av teori. Genom diskussion med vår 

handledare kom vi fram till att systemteori var den lämpligaste teorin för vår studie. Inför besöken 

hade vi skaffat oss kunskap om denna teori och kunde därför tillämpa denna. 

Vi gjorde en intervju per enhet. Båda intervjuerna skedde vid de respektive familjeenheternas besöks 

lokaler. Familjebehandlarna för den ena kommunen hade valt ett samtalsrum där cirka 12 personer 

fick plats. Där deltog sex familjebehandlare. Familjebehandlarna för den andra kommunen hade valt 

ett konferensrum där det fanns utrymme för cirka 15 personer. Där deltog fem familjebehandlare. Vi 

beräknade preliminärt att varje intervju skulle ta ungefär 1,5 h i tidsåtgång. 

Då det var många deltagare i intervjuerna valde vi att spela in dem då detta underlättade för oss att 

minnas vad som diskuterats. I direkt anslutning till besöket vid familjeenheterna transkriberade vi 

sedan intervjuerna för att på bästa sätt återge materialet. Detta är enligt Bryman (2011) till en stor 

fördel eftersom det blir lättare att komma ihåg vad som sagts vid intervjun. Det är också ett bra 

underlag för en senare analys. Det inspelade materialet var till stor hjälp för oss då det bidrog till att 

tolka och granska vad intervjupersonerna sagt och hur de uttryckte sig i diskussionerna. Som 

intervjuare kan vi konstatera att vi blev påverkade av deltagarnas kroppsuttryck och tonläge i 

diskussionerna beroende på vad vi frågade om. Det i sig kan ha påverkat oss i hur vi uppfattat 

intervjun jämfört med om vi hade valt att granska litteratur och stället utgå från det i vår studie.  

Vi skrev ut intervjuerna i skriftligt format och valde att numrera sidorna så att det blev lättare för oss 

att hitta i intervjutexten.  

Genom valet av metoden fokusgrupp skapades en diskussion mellan deltagarna där de reflekterade 

öppet över varandras olika åsikter. Vi som intervjuare fick möjligheten att studera deltagarnas tonläge, 

ansiktsuttryck och deras olika uppfattningar av en och samma situation. Det gav oss intressant data till 

vår studie som vi inte skulle ha fått om vi hade valt att använda oss av en annan intervjumetod där 

intervjupersonerna sällan hamnar i lägen där de ifrågasätts eller råkar ut för utmaningar. Genom att 

utföra fokusgruppsintervju med generella frågeställningar bidrog det till att vi skapade en diskussion i 

gruppen utan att det påverkade diskussionen med våra åsikter som intervjuare.  

Efter att vi transkriberat intervjuerna valde vi att läsa dem och plocka ut olika nyckelord som vi sedan 

valde att skriva in under olika teman utifrån vårt syfte med vår uppsats. Vi valde sedan att stapla ut 

övergripande teman som vi sedan använde oss av i vår analys (Bryman, 2008).  

Genom att vi transkriberade intervjuerna blev det till användbar hjälp både vid tematiseringen och för 

sammanställningen av resultatet i dokumentationen.  

Vi samlade in empiri till studien gemensamt och valde att läsa samma litteratur då det skulle 

underlätta för oss i analys och diskussionsarbetet i slutet av studien.  

 

5 .6 INFORMATIONSSÖKNING 

Vi började med att leta information med hjälp av bibliotekets databaser däribland Discovery och 

Google Scholar. Genom att söka med hjälp av specifika sökord anpassade efter vårt tema 
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familjebehandling fick vi olika resultat och sökträffar. Via Discovery sökte vi på olika ämnesord 

såsom systemic therapy, family therapy, family counseling, article 12 och children welfare. De ovan 

använda sökorden gav 48 träffar varav ett tiotal artiklar blev viktig och intressant läsning för vårt 

ämne.  

De två artiklar vi använt oss av för att studera tidigare forskning på internationell nivå fick vi genom ett 

fjärrlån via Ersta Sköndal bibliotek. Artiklarna hittade vi genom att söka på ämnesorden family therapy 

och children´s participation i Ersta Sköndals biblioteks sökdatabaser.   

Vi sökte även efter information via Google Scholar där vi fick 957 träffar på sökningen barn i 

familjebehandling. När vi sökte på barnkonventionen via Google Scholar kom det upp 6960 resultat. 

Sökningen på artikel 12 genom Google Scholar gav 308 000 resultat och av de som var tillgängliga i 

fulltext var tre stycken relevanta att titta på för vår studie. En av dessa tre artiklar vi studerat närmare 

har legat till grund för omfattande del av den tidigare forskningen som i Sverige gjorts kring liknande 

teman som vi valt.   

För att vi tidsmässigt skulle hinna söka igenom allt material vi fått fram ur databaserna gick vi först in 

och läste sammanfattningen för att sedan sortera ut de som vi ansåg relevant. När vi i 

sammanfattningen hittat intressant och relevant data till vår studie läste vi hela artikeln för att se om vi 

kunde få fram relevant information av den som forskning. Efter hjälp från bibliotekarien på Sköndals 

bibliotek fann vi även den lämpliga litteraturen för vår studie. När vi sökte efter relevant litteratur för 

vår studie använde vi oss av sökorden familjebehandling, barnkonventionen och artikel 12. Vi valde 

även att titta efter relevant litteratur i de referenslistor som fanns i de forskningsartiklar som vi fick 

fram via de ovannämnda databaserna vi använt oss av.  

 

5.7 RESULTATETS TILLFÖRLITLIGHET 

För att utreda hur artikel 12 tillämpas i praktiken har en empirisk undersökning gjorts i form av 

intervjuer. Studien har genomförts hos två familjeenheter, där den ena var i en kommun med cirka 200 

000 invånare och den andra var i en mindre kommun med cirka 20 000 invånare. Det var sammanlagt 

elva familjebehandlare som medverkade i studien. Mot detta kan naturligtvis riktas kritik då materialet 

är tunt och därav inte går att dra några generella slutsatser på. Dock ser vi vår studie som ett stickprov 

på hur reglerna efterföljs, i och med att barnkonventionen ska tolkas och tillämpas på samma sätt 

oavsett tid och plats. En metod som inneburit ett urval av endast två familjeenheter och 11 

intervjupersoner har således trots allt haft ett stort värde för insynen i den faktiska tillämpningen av 

regelverket och kan ge en prognos för rättsläget. 

 

5.7.1 STUDIENS RELIABILITET, VALIDITET OCH GENERALISERBARHET 

Som vi tidigare beskrivit i avsnitt 5.4 (tillvägagångssätt) prövade vi att ställa frågorna till oss själva i 

syfte att öka studiens kvalitet. Främst för att få en uppfattning om hur frågorna ställs och om de 

upprepas i diskussionen. De frågor som vi upplevde var en återupprepning och som inte hade någon 
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relevans för vår studie tog vi bort. I samband med att vi prövade att ställa frågorna till varandra kunde 

vi samtidigt få en idé om vilka följdfrågor som lämpades att ställa beroende på vilka svar vi fick under 

intervjun. Som framgått valde vi vid genomförandet av de två intervjuerna att ha en och samma 

moderator som ledde diskussionerna, det var även den som ställde frågorna till deltagarna. Vi valde att 

göra på detta sätt då det enligt Billinger (2005) ökade reliabiliteten i studien.  

När det gäller reliabiliteten i studien använder man enligt Bryman (2011) ordet extern reliabilitet som 

innebär om en studie går att upprepa. Då människor utvecklas och kan ändra uppfattning är det svårt 

att få till ett och samma sammanhang då det förändras allt eftersom. Det innebär att det är svårt att 

upprepa en kvalitativ studie (Bryman, 2011). Det går att utföra en liknande studie som den vi utfört 

men den har en låg extern reliabilitet då de individer vi intervjuat kan ha ändrat uppfattning och det 

sammanhanget vi genomförde intervjuerna i inte är reproducerbart (ibid).  

För att studien ska ha en hög intern reliabilitet krävs om det finns fler än en författare, att de har en 

samstämmig uppfattning om det som sägs i intervjun (Bryman, 2011). I denna studie har vi varit två 

författare och vi båda har samma uppfattning kring intervjupersonernas svar i de intervjuer vi utfört. 

Vi båda har varit närvarande vid intervjuerna och med det skapas möjligheten till en samstämmig 

uppfattning. Detta då vi i direkt anslutning till intervjuerna transkriberat vad som sagts och även 

diskuterat vår upplevelse av intervjun med varandra. Vid bearbetning av den insamlade data vi fick har 

vi även diskuterat de olika påståenden som intervjupersonerna framfört, vi har även noterat när det 

uppstått tystnader i samtalet.  Enligt vad Bryman (2011) hävdar med tidsaspekten, författarnas 

samstämmighet kring intervjuerna och intervjupersonernas svar så har vår studie en hög intern 

reliabilitet.  

För att bedöma studiens externa validitet ska det enligt Bryman (2011) undersökas om resultatet kan 

generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten.  En studie anses vara generaliserbar om 

den anses vara reliabel och valid samt om den kan överföras till andra undersökningspersoner och 

situationer. Då vi hade ett relativt litet underlag för vår studie (11 intervjupersoner) kan studien inte 

generaliseras i större sammanhang och är heller inte reproducerbar då den inte alltid kan garantera 

samma resultat då människor är förändringsbenägna i sin uppfattning. I och med detta får vår studie en 

låg reliabilitet (Bryman, 2011). Samtidigt måste poängteras att de intervjuer som uppsatsen 

kompletterats med består av socialtjänstemän och beteendevetare som alla har erfarenhet av 

familjebehandling. Dessa intervjupersoner har berättat om hur de upplever att samtal med barn fungera 

i praktiken och hur de efter många års yrkesverksamhet uppfattar att lagens bestämmelser bör 

tillämpas. 

Genom att förtydliga vår analys och tydligt redogöra för vilka belägg som finns för påståenden ger vi 

som forskare en möjlighet för läsaren att göra en bedömning om vår studie går att relatera till större 

sammanhang eller inte (Larsson, 2005).  
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5.8 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

För att säkerställa etiska överväganden av studien har vi valt att utgå från de fyra forskningsetiska 

kraven som är: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2012). Vi har valt att titta på dessa etiska överväganden under hela skrivprocessen 

och använt dem som vägledning i vår studie.  

 

5.8.1 INFORMATIONSKRAVET 

Det innebär att den som deltar i studien ska få ta del av studiens syfte och även få information om att 

det är frivilligt att delta i studien (Vetenskapsrådet, 2012). 

I denna studie har både enhetscheferna på familjeenheterna och de deltagande intervjupersonerna 

blivit informerade om studien. Det har även tydliggjorts att de deltar frivilligt både skriftligt via e-post 

samt muntligt vid intervjutillfällena (ibid). 

 

5.8.2 SAMTYCKESKRAVET 

Det innebär att deltagarna har samtyckt till deltagandet i studien och har rätten att avbryta sitt 

deltagande när de vill. I samband med att vi skickade informationsbrevet till enhetscheferna fick var 

och en av deltagarna ta del av samtyckesblanketten som vi skickade med i brevet. Vi valde även att 

fråga deltagarna om de ville delta i studien vid intervjutillfällena (Vetenskapsrådet, 2012). 

  

5.8.3 NYTTJANDEKRAVET 

Det innebär att det material som vi samlat in endast är avsett för forskning. De som deltog i 

intervjuerna har fått information att detta material endast kommer användas till denna studie. Alla 

kontaktuppgifter, intervjuinspelningar och transkriberingar kommer att raderas efter att denna studie är 

avslutad (Vetenskapsrådet, 2012).  

 

5.8.4 KONFIDENTIALITETSKRAVET 

Det innebär att författarna ska behandla allt insamlat material på ett sådant sätt att ingen obehörig ska 

kunna ta reda på vem som deltagit eller vad som sagts i studien (Vetenskapsrådet, 2012). I samband 

med att vi skickade ut informationsbrevet informerades därför intervjudeltagarna om att vad som sägs 

i intervjun behandlas konfidentiellt. I vår text har vi inte tagit med någons namn eller uppgifter om 

vart eller när intervjun och studien har utförts (Vetenskapsrådet, 2012).  

 

5.9 TRANSKRIBERING OCH TEMATISERING  

Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades i anslutning till båda intervjuerna eftersom 

det enligt Bryman (2008) är ett bra tillvägagångssätt. Eftersom vi intervjuade flera i grupp hjälpte detta 

oss att minnas vad som sagts i intervjun och vem som sagt det. Då intresset för oss var att tolka vad 
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intervjupersonerna sa och hur de sa det så var det till en fördel för oss att ha spelat in våra intervjuer. 

Det hjälpte oss även att kunna göra en bra analys (Bryman, 2008). 

Bryman (2008) menar att det är till en fördel att läsa igenom intervjun och i samband med det 

anteckna olika nyckelord som sedan skrivs in under olika teman. Efter det skrivs de övergripande 

teman för att sedan analyseras (ibid). I vår studie har vi valt att använda oss av ovannämnda 

tillvägagångssätt. 

Genom att vi transkriberade intervjuerna har det varit till bra hjälp vid både tematiseringen och 

resultatdokumentationen (ibid).  

 
5.9.1 METODDISKUSSION  

I båda våra fokusgrupper valde vi att ha ett inledande samtal där vi tackade gruppen för deras 

deltagande och gav en kort beskrivning av vårt syfte med intervjun. Vi valde också att berätta om oss 

själva med en beskrivning av den utbildning vi studerar och även varför vi valt att studera just detta 

ämne.  

Våra två fokusgrupper var till stor del ganska lika, både när det gällde deras arbetslivserfarenhet och 

även deras sätt att diskutera i gruppen. Den av oss som var moderator upplevde att frågorna hen ställde 

möttes med få och korta svar vid fokusgruppstillfället i den mindre kommunen. Det gjorde att vi i 

början tvingades ställa följdfrågor. Efter att deltagarna kommit in i diskussionen kunde dock 

moderator återgå till att vara passiv i sin roll. Ett passivt utgångsläge var ett medvetet val då vi ville ge 

utrymme för deltagarna att diskutera fritt (Bryman, 2010). Vi upplevde att en av deltagarna i den ena 

gruppen var tillbakadragen i diskussionen och valde då att försöka få hen till deltagande genom att 

moderatorn sökte ögonkontakt när frågor ställdes. Under deltagarnas diskussion bör enligt Wibeck 

(2010) moderatorn vara så neutral så möjligt i sin reaktion på de åsikter som uttrycks från 

intervjupersonerna. Den av oss som hade rollen som moderator upplevde trots allt att det hade en 

positiv effekt att arbeta med ögonkontakt i form av instämmande blickar och att ibland nicka vid vissa 

diskussioner. Moderatorn upplevde att deltagarna tolkade dessa signaler som ett intresse från vår sida 

och en närvaro i samtalet som fördes. Det i sig skapade en tryggare stämning i gruppens diskussion 

kring det valda ämnet.  

En av fördelarna med att vi utförde metoden fokusgrupp var att vi fick omfattande empiri till vår 

studie på kort tid. En annan positiv erfarenhet vi tar med oss är den givna dialog vi fick till i grupperna 

som var till en stor fördel för vår studie. Nackdelen med denna metod var att vi fick svårigheter med 

transkriberingen av intervjun då vi hade många deltagare i intervjuerna. En annan nackdel som vi 

reflekterade över var att vi som forskare under diskussioner ibland kunde bli styrda av vissa dominanta 

gruppmedlemmar eller att vi i vissa samtalssammanhang inte varit helt neutrala i vår hållning kring 

studiens ämne. 

Vi upplevde dock sammantaget att det var en positiv stämning i båda gruppernas diskussioner. Alla 

deltagare talade med respekt gentemot varandra och gav varandra utrymme att delta i diskussionen.  
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Det vi upplevde som mindre bra var det omfattande förarbetet och efterarbete som fick göras. Det tog 

mycket av vår tid att förbereda intervjufrågorna samt att öva in och sortera ut de frågor som var 

relevanta för vår studie. Det som påverkade vår uppfattning om deltagarna i sina diskussioner 

baserades på hur de reagerade på varandras kommentarer och hur de använde sitt kroppsspråk, röst 

och tonfall. Om vi i efterhand skulle funderar över möjligheter som kunnat förbättra studien eller 

kunnat göra intervjuerna annorlunda, landar vi i att vi gjort ett rätt val som använt metoden 

fokusgrupp. Vi bedömer att vi inte skulle få tillgång till samma omfattande empiri genom enskilda 

intervjuer och är således nöjda med vårt metodval. 
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KAPITEL 6 
BARNENS RÄTTIGHETER 

6.1 INLEDNING   

Innan en mer djupgående analys avseende artikel 12 ”barns rätt att komma till tals” i 

familjebehandlingen förmås göras är det nödvändigt att förstå barnkonventionens uppbyggnad vilket 

ligger till grund för denna rätt. Av den anledningen anser vi det viktigt för läsaren att som förförståelse 

få en introduktion till både internationellt rättsligt bindande avtal samt svensk rätt.  

 För att belysa de element som lägger grunden för familjebehandlarnas arbetssätt samt kontakt med 

familjerna behövs även en introduktion till barnets perspektiv, det vill säga hur denne återspeglar sin 

omgivning. Vilket får betydelse för de vuxnas och samhällets ansvar att se situationer med barnets 

ögon.  

6.2 BARNKONVENTIONENS HISTORISKA FRAMVÄXT 

Regeringskansliet (2006) beskriver barnkonventionens framväxt med att frivilliga barnrättsrörelsen 

fick sitt genombrott i England och Sverige några år efter att första världskriget tog slut år 1918 

(Regeringskansliet, 2006). Barnen hade blivit påverkade negativt av kriget då många barn for illa. 

Barnen blev offer för den politik som bedrevs enligt de brittiska aktivisterna som drev organisationen 

”Save The Children”. Detta ledde till att de brittiska aktivisterna ville ge barnen rättigheter, mänskliga 

rättigheter. De ville att politikerna skulle se över deras mänskliga rättigheter (Regeringskansliet, 

2006). 

Organisationen Save The Children startade en kampanj med syftet att få igenom sina förslag om att 

samhället skulle bära ansvaret för att tillgodose barnens grundläggande behov. Behoven barnen hade 

var att få skydd mot diskriminering och utnyttjande, att barnen skulle bli respekterade som egna 

individer och att de skulle få rätten att uttrycka sin mening (Regeringskansliet, 2006). Denna kampanj 

som organisationen Save The Children hade startat resulterade i att en första deklaration skrevs under 

av Nationernas Förbund år 1924.  En riktning mot dagens barnkonvention hade börjat 

(Regeringskansliet, 2006). Senare år 1959 antog Förenta Nationernas Deklarationen om barnens 

rättigheter. Denna deklaration hade en mer tyngd i sin betydelse då den innehöll en lista med tio 

punkter om barns rättigheter. Nu när dessa två deklarationer fanns hade det skapats en förutsättning för 

att barnen i världen skulle få det bättre. Men även om deklarationerna fanns kunde man inte binda 

regeringarna att följa dem då de endast var principuttalanden och inte mer. Inget land kunde fällas 

juridiskt för att de inte värnade om barnens rättigheter (Regeringskansliet, 2006).  

I november 1989 antog FN:s generalförsamling en konvention om barnens rättigheter som fick en 

folkrättslig kraft. Det innebar att de regeringar som har godkänt konventionen åtar sig att följa den och 

respektera det som står i konventionen. Regeringen ska även rapportera till FN:s generalförsamling 

vad de gjort för att genomföra konventionen. Detta har lett till att det finns ett internationellt intresse 

för barns situation runt om i världen. Det är nu en skyldighet att bry sig om barnens rättigheter som 
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ställs som ett krav på internationellt samarbete som också står i konventionstexten (Regeringskansliet, 

2006). De länder som skrivit under konventionen ska följa den och om de inte gör det kan de inte 

fällas juridiskt men de kan moraliskt ställas till svars (Regeringskansliet, 2006). Barnens rättigheter är 

generella som ska gälla i alla länder runtom i världen. Barnkonventionen roll är att se till att det 

enskilda barnets rättigheter är att få sina grundbehov tillfredsställda, att barnet skyddas från att bli 

utnyttjat eller diskriminerat och rätten att få uttrycka sin åsikt och få den respekterad. 

Barnkonventionen ska gälla oavsett vilken kultur, etnicitet eller tro barnet har (Regeringskansliet, 

2006).  

FN-kommittén fick uppgiften att utarbeta riktlinjer för barnkonventionen och lyfte då fram fyra 

grundläggande allmänna principer. Dessa principer var: 

• Artikel 2, Barnets rätt att få del av barnets rättighet 

• Artikel 3, Barnets bästa som ska vara ledande i alla beslut som rör barn 

• Artikel 6, Barnets rätt till skydd och utveckling 

• Artikel 12, Barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och att de ska respekteras. 

(Regeringskansliet, 2006) 

6.2.1 Artikel 2 - Barnens rätt att få ta del av barnets rättighet 

Denna artikel är en grundprincip i konventionen som handlar om att alla barn har fullt och lika 

människovärde. Alla barn i världen har lika värde. Jämställdhet råder också när det gäller barn.  

Artikeln 2 beskrivs i barnkonventionen: 

”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som 

anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller 

vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller 

sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.” (art. 2.1) (Regeringskansliet, konventionen 

om barns rättigheter. S. 10. 2006). 

  

6.2.2 Artikel 3 – Barnets bästa som ska vara ledande i alla beslut som rör barn      

Denna artikel som är en del av de andra fyra grundprinciper handlar om barnets bästa: 

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.” 

(art. 3.1) (Regeringskansliet, konventionen om barns rättigheter. S. 10.  2006). 

FN:s kommitté har markerat att denna artikel är en av de viktigaste i konventionen. Därför ska det som 

står i denna artikel vägas tungt. Det ska som det uttrycks i konventionen ” komma i främsta rummet”. 

När FN-kommittén skrev denna artikel var de noga med att det skulle finnas en så kallad garanti för att 

barnen inte skulle ignorerade när olika intressen krockade i samhället. I Sverige utgör denna artikel en 

grundläggande princip i allt som rör barn. Denna artikel regleras i föräldrabalkens regler om vårdnad, 

socialtjänstlagen och utlänningslagen. Den finns också med i föreskrifter i rättegångsbalken som rör 
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barn i förhörsfrågor och unga lagöverträdare behandlas annorlunda än andra vuxna lagöverträdare i 

brottsbalkens påföljdsreglering (Regeringskansliet, konventionen om barns rättigheter, s. 11.  2006).  

6.2.3 Artikel 6 – Barnets rätt till skydd och utveckling 

Denna artikel belyser barnets rätt till liv. Den har en framåtsträvande beskrivning då den inte bara 

betonar rätten till liv i dess mening utan att barnet har rätt till utveckling och att barnet har rätt till ett 

överlevande: 

”Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. Konventionsstaterna skall till det 

yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.” (art. 6) (Regeringskansliet, 2006). 

Med denna artikel så utmanas hälso- och utbildningspolitiken i världen då FN-kommittén poängterar 

en stor betydelse av barns tidiga utveckling, inklusive barns rätt till lek (Regeringskansliet, 2006). 

6.2.4 Artikel 12 – Barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och att de ska respekteras  

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 

dessa i alla frågor som beror barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad.” (art. 12.1) (Regeringskansliet, konventionen om barns rättigheter s.12, 2006).  

Artikel 12 beskriver även barnets rätt att höras:  

”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).  

Barnet ska också ha rätt att höras och få påverka sin situation. Artikel 12 har en viktig roll vid 

familjebehandling. Den kan spela in då det exempelvis kan röra sig om arbetet kring en praktiskt 

fungerande vardag, bättre samspel mellan föräldrar och barnet eller att minska beteende problem hos 

barn och ungdomar. Den genomsyrar således det övergripande arbetet hos 

familjebehandlingsenheterna. Förekommer konflikter och problem där föräldrar och barn har olika 

uppfattning om situationen eller har olika intressen som behöver tillvaratas bidrar artikel 12 till att 

barnet får möjlighet att komma till tals i mån om att lösa pusselbitarna. Oavsett hur mycket barnet 

bidrar säkerställs genom artikel 12 att barnet får delge sin åsikt i dessa situationer efter ålder och 

mognad (Regeringskansliet, 2006).  

Det som är så viktigt med barnkonventionens artikel 12 är att den inte bara kräver att barn skall 

tillförsäkras rätten att fritt uttrycka sina åsikter, utan också att de skall ha möjlighet att höras och att 

åsikterna ska tillmätas betydelse.  
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Vid en intressekonflikt mellan barn och vuxna väger enligt lagen barnets intresse principiellt företräde 

SoL 1 kap 1§ och 2§ (Karnov lagkommentar).  

En tidig insats i form av familjebehandling kan därav på ovanstående grunder få stor betydelse för 

barnets situation i sin familj. Principen om rätten att komma till tals i artikel 12 har varit vägledande i 

socialtjänstens arbete med att lyssna på barnet i familjebehandling. Därigenom fyller artikel 12 genom 

sin påverkan på den svenska lagstiftningen och socialtjänstens arbete i familjebehandlingen en 

ovärderlig funktion (Unicef, 2008). 

Gällande rätten att fritt uttrycka sina åsikter måste det dock här särskilt betonas att artikel 12 inte 

medför någon skyldighet för barnet att uttrycka sina åsikter, således föreligger inget tvång därtill 

(Socialstyrelsen, 2004). 

I ett flertal svenska lagar på olika områden har artikel 12 avspeglat sig i bestämmelser om barns rätt att 

komma till tals. Socialtjänstens insatser för den enskilde ska exempelvis utformas och genomföras 

tillsammans med honom eller henne (SoL 3 kap 5§).   

I Föräldrabalken framgår att vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ta 

allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (FB 6 KAP 11§). Även i LVU anges att 

insatser inom socialtjänsten för barn och ungdomar skall göras i samförstånd med den unge och hans 

eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen och att den unges inställning, så 

långt det är möjligt, skall klarläggas. Det bör uppmärksammas att alla åtgärder enligt såväl SoL som 

LVU ska dikteras av hänsyn till den unges intresse LVU 1 kap 1§ (Karnov lagkommentar). 

6.2.5 Vad är syftet med familjebehandling och bidrar artikel 12 till detta? 

Sverige har som framgått ratificerat barnkonventionen och därmed förbundit sig till att använda alla 

lämpliga lagstiftnings, administrativa, och sociala åtgärder för att uppfylla den. För att ha möjlighet att 

tillvarata sin rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade är barn många gånger beroende av att 

någon vuxen i dess närhet uppmärksammar dessa åsikter och således lyssnar till dem (socialstyrelsen, 

2004). Genom artikel 12 påverkas barnens möjlighet att göra sin röst hörd i familjebehandling då den 

ger uttryck för en av de grundläggande principerna i konventionen. Den slår fast att ett barn som är i 

stånd att bilda egna åsikter ska ges rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, av artikeln 

framgår inte bara rätten att komma till tals utan även att deras åsikter ska tillmätas betydelse. Denna 

rätt har återspeglats i den svenska lagstiftningen, SoL kap 1 & 2§ och ger möjligheter för barn att 

komma till tals i familjebehandling. Socialtjänstens uppdrag är nämligen att se till att barn som 

behöver skydd och stöd får det. En tidig insats i form av familjebehandling kan få stor betydelse för 

barnets situation i sin familj. Principen om rätten att komma till tals i artikel 12 har varit vägledande i 

socialtjänstens arbete med att lyssna på barnet i familjebehandling. Därigenom fyller artikel 12 genom 
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sin påverkan på den svenska lagstiftningen och socialtjänstens arbete i familjebehandlingen en 

ovärderlig funktion (Unicef, 2008). I och med att rätten att komma till tals enligt artikel 12 

återspeglats i den svenska lagstiftningen finns det genom dessa lagar en skyldighet att respektera de 

budskap och rättigheter om att ha rätten att komma till tals som fastslås i artikel 12. Lika viktigt är det 

även att lagstiftning och praxis säkerställer att barn aldrig tvingas att uttrycka sina åsikter om de inte 

vill dvs artikeln innebär en möjlighet att framföra sina synpunkter men ingen skyldighet (Unicef, 

2008). 

Den svenska regeringen godkände år 2010 strategier för att ytterligare stärka barns rättigheter. En av 

dessa strategier bestod av artikel 12 från barnkonventionen. Den hade som avsikt att utgångspunkt ska 

vara både på statlig och kommunal nivå. Dessa strategier ska utföras inom verksamheterna för att 

säkerställa barnets rättigheter (Regeringskansliet, 2014).   

 

6.2.6 Artikel 5 - Vårdnadshavares ansvar 

Även denna artikel har betydelse för barns rätt att komma till tals. I artikeln ges ett ramverk för 

förhållandet mellan barnet, föräldrarna och familjen, samt staten (Regeringskansliet, 2014). 

 

Konventionsstaterna ska respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar 

eller där så är tillämpligt, medlemmar av den utvidgande familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, 

vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, att på ett sätt som står i 

överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd då barnet 

utövar de rättigheter som erkänns i denna konvention (Regeringskansliet, konventionen om barns rättigheter, s. 

35, 2006).  

 

Här introduceras två väsentliga begrepp, dels föräldrarnas ansvar för sina barn men också den 

fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga. Föräldrarnas ansvar kopplas till de rättigheter och 

skyldigheter som krävs för att föräldrarna ska kunna fullgöra sitt ansvar. Konventionen utmanar vidare 

föreställningen om att föräldrarna har fullständiga rättigheter i förhållande till sina barn, vilket 

kommittén har noterat är den rådande traditionen i många samhällen (Regeringskansliet, 2014).  

 

Genom att i konventionstexten använda begreppet den fortlöpande 

utvecklingen av barnets förmåga undviks behovet av att i konventionen ange godtyckliga 

åldersgränser eller definitioner av mognad. Detta är ett viktigt nyckelbegrepp i konventionen. Ett 

erkännande att barns utveckling mot den självständighet som mogen ålder medför måste respekteras 

och främjas under hela barndomen. Bestämmelsen är även kopplad till kravet i artikel 12 att barnets 

åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (Unicef, 2008). 

Föräldrarnas bestämmanderätt i frågor som rör barnet är således inte oinskränkt. Principen i artikel 5 

motsvarar även Föräldrabalkens regler i 6 kap 11 § om vårdnadshavarens bestämmanderätt i frågor 
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som rör barnets personliga angelägenheter. Vidare motsvarar principen vad som gäller enligt SoL 1 

kap 1 § om att dess insatser ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet (Unicef, 2008). 

De fyra grundläggande allmänna principerna är inte viktigare än de andra artiklarna, utan alla 54 

artiklarna utgör en helhet, men i samband med att FN-kommittén gick igenom alla artiklar kom de till 

slutsatsen att konventionen innehöll några viktiga allmänna principer och att de finns tydligt beskrivet 

i dessa fyra artiklar. Det finns inslag av det i de andra artiklarna också, men är mer påtalade i de fyra 

artiklarna 2, 3, 6 och 12. I maj 2002 beslöt FN:s specialsession att dessa fyra artiklar ska fungera som 

ett ramverk för arbetet för barn (Regeringskansliet, 2006). Utöver dessa grundprinciper innehåller 

barnkonventionen ytterligare 50 artiklar som handlar om att stärka barnens ställning i Sverige och 

övriga länder runt om i världen som har åtagit sig att följa barnkonventionen. Några länder har valt att 

göra barnkonventionen till lag och andra länder har endast valt att ratificera barnkonventionen. Att 

ratificera barnkonventionen innebär att landet åtar sig att följa konventionen, men landet är inte lagligt 

bundet att följa konventionen. De stater som har ratificerat konventionen måste vart femte år lämna in 

skriftliga rapporter till FN:s kommitté för barns rättigheter där de visar vad de gjort i sitt land för att 

förverkliga barnkonventionen, kommittén ger då sina rekommendationer om vad landets regering bör 

se över och förbättra. I barnkonventionen så står det att staten är de som har huvudansvaret för att 

barnen får sina rättigheter förverkligade (http://www.raddabarnen.se). 

 

6.3 BARNPERSPEKTIV  

Øvreeide (2010) förklarar innebörden av barnperspektivet med att se till barnets bästa. Vilket han 

menar med att barnets behov är i fokus (Øvreeide, 2010). Frågan är då vad är barnets behov? Börjeson 

(2010) beskriver barnets behov att det är att skapa en trygghet för barnets del, att föräldrarna eller 

vårdnadshavarna ansvarar för familjens försörjning och det är inget barn ska belastas av. Börjeson 

(2010) beskriver att barns behov också är ett behov av stöd och uppmuntran och en emotionell närhet 

och värme. Då benämningen barnets bästa kommer från Barnkonventionens tredje artikel så uttrycks 

det tydligt i artikeln om att allt vad som rör barn oavsett om det är genom offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, rättskipande och administrativa myndigheter eller lagstiftande 

myndigheter så ska barnets bästa komma i första rummet (regeringskansliet, 2006). Börjeson (2010) 

nämner i sin bok att utgångspunkten för en socialarbetares agerande alltid måste vara utifrån ett 

barnperspektiv.  

Sommer m.fl. (2011) definierar barnperspektiv med att barnperspektiv är något som riktar de vuxnas 

intresse för en förståelse av barns förståelse, barns empiri och agerande i samhället. Barnperspektiv är 

något som bildas av oss vuxna som avsiktligt och så verkligt som möjligt återskapar barns perspektiv 

genom vetenskapliga manuskript avseende barns förståelse av sin egen värld och sina handlingar. 

Detta exkluderar alla teorier om barn och barndom som inte delger till att hjälpa vuxna förstå världen 
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ur barnets synvinkel. Författarna menar att trots att detta perspektiv är barncentrerat så kommer det 

alltid att representera de vuxnas objektifiering av barn (Sommer m.fl., 2011).  

6.4 BARNETS PERSPEKTIV  

Øvreeide (2010) menar att beaktandet av barnets perspektiv i samtal är särskilt viktigt då den 

återspeglar barnets egna känslor, tankar och upplevelser av en händelse. 

Barnets perspektiv innebär att barnet uttrycker relevant information som leder till att de vuxna kan 

förhålla sig till saker och ting utifrån barnets synvinkel (Halldén, 2003). Man måste även utifrån 

barnets perspektiv se barnets utsaga som en del av den utgångspunkt som ska kopplas till de 

förhållanden som råder i barnets omgivning och det samhället barnet lever i (ibid).  

Elvstrand (2009) menar med att barns perspektiv och tolkning på olika saker och händelser måste man 

alltid räkna med i sin bedömning som behandlare då barn ska erfara ett konkret deltagande.  

Sommer m.fl. (2011) beskriver barnets perspektiv med att det är barnets empiri, barns tolkning och 

barns uppfattning av sin livsvärld. Det som skiljer mellan barnets perspektiv och ett barnperspektiv är 

att i barnets perspektiv så läggs all fokus på barnet som egen individ i sin egen värld.  
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KAPITEL 7  
7.1 RESULTAT AV VÅRA INTERVJUER 

Två gruppintervjuer har genomförts med elva familjebehandlare totalt från två olika familjeenheter 

inom öppenvården från två olika kommuner i Sverige och här presenteras sammanställningen. 

 

7.1.1 PRATAR ALLA FAMILJEBEHANDLARE OM ARTIKEL 12 PÅ SAMMA SÄTT 

Alla familjebehandlare vi mött har gemensamt att de samtalar om barnperspektivet och att det kommer 

från barnkonventionen som är grunden till barnperspektivet. Det samband vi kan se i de 

fokusintervjuer vi gjort är att alla samtalar utifrån att barnens behov är det som  

styr behandlingen. Barnperspektivet är det som styr samtalet med både föräldrarna och barnen. 

Barnkonventionen finns med i familjebehandlarnas arbete som de fått med sig genom sin 

högskoleutbildning men det är inget dokument som de använder sig av i deras samtal. Vidare ut i det 

praktiska arbetet så tänker de i termen barnperspektiv istället som grundar sig i barnkonventionen.  

 

”Vi kopplar ju inte våra samtal till barnkonventionen utan mer att man alltid arbetar utifrån ett 

barnperspektiv i våra samtal”  

 

” Barnkonventionen finns alltid med som en grund i vårt arbete, men man tar inte upp begreppet 

verbalt med klienterna” 

 

”Barnkonventionen sitter i ryggraden nu när jag arbetat så länge med detta” men jag pratar inte om 

den med barnen, jag involverar barnet i samtalet på annat sätt” 

 

7.1.2 VETSKAPEN OM BARNKONVENTIONEN 

I båda intervjuerna som vi gjorde så resonerade familjebehandlarna mer utifrån barnets behov och 

barnperspektivet än direkt om barnkonventionen. Konventionen nämns som ett viktigt dokument i det 

sociala arbetet med barn men inte mer. Många av familjebehandlarna menade med att de inte samtalar 

om barnkonventionen men kanske kan titta över barnkonventionen när de inte sitter med klienterna.  

 

”Jag tänker såhär: barnkonventionen, vi vet att den finns och den är ju liksom ratificerad i svensk 

lagstiftning och så vidare, och att den finns i socialtjänstlagen i olika delar men vi pratar inte i ord om 

just barnkonventionen utan mer om barnperspektivet”  

 

”Vi använder oss inte verbalt av begreppet barnkonventionen med familjerna och allra helst inte med 

barnen” 
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7.1.3 SAMTAL MED BARN 

Vi upptäckte i samband med våra intervjuer att många av familjebehandlarna valde att inte involvera 

barnen i samtalen då de hade en låg ålder. De hänvisade då till att de inte hade ett fullt utvecklat språk 

ännu. En annan familjebehandlare nämnde att de barnen inte kunde visa eller uttrycka sig verbalt på 

den nivån att det gick att genomföra ett samtal med hen så då undvek man att göra det.  

 

” Vi tar ju barn i åldrarna noll och uppåt men vi har ju aldrig direkta samtal med barn under fem, sex 

år tänker jag för det går inte” 

 

” Det blir ju en avvägning, jag tänker att det har ökat de senaste åren att vi samtalar med barn som är 

under sju års ålder, men det blir ju att vi samtalar på en rimlig nivå och under väldigt korta stunder 

för annars går det inte” 

 

7.1.4 BARNETS ELLER DEN VUXNES ÅSIKT 

Vid några av de diskussioner som fördes med intervjudeltagarna så kunde vi få svaret att de vuxna 

åsikterna väger tyngre i samtalen med familjerna än barnens åsikter. Samtalet blir mer med de vuxna 

fast det kunde handla om barnet som individ. Barnet kunde få svara på vissa frågor men de slutgiltiga 

svaren kom alltid från föräldrarna. Man lyssnade på de vuxnas resonemang då de besitter en mer 

verbal förmåga att uttrycka sig än barn.  

 

”Även om barnen har vettiga lösningar så är det de vuxna som har de långsiktiga lösningarna tänker 

jag” 

 

”Barn är ju med i familjebehandlingen men de är ju för små för att dela alla samtal med… så då blir 

det att vi samtalar mer med föräldrarna men såklart utifrån ett barnperspektiv”.  

 

” Det går inte att prata om allt med ett barn även om man vill det eller kanske tror sig att det går bara 

för att de har rätt till att få uttrycka sig”  

 

7.1.5 HUR PÅVERKAR ARTIKEL 12 FAMILJEBEHANDLARNAS ARBETE 

I familjebehandling så är inte alltid barnen närvarande men samtalen med barnens föräldrar är alltid 

utifrån barnets behov, det så kallade barnperspektivet som grundar sig i barnkonventionen.  

 

”Den vuxna har som ansvar att se till att barnet kommer till tals, det är inget som barnet ska bära 

ansvar över ” 
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” Det är väl egentligen att man alltid ska i åtanke att alltid ha med barnet, men också utifrån mognad 

och ålder måste jag säga” 

 

Vi har alltid en diskussion utifrån barnets behov och ett barnperspektiv oavsett om barnet kan uttrycka 

sin åsikt eller inte, det är ju för dem vi jobbar här” 

 

7.1.6 BARNS NÄRVARO I SAMTALEN  

Familjebehandlarna var överens om att barnet inte skulle delta i familjebehandlingen vid konflikter 

mellan föräldrarna.  

 

”Dels också vissa saker är vuxensaker som man inte kan tala om framför barnen, det är bara så…Det 

blir uppenbart att barn inte ska delta i samtalet när föräldrarna inte kan ta ett ansvar framför sina 

barn” 

 

”Vi kan ha föräldrar här som pratar om sin vuxenrelation här och då ska inte barn vara med” 

 

” I vissa lägen säger jag: Inte än tar vi in barnet i samtalen utan vi träffas i denna konstellation med 

er och träffar barnen efter att vi setts några gånger”  

 

7.1.7 METODER I SAMTAL MED BARN 

Familjebehandlarna väljer att använda sig av olika metoder för att få till ett bra samtal med både 

föräldrar och barn i familjebehandlingen.  

 

 

” De metoder man använder i samtalen är helt beroende av vad familjen är här för, sen kan man föra 

ett samtal med föräldrarna på ett sätt och använda sig av en annan metod med barnen” 

 

” Nalle kort, rita på tavlan, FFT, tejping… ja det finns många metoder och alla är olika. Men sen så 

blir det att man efter några års arbete vet vilken metod som passar bäst att använda sig av med barn 

och så vidare” 
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KAPITEL 8 
ANALYS  
8.1 INLEDNING 

När familjebehandling kopplas in föreligger i någon omfattning en situation där familjen har ett behov 

av förändringsarbete. Barns rätt att komma till tals i familjebehandling är en viktig rättighet som syftar 

till att säkerställa att barnets perspektiv tillvaratas. Barnets perspektiv utgör en viktig källa i 

familjebehandlingen eftersom staten har det yttersta ansvaret att tillvarata barnets intressen och behov 

i alla åtgärder som berör dem. Genom barnets medverkan kan således familjebehandlaren enklare hitta 

lösningar som bäst kan antas främja att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda.  

För att fullfölja barnens rätt att komma till tals har familjeenheterna barnkonventionens 12 artikel 

”barns rätt att komma till tals” samt bestämmelser i den svenska lagstiftningen som vägledning (6 kap 

11§ FB, 3 kap 5 § SoL). Vad som framgår av artikel 12 i barnkonventionen måste dock för att få 

effekt i praktiken tillämpas på ett sätt som garanterar barns rätt att komma till tals. Då uppsatsen i 

huvudsak syftat till att utreda hur familjeenheterna integrerar artikel 12 i familjebehandlingen och 

genom detta slå fast om barn kommer till tals i enlighet med artikel 12 har intervjuerna som gjorts på 

familjeenheterna varit viktiga. Under arbetets gång tydliggjordes hur familjeenheterna integrerar 

artikeln i sin behandling men samtidigt insåg vi att barnens faktiska möjlighet att komma till tals 

genom denna integrering för att besvaras kräver en bedömning från fall till fall. För att på ett 

fullständigt sätt besvara forskningsfrågan och dra några säkra slutsatser krävs således en individuell 

bedömning. Vid en sådan bedömning krävs att hänsyn tas till barnets individuella och sociala 

situation, familjeproblemets komplexitet, den enskildes eventuella medverkan till problemet samt hur 

situationen i sin helhet påverkar barnet. I denna framställning har tidsbegränsningen och omfånget 

gjort att en sådan djupgående analys av ett enskilt fall inte varit möjligt. Mot denna bakgrund är det 

trots allt inte oberättigat att dra slutsatser samt föra en analys kring hur förhållandena tycks se ut idag 

och hur våra familjebehandlingsenheters rådande användning av artikel 12 möjliggör barns rätt att 

komma till tals. 

 

8.2 STATENS ANSVAR 

I socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU) finns bestämmelser till skydd för barnet. 

Enligt socialtjänstlagen har staten det yttersta ansvaret för att barn inte far illa. Därav ska 

socialtjänsten ingripa vid minsta misstanke om behov av insats (Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004). I 

familjebehandling baseras utredningen på samtal med familjemedlemmar när familjebehandling 

remitteras som insats via socialtjänsten.  

När det gäller barns rätt att komma till tals i familjebehandling rör det sig närmast om en balansgång 

och intresseavvägning mellan statens ansvar att säkerställa barnets bästa, vårdnadshavarens ansvar 
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som innefattar bestämmanderätt i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och barnets rätt att 

bli delaktig i de situationer som berör dem (SoL 1 kap 2 §, FB 6 kap 11§, SoL 11 kap 10 §). 

Statens ansvar innefattar att hjälpa barnet att få det skydd och stöd det behöver (Ewerlöf, Sverne & 

Singer, 2004). När beslut fattats om just en familjebehandlande insats ligger ansvaret om barnet främst 

i att samtala utifrån barnets bästa (SoL 1 kap 2§). Det viktigaste med denna bestämmelse är att barnet 

måste sättas i främsta rummet gällande alla åtgärden som berör dem. Detta ska avgöras i varje enskilt 

fall men det finns aldrig en situation där andra intressen får väga tyngre än det som är bäst för barnet. 

(karnov lagkommentar, SoL 1 kap 2 §). 

Av våra intervjuer med familjebehandlarna på enheterna framgår att barnen av olika anledningar inte 

alltid lämpas närvara i samtal med barnens föräldrar men att samtalet trots detta alltid utgår från barnets 

behov, det så kallade barnperspektivet som grundar sig i barnkonventionen. I dessa situationer har 

barnen inte beretts tillfälle att uttrycka sin åsikt men genom det faktum att inget intresse får gå före det 

som är bäst för barnet så uppfattar vi det som att barnet prioriteras i sin frånvaro.   

I socialtjänstens arbete att hjälpa och skydda barn är deras rätt att bli hörd enligt artikel 12 en viktig 

utgångspunkt. Artikeln innebär att barnet måste erbjudas möjlighet att komma till tals och här lämnas 

inget utrymme för valfrihet. Barnet ska bli lyssnad till, ha rätt till delaktighet, inflytande samt beredas 

möjlighet att uttrycka sina åsikter (Swärd, 2016). Gällande familjebehandlarnas vetskap om dessa 

rättigheter framgick under våra fokusgruppintervjuer att de resonerade mer utifrån barnets behov, 

barnets bästa och barnperspektivet än direkt om barnkonventionen. Rätten att bli hörd i de sammanhang 

barnen inte beretts tillfälle att vara delaktiga i samtal har då istället ersätts av ett fokus på barnets behov 

och barnets perspektiv. Enligt barnkonventionen får barnets bästa inte användas för att motivera 

ageranden som strider mot andra bestämmelser i barnkonventionen. Tolkningen av vad som är barnets 

bästa måste således stå i överensstämmelse med hela konventionen.  

Familjebehandlarna vid de enheter som vi besökte som gör en bedömning av barnets bästa rättfärdigar 

inte förfaranden som innebär att barnets rätt att komma till tals enligt konventionen inte respekteras. 

Principen om barnets bästa ska nämligen tillämpas i förhållande till övriga grundprinciper i 

konventionen. Av dessa är artikel 12 av särskild vikt då barnets åsikter är en viktig del i bedömningen 

av barnets bästa. Barnkommittén har i saken uttalat att artikel om barnets bästa 3 och 12 om rätten att 

komma till tals kompletterar varandra och innebär att den ena artikeln inte utesluter den andra.  

Att fokus isolerat vilar på barnets bästa i behandlingssammanhang kan leda till att barnet avrustas sin 

talan och att dess åsikter inte tas på allvar på grund av att åsikten sannolikt endast får kraft och betydelse 

i de situationer den ligger i linje med vad de vuxna anser vara barnets bästa.  

Således finns en otvetydig spänning mellan artiklarna 3 och 12 när det gäller integreringen av artiklarna 

i familjebehandling. 

I de situationer där barnen fått komma till tals framgår från intervjupersonerna att samtalen dock allt blir 

mer med de vuxna fast att det i huvudsak handlar om barnet som individ. Det framgick även att de 
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vuxnas åsikt väger tyngre än barnens åsikter vid beslutsfattande. Barnet kunde få svara på vissa frågor 

men de slutgiltiga svaren kom alltid från föräldrarna.  

Inställningen som råder vid familjebehandlingsenheterna är även att barn kan ha vettiga lösningar men 

att vuxna trots allt besitter de långsiktiga lösningarna. En annan uppfattning var att vissa saker är 

vuxensaker och barnen blir således inte delaktiga i samtalen förrän i ett senare skede. Dessa studier 

indikerar på att det oavsett vilka möjligheter som bereds för barn att komma till tal, inte alltid 

säkerställs att åsikten ger en väsentlig bäring för problemlösningen. Å andra sidan kan inte fastställas 

att åsikten barnet uttrycker trots allt bidrar till att socialtjänsten förstår hur barnet resonerar kring de 

åtgärden som påverkar barnet.  

 

8.3 FÖRÄLDRARNAS ANSVAR FÖR BARNET 

Den som är förälder till ett barn ska ta hand om barnet samt se till att denne får omsorg, trygghet och 

en god fostran (6 kap 1§ FB) Föräldern har ansvar för barnet, ett så kallat föräldraansvar vilket innebär 

att de enligt 6 kap 11§ FB har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga 

angelägenheter. Emellertid framgår av samma paragraf att föräldern i takt med barnets stigande ålder 

och utveckling ska ta större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Denna bestämmelse 

återfinns även i barnkonventionens artikel 5 om vårdnadshavarens ansvar. Denna gradvis ökade 

bestämmanderätt medför dock inte att socialtjänsten i exempelvis familjebehandling utan vidare kan 

godta barnets egen åsikt som grund för beslut (Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004). Föräldern har ett 

huvudansvar och bestämmanderätt som endast ska kompletteras av socialtjänsten för att ge det stöd, 

skydd och bistånd föräldern behöver för att fullt ut kunna ta sitt ansvar för barnet. Riktlinjerna för 

föräldraransvaret ligger i att föräldern ska utgå från vad som är barnets bästa när det gäller alla 

angelägenheter som påverkar barnet. Om föräldern inte agerar utifrån vad som är bäst för barnet och 

således hindrar eller stör barnets utveckling på ett sätt som inte är förenligt med barnets bästa kan 

socialtjänsten involveras. I och med detta utmanar barnkonventionen tanken på att föräldrar har 

absolut makt över sina barn och av konventionen framgår att bestämmanderätten inte är en oinskränkt 

rätt av flera skäl. Dels har barnen sina egna rättigheter och får mer att säga till om i takt med sin ålder 

och mognad. Dels är ansvaret knutet till principen om barnets bästa, åsidosätter föräldern att verka för 

detta genom sitt handlande överförs ansvaret att vidta lämpliga åtgärden på staten (Swärd 2016). 

Att både vuxna och barns åsikter ska tillvaratas vid familjebehandling likväl som barnets bästa kan dock 

som vår studie indikerar på vara en svår balansgång och en intressekonflikt som måste vägas och 

värderas utifrån flera kriterier. I främsta rummet ligger barnets bästa vilket för alla beslut ska vara 

riktlinjen och måttstocken i alla angelägenheter som rör barn (SoL 1 Kap 2§). 

En viktig fråga i de fall då barnet inte fått komma till tals är därför frågan om hur vårdnadshavarens 

bestämmanderätt förhåller sig till barnets bästa och hur barnets vilja kommer till uttryck i behandlingen. 

I de fall barnet haft svårt att uttrycka sig har dialogen efter vad som framgått av intervjuerna istället 
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ensidigt förts med föräldrarna. Beslut som baseras på föräldrarnas viljor och åsikter riskerar dels orsaka 

att barnets röst inte hörs men kan även föranleda att barnets bästa inte garanteras.  

Då barnens intressen ska vägas mot andra intressen krävs således att familjebehandlarna kan basera sina 

avvägningar och bedömningar utefter vad som framkommit efter det barnet kommit till tals. Barnets 

åsikter bidrar nämligen till att socialtjänsten förstår hur barnet resonerar kring de områden i livet som 

påverkar dem. Detta i sig innebär inte att barnet ska bestämma eller att barnets röst är utslagsgivande 

eftersom att det i slutändan är socialtjänsten som bestämmer och inte barnet (Swärd, 2016). 

 

Då man inom familjebehandling tillämpas ett systemteoretiskt förhållningssätt finns genom 

behandlingen olika nivåer av hierarkisk ställning mellan de medverkande parterna. Syftet med nivåerna 

är att skapa en avgränsning eller kontrollstation mellan de parter och områden som utreds så att helheten 

ska fungera. 

Öquist (2016) beskriver vikten av att det alltid måste upprätthållas en gräns mellan systemens olika plan. 

I relationen förälder och barn får gränserna mellan de olika nivåerna betydelse när det gäller frågan om 

vad som är föräldrarnas angelägenheter och barnens men även skillnaden på äldre och yngre barns 

rättigheter. Nivåmässigt kan man således inte jämställa en tolvåring med en sexåring vid bedömningen 

av förmågor och behov och inte heller barnets position gentemot den vuxnes. 

För att detta synsätt inte ska leda till att barn i yngre åldrar förlorar sin rätt att tillvarata sina 

önskningar och viljor eller att barn alltid är underställd den vuxne är det å andra sidan viktigt att 

utfallet av en behandling inte enbart baseras på ett barns fristående vilja utan också barnets mognad, 

insikt och förståelse för situationens helhet vilket också framgår av artikel 12. Dessa gränssättningar 

kan förstås vara mycket svårt för ett barn att ta ställning till vilket således kräver att myndigheter 

tillsammans med föräldrar tar ansvar för att beslutsunderlaget i familjebehandlingen blir så säkert som 

möjligt. Utifrån vår intervju framstår det som att mycket av den rådande situationen ligger i linje med 

grundar sig i att många familjekonflikter ses som vuxenfrågor, vilket i sin tur leder till lösningar av 

och för vuxna.  
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8.4 RÄTTEN FÖR BARNET ATT KOMMA TILL TALS GENOM ARTIKEL 12 

Vi alla har varit barn och kan vittna om hur man mer eller mindre tolkade sig vara i underläge 

gentemot de vuxna i samhället. Det handlade om ett maktperspektiv där barnet från födseln varit 

beroende av den vuxne och ständigt anpassar sig efter dess ledning. Detta är en naturlig följd av en 

uppväxt då barn behöver detta stöd och skydd tills de allt efter stigande ålder och mognad kan ta eget 

ansvar. Det utgångsläge barnet bereds på grund av denna struktur gör att barn i olika omfattning 

världen över inte alltid uppfattar sig som rättighetsbärare. Det viktigast ansvaret vi vuxna har för att 

hjälpa barn att komma till tals är därför att informera dem om barnkonventionen och således 

medvetandegöra dem om sina rättigheter. Om ett barn inte anser sig vara i position att bli lyssnade till, 

ta plats i utredningar samt kan känna att deras åsikt är minst lika betydelsefull som vad de vuxna 

tycker är det svårt att garantera att artikel 12 fungerar fullt ut (Swärd 2016). För att barnens talan ska 

komma till sin rätt behöver vi få med dem i diskussionen. I familjebehandling är därför barnets 

perspektiv särskilt viktigt då den återspeglar barnets känslor åsikter och uppfattning av sin livsvärld 

(Øvreeide, 2010). Barnets perspektiv innebär att barnet uttrycker relevant information som leder till att 

de vuxna kan förhålla sig till saker och ting utifrån barnets synvinkel (Halldén, 2003). 

I familjebehandling är det också viktigt att se barns rätt att komma till tals genom den 

utvecklingsekologiska systemteorin. Där finns olika nivåer som hjälper till att kategorisera barns 

utveckling i familj och samhälle. Barnet föds in i det så kallade microsystemet som består av barnets 

närmaste omgivning såsom familj och senare förskola och skola. Redan på denna nivå borde barnet 

medvetandegöras om sina rättigheter enligt barnkonventionen och således börja tränas tidigt. De 

nästföljande nivåerna som barnet blir delaktig i, i takt med sin stigande ålder är det så kallade 

mesosystemet som berör ex fritidssysselsättningar. Denna nivå kan komma att spela en viktig roll i hur 

barnet agerar i sin hemmamiljö. För att kunna reflektera över sin situation hemma i förhållande till 

utanför hemmet och förstå vad som är rätt och fel samt gränser för vuxnas och barns ansvar och 

beteenden är det viktigt att barnet skapat sig en grundläggande insyn i sin roll som rättighetsbärare. De 

två sista systemen exosystemet och makrosystemet berör system som föräldrarna och samhället ingår i 

och som indirekt påverkar barnet. Här krävs en stor medvetenhet från vuxnas sida för att säkerställa att 

barn inte tar skada av vårdnadshavarens livsval. Sista nivån är sedan makrosystem. Denna kan 

likställas med statens yttersta ansvar att skydda och hjälpa barn då den handlar om hur samhället 

påverkar individen genom ex politik och kultur (Lagerberg och Sundelin, 2000).  

För att återkoppla denna ekologiska systemteori till familjebehandling anser vi att för barnets bästa, är 

det viktigt att samhället då i främsta rummet socialtjänsten granskar de system barnet ingår i och 

påverkas av noggrant.  Även att de ger barnen information som de kan ta till sig och förstå samt 

placera i ett sammanhang. Det ska tydliggöras att det är socialtjänsten som ska förstå barnet, inte 

barnet som ska förstå frågan ur ett socialtjänstperspektiv. Av vår studie framgår att barn uteslutits ur 
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samtal på grund av sin låga ålder och verbala uttryckshinder vilket inte är godtagbart skäl. Trots att ett 

barn inte kan uttrycka sig verbalt visar forskning att barn kan bilda en åsikt vid mycket ung ålder 

(Swärd, 2016). Ett fullständigt genomförande av artikel 12 kräver att familjebehandlarna genom 

ickeverbal kommunikation såsom lek, kroppsspråk, ansiktsuttryck, teckningar och målningar möter de 

unga barnen. Detta har de familjeenheterna vi intervjuat implementerat. Behandlarna tydliggjorde att 

de använder en rad olika metoder för att kommunicera med barnen såsom nallekort, rita på tavlan, 

FFT, och tejping etc. Efter många års arbete framgick att de vet och kan anpassa sig efter vilken metod 

som passar bäst för just de familjer de möter. Oavsett metodval bör dock poängteras att förutfattade 

meningar bedömningar och uppfattningar om barns oförmåga att bidra till utredningen på grund av 

verbala hinder eller svårighet att sätta sig in i problemet inte får vara avgörande för deras rätt att 

komma till tals. De barn vi möter har mycket att lära oss och kan komma med en mängd bra, konkreta 

idéer och åsikter från sitt perspektiv på hur vi kan förbättra stödet till dem. Vi kommer inte på ett 

fullständigt sätt att kunna se och uppfatta världen som barn gör och därför är deras rätt att komma till 

tals avgörande för en bra familjebehandling. 
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KAPITEL 9 
DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
9.1 DISKUSSION  

Denna uppsats har syftat till att granska hur integreringen av artikel 12 i familjebehandling 

överensstämmer med barnets rättigheter enligt barnkonventionen. De artiklar vi funnit särskilt 

angelägna att granska har varit främst artikel 12 men även artikel 3 och 5. Syftet med detta har varit att 

söka svar på vilket genomslag barnkonventionen, särskilt i familjebehandling har fått gällande barns 

rätt att komma till tals.  

 Alla de familjebehandlare som vi haft kontakt med för denna studie känner till barnkonventionen och 

artikel 12, barns rätt att komma till tals väl. De är väl medvetna om varför denna artikel finns och 

varför den behövs. Familjebehandlarna som vi mött menar att barnkonventionen är en del av deras 

arbete men de använder inte begreppet ”barnkonventionen” verbalt i sina samtal med föräldrarna och 

barnen.  

Det är inte bara artikel 12 i konventionen som är viktig för arbetet med barn utan hela konventionen 

utgör en grund för det sociala arbetet med barn på båda familjeenheterna.  

Trots denna insikt hos de behandlare vi intervjuat finns det flera aspekter som problematiserar frågan 

om barns rätt att komma till tals i familjebehandling. Svaret på frågan blir därav varken entydig eller 

applicerbar på samtliga situationer, tvärtom. Varje familjesituation är unik och måste därav bedömas 

utifrån varje enskilt fall. Med en sådan utgångspunkt krävs samtidigt att artikel 12 i praktiken 

tillämpas på ett sätt som trots de olika omständigheterna i varje unikt fall kan garantera barns rätt att 

komma till tals och att deras åsikt får betydelse.  

De intervjuer vi gjort visar att familjebehandlarna fokuserar mycket på barnperspektivet och barnets 

bästa då de genomför insatsen. Det samband vi kan se i fokusintervjuerna är således att samtal utifrån 

barnens behov är det som styr behandlingen. Barnperspektivet är det som styr samtalet med både 

föräldrarna och barnen. 

Trots att familjebehandlarna har god kännedom om barnkonventionen använder de sig inte av 

konventionen i sina samtal. I det praktiska arbetet tänker de istället i termen barnperspektiv som 

grundar sig i barnkonventionen. Trots att det finns uttryckliga bestämmelser i 12 artikeln som ger barn 

en ovillkorlig rätt att få uttrycka sina åsikter visar vår studie att det många gånger inte förs samtal med 

barn med motiveringen att de är för små eller inte verbalt kan uttrycka sig tillräckligt bra. I dessa fall 

bedöms barnets bästa istället utifrån vad som framgått i samtal med föräldrarna samt lag, förarbeten, 

policydokument och andra riktlinjer. I de fall barn får komma till tals handlar samtalen inte alltid om 

vad som är av relevans för att få fram ett fullgott underlag och i en sådan situation går heller inte att 

utläsa värdet av att barnet fått uttrycka sig.  Det ska dock framhävas att barnkonventionen innebär ett 

fullständigt erkännande av barnet som rättighetsbärare. Barnets bästa är en princip som ska användas 

som vägledning i alla frågor som rör barn och syftar enligt barnrättskommittén till att säkerställa att 
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barnet fullt och faktiskt kan åtnjuta alla rättigheter som erkänns i konventionen, däribland särskilt 

artikel 12. Artikel 12 är nämligen den artikel som säkerställer barns möjlighet att utöva sina rättigheter 

enligt de andra artiklarna, deras fulla rätt att i varje artikel framföra sin sak. När myndigheter ska 

bedöma och fastställa barnets bästa är barnets åsikter således en central del.  

Även konventionens barnperspektiv ställer krav på beslutsfattare, både i hur behandlarna ska bemöta 

barnen och hur beslutsprocesser som rör barn ska genomföras.  

Att ha ett barnperspektiv grundat i konventionen innebär ett krav på respekt för barnets egna behov, 

intressen och åsikter. I transformeringsarbetet att göra Barnkonventionen till svensk lag är 

barnrättskommittén tydliga med att barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade behöver 

säkerställas. Kommittén tydliggör vidare att barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade 

utgör en väsentlig del vid bedömningen av barnets bästa. Således kan beslut som fattas i ljuset av 

barnets bästa (utan att låta deras egen talan få betydelse) bli ett osäkert och ofullständigt underlag för 

att dokumentera de omständigheterna som råder i dagsläget.  

  

Med anledning av de resultat som vår studie visat finns ett långt arbete framför oss när det kommer till 

att tolka och tillämpa barnkonventionens artikel 12 i enlighet med dess syfte. Barn är samhällets 

framtid och är det viktigaste vi har att ta hand om. I ett samhälle är vi inte bara enskilda individer utan 

ett kollektiv som är beroende av varandra för att samhället ska må bra. Oavsett hur många barn som 

faktiskt klarar sig väl utan att få sin röst beaktad finns det inte utrymme för det faktum att en del barn 

skulle falla mellan stolarna. Blir ett barn inte lyssnat på kan detta komma att få en negativ konsekvens 

i varje enskilt fall. I bästa fall leder det till en dålig erfarenhet som följer med en hela livet och kan 

komma att påverka ens tillit till rättssamhället. I värsta fall sätter det djupare spår på grund av att den 

familjebehandlande insats som genomförs inte kunde utreda eller skydda barnet tillräckligt vilket som 

konsekvens präglat barnets hela uppväxt. Att som barn inte fått möjlighet att påverka sin livssituation 

när man egentligen haft en rätt därtill är en praktik som vi inte kan låta få fäste. 

För att säkerställa att myndigheter i praktiken garanterar en systematisk och säker metod för att följa 

lagen och tillvarata barns rätt att komma till tals krävs långtgående insatser. Det rör sig nämligen inte 

endast om att låta barn tala utan framförallt om att kunna garantera att den talan som framförs beaktas 

av de vuxna på ett sådant sätt att den har möjlighet att få betydelse för barnets livssituation. 

Insatserna bör därför syfta till att i myndigheters rättstillämpning sprida kunskap och kompetens om 

vad barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv innebär i praktiken och i förhållande till den egna 

verksamheten. Det bör även ingå en djupare och mer avancerad förståelse för vad barnets bästa som 

ett tillvägagångssätt innebär och vilken avgörande roll rätten att få komma till tals spelar i att uppnå 

barnets bästa.   

En annan viktig del av utbildningen bör dessutom vara att sprida kunskap om metoder för att lyssna på 

barn och inhämta barns åsikter oavsett ålder. 
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Här spelar kunskapen om barns psykologiska utveckling, minnesfunktioner och förmåga att berätta 

och uttrycka sig en viktig roll i kunskapslyftet. 

I utbildningen så bör en viktig del av kunskapsinhämtningen också vara att utveckla de hjälpmedel och 

metoder som kan användas i samtal med barnen och göra detta till en större del av utbildningen än vad 

det är idag.  

 

En annan avgörande faktor för att barn ska kunna tillgodoses en ovillkorlig rätt att komma till tals är att 

det finns tid och resurser avsatta därtill. Under vår studie framgick att familjebehandlarna vi intervjuade 

arbetade under tidspress om att få tiden att räcka till. Utan samråd med barnen fattade behandlare 

tillsammans med föräldrarna beslut om att avsluta samtalsträffar och ytterst sällan frågade man barnen 

om de önskade fortsätta kontakten. Även här väcks frågan om barns rätt att uttrycka sig kan anses 

tillvaratagen när de vuxna ensidigt bedömer barnets behov av en fortsatt insats. 

Med anledning av den arbetsbelastning och tidspress som föreligger hos enheterna riskerar flera av barns 

rättigheter enligt konventionen att sättas på spel i samband med att tillräcklig tid för utredning äventyras. 

 

Även om man med fog kan hävda att familjebehandlingsenheter på ett tydligt medvetet och rutinmässigt 

sätt integrerar barnkonventionens artikel 12 i familjebehandling och alltid har med sig reglerna i 

bakhuvudet vid sitt arbete, måste konstateras att det föreligger situationer där det ytterst framstår som 

oklart i vilken omfattning barn bereds rätten att komma till tals och vilken betydelse deras talan har i 

behandlingen. Av dessa skäl skulle förmodligen en inkorporering av barnkonventionen till svensk lag 

på många nivåer bidra till en säkrare användning och tolkning av dess bestämmelser i familjebehandling. 

 

9.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

I samband med att vi valde att göra vår studie om barns rätt att komma till tals inom familjebehandling 

så stötte vi på många diskussioner med våra intervjupersoner om barn som befinner sig i en 

migrationsprocess. Vi upptäckte att det inte finns så mycket forskning inom detta område där barnet 

har rätten att komma till tals genom att använda sitt språk, men även att de har rätten att få all relevant 

information om sin situation på sitt språk så dessa barn befinner sig i en extra sårbar grupp.  

Ett annat förslag till forskning som vi tycker är intressant är hur samtalet genomförts med barnen. Alla 

vi samtalat med är väl medvetna om att barnet har rätten att komma till tals, men genomförandet av 

samtalet, hur det går tillväga och hur samtalen med barn vid låg ålder ska gå tillväga blir otydligt. 
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BILAGA 1:  
INFORMATIONSBREV 

 
Ersta Sköndal Bräcke Högskola 

Institutionen för socialvetenskap 

Socionomprogrammet, 210 hp 

 

Hej, 

Vi är två studenter som studerar termin sex på Socionomprogrammet vi Ersta Sköndal Bräcke 

högskola. Inom ramen för socionomprogrammet ingår det att skriva ett examensarbete i slutet av 

programmet.  

Vi är intresserade av att studera hur barnkonventionens artikel 12, barns rätt att komma till tals 

tillämpas i familjebehandling inom den kommunala öppenvården. Vi har valt att göra två 

gruppintervjuer där den består av familjebehandlare från Stockholm Stads kommun och med 

familjebehandlare från Uppsala kommun. Till vår studie kommer vi behöva minst fyra deltagare från 

varje kommun. Vi beräknar att intervjun kommer ta ca 60 minuter. Vi kommer att utföra intervjuerna 

vid ett besökstillfälle per familjeenhet. Vi kommer även att spela in intervjun för att transkribera och 

använda oss av insamlat material. Det som sägs i intervjun kommer självklart vara anonymt.  

Vi skulle vilja få göra ett besök hos er för att få möjligheten att intervjua fyra av era familjebehandlare 

om ni har den möjligheten. Om ni vill delta i undersökningen eller har frågor kan ni kontakta någon av 

oss för att boka tid för intervjun och få mer information om vår undersökning. 

 

Våra kontaktuppgifter:  

Mona Yaghi        Britt-Marie Hamilton 

monayaghi@hattmail.com   bhamilton@hattmail.com 

mobil: xxxxxxxx      mobil: xxxxxxxx 

 

Med vänlig hälsning 

Mona Yaghi & Britt-Marie Hamilton 
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BILAGA 2:  
 

INTERVJUGUIDE 

INFORMERA OM: 

• Deltagarnas anonymitet. All data kommer att vara konfidentiell.  

• Deltagarnas frivillighet till studien - De får avbryta när de vill. 

• Fråga om det är ok att spela in intervjun, samt hur det inspelade materialet kommer hanteras 

efter intervjun. 

• Deltagarna får välja att inte svara på de frågor som de upplever obekväma i intervjun.  

• Informera om deltagarnas rätt att ta del av intervjun vid studiens avslut.  

• Tacka för deltagandet i studien vid slutet av intervjun. 

 

VÅRA FRÅGOR  

• Hur länge har ni arbetat som familjebehandlare? 

• Berätta hur ni tänker om barnkonventionens artikel 12 om barns rätt att komma till tals inom 

familjebehandling. 

• Berätta gärna hur barnkonventionens artikel 12 påverkar ert arbete? Exempel? 

•  Påverkar barnets ålder ert val av metod i familjebehandlingen? Exempel? 

• Kan ni berätta i vilken konstellation ni brukar träffa barnet/barnen? Är det alltid med deras 

vårdnadshavare? 

• Kan ni berätta lite om de tillfällen då barnet inte ska vara med i familjebehandlingen? 

Exempel på det. 

• Hur tänker ni kring ”barnets bästa” i samtal med barnen, föräldrarna och samtalet generellt? 

• Vid vilka tillfällen upplever ni att ett samtal enskilt med barnet är lämpligt? 

• Vad tänker ni kring vems röst i familjerna ni möter som väger tyngst i era behandlingar? 

Barnet eller vårdnadshavarna? 

• Hur arbetar ni med att få barnets röst hörd i familjebehandlingen vid ointresse för deltagande 

hos barnet?  

• Hur anpassar ni familjebehandlingen rent praktiskt utifrån barnet?  

Konkret exempel? 

• Hur låter ni barnet göra sin röst hörd i familjebehandlingen? 

• Kan ni berätta om de metoder ni använder er av i samtalen med barn? Exempel… 

• Har ni något ytterligare information som ni tycker är bra för oss att veta? 

 


