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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur barn upplever hemmabaserad familjebehandling. Det 

som undersöks är barns upplevelser av familjebehandlingen och familjebehandlaren, vad de 

anser om att behandlingen sker i hemmiljön samt på vilket sätt barnen deltar i behandlingen. I 

studien, som har en kvalitativ ansats, har sex barn som genomgår hemmabaserad 

familjebehandling intervjuats. Resultatet av studien visar att barnen upplever 

familjebehandlingen som något bra och att det hjälper familjen. Behandlaren upplevs positivt 

av barnen då de anser att familjen får hjälp av behandlaren. Två egenskaper som barnen anser 

är viktiga hos behandlaren är att de lyssnar och förstår. Vad gäller hemmiljön framkommer 

det i barnens svar att det är bra att behandlingen sker hemma då de känner sig mer trygga och 

bekväma där. Barnen är delaktiga i behandlingen genom att vara med i samtalen och de har en 

vilja att oftast vara med när behandlaren kommer till familjens hem.  

 

Nyckelord: Hemmabaserad familjebehandling, familjebehandlare, barns upplevelser, barns 

delaktighet 
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Abstract 

The aim of the study is to investigate children’s experience of home-based family therapy. 

The study examines children’s experience of the therapy and the family therapist, perception 

of having the therapy in the home environment and also in which way children participate in 

the therapy. In the study, that has a qualitative approach, six children undergoing home-based 

family therapy have been interviewed. The results of the study show that children experience 

home-based family therapy as good and that it is a help to their family. The children 

experience the therapist as someone positive because the children believe that the family 

receives help from the therapist. Two characteristics of the therapist that children think are 

important are that they listen and understand. As for the home environment the children’s 

answers shows that it is beneficial to have the therapy at home because they feel more safe 

and comfortable there. The children participate in the therapy by being involved in the 

conversations and most of the time they have a desire to take part when the therapist is 

coming to the family’s home.  

 

Keywords: Home-based family therapy, family therapist, children’s experience, children’s 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till familjebehandlingen som har gjort det möjligt för oss att 

genomföra denna studie då ni hjälpt oss att få kontakt med föräldrar och barn. Vi vill även 

tacka för att vi fått använda era lokaler vid intervjutillfällena.  

Stort tack till er barn som berättat om era upplevelser och erfarenheter av familjebehandling 

samt ni föräldrar som samtycker till ert barns deltagande! Utan barnens berättelser hade denna 

studie inte varit möjlig att genomföra. 

Vi vill även tacka vår handledare för uppmuntran och den konstruktiva kritik vi fått under 

uppsatsprocessen.  

 

Örebro, maj 2012 

Stina Lindberg och Erika Norresjö 
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1. Inledning 

Øvreeide (2010) beskriver att barns åsikter successivt har blivit viktigare i samhället sedan 

FN:s Barnkonvention utformades. Barn har fått större juridiska rättigheter då de ska ta del av 

beslut som fattas kring dem samt att den psykologiska synen på barn har förändrats. Barn har 

tidigare setts som ett objekt, men ses nu mer som ett subjekt som ska vara delaktig i insatser 

som berör barnet (Øvreeide, 2010). År 2005 hade 192 regeringar ratificerat Barnkonventionen 

som antogs år 1989, Sverige är ett av dessa länder. I Barnkonventionens 12:e artikel beskrivs 

barns rättighet att, i förhållande till ålder och mognad, få uttrycka sin egen åsikt 

(Regeringskansliet, 2006).  

I Sverige är familjebehandling en av de vanligaste insatserna för barn och familj inom 

socialtjänsten (Löwenborg & Kamsvåg, 2006). Enligt Socialstyrelsen (2011) hade omkring 

28 300 barn och unga i åldrarna 0-20 år någon form av öppenvårdsinsats under 2010. En 

insats kallad behovsprövat personligt stöd definieras som en öppenvårdsinsats där 

socialsekreterare, behandlingsassistenter eller ”hemmahosare” ger behandling och stöd till 

barn i hemmet. Av de 28 300 barn fick omkring 24 600 behovsprövat personligt stöd 

(Socialstyrelsen, 2011). Wilson (2001) menar att det är svårt att finna tillvägagångssätt för att 

arbeta med både barn och familjer men att det är ett önskvärt ideal. Trots de svårigheter som 

finns kring att se barns perspektiv, i exempelvis behandling, behöver deras åsikter och 

upplevelser undersökas.  

Enligt Lobatto (2002) har fler studier undersökt hur föräldrar ser på familjeterapi än hur barn 

ser och upplever behandlingen. Strickland-Clark, Campbell och Dallos (2000) menar att både 

i ett etiskt och pragmatiskt synsätt är barns upplevelser viktiga för att förbättra effektiviteten 

och upplevelsen av behandlingen. Vidare är vetskapen om barns upplevelser av familjeterapi 

relativt liten. Detta innebär även att vetskapen om barns upplevelser av hemmabaserad 

familjebehandling är liten.  

Då barn har rätt att uttrycka sin åsikt och vara delaktig i det som berör dem är det viktigt att 

dessa aspekter beaktas i familjebehandling. Moore och Bruna Seu (2011) menar att få barn, 

som genomgår familjeterapi, har fått möjlighet att öppet prata om hur de upplever själva 

terapin. Det är lätt att fokusera på föräldrarnas förändring och upplevelse då behandlingen 

ofta riktar sig till att föräldrarnas förmåga ska förbättras. Detta kan medföra att barns åsikter 

inte lyfts fram i behandlingen. Enligt Arnér och Tellgren (2006) kan barn tydligt berätta om 

sin situation även om de inte är fullt språkutvecklade. Vidare menar författarna att: 

Om vi vuxna lär oss att lyssna på vad barn har att säga och om barn på allvar 

får komma till tals med sina tankar så tror vi att vuxenvärlden skulle få hjälp 

att tänka på nya sätt och ur synvinklar som vi kanske har glömt bort och 

kanske inte ens kan tänka oss in i längre (s. 111-112). 

Dessutom upplever föräldrar och barn inte alltid samma resultat och tillfredsställelse med 

familjeterapin enligt Moore och Bruna Seu (2011). Det är därför nödvändigt att låta barn, och 

inte bara vuxna, beskriva sina upplevelser och åsikter kring behandling som omfattar dem 

själva. Förslaget om att i denna studie undersöka barns upplevelser av familjebehandling kom 

från en kontakt på en familjebehandling. Detta då kontakten upplevde att forskning kring 

barns upplevelser av behandlingen saknas. Det är därför viktigt att ta reda på barns 

upplevelser kring hemmabaserad familjebehandling. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur barn mellan 11 och 15 år, som genomgår 

hemmabaserad familjebehandling, upplever familjebehandlingen och att en familjebehandlare 

kommer hem till familjen. 

 Hur uppfattar och upplever barn familjebehandling? 

 Hur upplever barn familjebehandlaren?  

 Vad anser barn om att behandlingen sker i hemmiljön?  

 På vilket sätt är barn delaktiga när familjebehandlaren kommer? 

 

1.2 Centrala begrepp 

1.2.1 Familjebehandling 

Enligt Hansson (2001) är familjebehandling en behandling som riktar sig till en familj. Det är 

även ett synsätt där målet är att få förståelse eller att påverka ett speciellt problem med hänsyn 

till en familjs hela system. Författaren menar att familjen/individen självmant söker hjälp eller 

att de mer eller mindre blir tvingade att göra det. Behandling inriktad på hela familjen började 

i Sverige utvecklas på 1970-talet och har influerats av arbetet med familjer i England och 

USA (Löwenborg & Kamsvåg, 2006).  

Berg (1994) beskriver familjebehandling som en specialiserad gren av socialtjänsten där 

insatsen är riktad till en familj istället för att rikta insatser till föräldrar och barn åtskilda. I 

familjebehandling används metoder och kunskaper, med ursprung från familjeterapi, för att 

behandla och bedöma familjen som en enhet. Målet med behandlingen är att få familjen att 

känna att de besitter kompetens och kontroll, vilket ska resultera i att familjen blir stärkt och 

då inger trygghet för barnen i familjen. Författaren menar även att familjebehandling kan leda 

till att en familj klarar sig självständigt utan inventioner utifrån. Familjebehandling är i 

Sverige en av socialtjänstens vanligaste insatser riktat mot familj och barn (Löwenborg & 

Kamsvåg, 2006). I många kommuner har socialtjänsten en specifik grupp av behandlare som 

arbetar med ovan nämnda insats i familjens hem. För att få familjebehandling som insats kan 

familjer själva be om hjälp eller att familjens socialsekreterare föreslår familjebehandling 

(FoU-Nordväst, 2010). De vanligaste orsakerna till att en familj får familjebehandling enligt 

socialsekreterare är att det finns svårigheter med relationerna inom familjen, att föräldrarna är 

i behov av stöd samt att det finns problem relaterat till barnet eller barnen (FoU-Nordväst, 

2010). 

1.2.2 Familjeterapi/Familjebehandling internationellt 

Hemmabaserad familjeterapi används ofta som prevention för att undvika att barn blir 

fosterhemsplacerade (McWey, Humphreys & Pazdera, 2011). I Storbritannien och USA finns 

det olika begrepp och uttryck vad gäller familjebehandling i hemmet såsom ”…intensive in-

home therapy, home- or family-based services and in-home family therapy…” (Woodford, 

1999, s. 266). Home-based family therapy definieras som ett teoretiskt perspektiv där tre 

kategorier alltid finns med i behandling. Dessa tre är att behandlingen blivit remitterad till 

barnets familj, att behandlingen genomförs i familjens hem samt att de som utför 

behandlingen är utbildade kliniker som har kunskap om familjeterapi och systemteori 

(Woodford, 1999). Trots de olika begreppen har behandlingarna ett gemensamt och generellt 

fokus, vilket är att bibehålla familjen. Syftet är vidare att hjälpa föräldrarna att nå nya vägar 

för att minska exempelvis stress och konflikter i hemmet (Cortes, 2004).  
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1.2.3 Barnperspektiv och barnets perspektiv 

En definition av barnperspektivet är att se till barnets bästa, vilket innebär att barnets 

generella behov är i fokus (Øvreeide, 2010). Uttrycket barnets bästa kommer från 

Barnkonventionens tredje artikel. Första delen av artikeln lyder: ”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 första 

rummet.” (Regeringskansliet, 2006, s. 11). 

Med barnets perspektiv menas att beakta ett specifikt barns upplevelser. Vid samtal med barn 

är denna aspekt särskilt viktig att ha i beaktande (Øvreeide, 2010). Det handlar om att se till 

barns tankar, känslor och upplevelser av en händelse. Barns och vuxnas uppfattningar om hur 

verkligheten ser ut och vilka behov de har ser olika ut (Socialstyrelsen, 2004).  

Både begreppet barnperspektivet och begreppet barnets perspektiv är viktiga att ta hänsyn till 

i beslut som påverkar barn. Barn har rätt att uttrycka sin åsikt och önskan dock behöver dessa 

ses i ett större perspektiv och den vuxne måste göra en bedömning av hur situationen ser ut i 

förhållande till barns önskan (Øvreeide, 2010). Barnsamtal utesluter inte att 

föräldrar/vårdnadshavare är delaktiga utan alla parter är viktiga att involvera i planering och 

arbetet med barn (Wilson, 2001).  

 

2. Tidigare forskning 

Då endast ett fåtal studier gått att finna som behandlar barns upplevelser av hemmabaserad 

familjebehandling används även studier som behandlar familjeterapi och barns upplevelser av 

detta. De begrepp som används under denna rubrik härstammar från ursprungskällan. Det 

innebär att orden terapeut och familjeterapi förkommer istället för familjbehandlare och 

familjebehandling som studien syftar till att undersöka.  

En uppdelning och tematisering av den tidigare forskningen har genomförts. Det finns 

emellertid en svårighet i att göra en tydlig åtskillnad mellan de olika teman då de går in i 

varandra.  

2.1 Familjeterapi/Familjebehandling 
Målet med familjebehandling är att hjälpa hela familjen att skapa förståelse och kunna 

påverka ett visst problem (Hansson, 2001). Vidare är målet att skapa trygghet för barnen 

genom att stärka de resurser som finns inom familjen (Berg, 1994). Dessutom ska 

familjebehandlingen hjälpa familjen att klara sig på egen hand utan utomstående hjälp. 

2.1.1 Barns syn på famileterapi/familjebehandling 

Löwenborg och Kamsvåg (2006) har i en kvalitativ studie undersökt hur familjer upplever 

familjebehandling genom att intervjua föräldrar och barn. I en kvalitativ studie har Strickland-

Clark m.fl. (2000) undersökt hur fem barn och ungdomar uppfattar familjeterapi i direkt 

anslutning till terapisessioner. Thompson, Bender, Lantry och Flynn (2007) har i en kvalitativ 

studie undersökt hur 19 familjer, både barn och föräldrar, upplever familjeterapi och 

terapeuten. 
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I behandlingen upplever ungdomar att det är viktigt att få hjälp av terapeuten att sätta ord på 

och finna förståelse för sin problematik (Löwenborg & Kamsvåg, 2006). Det är även en del av 

processen i behandlingen att känna påfrestande känslor, vilket terapeuten behöver berätta för 

barn enligt Strickland-Clark m.fl. (2000). Behandlingstillfällena leder till att banden 

familjemedlemmarna emellan förbättras samt att de känner uppskattning och förtroende för 

terapeuten (Thompson m.fl., 2007). Ungdomar nämner att de uppskattar den tid som familjen 

spenderar tillsammans när terapeuten kommer hem till dem. Under dessa tillfällen lärde de sig 

mer om familjens gemensamma intressen, vilket de inte gjort tidigare (Thompson m.fl., 

2007).  

  

2.2 Familjeterapeuten 
Lobatto (2002) har intervjuat sex barn om deras förståelse och upplevelse av den familjeterapi 

de genomgår. Genom en litteraturstudie har Cortes (2004) beskrivit styrkor och svagheter med 

hemmabaserad terapi samt terapeutens roll. Moore och Bruna Seu (2011) har genom 

intervjuer undersökt hur 13 barn upplever familjeterapi och vilka positioner de har under 

terapin. Även Thompson m.fl. (2007), Löwenborg och Kamsvåg (2006), Strickland-Clark 

(2000) behandlar barns syn på terapeuten och dennes roll. 

2.2.1 Barns syn på terapeuten 

Ungdomarna i Thomsons m.fl. (2007) studie anser att det är bra med terapeuter som är lugna, 

opartiska, äkta och omtänksamma. Ungdomarna menade även att en terapeut som ger stöd, 

respekt och fördomsfritt uppmuntrar ungdomarna att prata om känsliga ämnen. Detta menar 

även Löwenborg och Kamsvåg (2006) där deltagarna uttryckte att de vid 

behandlingstillfällena kunde få stöd av behandlaren att berätta om hur de tänker och känner. 

Vidare anser ungdomar och familjer att det är viktigt att bli lyssnade till och förstådda av 

familjebehandlarna. Strickland-Clark m.fl. (2000) menar att barn vill bli hörda och lyssnade 

till under familjeterapisessioner. Även Lobattos (2002) studie visar att barn förmedlar känslan 

av att vilja bli hörda. Det är viktigt att varje individ får tid och utrymme att delge sin 

berättelse och sitt perspektiv (Löwenborg & Kamsvåg, 2006). Vad som förväntats av 

behandlaren är att se alla enskilda individer och möta deras olika behov. Denne kan 

strukturera upp och styra samtalen, låta alla få säga sin mening och förhindra att större 

konflikter uppstår (Löwenborg & Kamsvåg, 2006).  

Thompson m.fl. (2007) påvisar vikten av att bygga relationer vid genomförandet av 

familjebehandling. Detta menar även Löwenborg och Kamsvåg (2006) är centralt samt att 

behandlaren är neutral. Det upplevs även positivt att en professionell utomstående person 

kommer in i familjen. Terapeuten behöver dessutom förklara tydligt för barn vad de ska få ut 

av att de deltar i terapin (Strickland-Clark m.fl., 2000). 

2.2.2 Terapeutens roll 

En god väg till att nå en bra relation och ett gott resultat av familjeterapin är att terapeuten är 

medveten om de olika positioner barn kan ta under behandlingen (Moore & Bruna Seu, 2011).  

Löwenborg och Kamsvåg (2006) pekar på betydelsen av kompetenta behandlare som ger 

familjen nytt hopp. Thompson m.fl. (2007) påpekar att det är viktigt för terapeuten att skapa 

en allians med föräldrarna och ungdomarna, dock framkommer att några av familjerna hade 

svårigheter att skapa en bra allians med terapeuten.  

Behandlingen i familjen bör syfta till att se hela familjesystemet men även varje enskild 

individ (Cortes, 2004). För att en förändring i familjen ska bli möjlig bör terapeuten se de 

styrkor som finns hos de enskilda individerna men även i hela systemet. Detta måste ske 
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genom att terapeuten interagerar med såväl barn som vuxna samt att de ser till den 

komplexitet som kan finnas i familjen. Genom att använda hela systemet i arbetet med 

familjen ökar chansen att de förändringar som sker blir mer hållbara (Cortes, 2004).  

 

2.3 Betydelse av att behandlingen sker hemma  
Reiter (2000) har genom fallbeskrivningar studerat hur familjeterapeuter, som arbetar med 

hemmabaserad familjeterapi, kan använda olika delar av en familjs hemmiljö i 

behandlingssyfte. Genom aktionsforskning har McWey m.fl. (2011) utvärderat hemmabaserad 

familjeterapi. Det var 24 föräldrar som intervjuades och sex terapeuter fick svara på en enkät. 

I en kvantitativ studie belyser Yorgason, McWey och Felts (2005) huruvida hemmabaserad 

terapi ger ett positivt utfall för 111 barn och ungdomar. Hemmiljöns betydelse behandlas även 

av Moore och Bruna Seu (2011), Strickland-Clark m.fl. (2000) samt Cortes (2004). 

Ett utmärkt sätt att ge terapi till familjer är genom hemmabaserad familjeterapi (Reiter, 2000). 

McWey m.fl. (2011) menar att det är bekvämt att genomföra familjeterapi i hemmet istället 

för på en klinik då terapeuten möter familjen på dess egen arena. Moore och Bruna Seu 

(2011) menar att familjeterapi som genomförs på en klinik kan kännas stel. Detta då de 

befann sig i en okänd miljö och att barnen inte kände sig bekväma i den situationen utan hade 

hellre haft terapin hemma (Moore & Bruna Seu, 2011). Upplevelsen hos barn är att det är 

svårt att prata i terapirummet (Strickland-Clark m.fl., 2000).  

Terapeuten kan använda hemmiljön både i terapiprocessen och för att stärka alliansen mellan 

terapeut och klienter (Reiter, 2000). Yorgason m.fl. (2005) pekar på att hemmabaserad 

familjeterapi ger ett positivt utfall för barn och ungdomar då mätningar före och efter 

genomförd familjeterapi visade på en betydande skillnad.  

Cortes (2004) visar att det finns svårigheter med hemmabaserad behandling vad gäller 

terapeutens roll. De kan uppleva sig själva som gäster istället för att de är där i ett 

professionellt syfte, vilket då påverkar deras arbete med familjen. Den traditionella 

behandlingen blir utmanad av det arbete som sker på hemmabasis, menar Cortes (2004). Dock 

kan hemmabaserad familjeterapi generera att klienterna känner sig sårbara (McWey m.fl., 

2011). Det hemmabaserade arbetet kräver mycket från terapeuten, dels att terapeuten besitter 

flexibilitet och har förmågan att kunna se bortom den traditionella behandlingen samt vågar se 

nya möjligheter genom behandlingen (Cortes, 2004). Vid vissa tillfällen kan det, enligt Reiter 

(2000), vara bra att terapeuten äter tillsammans med familjen för att terapeuten då anses mer 

jämlik av familjen istället för en auktoritär person. 

 

2.4. Delaktighet 
Cederborg (1994) har undersökt förskolebarns delaktighet i familjeterapi genom både en 

kvalitativ och kvantitativ analys av 30 videoinspelade familjeterapisessioner. Barns och 

familjers delaktighet i behandling beskrivs även av Moore och Bruna Seu (2011), Strickland-

Clark m.fl. (2000), Lobatto (2002) samt Löwenborg och Kamsvåg (2006). 

En definition av delaktighet är att individen involveras i sitt eget liv och sin situation 

(Nordenfelt, 2004). Oavsett terapeutens intentioner beror utgången av behandlingen på hur 

mycket engagerade och deltagande barn är (Moore & Bruna Seu, 2011). Både Strickland-

Clark m.fl. (2000) och Lobattos (2002) studier visar att barn vill bli hörda och 

uppmärksammade. Barn vill delta men inte i för mycket eller för liten utsträckning.  
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Lobatto (2002) pekar på att barn är positiva till att terapeuterna ställer frågor till dem, men att 

de även tycker det är skönt att föräldrarna får frågor och att barnen då får vara mer i 

bakgrunden. Vidare poängteras betydelsen av att låta barn vara en del av behandlingen. 

Löwenborg och Kamsvåg (2006) skriver i sin studie om vikten att terapeuten ger tillräckligt 

med utrymme i behandlingen för familjemedlemmarna att berätta om sitt perspektiv. Det barn 

kan uppleva som svårt är att veta när det är vuxensamtal och när de kan lyssna och ta del av 

samtalet enligt Lobatto (2002). 

Den 12:e artikeln i Barnkonventionen menar att barn har rätt att få uttrycka sig i alla frågor 

som berör barn beroende på mognadsnivå (Regeringskansliet, 2006). Vidare i samma artikel 

står följande: ”För detta ändamål skall barnet särkilt beredas möjlighet att höras, antingen 

direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ… i alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet.” (Regeringskansliet, 2006, s. 38). I artikel 13 beskrivs barns 

yttrandefrihet. De har rätt att dela med sig av sina tankar, ge och ta emot information 

(Regeringskansliet, 2006).  

Cederborg (1994) menar att terapeuters syn på förskolebarns deltagande i familjeterapi inte är 

samstämmig. Dock kan barns närvaro vara viktigare än själva samtalet med barn, då de deltar 

i terapin även om de inte uttrycker sig verbalt. Barns närvaro ger en bild av hur familjen som 

system fungerar.  

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning  
Familjebehandling ska hjälpa, påverka och stärka familjen i en positiv riktning. Terapeuten 

har därför en avgörande roll i behandlingen då denne ska genomföra detta. Behandlingen kan 

leda till att familjen tillbringar mer tid tillsammans, vilket barn uppskattar. 

Familjeterapeuten behöver bygga en relation till barnen och ungdomarna för att de ska känna 

sig mer delaktiga i familjen och behandlingen. Det är centralt för att behandlingen ska fungera 

och ge ett gott resultat. Vidare har terapeuten en viktig roll att förklara för barn varför de har 

behandling och hur det fungerar. Terapeuten har en komplex roll i arbetet med familjen. 

Denne behöver bli delaktig i familjen och skapa en allians och relation till alla 

familjemedlemmar. Dessutom behöver terapeuten se till familjen som helhet samtidigt som 

varje enskild individs styrkor ska beaktas.  

Vad gäller hemmabaserad behandling är forskningen samstämmig då de visar att 

behandlingen är framgångsrik och skapar en trygghet för familjerna. Dock finns det vissa 

svårigheter då familjen kan känna sig sårbar eftersom behandlaren kommer nära inpå 

familjen. Det krävs även mycket av behandlaren att genomföra behandlingen i hemmiljö 

bland annat då de kan få svårigheter att finna sin roll.  

Forskningen pekar på att terapeuten behöver se till alla familjemedlemmar och att låta alla 

vara delaktiga. Dock kan yngre barns deltagande vara ambivalent. Barnkonventionen menar 

att barn har rätt att uttrycka sig och komma till tals. Därför är barns åsikter och deltagande 

viktiga delar att ta i beaktande i behandlingsarbete. 

 

  



13 

 

3. Teori 

3.1 Systemteori 
Senge (ref. i Öquist, 2008) menar att det systemiska tänkandet inte handlar om att fokusera på 

enskilda delar utan att se samband mellan olika delar. Det är helheten som är det väsentliga 

inom systemteorin, vilken då står högre än delarna (Öquist, 2008). Utbytet mellan de olika 

delarna sker cirkulärt, det vill säga att det inte finns någon början eller slut. I systemteorin är 

omgivningen betydelsefull då den genom samspel påverkar ett system. Enligt Payne (2008) är 

utgångspunkten för systemteorin att se till det sammanhang som ett system befinner sig i. Då 

det ständigt är ett pågående utbyte mellan omgivningen och systemet betonas processen som 

en viktig del av teorin.  

3.1.1 Utvecklingsekologisk systemteori 

Bronfenbrenner (ref. i Lagerberg & Sundelin, 2000) har genom den utvecklingsekologiska 

systemteorin vidareutvecklat systemteorin. Han beskriver fyra olika nivåer av system som 

individen befinner sig i, mikro-, meso-, exo- och makrosystem (Bronfenbrenner, 1986). 

Mikrosystemet består av mindre system som innefattar individen och dess närmaste 

omgivning, såsom familj, skola och fritidssysselsättning. Ju äldre barn blir desto fler system 

blir de delaktiga i. Nästa nivå, mesosystem, handlar om relationerna mellan individens olika 

mikrosystem. Händelser i skolan kan exempelvis påverka hur ett barn beter sig hemma. 

Exosystemet, vilket är den tredje nivån, innebär att barn påverkas av system som de själva 

inte befinner sig i men som finns i deras närhet. Barn blir påverkade av vad som sker i de 

system föräldrarna befinner sig i, exempelvis deras arbetsplats (Bronfenbrenner, 1986). Den 

sista nivån är makrosystem och handlar om hur samhället påverkar individen utifrån 

exempelvis politik, kultur och utbildning. Bronfenbrenners modell bör användas ”…som ett 

verktyg för djupare förståelse av samspelet mellan barn, familj och samhälle…” (Lagerberg & 

Sundelin, 2000, s. 21). 

 

3.2 Social inlärningsteori 
Social inlärningsteori utvecklades av Bandura som utvecklade synen på socialt lärande 

(Illeris, 2007). Enligt Bandura (1977) sker inlärning genom observation eller erfarenheter då 

beteenden inte är medfödda. För att kunna lära sig beteenden eller färdigheter sker inlärningen 

stegvis. Det första steget innebär att individen behöver se och vara nära någon som utför 

beteendet eller färdigheten för att imitera det. För att sedan komma ihåg det observerade 

behöver individen memorera i symboliska former (Bandura, 1977). Ju äldre barn blir desto 

större förmåga får de att memorera och komma på knep för att minnas (Crain, 2011). För att 

individen ska kunna lära sig en färdighet behövs även fysisk kapacitet och motoriska 

färdigheter (Bandura, 1977). Individen behöver prova det observerade för att själv lära sig. 

Positiv respons och/eller motivation är faktorer som ger ökad möjlighet att lära sig ett nytt 

beteende.  

Självreglering, som är en betydelsefull del av social inlärningsteori, innebär att individen själv 

kontrollerar sitt beteende (Bandura, 1977). En negativ respons av ett beteende leder till att 

individen inte använder beteendet, medan vid en positiv respons ökar. Enligt Crain (2011) blir 

individen mindre beroende av omgivningens respons ju mer individen omger sig i sociala 

sammanhang. Reglering av beteenden hos individen har ursprung i omgivningen och skapar 

ramar för beteenden. Individen bestämmer sedan själv hur denne ska förhålla sig till 

omgivningens ramar (Bandura, 1977).  
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ metod 
Studien bygger på en kvalitativ metod, då syftet är att undersöka barns upplevelser av 

familjebehandling. Bryman (2008) menar att en kvalitativ metod kan användas för att få 

beskrivande data. Vidare menar författaren att en kvalitativ forskning används för att få de 

studerades perspektiv kring ämnet dessutom ger det ett större ”djup” i data än vad en 

kvantitativ metod gör. Därför är en kvalitativ metod mer lämplig än kvantitativ. Vi anser 

denna metod vara mest lämplig för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

 

4.2 Urval 
Studiens urval är främst ett kriterieurval då studien har ett tydligt avgränsat syfte, men urvalet 

är även ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2008) handlar kriterieurval om att finna 

personer som är relevanta för syftet. De kriterier som har använts till urvalet är att 

intervjupersonerna ska vara barn som är 11-15 år och genomgår hemmabaserad 

familjebehandling. Bryman (2008) menar att ett bekvämlighetsurval innebär att de som deltar 

i studien har valts på grund av deras lättillgänglighet. Då kontakten på familjebehandlingen 

varit behjälplig gällande urvalet till studien innebär detta att ett bekvämlighetsurval har skett.  

Åldersgruppen som valts är barn mellan 11 och 15 år då syftet med studien är att undersöka 

barns upplevelser av familjebehandling. Åldersgruppen 11-15 år är även vald då det är en 

svårighet att finna ungdomar över 15 år då de flesta som genomgår familjebehandling är 

under 15 år. Åldersgruppen 11-15 år är dessutom mer verbalt och kognitivt utvecklade i 

jämförelse med yngre barn enligt Piaget (ref. i Crain, 2011).  

4.2.1 Informationsbrev 

Ett informationsbrev (se bilaga 1) riktat till föräldrar som får familjebehandling har skrivits. I 

brevet beskrivs studiens syfte och vad som undersöks. Vidare beskrivs etiska aspekter såsom 

att materialet kommer att behandlas konfidentiellt, barnets och familjens frivillighet att delta 

och att de kan avsluta deltagandet när de vill samt att resultatet av intervjun enbart kommer att 

användas i denna studies syfte. Föräldrarnas samtycke understryks samt att barnet själv måste 

samtycka till att delta i intervjun. Thyer (2010) menar att dessa förhållningssätt är viktiga då 

de är en del av de forskningsetiska principer som finns.  

Familjebehandlarna delade ut informationsbrevet till de familjer som de ansåg lämpliga för att 

delta i studien, dels beroende på situationer i familjen men även barnets möjlighet att verbalt 

kunna uttrycka sig. Vi vet inte hur många av de tillfrågade familjerna som tackade nej till 

deltagande i studien. Detta då vi endast fick uppgifter om de som samtyckt till att bli 

kontaktade angående deltagande. 

4.2.2 Intervjupersoner och bortfall 

Sex föräldrar samtyckte till att kontaktas. Dessa familjer kontaktades sedan via telefon där 

fem av totalt sju barn ville delta i studien. Under telefonsamtalet bestämdes tid för intervju 

samt var den skulle genomföras. Av fem inbokade intervjuer var det ett barn som inte kom vid 

intervjutillfället. Denne fick en ny tid men kom inte då heller. Därför tillfrågades fler familjer 

angående deltagande i studien. Ett tillfrågat föräldrapar samtyckte till att deras två barn 

deltog. Dessa kontaktades och intervjuer med barnen bestämdes. Av de sex 

intervjupersonerna är fyra flickor och två pojkar. I denna studie har skillnader mellan könen ej 

beaktats. 
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Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör antalet intervjuer vara 15 plus/minus 10, de bör alltså 

inte understiga 5 i antal, för att kunna få förståelse kring den undersökta aspekten. Antalet 

intervjupersoner i studien är 6 stycken. Bryman (2008) menar att det är viktigt att reflektera 

kring om mer data behöver samlas in. Under insamlandet av empirin upplevdes mättnad av 

data då många av barnens svar stämde överens med varandra. Det finns dessutom en svårighet 

att finna föräldrar och barn som är villiga och har möjlighet att delta. Även tidsaspekten har 

påverkat antalet intervjupersoner, vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar kan påverka 

antalet intervjupersoner.  

 

4.3 Datainsamlingstekniker 

4.3.1 Litteratursökning 

För att se vad som tidigare skrivits i ämnet har en litteratursökning genomförts. Enligt 

Bryman (2008) innebär en litteratursökning att finna vad som tidigare skrivits om det aktuella 

ämnet och vilka teorier och begrepp som anses viktiga. Det har varit vissa svårigheter att 

finna litteratur som berör familjebehandling och barns upplevelse av detta. På grund av detta 

har angränsande litteratur använts. Då få studier kring familjbehandling har gått att finna 

anses ämnet och studiens syfte än mer relevant att undersöka.  

Vid insamlingen av tidigare skriven litteratur och forskning har Örebro Universitetsbiblioteks 

databaser används. De databaser som använts är Summon, Libris samt Social Services 

Abstracts. De sökord som används är in-home family therapy, family terapy, family treatment, 

child*, experience, familjebehandling, hemmabaserad familjebehandling, samtal med barn, 

systemteori, social learning theory. Sökorden har används enskilt och i kombination med 

varandra. De artiklar som har ansets relevanta har gett nya sökord och relevant 

referenslitteratur. 

4.3.2 Intervjumetod 

Intervjuer är den mest förekommande metoden inom kvalitativ forskning (Bryman, 2008). Då 

studien är kvalitativ och avser att undersöka barns upplevelser anses intervjuer vara en 

passande metod för datainsamling.  

En semistrukturerad intervju har valts som metod i intervjun med barn. Frågorna i intervjun 

behöver då inte ställas i en specifik ordning och uppkommer fler frågor under intervjun kan 

forskaren även ställa dessa (Bryman, 2008). Författaren beskriver även den ostrukturerade 

intervjun där forskaren enbart ställer ett fåtal frågor och intervjupersonen fritt får svara och 

reflektera kring frågorna. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att intervjuaren 

behöver berätta för barn vad studien avser undersöka för att underlätta intervjun. För att leda 

barnet vid intervjun krävs både övergripande och specificerade frågor. Denna studie är 

avgränsad genom tydliga frågeställningar samt syftar till att undersöka barns upplevelser. 

Därför är en semistrukturerad intervju lämplig då frågorna blir mer specificerade i jämförelse 

med en ostrukturerad intervju. Användandet av intervju som metod gör det även möjligt att 

förtydliga frågor barnet inte förstår.  

I den semistrukturerade intervjun används en intervjuguide som innehåller frågor eller teman 

som ska behandlas under intervjun (Bryman, 2008). Denna studies intervjuguide (se bilaga 2) 

är uppdelad i två delar där den första delen är tänkt som ett sätt att skapa förtroende och hjälpa 

barnet att börja prata. Denna del redovisas inte i studien. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) menar att en förtroendefull relation är viktig för att en bra intervju ska kunna 

genomföras. Huvuddelen av intervjun är del två och ger empirin till studien.  



16 

 

4.3.3 Att intervjua barn 

Inför genomförandet av intervjuerna med barnen har litteratur rörande samtal och intervjuer 

med barn lästs och diskuterats. Flertalet böcker behandlar hur barnintervjuer ska förberedas 

och genomföras vilket har varit till hjälp under förberedelserna inför intervjuerna. Litteraturen 

har bland annat visat hur frågor kan ställas så att det blir mer lättförståeligt för barn. Wilson 

(2001) ger tydliga exempel på att använda aktiva verb i intervju eller samtal med barn. 

Författaren beskriver även hur vuxenspråk kan översättas så att barn förstår samt ger exempel 

på olika frågor som underlättar intervjuer med barn. Pramling (1999) poängterar vikten av att 

barn accepterar den som intervjuar då det är avgörande för att det ska bli en bra intervju. 

Vidare är skapandet av en relation mellan intervjuare och barn viktigt för att möjliggöra att 

barnet vill berätta under intervjutillfället. Iwarsson (2007) menar att lyssnandet är något mer 

än att bara höra. För att säkerställa att den som leder samtalet förstår vad barnet menar kan 

den som leder samtalet sammanfatta det barnet sagt eller ställa följdfrågor. 

4.3.4 Genomförandet av intervjuer 

Valet av plats är betydelsefullt för intervjuns genomförande. En plats som är lugn och där 

ingen stör hjälper barn att koncentrera sig och fokusera på intervjun (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). Intervjuerna har ägt rum i tre olika miljöer. Detta beror på att det inte var 

möjligt att använda samma rum på familjebehandlingen samt att ett barn önskade att intervjun 

ägde rum hemma. Även om det har varit olika platser har det varit lugna platser där barnen 

inte blev störda under intervjun.  

Intervjuerna har skett med ett barn i taget utan föräldrars närvaro. Andenæs (1999) menar att 

det under intervjun är en fördel om föräldrarna inte är delaktiga utan att föräldrarna fokuserar 

på något annat. Intervjuerna varade mellan 20 och 40 minuter. Båda författarna till denna 

studie var med under intervjuerna. Dock hade en av författarna mer ansvar under intervjun 

och ställde huvuddelen av frågorna. I barnintervjuer är det viktigt att anpassa frågorna efter 

varje enskild individ. Beroende på barns ålder och sätt att besvara frågorna krävs flexibilitet 

hos intervjuaren i hur frågorna ställs samt vilka följdfrågor som ställs till barnet (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000). Frågorna har ställts utifrån intervjuguiden men har anpassats 

efter varje enskilt barns ålder, mognad och de svar barnet gav.  

Under intervjuerna har barnen bjudits på fika för att skapa en mer avslappnad atmosfär. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att det kan vara bra att barn under intervjun gör något annat än 

att enbart fokusera på intervjun. Vid det tillfället då intervjun ägde hemma hos familjen bjöd 

familjen på fika. Som tack till barnen för att de ställde upp fick de ett presentkort på glass vid 

avslutningen av intervjun. 

Fem av de sex intervjuerna har spelats in på mp3. Ett av barnen ville inte att inspelning skulle 

ske, istället gjordes anteckningar under intervjun. Bryman (2008) menar att inspelning av 

intervjun underlättar för forskaren. Detta för att inget av empirin ska försvinna, då det finns en 

begränsning att minnas hela intervjun. Det inspelade materialet möjliggör en mer noggrann 

genomgång av intervjun, då det går att lyssna på inspelningen flera gånger (Bryman, 2008). 

Fördelarna med att spela in intervjun är många och därför har vi valt att spela in intervjuerna. 

Efter varje avslutad intervju samtalade och diskuterade författarna kring intervjun och vissa 

anteckningar fördes. Lindh-Munther (1999) menar att inspelning och att föra anteckningar i 

direkt anslutning till intervjun är den vanligaste metoden vid intervju med barn.  
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4.4 Databearbetning 

4.4.1 Transkribering och tematisering 

Studiens inspelade material transkriberades i nära anslutning till intervjuerna samt de 

anteckningar som fördes renskrevs, vilket Bryman (2008) menar är en hjälp för att minnas 

intervjun och för att kunna göra en bra analys.  

De transkriberade intervjuerna har varit till hjälp vid tematiseringen och dokumentationen av 

resultatet. Bryman (2008) menar att efter genomläsning av det insamlade materialet skrivs 

anteckningar kring det som anses speciellt intressant och viktigt. Därefter läses materialet igen 

och under tiden antecknar forskaren teman eller nyckelord i marginalen. Nästa steg är att göra 

några övergripande teman för att sedan kunna börja skriva analysen (Bryman, 2008). I studien 

har tematisering av materialet genomförts likt ovan beskrivna metod.  

I analysen har tematisering som metod använts. Tematisering innebär att resultatet delas upp i 

olika teman där resultat inom samma område behandlas under samma rubrik (Bryman, 2008). 

Vid genomläsningen av de transkriberade intervjuerna fann författarna fyra övergripande 

teman. Dessa teman är familjebehandlingen, familjebehandlaren, barns upplevelse av att 

behandlingen sker hemma och delaktighet. Det finns dock en svårighet med en tydlig 

uppdelning mellan ovan nämnda teman då de i flera avseenden hänger samman. Barnens svar 

kring respektive tema sammanfördes och analyserades med tidigare forskning och teorier. 

 

4.5 Källkritik 
Det har varit svårt att finna studier som behandlar hemmabaserad familjebehandling och hur 

barn upplever detta, både nationell och internationell. Det har varit svårast att finna nyare 

svensk forskning inom det aktuella området. Dock har internationell forskning kring liknande 

område funnits och använts. Då familjebehandling ser olika ut nationellt och internationellt 

kan det vara svårt att göra riktiga jämförelser angående behandling. Det hade varit önskvärt 

att finna mer nationell forskning samt forskning som behandlar det område som denna studie 

behandlar. Familjebehandling har enligt Berg (1994) ursprung i familjeterapi därför har 

tidigare studier om barns delaktighet och åsikter kring familjeterapi ansetts relevanta. 

Vid insamlandet av tidigare forskning har artiklarna och böckerna kritiskt granskats för att 

kontrollera att de är aktuella och användbara för studiens syfte. Patel och Davidson (2003) 

beskriver vikten av att vara kritisk till insamlade källor. Exempelvis är det viktigt att ta reda 

på när källan har skrivits samt i vilket syfte och vem som författade källan. Flera av artiklarna 

och böckerna är äldre än vad som anses önskvärt. Emellertid har innehållet i dessa ansetts 

betydelsefulla och passande för denna studie. Flera av författarna hänvisar till varandras 

studier. Då författare återkommer kan det tyda på att deras studier är trovärdiga, vilket 

ytterligare stärker användandet av dessa. 

 

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Med hög extern reliabilitet menas att en studie går att upprepa (Bryman, 2008). Det är svårt 

att upprepa en kvalitativ studie eftersom människor utvecklas och kan ändra uppfattning. Ett 

specifikt sammanhang går inte återskapa utan det förändras, vilket gör att det är svårt att 

upprepa en kvalitativ studie (Bryman, 2008). Barnens svar återspeglar vad de anser om och 

hur de upplever familjebehandling vid intervjutillfället. Den utförligt beskrivna metoden gör 

det emellertid möjligt att göra en liknande studie. Den semistrukturerade intervjumetoden 
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försvårar dock upprepning. Denna studie har låg extern reliabilitet då det är svårt att återskapa 

det sammanhang intervjuerna genomfördes i samt att barnen kan ändra uppfattning. 

Om en studie har fler författare behöver de ha samstämmig uppfattning om det som sägs och 

sker under intervjun för att studien ska ha hög intern reliabilitet (Bryman, 2008). Denna 

studie har två författare där båda har samma uppfattning kring de utförda intervjuerna och 

barnens svar. Båda har varit närvarande under intervjutillfällena, vilket möjliggör en 

samstämmig uppfattning. Efter varje intervju har författarna diskuterat upplevelsen av 

intervjun. Under databearbetningen har författarna även diskuterat och samtalat kring barnens 

utsagor. En ytterligare aspekt som påverkar samstämmigheten är att bearbetningen av 

intervjuerna har skett i nära samband med intervjuernas genomförande samt att de 

transkriberats. Då författarna är samstämmiga kring intervjuerna och barnens svar samt 

tidsaspekten tyder på en hög intern reliabilitet.  

Bryman (2008) menar att extern validitet är i vilken omfattning en studie kan generaliseras. 

På grund av studiens urval och få intervjupersoner går det inte att generalisera det framkomna 

resultatet i ett större sammanhang. I en analytisk generalisering beaktas likheter och skillnader 

i olika situationer för att göra en bedömning huruvida ett resultat kan användas i en annan 

situation (Kvale & Brinkmann, 2009). Även om barnen i studien är samstämmiga ifråga om 

att familjebehandling är något positivt är det svårt att generalisera, vilket då tyder på att denna 

studie har låg extern validitet. Det finns emellertid en möjlighet att generalisera resultatet till 

barn i Sverige som genomgår hemmabaserad familjebehandling.  

 

4.7 Etiska överväganden 
Under hela uppsatsprocessen har etiska övervägande gjorts och de forskningsetiska 

riktlinjerna har använts. De fyra forskningsetiska riktlinjer som finns är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). Då 

barn under 15 år deltagit har de etiska aspekterna varit genomgående och haft en betydelsefull 

roll i arbetsprocessen. I inledningen av uppsatsprocessen gavs tillstånd av 

familjebehandlingens enhetschef att genomföra intervjuer med barn, vilket möjliggjorde att 

denna studie kunde genomföras. 

Enligt Lindh-Munther (1999) är barns deltagande genom intervju en naturlig del av forskning 

som handlar om barn. Författaren menar att vuxna ofta tror att barn har svårt att berätta om sin 

egen situation, detta är felaktigt då barn ofta klarar av mer än vad vuxna tror. Även om det 

finns etiska svårigheter kring att barn under 15 år deltar i forskning bör barn ändå vara en del 

av forskning som de berörs av. Eide (1999) menar att en svårighet med barnintervjuer är att 

intervjun kan få en vuxens utgångspunkt. Detta är något vi har försökt undvika genom de 

förberedelser vi gjort inför intervjuerna. Under förberedelserna har vi blivit medvetna om 

barn- och vuxenperspektiv, dessutom har frågorna anpassats efter varje barn. En ytterligare 

svårighet är att få tillräckliga svar på frågorna samtidigt som intervjuaren behöver vara 

inkännande gentemot barnet och dennes berättelse (Eide, 1999). Denna svårighet har vi 

upplevt under intervjuerna. Barnen har ibland haft svårt att svara på frågor, vilket resulterade i 

att frågorna omformulerades. Det är svårt att med säkerhet veta om svaren var tillräckliga 

eller om fler följdfrågor borde ha ställts. Emellertid upplevdes barnens svar tillräckliga. 

Dessutom ville vi inte pressa barnen att svara på något de inte hade något att säga om. Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver att barn kan ha svårt att berätta för en okänd person om svåra 

situationer. Detta är något vi har varit med medvetna om och för att underlätta för barnen har 

vi försökt att skapa en avslappnad atmosfär och en relation innan huvuddelen av intervjun 

påbörjades.  
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Informationskravet innebär att de som deltar i studien ska bli informerade om syftet med 

studien och att det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2012). I denna studie har föräldrar 

och barn fått information om studiens syfte samt frivilligheten att delta via informationsbrevet 

som familjebehandlarna gav till familjen vid tillfrågandet. Barnen informerades även om detta 

igen vid intervjutillfället.  

Med samtyckeskravet menas att de som deltar har samtyckt till deltagande samt har vetskap 

om att de kan avsluta medverkan när de önskar (Vetenskapsrådet, 2012). Om de som ska delta 

är under 15 år ska dessutom föräldrar/vårdnadshavare samtycka till att barnet deltar. Då denna 

studie avser att undersöka upplevelser hos barn under 15 år har både barn och föräldrar 

samtyckt till barnens deltagande. I informationsbrevet till familjen fick föräldrar ge samtycke 

till att de kontaktades genom att skriva under och lämna telefonnummer. Vid telefonkontakten 

med föräldern bestämdes tid och plats för intervjutillfället med barnet. Barnen tillfrågades av 

behandlare eller föräldrar och fick därefter själva bestämma om de ville delta. Vid 

intervjutillfället fick barnen återigen frågan om de ville delta.  

Konfidentialitetskravet handlar om att författarna ska behandla det inkomna materialet samt 

personuppgifter konfidentiellt, det vill säga att obehöriga inte ska kunna ta reda på vilka som 

deltagit i studien eller vem som sagt vad (Vetenskapsrådet, 2012). I informationsbrevet och 

vid intervjutillfället har information getts om att personuppgifter och det som sägs vid 

intervjun kommer behandlas konfidentiellt. I arbetet har varken barnen eller behandlarna 

nämnts vid namn, detta för att det inte ska framgå vem som har sagt vad. I citat som visat på 

en kvinnlig eller manlig behandlare har orden han/hon ersatts med X. Den stad som studien 

har genomförts i har även valts att inte nämnas, då det är få barn som deltar och att det inte 

ska vara möjligt att ta reda på vilka som deltagit. För att ytterligare försäkra sig om 

konfidentialiteten har intervjuerna sammanställts till ett resultat för att det inte ska vara 

möjligt att följa enskilda svar.  

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast används till forskning 

(Vetenskapsrådet, 2012). Föräldrar och barn har fått information om att intervjuerna endast 

kommer att användas till denna C-uppsats. Allt material, såsom kontaktuppgifter, inspelning 

av intervjuer och transkriberingar, kommer att förstöras när studien är avslutad. 

Vid utformandet av intervjuguiden och genomförandet av intervjuerna har författarna beaktat 

att barnens deltagande ska leda till så få negativa konsekvenser som möjligt, vilket Kvale och 

Brinkmann (2009) menar är viktigt. För att beakta detta har intervjuguiden och 

informationsbrevet till familjerna granskats av studiens handledare samt enhetschefen på 

familjebehandlingen. 

 

5. Resultat och analys 

Intervjuer av sex barn i åldrarna 11-15 år har genomförts och här presenteras 

sammanställningen av dessa. Familjebehandlingen, familjebehandlaren, deras upplevelser av 

att behandlingen sker hemma samt delaktighet är de teman som behandlas under denna rubrik 

tillsammans med respektive analys. 
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5.1 Familjebehandlingen 

5.1.1 Barnens beskrivning av behandlingstillfällena 

Barnen i studien berättar att behandlingen innebär att familjemedlemmarna och behandlaren 

samtalar med varandra. När familjebehandlaren är hemma i familjen sitter familjen och 

behandlaren och pratar rent allmänt för att sedan prata om hur det är i familjen. Flera av 

barnen beskriver att samtalen ofta handlar om relationer och hur de ska vara mot varandra. 

Samtalen kan även handla om exempelvis skolan eller fritiden. 

… vi pratar lite och hur vi har det, hur det går... 

Detta beskriver väl hur de flesta av barnen beskriver vad de gör under behandlingstillfällena. 

Familjen får möjlighet att prata om det som sker i familjen och hur det påverkar 

familjemedlemmarna. Barnen upplevde även att samtalen gav möjlighet att öppna sig och 

prata ut om det som de tyckte var jobbigt. Flera av barnen uttryckte att de under samtalen 

diskuterade hur svårigheter kan lösas och behandlaren gav idéer och konkreta tips på 

lösningar.  

Vi säger vad som är kanske problemet, och då tipsar X saker  

som vi kan göra för att det ska bli bättre. 

Under samtalen använder behandlare olika metoder för att hjälpa barnen att fundera kring det 

som de talar om. Barnen kan få möjlighet att skriva ner vad de känner på papper eller få en 

uppgift att prova till nästa gång, exempelvis att prova att ändra sitt beteende i en viss 

situation. Ett av barnen beskriver hur deras behandlare ibland observerar familjen för att se 

hur de fungerar då behandlaren inte interagerar med familjen. Enligt några av barnen består 

inte behandlarens besök enbart av samtal utan de hittar även på andra och mer roliga saker 

tillsammans med familjen som exempelvis fika, äta, eller spela spel. Ett barn berättar hur 

denne uppskattar de roliga saker som de gör med familjen och behandlaren. Ytterligare ett 

barn beskriver att familjebehandlingen lett till att familjen prioriterar mer tid tillsammans som 

familj.   

5.1.2 Barnens upplevelse av familjebehandlingen 

Alla barnen är positiva till familjebehandling och anser att det är något som är bra för deras 

familj. Flera av barnen uttrycker att det har skett en positiv förändring hemma eller att det i 

framtiden kan ske en förändring. Under intervjuerna framkommer att flera av barnen upplever 

sig må bättre tack vare familjebehandlingen. De berättar att det oftast känns bra och roligt att 

prata med behandlaren. De flesta av barnen uttrycker att familjebehandling har hjälpt dem i 

deras situation och att det har blivit bättre i familjen. Vid fråga angående hur det fungerar 

hemma nu svarar ett av barnen: 

Det fungerar typ mycket bättre nu. 

Två av barnen berättar att de mår bättre av att prata med behandlaren. Även om samtalen ofta 

upplevs positiva kan samtalen enligt flera av barnen ibland upplevas påfrestande. Vid 

tillfällen då barnen upplever att samtalet inte rör dem berättar några av barnen att de går 

därifrån. Ett av barnen beskriver att det ibland upplevs tråkigt när de vuxna bara pratar.  

Svaren från barnen är samstämmiga vad gäller en positiv upplevelse av familjebehandlingen. 

De har dock svårigheter att beskriva vad det är som gör att familjebehandling är bra och ge 

tydliga exempel på detta. Flera utrycker dock att det inte finns någon negativ aspekt med 
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behandlingen. Ett av barnen uttrycker hur det känns med familjebehandling och hur det är att 

behandlaren kommer hem till familjen:  

Mest bra. Tänker inte: Åh nej nu ska X komma. 

Ett annat barn uttrycker: 

Det är ju roligt att prata med X 

5.1.3 Analys: Familjebehandlingen 

Hansson (2001) menar att målet med familjebehandling är att skapa förståelse hos familjen 

och Berg (1994) beskriver att familjebehandlingen strävar efter att stärka de resurser som 

finns i familjen. När barnen berättar om familjebehandling beskriver de hur hela familjen 

samtalar tillsammans om hur det är i familjen. Barnens beskrivningar stämmer överens med 

hur litteraturen beskriver familjebehandling.  

Utifrån barnens berättelser kan familjebehandlingen kopplas till systemteorin. Teorin handlar 

om att helheten har större betydelse än de olika delarna (Senge, ref i Öquist, 2008). Barnen 

berättar att hela familjen sitter ner och pratar tillsammans, vilket stärks av systemteorins tanke 

om helhetens betydelse. Familjen som enhet är mer betydelsefull än de enskilda 

familjemedlemmarna var för sig. Det är familjen som helhet som ska stärkas genom 

familjebehandlingen.  

De system en individ befinner sig i finns på olika nivåer och påverkar varandra 

(Bronfenbrenner, 1986). Mikrosystem innefattar de mindre system individen befinner sig i 

exempelvis familjen och skolan. Mesosystemet i sin tur handlar om hur mikrosystemen 

påverkar varandra (Bronfenbrenner, 1986). Samtalen i familjen handlar inte bara om själva 

familjen utan även om annat som är viktigt för familjemedlemmarna, exempelvis skola och 

fritid. Utifrån detta går det att utläsa att familjebehandlingen behandlar omgivande system 

som påverkar varandra och familjen för att skapa en förståelse för familjens problematik.  

Vid behandlingstillfällena diskuteras vad som händer i familjen samt hur det påverkar 

individerna i familjen. Familjemedlemmarna byter på detta sätt perspektiv och erfarenheter 

med varandra vilket leder till förståelse för hur individerna samt familjen fungerar och 

samspelar. Öquist (2008) och Payne (2008) menar att det enligt systemteorin finns ett 

cirkulärt utbyte mellan de olika delarna i ett system. Detta tyder på att systemteorin är en 

aktuell och passande teori för att förstå vad som sker i familjebehandling.  

I intervjuerna framkommer det att familjen under behandlingen får hjälp och tips på hur de 

kan lösa problem eller svåra situationer. Bandura (1977) menar att inlärningen av ett beteende 

sker stegvis och för att möjliggöra inlärningen behöver individen se och prova beteendet eller 

färdigheten. Behandlaren blir en modell som familjen får observera och imitera. Barnen och 

föräldrarna får även tips om hur de ska bete sig samt prova nya beteenden, vilket underlättar 

att det nya beteendet vidmakthålls. Då behandlingen ibland innefattar roliga element såsom att 

fika och spela spel kan dessa ses som motiverande för barnet vid inlärning av ett nytt positivt 

beteende. Enligt Bandura (1977) krävs motivation och/eller positiv respons vid inlärning av 

ett beteende. Mer tid tillsammans med familjen kan vara en ytterligare motivation för att 

förändra beteenden. Enligt Thompson m.fl. (2007) uppskattar barn den tid familjen är 

tillsammans under behandlingstillfällena, vilket ett av barnen i denna studie uttrycker då 

familjen nu tillbringar mer tid tillsammans som en följd av behandlingen.  

Löwenborg och Kamsvåg (2006) poängterar vikten av att barn och ungdomar behöver hjälp 

att förstå och sätta ord på familjens problematik. Ett av barnen beskriver att behandlaren 
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observerar familjen för att få förståelse för hur familjen fungerar. Om behandlaren själv först 

får förståelse för hur problematiken i familjen ser ut kan de sedan förmedla detta och hjälpa 

familjen att få förståelse för sin situation. 

Den positiva förändringen i familjen som de flesta barn upplever att behandlingen ger kan 

förklaras av att en utomstående person kommer in i familjesystemet. Payne (2008) beskriver 

att det sker ett ständigt utbyte mellan de olika delarna i ett system. En förändring i systemet 

påverkar alla enskilda delar av systemet. När en utomstående person kommer in med 

”verktyg” som förbättrar familjesystemet sker ett positivt utbyte vilket kan förklara barnens 

positiva upplevelse av behandlingen och att de mår bättre. Thomson m.fl. (2007) menar att 

behandling med hela familjer förbättrar relationen mellan familjemedlemmarna. Detta skulle 

kunna innebära att barnens uppskattning av behandlingen beror på att en positiv förändring 

har skett.  

Behandlingen kan enligt flera av barnen hjälpa dem att tänka på ett nytt sätt. Bandura (1977) 

beskriver självregleringen som ett sätt för individen att kunna kontrollera sitt beteende, vilket 

innebär att omgivningen under uppväxten hjälper barn att skapa gränser. Behandlingen och 

behandlaren hjälper föräldrarna att sätta gränser för barnen. Det blir ett sätt för barnet att 

utveckla självreglering då de behöver vägledning från omgivning för att kunna göra detta.  

Ibland kan barnen uppleva samtalen som påfrestande även om samtalen för det mesta upplevs 

positiva. Det är en del av behandlingsprocessen att uppleva påfrestande känslor och det är 

något som terapeuten behöver förklara för barn (Strickland-Clark m.fl., 2000). Även om det 

kan kännas jobbigt för barnen är det av vikt att samtalen äger rum då de hjälper familjen i sin 

förändringsprocess. Påfrestande samtalsämnen är en nödvändig och oundviklig del i 

behandlingen och behandlaren har ett ansvar att förklara detta för barnen. 

 

5.2 Familjebehandlaren 

5.2.1 Barnens upplevelse av familjebehandlaren 

Ett återkommande ord vad gäller barnens beskrivning av deras familjebehandlare var ordet 

snäll. Det är svårt att definiera vad det var som gjorde att personen var snäll men barnen 

tycker det känns bra med behandlaren. Några av barnen berättade att deras behandlare var 

lugn, vilket ansågs som en viktig och positiv egenskap. Det barnen anser är positivt med 

behandlaren är att denne lyssnar och förstår. Flera av barnen beskriver hur familjebehandlaren 

ger tid och låter alla familjemedlemmar komma till tals och ge sin bild av en viss situation.  

Barnen ger positiva beskrivningar av behandlaren och tycker det är bra att behandlaren 

kommer hem till dem. Dock kände barnen att det var ovant i början men att det kändes bättre 

när de lärde känna behandlaren. Barnen beskriver att deras familjebehandlare även fungerar 

bra i familjen. Ett barn beskriver att familjebehandlarens besök känns som en naturlig del av 

familjen och ett annat barn ger uttryck för att deras familjebehandlare passar bra för just deras 

familj. Vid fråga om vad som är bra med behandlaren svarar ett av barnen: 

Vad som är bra, det är att X alltid förstår en.  

Om man säger någonting… … kan X hålla med, skrattar och ja, det är kul. 

Ett annat barn svarar: 

… är oftast jätteglad, och då känns det mycket bättre. 
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Ingen av barnen uttrycker att det finns något direkt negativt eller mindre bra med 

familjebehandlaren, då de har svårt att komma på något som är negativt.  

5.2.2 Barnens upplevelse av behandlaren vid första besöket hos familjen 

När behandlaren kom hem till familjen första gången kände flera av barnen att det var 

konstigt då de inte riktigt visste vem det var eller varför personen kom dit. Enligt några barn 

hade deras föräldrar berättat om familjebehandling innan första mötet med behandlaren, dock 

var det några som inte visste om att behandlaren skulle komma. Ett av barnen uttrycker: 

Ja så det kändes konstigt för jag visste inte ju inte ens vem det var. 

Några av barnen hade en negativ föreställning om hur behandlaren skulle vara, men den 

visade sig vara felaktig. De var tveksamma till behandlaren eller trodde att denne skulle 

pressa barnet på information och svar. Enligt några av barnen gav behandlaren tidigt ett gott 

intryck. Efter några tillfällen då barnen lärt känna familjbehandlaren upplevde barnen att det 

kändes bättre.   

5.2.3 Analys: Familjebehandlaren 

Barnen upplever att det känns bra med sin familjebehandlare. Behandlaren beskrivs ofta som 

snäll men även lugn. Barnen och ungdomarna i både denna studie och Thompsons m.fl. 

(2007) studie beskriver liknande egenskaper hos behandlaren som positiva. Detta tyder på att 

egenskaper som snäll och lugn är betydelsefulla hos behandlaren och att behandlaren behöver 

sträva efter dessa. 

Barnen i studien anser att det är positivt att behandlaren förstår och lyssnar samt ger barnen 

och familjemedlemmarna tid att prata, vilket stöds av Löwenborg och Kamsvåg (2006). Detta 

menar även Strickland-Clark m.fl. (2000) och Lobatto (2002) är viktigt i behandling. Enligt 

Löwenborg och Kamsvåg (2006) är det viktigt att medlemmarna i familjen får stöd av 

behandlaren i sitt berättande och att alla aktivt lyssnar. Utifrån detta är behandlarens 

funktioner som stöd och lyssnare viktigt för barn. Genom att ge barnen tid att dela med sig av 

tankar och känslor ökar dessutom behandlarens möjlighet att förstå familjens situation och bli 

mer delaktig i familjen.  

Cortes (2004) menar att behandlaren behöver interagera med både vuxna och barn samt se till 

familjens komplexitet. Detta visar på att det är väsentligt att behandlaren blir en del av 

familjen. I ett systemteoretiskt perspektiv är helheten och systemets sammanhang 

betydelsefullt (Payne, 2008). I och med att behandlaren får ta del av familjesystemet och blir 

en del av helheten kan familjesystemet förändras med hjälp av behandlaren. När behandlaren 

blir en del av familjens sammanhang blir det enklare för behandlaren att förstå problematiken 

för att sedan kunna hjälpa familjen. Även Cortes (2004) poängterar betydelsen av att 

terapeuten ser de enskilda individerna samt hela familjen i behandlingsprocessen för att 

förändringen ska bli hållbar. 

Thompson m.fl. (2007) menar att terapeutens förhållningssätt kan uppmuntra ungdomar att 

prata om ämnen som upplevs känsliga. Barnen beskriver att alla i familjen får prata, både 

vuxna och barn, samt att behandlaren försöker förstå familjemedlemmarna. Detta styrks av 

Löwenborg och Kamsvåg (2006) som menar att behandlaren har en viktig roll i att möta och 

se alla medlemmar i familjen för att de ska få utrymme att berätta sitt perspektiv. Genom att 

styra samtalen kan behandlaren förhindra att konflikter uppstår. Detta är ytterligare en aspekt 

och egenskap som behandlaren behöver besitta och som återigen påvisar vikten av att ge alla 

familjemedlemmar tid och utrymme att prata.  
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Alla barn tycker det är bra att familjebehandlaren kommer hem till deras familj. Det kändes 

inte alltid bra från början men ju mer barnen lärde känna behandlaren desto bättre kändes det. 

Enligt Thompson m.fl. (2007) samt Löwenborg och Kamsvåg (2006) är relationsbyggande 

mellan behandlare och familj en viktig del av familjebehandling. Barnens beskrivningar tyder 

på att behandlaren tidigt byggt en relation till familjen. I och med att barnen dessutom 

beskriver att det känns bra att behandlaren är i familjen visar detta att behandlaren skapat 

goda relationer till familjemedlemmarna.   

Några av barnen uttrycker att behandlaren fungerar bra och känns som en naturlig del av 

familjen. Då de upplever detta som positivt är det av vikt att familjebehandlaren och familjen, 

i den mån det är möjligt, matchas med varandra. Moore och Bruna Seu (2011) beskriver 

betydelsen av att terapeuten har en medvetenhet kring barns olika positioner under 

behandlingstillfällena. Det är viktigt att familjebehandlaren ser till barnen i familjen och 

inkluderar dem i behandlingen. Det är även viktigt att behandlaren är professionell och neutral 

i arbetet med familjer enligt Löwenborg och Kamsvåg (2006). Dessa förhållningssätt 

underlättar behandlarens möjlighet att skapa relationer och en allians till medlemmarna i 

familjen. Enligt Thompson m.fl. (2007) är alliansen mellan familj och terapeut betydelsefull 

för behandlingen, vilket styrks av barnens beskrivningar av att behandlaren fungerar bra i 

familjen. Då barnen inte har något negativt att säga om familjebehandlarna kan det bero på att 

en god allians och relation till familjen har skapats. Barnen uttrycker inget som kan tyda på att 

det inte finns en god relation och allians till familjebehandlaren, vilket förekom i Thompsons 

m.fl. (2007) studie. Detta kan tyda på att familjebehandlarna till barnen i denna studie är 

duktiga på att skapa en allians och har ett professionellt förhållningssätt.   

Vid familjebehandlarens första besök i familjen upplevde flera av barnen att det var konstigt 

då de inte visste vem personen var. Strickland-Clark m.fl. (2000) beskriver vikten av att 

terapeuten förklarar för barn vad familjeterapi är och vad det ska leda till. Det är således 

viktigt för barn att få en tydlig förklaring till varför personen kommer hem till familjen och 

vem personen är. Barnen kan uppleva det som positivt att veta detta, vilket kan leda till att de 

blir mer aktiva i behandlingen då de vet vad den syftar till. Det kan även kännas skönt för 

barn att veta vad som sker i familjen, de slipper då fundera kring varför exempelvis personen 

kommer till familjen.  

 

5.3 Barnens upplevelser av att behandlingen sker hemma 

5.3.1 Hemmiljöns betydelse 

Alla barn uttrycker att det är positivt att behandlaren kommer hem till familjen. Flera barn har 

dock svårt att utrycka varför det är bra att behandlaren kommer hem och att platsen för 

behandlingen inte spelar någon roll. I andra svar hos barnen framkommer att hemmiljön 

påverkar barnet positivt.  

Det känns bättre att prata med X hemma i soffan. 

För samtalet anses platsen enligt några av barnen ha mindre betydelse. Det som de anser vara 

viktigt är själva samtalet i sig. Dock anser några av barnen att hemmiljön underlättar samtalet 

då de känner sig mer trygga.  

Det är ju att man känner sig trygg där. Och att man kan prata då,  

lite mer än vad man gör kanske någon annanstans. 
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Två av barnen beskriver att det är bättre att vara hemma i jämförelse med att vara på 

socialkontoret. Ett av barnen berättar att det som är viktigt är inte var behandlingen äger rum 

men att det känns bra att det sker på samma ställe varje gång. Medan ett annat barn beskriver 

att: 

Känns bra med att vara hemma, känns bättre än att gå någonstans. 

När familjebehandlaren är hemma hos familjen sitter de ofta vid matbordet eller i 

vardagsrummet. I vissa familjer beskriver barnen att behandlaren är med och äter eller fikar. 

Detta är något som barnen upplever som något bra.  

5.3.2 Analys: Barnens upplevelser av att behandlingen sker hemma 

Samtliga barn i studien är positiva till behandlarens besök i hemmet. Detta stärks av Reiter 

(2000) som menar att hemmabaserad familjeterapi är en bra behandlingsmetod. Även om flera 

av barnen svarar att platsen för behandlingen inte spelar stor roll går det ändock att utläsa att 

hemmiljön är en positiv faktor för behandlingen. McWey m.fl. (2011) kommer fram till att det 

är mer bekvämt att vara i familjens hem än på klinik. Dessutom menar Moore och Bruna Sue 

(2011) att barn som genomgår familjeterapi hellre är hemma än på klinik, då behandlingen 

kändes stel och de befann sig i en okänd miljö. Även Strickland-Clark m.fl. (2000) beskriver 

att barn kan anse det svårt att samtala i ett terapirum. Det är viktigt att barn känner sig trygga 

och bekväma vid behandlingssituationen. Hemmiljön är oftast en trygg plats för barn vilket 

underlättar behandlingen och samtalen med behandlaren. Både tidigare studier och denna 

studie bekräftar att behandling i hemmiljön leder till positiva konsekvenser för barn. 

Flera av barnen i denna studie uttrycker att det är enklare att prata hemma i jämförelse med en 

annan plats, såsom socialkontoret. Barnen kanske inte har någon annan erfarenhet av 

behandling än hemmabaserad familjebehandling, vilket kan göra det svårt att peka på vilken 

plats som är att föredra. Enligt Reiter (2000) kan hemmiljön användas för att alliansen mellan 

klient och terapeut ska stärkas. Om barnen känner sig trygga, vilket de gör i hemmiljön, är det 

enklare att skapa en god allians till familjebehandlaren. Barnen i denna studie har en god 

upplevelse av familjebehandling och behandlaren vilket tyder på en god allians. Även 

Yorgason m.fl. (2005) menar att familjeterapi i hemmet ger ett gott resultat för barn och 

ungdomar. Detta styrker ytterligare tesen att hemmiljön är en bra plats för behandling. 

Det finns vissa svårigheter kring hemmabaserad behandling då terapeuten behöver vara 

uppmärksam på sin roll i familjen eftersom det finns en risk att behandlaren blir en gäst hos 

familjen (Cortes, 2004). Flera barn beskriver att behandlaren äter och fikar med familjen. 

Utifrån Cortes resonemang kan det finnas en risk att behandlaren förlorar en del av sin 

professionalitet om denne blir som en nära vän. Behandlaren behöver komma nära familjen 

för att skapa en trygghet och förtroende, dock måste en viss professionell distans finnas kvar. 

Detta är en svår avvägning som behandlaren behöver vara medveten om. Det behöver inte 

vara negativt att behandlaren äter med familjen då det är ett bra sätt att skapa en god relation. 

Cortes (2004) menar att terapeuten behöver se utanför ramarna för traditionell behandling. 

Genom att äta tillsammans med familjen får familjebehandlaren fler tillvägagångssätt i 

genomförandet av behandlingen och att nå familjen. Reiter (2000) menar att terapeuten känns 

mer som en jämlik av familjen när de ibland äter tillsammans. Barnen i denna studie upplever 

att det är positivt att behandlaren äter med familjen, vilket kan tyda på att behandlaren 

använder måltiden som en del av behandlingen och relationsbyggandet.  
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Familjen kan känna sig sårbar i hemmabaserad familjebehandling enligt McWey m.fl. (2011). 

Barnen i denna studie uttrycker inget som tyder på detta. Det betyder dock inte att det är något 

som föräldrar och barn aldrig känner. Denna studie har bara undersökt barns upplevelse. Vad 

föräldrar och övriga syskon känner går ej att svara på eller dra slutsatser av.  

 

5.4 Delaktighet 

5.4.1 Barnens beskrivning av delaktighet i familjebehandling 

Alla barnen uttrycker att de oftast vill vara med när behandlaren kommer hem till familjen. 

Det som kan påverka att barnet inte vill vara med är vilket humör barnet är på eller att de 

känner att de får mindre fritid och tid att vara med kompisar. När barnen upplever att de måste 

vara med känns det mindre bra. Flera barn uttrycker dock att det finns en vilja att oftast vara 

med då behandlaren kommer. De menar att det känns bra att prata med behandlaren och att de 

ofta har något som de vill berätta om för behandlaren. Vid frågan om att vilja vara med när 

behandlaren kommer svarar ett av barnen att: 

Ja, jag vill det men kanske ibland är man inte på humör... 

Flera av barnen känner att de kan gå ifrån, exempelvis köket, om de tycker att det behandlaren 

och de vuxna pratar om inte involverar barnet eller om det upplevs tråkigt. När barnen är med 

brukar de vara delaktiga i samtalen. Ett av barnen beskriver sin delaktighet såhär: 

Ja, jag brukar sitta med och lyssna, om X ställer frågor 

  som X brukar, då svarar jag. 

Av intervjuerna framgår att de flesta familjemedlemmar oftast är med i samtalen och 

behandlingen. Vilka som är delaktiga beror på hur familjen ser ut. De personer som barnen 

berättar alltid är med då behandlaren kommer är den/de föräldrar som barnet bor tillsammans 

med. Vid en fråga om det bara är de vuxna som pratar svarar ett av barnen att: 

Nej, jag brukar också prata. 

Några barn berättar att de ibland är med och pratar men vid vissa tillfällen sitter de bara med 

och lyssnar på samtalet. De är delaktiga men inte alltid verbalt. Flertalet av barnen uttrycker 

att de är nöjda med sin delaktighet i behandlingen.  

6.4.2 Analys: Delaktighet 

Oftast vill barnen i denna studie vara med då behandlaren kommer till familjen. Dock vill de 

inte vara med om de inte är på rätt humör eller om de är med kompisar. Även om de oftast vill 

delta anser barnen att det kan kännas jobbigt om det blir ett tvång. Enligt Nordenfelt (2004) är 

delaktighet när en individ är engagerad i sin situation och sitt liv. Då barnen vill vara med 

under behandlingstillfällena tyder det på att de är engagerade och delaktiga i behandlingen 

och sin situation. Uppmärksamhet och att bli hörd är något barn vill ha enligt både Strickland-

Clark m.fl. (2000) och Lobatto (2002). Barnen uppskattar att prata med behandlaren då de 

ofta har saker de vill berätta, vilket tyder på att barnen vill bli hörda och uppmärksammade av 

behandlaren. Ibland kan barnen i denna studie uppleva att samtalen är tråkiga, vilket kan 

betyda att de inte får tillräckligt med uppmärksamhet av de vuxna.  

Barnen vill inte alltid vara med, vilket kan betyda att barnen anser att de är med i för stor 

utsträckning. Barn vill inte alltid bli uppmärksammade utan vill ibland vara i bakgrunden 

enligt Lobatto (2002). Detta är något som barnen i denna studie påpekar då de kan gå ifrån 
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samtalet och göra något annat om barnen känner att samtalet inte berör dem. Det är bra att 

barnen har möjligheten och känner sig bekväma att gå ifrån, vilket skulle vara svårare om 

behandlingen inte ägde rum i familjens hem. Lobatto (2002) menar att barn inte alltid behöver 

eller vill vara i fokus. Detta ger då behandlaren möjlighet att enbart fokusera på föräldrarna, 

vilket Lobatto (2002) menar att en del barn upplever som positivt då de då får vara i 

bakgrunden.  

Lobatto (2002) menar att barn ibland har svårigheter att veta när de kan lyssna och när det är 

vuxensamtal. Här skiljer sig resultatet i denna studie då flera av barnen i denna studie 

beskriver att de går ifrån om de känner att samtalet inte handlar om dem. Detta kan bero på att 

barnen i Lobattos studie är yngre. Det kan antas att barnen i denna studie förstår när det är 

vuxensamtal. Det skulle även kunna vara behandlaren som påpekar att det nu är vuxensamtal. 

Detta är dock inget som barnen beskriver.  

Barnen i denna studie beskriver att alla familjemedlemmar oftast deltar och pratar i samtalen 

med familjebehandlaren, både barn och vuxna. Detta är även något som Löwenborg och 

Kamsvåg (2006) menar är väsentligt. Enligt Barnkonventionen har barn rätt att uttrycka sig i 

frågor de berörs av samt att de ska få möjlighet till detta (Regeringskansliet, 2006). I 

familjebehandlingen får barnen en möjlighet att dela med sig och berätta om sina tankar och 

åsikter. Detta betyder att barns rättigheter beaktas inom familjebehandling. Barnen beskriver 

att de vill och får komma till tals. Detta kan tyda på att behandlarna är medvetna om 

betydelsen av barns delaktighet. Även om en medvetenhet finns är det av vikt att den bevaras 

hos behandlaren för att kunna tillgodose barns rättigheter av att vara delaktig och fri att yttra 

sig i saker som berör dem.  

Enligt Cederborg (1994) är barns närvaro en viktig del av familjeterapi. Även om barn inte 

alltid uttrycker sig verbalt är deras fysiska närvaro betydelsefull då de ändå deltar. Det ger 

dessutom en bild av hur familjen fungerar. Några av barnen i denna studie beskriver att de 

inte alltid aktivt deltar verbalt utan att de sitter med och lyssnar på samtalet. Det är av vikt att 

barnen deltar i behandlingen då de är en del av familjen som genomgår behandling. Då det 

endast är barnens upplevelser och beskrivningar kring deras delaktighet är det svårt att veta 

med säkerhet hur barnens delaktighet egentligen ser ut. Dock uttrycker barnen att de är nöjda 

med sin delaktighet, vilket är positivt.  

 

6. Diskussion 

Barnen är samstämmiga och tydliga med att hemmabaserad familjebehandling är något bra 

som hjälper familjen. Även Yorgason m.fl. (2005) visar att hemmabaserad behandling ger 

positiva resultat. Tryggheten som barnen känner i hemmet och deras möjlighet att gå iväg om 

de önskar talar för denna behandlingsmetod. Vi anser utifrån vår studie att hemmabaserad 

familjebehandling verkar vara bra utifrån barns perspektiv och behov. 

Barnen kan inte se någon direkt negativ aspekt med behandlingen. Vi ställer oss frågande till 

detta. Ofta finns det negativa aspekter med behandling. Frågan är vad som är orsaken till att 

de inte nämner detta eller om barnen faktiskt inte upplever något negativt. Kan uteblivandet 

av negativa aspekter beror på en rädsla att berätta om vad som är mindre bra? Vi hade kanske 

behövt tydliggöra än mer för barnen att de fick berätta om det som de tycker är mindre bra. 

Dock är vår upplevelse att barnens beskrivningar är autentiska. En aspekt som vi anser skulle 
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kunna vara negativ är att barnen berättar att de får mindre fritid. Emellertid upplever vi att 

barnen är medvetna om behandlingens betydelse och deras delaktighet är viktig.  

Om barnen hade intervjuats vid flera tillfällen och inte endast vid ett tillfälle hade troligtvis 

resultatet sett annorlunda ut. Detta skulle kunna gett en vidare bild av barns upplevelser kring 

familjebehandlingen och familjebehandlaren. Dessutom tror vi att barnen skulle ha fått en 

tryggare relation till oss som intervjuare, vilket skulle kunna ha hjälpt barnen att känna sig fria 

och mer bekväma att berätta om sina upplevelser. Barnen kan även ha påverkats av den fas i 

behandlingen de befinner sig i. Om fler barn deltagit i studien kan resultatet dessutom blivit 

rikare. 

Före intervjutillfällena har vi sökt kunskap om barnintervjuer och på så vis förberett oss. Vi 

har försökt anpassa intervjufrågorna till varje enskilt barn för att de ska få möjlighet att förstå 

och svara på frågorna efter sin förmåga. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar 

att beroende på erfarenheter uppfattar barn frågor olika. Deras erfarenheter påverkar hur de 

tolkar och förstår frågorna. En aspekt som ytterligare kan ha påverkat barnens förståelse av 

frågorna är hur vi ställde frågorna. Dock har intervjuguiden hjälpt oss att säkerställa att 

innehållet av frågorna blir detsamma och att alla barn får samma frågor. Då vi var två 

personer under intervjuerna har det underlättat intervjuernas genomförande. Vi har hjälpts åt 

att ställa frågor som den andre kan ha glömt eller haft svårt att formulera. Efter intervjuerna 

har vi dessutom samtalat kring barnens berättelser, vilket har hjälpt oss att skapa förståelse 

kring vad barnen har sagt. Trots de svårigheter som finns vad gäller intervjuer med barn 

bedömer vi att barnens beskrivningar är tillförlitliga.  

Barnkonventionen har ratificerats av de flesta av världens länder. Vi anser därför att det borde 

finnas fler studier som behandlar barns rättighet att komma till tals. Vi undrar varför barn inte 

i större utsträckning är delaktig i forskning. En orsak kan vara de svårigheter med att barn 

medverkar i forskningar med tanke på de etiska aspekterna samt att barn kan ha svårigheter att 

förstå och uttrycka sig. Lindh-Munther (1999) pekar på att barn bör vara en självklar del av 

den forskning som berör barn. Dessutom menar Lindh-Munther att vuxna ofta tror att barn 

klarar mindre än vad de egentligen gör. Detta anser vi är viktigt att komma ihåg och att inte 

undvika att intervjua barn på grund av rädsla. De rättigheter som barn har och som beskrivs i 

Barnkonventionen bör tas på större allvar. Barn ska inte endast få möjlighet att komma till tals 

och uttrycka sig utan vuxna ska även lyssna till barn och beakta det de uttrycker 

(Regeringskansliet, 2006). 

Då mycket av forskningen behandlar familjeterapi och familjeterapeuter kan det ha påverkat 

vår analys. Det kan vara svårt att dra paralleller mellan familjebehandling och familjeterapi då 

det är svårt att med exakthet veta vilka likheter och skillnader som finns. Det hade varit 

önskvärt om vi funnit fler studier som undersökt hemmabaserad familjebehandling i Sverige. 

Flera av de internationella forskningarna som använts i studien handlar dock om hur barn 

upplever familjeterapi.  

Något vi vill uppmärksamma är könsfördelningen bland författarna till den tidigare forskning 

vi funnit. Kvinnorna är dominerande i antal. Detta är inget vi medvetet har valt och vi undrar 

vad anledningen till detta är. Kan det vara så att kvinnor är mer intresserade av detta område 

eller är det en tillfällighet?  

Vi har en förhoppning om att fler studier belyser barnets perspektiv, istället för 

barnperspektivet genom att fråga barn om deras perspektiv. Arnér och Tellgren (2006) 

poängterar vikten av att vuxna lyssnar på barn och att deras tankar tas på allvar samt att det 

skulle hjälpa vuxenvärlden att få ett nytt tankesätt och ge ett nytt perspektiv att utgå från. 
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Resultatet i studien är svårt att generalisera till ett större sammanhang. Det är viktigt att 

beakta denna studies specifika kontext. För att kunna generalisera ett resultat måste skillnader 

och likheter i två olika kontexter först beaktas (Kvale & Brinkmann, 2009). Är skillnaderna 

stora går det därför inte att generalisera resultatet. Det som vi anser skulle kunna generaliseras 

är barnens beskrivningar av hur behandlare bör förhålla sig till barn, vilka även stämmer med 

vad tidigare forskning säger. Då vi endast har undersökt familjebehandling i en stad är det 

svårt att veta om familjebehandlingens utformning skiljer sig åt i olika städer. Emellertid är 

barns åsikter och upplevelser alltid viktiga att lyssna på och ha i beaktande i situationer som 

berör barn. 

6.1. Slutsatser 

Utifrån resultat och analys i denna studie har följande fyra slutsatser dragits: 

 Barnen uppfattar familjebehandling som något positivt som hjälper dem och deras 

familj. Barnen uppfattar att behandlingen framför allt går ut på att hela familjen 

samtalar med varandra och med behandlaren samt att familjen får konkreta tips på hur 

de ska förbättra sin situation. 

 

 Familjebehandlaren anses av barnen som en positiv person som hjälper familjen och 

ger dem tid att prata och lyssnar på dem. De egenskaper som är bra hos behandlaren är 

att denne lyssnar och förstår barnen samt är snäll och lugn. 

 

 Barnen tycker att hemmiljön hjälper dem att känna sig trygga och bekväma, vilket 

underlättar samtalen. Hemmiljön gör det även möjligt för barnen att gå ifrån samtalet 

om de önskar.   

 

 Barnen känner sig delaktiga när familjebehandlaren är i deras hem. Alla har en vilja att 

vara med i behandlingen och att samtala med behandlaren. 

 

6.2. Förslag på fortsatt forskning 
Det finns studier inom området som belyser betydelsen av att låta barn få berätta om sin 

upplevelse och situation, vilket även denna studie belyser. Barn har enligt Barnkonventionen 

en rättighet att få komma till tals och bli lyssnade till (Regeringskansliet, 2006). Detta gör att 

forskning som ger barn möjlighet att få uttrycka sig om det som berör dem är av största vikt. 

Då få studier har gått att finna om familjebehandling och barns upplevelser behövs mer 

forskning inom området.  

Det finns forskning som visar att barn och föräldrar upplever familjeterapi olika (Moore & 

Bruna Seu, 2011). Det vore intressant att än mer jämföra barns, föräldrars och även 

familjebehandlares upplevelser av familjebehandling för att se vilka skillnader och likheter 

som finns.  

Cederborg (1994) poängterar att samtalet med barn inte är det viktigaste utan det är deras 

närvaro i behandlingen. Denna studie fokuserar inte på hur barnens delaktighet ser ut i detalj. 

Det behövs forskning som undersöker barns delaktighet i familjebehandling för att närmare ta 

reda på hur barns delaktighet ser ut och vad det beror på. Det kan även vara intressant att se 

vilken roll och betydelse familjebehandlaren har vad gäller barns delaktighet. 
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Bilaga 1 

 Örebro 2012-03-28 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Örebro Universitet som heter Erika och Stina. Vi ska skriva 

vår C-uppsats och är intresserade av familjebehandling och barns upplevelse av behandlingen. 

Vårt syfte med uppsatsen är att intervjua barn och undersöka hur de upplever hemmabaserad 

familjebehandling. Fokus är att ta reda på hur barnet upplever att en familjebehandlare 

kommer hem till familjen.  

Då ni har familjebehandling skriver vi till er för att fråga om ni, föräldrar, samtycker till att ert 

barn deltar i denna studie. Vidare måste barnet självt samtycka till att bli intervjuad. Barnets 

identitet och berättelse kommer att avidentifieras och materialet från intervjun kommer endast 

användas till denna studie. Intervjun kommer att spelas in, men det är enbart vi två som 

kommer ha tillgång till inspelningen. När studien är avslutad kommer inspelningen och 

anteckningar att raderas.  

Intervjuerna kommer att hållas i mitten av april men datum och tid sätts för att det ska passa 

er. Intervjun kommer ta cirka 30-45 minuter 

Om ni samtycker till detta ber vi er att kryssa i rutan och lämna brevet till er 

familjebehandlare. Vi kommer då att ta kontakt med er för att ge mer information om ni 

önskar samt boka tid för en intervju med ert barn. Även om ni samtycker till att delta kan ni 

avbryta deltagandet när ni vill. 

 

Tack på förhand. 

 

Erika Norresjö Stina Lindberg 

Tel. xxx    Tel. xxx 

 

Handledare: 

Irene Nordström 

Tel. xxx 

 

 

Jag godkänner att ni kontaktar mig/oss 

 

______________________________________________________________________ 

Namn och telefonnummer 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Frågor som ska hjälpa barnet att börja prata. Kommer inte att redovisas i studien 

Familjen 

- Vad heter du? 

- Hur gammal är du? 

- Vilken klass går du i? 

- Vad gör du på fritiden? 
- Berätta om din familj. 

  - syskon 

 - mamma, pappa 

 - husdjur 

Frågor som kommer bearbetas och redovisas i studien 

- Beskrivning om varför vi ställer frågorna, bakgrunden. 
Familjebehandlare 

- Berätta om er familjebehandlare. 

- Vad tänker du om familjebehandlaren? 

- Hur känns det när han/hon kommer hem till er? (Skalfråga) 

- Berätta vad ni gör när han/hon kommer. 

 - Är du med då? (alltid, ofta, ibland, aldrig)  

 - På vilket sätt är du med? 

                      - Vill du vara med?  

- Berätta vad som är bra med honom/henne. 

- Är det något som är mindre bra med honom/henne?  

 - Vad, kan du berätta mer? 

- Vad tänkte du när han/hon kom hem till er första gången? 

- Vad tänker du nu när han/hon kommer hem till er? 

 

Övriga frågor  
- Är det något mer du vill berätta?  

- Får vi höra av oss igen om vi behöver mer information?  

 

 

 


