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Sammanfattning 

Bakgrund: Den här studien är önskad av en socialförvaltning i Uppsala län vilka kan erbjuda 

familjer en intensiv familjebehandling av det socialpsykiatriska behandlingsteamet. Denna 

insats riktar sig till barn som är suicidala eller har ett självskadebeteende samt deras familjer. 

Målet med behandlingen är att familjerna ska klara av att ha en fungerande vardag och där 

barnens mående stabiliseras.  

Syfte: Syftet med denna studie är att bringa kunskap om hur socialarbetare förstår den 

förändringsprocess hos barn, vilken kan härledas till SPBT:s behandling och tiden därefter.  

Teori: Den teori som studien har utgått från är empowerment som helhet men främst den 

freudianska traditionen. Denna teori intresserar sig för hur det socialpsykiatriska 

behandlingsteamet lyckas bistå familjen med en förändring. 

Metod: För att uppnå studiens syfte har socialtjänstens personakter studerats. De akter som 

undersökts har varit från den kommun som givit uppdrag om studien. Vidare har en 

hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats legat till grund för studien och akterna har analyserats 

utifrån tematisk analys. 

Resultat: Studien har funnit att det socialpsykiatriska behandlingsteamet bidragit till en 

förändring i de flesta familjer, men att förändringens karaktär skiftar. Familjernas problematik 

var komplex och behandlingen har inte varit tillräcklig för att bidra till en förändringsprocess 

inom alla områden. 

Det har även framkommit att de flesta barnen har vidhållit kontakt med socialtjänsten efter 

avslutad behandling. De barn som erhöll behandlingen tidigt i insatskedjan tycks även avsluta 

sin kontakt med socialtjänsten tidigare än övriga. De barn som istället hade beviljats flertalet 

insatser före behandling av det socialpsykiatriska behandlingsteamet tycks även ha varit i behov 

av mer omfattande stöd också efter avslutad behandling. 

Implikationer för socialt arbete: Den behandlingsmodell som det socialpsykiatriska 

behandlingsteamet arbetar utifrån är överförbar till andra kommuner. Om flera studier 

undersöker dess effektivitet kan flera familjer där barnen är suicidala eller har 

självskadeproblematik få möjlighet att starta en förändringsprocess och därmed bemästra sin 

livssituation. 
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Inledning 

Bakgrund 

Det finns många barn som mår dåligt i vårt land och det kan ta sig uttryck på olika sätt. Vissa 

barn skadar sig själva och ibland kan det gå så långt att barn har suicidala tankar som kan sättas 

i handling. I socialtjänstlagens (2001:453) portalparagraf framgår att socialtjänsten ska under 

hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra 

och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Detta innebär att barn som mår dåligt ska få 

hjälp till att genomgå en förändring för att må bättre. Vidare framkommer i föräldrabalken 

(1949:381) kap. 6 § 2 att det är barns vårdnadshavare som har ansvaret för barns hälsa och 

mående. I de fall vårdnadshavares förmåga inte räcker till är det socialnämnden som har det 

yttersta ansvaret för barnet, vilket anges i socialtjänstlagen kap. 2 § 1. Socialnämndens ansvar 

för barn som far illa innefattar en vilja att för varje enskilt barn hjälpa dessa till en 

förändringsprocess. Socialtjänsten är den instans som utför det praktiska arbetet som följer av 

socialnämndens ansvar och kan därmed erbjuda olika former av insatser för barn och deras 

familjer i syfte att förbättra barns levnadssituation.  

 

Denna studie har gjorts på uppdrag av en socialförvaltning i Uppsala län. Socialförvaltningar 

inom Uppsala län kan erbjuda barn som har ett självskadebeteende eller är suicidala en insats 

från det socialpsykiatriska behandlingsteamet (SPBT). Denna behandlingsinsats riktar sig till 

barn som är mellan 13-20 år. Dessa barn ska tidigare ha erhållit flera olika insatser som inte 

varit tillräckliga för förändring och behandlingen kan endast beviljas då barn riskerar 

institutionsplacering eller långvarig psykiatrisk heldygnsvård. SPBT inkluderar barn med 

familj i behandlingen. Den grundläggande tanken bakom att involvera hela familjen är att alla 

familjemedlemmar behöver ändra på sig för att barn ska vara benägna att göra det. Detta ska 

därmed bidra till den enligt socialtjänsten önskade förändringsprocess som bör ske hos dessa 

barn för att bryta deras psykiska ohälsa (Socialpsykiatriska behandlingsteamet, 2013). SPBT 

arbetar utifrån en modell som benämns som intensiv kontextuell behandling. Denna modell 

innebär att behandlarna arbetar med barnet och familjen i deras kontext under tre månader. 

Behandlingen är därmed en flexibel insats där familjens behov styr arbetssättet och där 

behandlarna kan träffa familjen flera gånger i veckan (Wallin, 2016). 

 

Med utgångspunkten att förbättra barns levnadssituation både kan och ska socialtjänsten hjälpa 

med de medel de har. Som tidigare nämndes finns det flera olika typer av insatser som beviljas 

av socialtjänsten och många av dessa har varit föremål för forskning. Dock har inte någon 

tidigare studie riktat sin uppmärksamhet mot den behandling som SPBT utför. Detta motiverar 

till att genomföra en studie om SPBT och dess bidrag till förändringsprocess hos barn. Av 

SPBT:s verksamhetsbeskrivning framgår att ett mål med behandlingen är att barnen med familj 

ska kunna söka hjälp på egen hand via öppenvården efter genomförd behandling 

(Socialpsykiatriska behandlingsteamet, 2013). Detta mål torde kunna förstås som att fortsatt 

kontakt med socialtjänsten inte bör ske utifrån barns psykiska ohälsa. Genom att studera barnets 

kontakt med socialtjänsten efter att behandlingen av SPBT är avslutad kan en antydan om 

behandlingens bidrag till barns förändring utrönas.   
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Syfte 

Syftet med denna studie är att bringa kunskap om hur socialarbetare förstår 

förändringsprocessen hos barn, vilken kan härledas till SPBT:s behandling och tiden därefter.  

 

Frågeställningar  
 Hur bidrar behandling av SPBT till att barn med dess familj genomgår en förändring i 

deras livssituation? 

 

 Efter avslutad behandling, hur kan eventuell fortsatt kontakt med socialtjänsten 

förklaras, särskilt med avseende på dess relation till tidigare insatser?  

 

Centrala begrepp 
Nedan presenteras en definition av de viktigaste begreppen som denna studie uppehåller sig 

vid. Klargörandet av innebörden hos dessa begrepp syftar till att förtydliga studiens 

begreppsliga utgångspunkter. Begreppen är kopplade till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Familjebehandling 

Som tidigare nämnts utför SPBT en form av familjebehandling. För att skapa förståelse för vad 

det innebär att inkludera barnets familj i sådan behandling som rör barnet definieras begreppet 

familjebehandling. Löwenborg och Sjöblom (2009) beskriver att familjebehandling är en 

vanligt förkommande insats inom socialtjänsten som riktar sig till en hel familj. Behandlingen 

kan antingen ske individuellt eller tillsammans med samtliga familjemedlemmar. Syftet med 

familjebehandling är att mobilisera familjens och nätverkets egna resurser för att lösa 

problematiska situationer samt att förebygga att barnet behöver placeras utanför hemmet. Med 

andra ord är familjebehandling en insats där familjen tillsammans försöker lösa och förebygga 

problem. 

 

Självskadebeteende 

Enligt Socialstyrelsen (2004) innebär självskadebeteende ett beteende där individen avsiktligt 

skär, rispar eller bränner huden upprepade gånger utan uppsåt till att dö. Denna definition 

bortser från de individer som skadar sig själva genom sin livsföring (missbruk, sexuellt eller 

annat utåtagerande beteende) och/eller som intoxikerar sig. 

 

Suicidal 

Barn som är suicidala utför olika typer av handlingar där avsikten är att dö. Dessa 

självmordshandlingar kan även innefatta intoxikationer (Wallin, 2016). Skillnaden mellan att 

ha ett självskadebeteende och att vara suicidal är främst att individens handlingar har olika mål. 

En ytterligare skillnad i definitionerna av suicidal respektive självskadebeteende är att 

självskadebeteende endast innefattar handlingar där individen skadar sig själv genom fysiskt 

våld. Definitionen av suicidal är i denna bemärkelse vidare och innefattar alla handlingar som 

individen utför i syfte att dö.  

 

Förändringsprocess 

Förändringsprocess är ett centralt begrepp i denna studie och innebär att barn genomgår en 

förändring vid behandling av SPBT. Tierps kommun är en av flera kommuner som kan bevilja 

insats från SPBT till barn med självskadebeteende eller som är suicidala. Kommunen beskriver 

att meningen med insatsen är att möta dessa barn tillsammans med sina familjer för att stödja 
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en livsbejakande beteendeförändring. Denna beteendeförändring syftar i grund och botten till 

att minska eller förhindra barns självskadebeteende eller suicidala tankar/handlingar. Det 

centrala i SPBT:s behandling är med andra ord att såväl barnet som dess familj ska genomgå 

en förändring för att sluta med det oönskade beteendet (Tierps kommun, 2016-03-15). 

 

Disposition 
Den inledande delen av studien som presenterats ovan syftar till att ge läsaren en stadig grund 

att stå på inför kommande delar. För att läsaren ska beredas förståelse för vad tidigare 

genomförd forskning riktat sin uppmärksamhet åt presenteras i nästkommande kapitel ett antal 

genomförda undersökningar inom området. I det kapitlet redogörs för forskning kring orsaker 

till varför barn skadar sig själva eller är suicidala samt hur dessa kan behandlas. Vidare framgår 

att det finns bristande evidens vad gäller insatser från SPBT, vilket ytterligare motiverar varför 

denna studie är av intresse att genomföra. I syfte att närmare ringa in problemområdet för denna 

studie redogörs för en behandlingsform som i stora drag liknar SPBT:s modell, vilken är 

inriktad mot barn med en liknande problematik som de fall denna studie uppehåller sig vid. Sist 

i det kapitlet presenteras forskning kring huruvida barn blir aktualiserade på nytt inom 

socialtjänsten. Därefter följer teorikapitlet, där empowerment presenteras. Där framgår bland 

annat att behandling som inbegriper empowerment syftar till att ge klienter makt till att 

genomföra en förändring i sina liv. För att tydliggöra hur studien genomförts presenteras i 

nästkommande kapitel studiens forskningsmetodik. Studiens vetenskapsteoretiska utgångs-

punkt, datainsamlingsmetod, urval, bortfall, förfarande, analysmetod samt etiska överväganden 

gås igenom. Sedan följer resultatkapitlet, där analysen av datamaterialet presenteras. 

Avslutningsvis följer ett avslutande diskussionskapitel där resultatet av analysen diskuteras i 

relation till tidigare forskning och teorin om empowerment. Vidare diskuteras metodvalet och 

till sist återfinns implikationer för det sociala arbetet.   
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Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer tidigare forskning avseende orsaker till att barn skadar sig själva eller är 

suicidala samt forskning om behandling av dessa att presenteras. Därefter redogörs för 

forskning om en familjebehandling som tycks ha liknande upplägg som SPBT:s behandling. 

Till sist beskrivs hur vanligt det är att barn återaktualiseras efter det att de blivit utredda av 

socialtjänsten. Hela kapitlet syftar även till att ge läsaren en insikt om hur synen på 

förändringsprocess hos barn ser ut i befintlig forskning. Detta kapitel kommer även senare i 

uppsatsen att utgöra en del av diskussionsunderlaget i analysen av datamaterialet.  

 

Orsaker till att barn skadar sig själva och är suicidala  
Hawton och James (2015) beskriver att en vanligt förekommande anledning till att barn har 

självskadebeteende är kopplad till relationen med föräldrarna. Detta i form av dålig relation till 

en eller båda föräldrarna, samt tidiga anknytnings- eller kommunikationsproblem inom 

familjen. Flera studier som presenteras nedan visar att barn påverkas mycket av sin 

hemsituation. Både Feeny et al. (2009) som har studerat 439 barn i åldrarna 12-17 samt 

Weitzman (2006) visar att barn som lever i en dysfunktionell familj där livsstilen och 

kommunikationen på något sätt är kaotisk har lätt för att utveckla depression. Dessa studier har 

funnit ett samband mellan konflikter i familjen samt depression och självmord. Det finns även 

andra faktorer inom familjen som kan ha negativ inverkan på barns psykiska hälsa, exempelvis 

arbetslöshet och att föräldrar lider av psykisk ohälsa. I en kohortstudie av Peleg-Popko och Dar 

(2001) har samband mellan kvaliteten på äktenskapet, familjemönster, barns rädslor och social 

oro studerats. Av denna studie framgår ytterligare hur barn kan påverkas av familjesituationen. 

Relationen mellan föräldrar i ett äktenskap kan påverka barn, på så vis att om föräldrar har en 

negativ inbördes relation så finns indikatorer på att barn tenderar att få mindre uppmärksamhet. 

Om barn upplever sig hamna mitt emellan konflikter ökar risken för att barn ska utveckla 

depression. Weitzmans (2006) studie visar att familjers situation kan gynnas både av att de får 

hjälp att utveckla egna verktyg för att bemästra konflikter och av att öka familjemedlemmarnas 

individuella emotionsreglering.  

 

I en annan studie (Sinclair & Green, 2005) har 20 representativt utvalda respondenter intervjuats 

med djupintervjuer. Respondenterna har tidigare haft ett självskadebeteende och hamnat på 

sjukhus för vård på grund av detta. Vidare har respondenterna tagit sig ur beteendet och inte 

skadat sig själva på minst två år. I denna studie beskriver respondenterna skillnaden mellan då 

och nu. Nio av dessa respondenter var fortfarande beroende av sina föräldrar på något sätt och 

de talar om att de under den tid de skadade sig själva upplevde någon form av dysfunktion inom 

familjen. Vissa av respondenterna upplevde till exempel att de som barn inte blev hörda eller 

tagna på allvar av sina föräldrar. Andra beskrev att då de skadade sig själva var utsatta för 

sexuella eller mentala övergrepp. I studien framgår hur alla respondenternas liv ser ut efter det 

att de slutat med självskadebeteendet. Många av dem beskriver att de brutit sig loss från sin 

familj och att de ser detta som en framgång. De beskriver att de idag kan vara självständiga 

vuxna (Sinclair & Green, 2005). 

 

Behandling av barn med självskadebeteende 

I en studie med 832 deltagare där manualbaserad familjeterapi jämförts med traditionell 

behandling tillkännages att det för tillfället finns begränsad forskning kring effektiv behandling 

av barn med självskadebeteende (Wright-Hughes et al. 2015). Hawton och James (2005) 

beskriver däremot möjliga behandlingar för barn som har ett självskadebeteende. Oavsett 
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behandlingsform är målet att barn ska genomgå en förändring och sluta med destruktiva 

beteenden. Det finns dels behandlingar som enbart riktar sig till barnet, dels till en grupp barn 

som har liknande problematik. Andra behandlingar inkluderar hela barnets familj för att uppnå 

en förändring eller låter barnet byta miljö genom placering utanför hemmet. Weitzman (2006) 

menar att det är viktigt att involvera familjen i behandlingen, istället för att endast barn 

genomgår behandling. Behandlas endast barn för att sedan återvända till samma hemsituation 

är risken stor att barnen hamnar i samma mönster som tidigare. Dock är det inte alltid bäst att 

barnet och familjen genomgår en behandling tillsammans; det avgörs av hur mottagliga 

familjemedlemmarna är för olika slags behandlingar. 

 

Intensiv familjebehandling liknande SPBT 
Som nämndes i inledningen av kapitlet tycks det inte finnas någon vidare forskning kring den 

intensiva kontextuella familjebehandling som SPBT arbetar utifrån. Däremot finns liknande 

insatser som barn med självskadebeteende eller som är suicidala blivit beviljade. En av dessa 

behandlingsformer är multisystematisk terapi (MST) (Andrée-Löfholm, 2011). Det torde gå att 

argumentera för att MST i mångt och mycket är lik insatsen som ges av SPBT. Dock bör det 

påpekas att MST riktar sig till en större grupp barn och inte endast till dem som har 

självskadebeteende eller som är suicidala. Barth et al. (2007) som studerat 862 unga i en 

kvantitativ studie tydliggör MST:s breda målgrupp vilken kan innefattas av barn som har 

självskadebeteende eller som är suicidala, men även av barn med annan beteendeproblematik 

som till exempel kriminalitet. Denna populationsbredd är något som är viktigt att ha i åtanke 

när resultaten i dessa studier presenteras nedan. MST:s behandling är inte enbart inriktad på 

unga med psykiska problem utan innefattar också såväl psykiska kriser som brottslighet.  

 

Littell et al. (2005) har genomfört en kvalitativ litteraturstudie innefattande 35 studier där 

resultatet av MST presenteras. I denna litteraturstudie beskrivs att MST beviljas av 

socialtjänsten och utförs av ett öppenvårdsteam på tre till fyra behandlare. Behandlingen sker 

vanligtvis i familjens hem eller närmiljö och pågår mellan fyra till sex månader. Den målgrupp 

MST riktar sig till är barn (12-17 år) med allvarliga sociala, känslomässiga eller utåtagerande 

problem samt deras familjer. Liksom SPBT är behandlingen ett alternativ till placering utanför 

hemmet. MST syftar till att påverka de faktorer som antas bidra till barns problem. Dessa 

faktorer kan finnas hos barnet självt, i familjen eller på barnets och familjens sociala arenor. 

Henggeler et al. (2003) har följt upp 156 barn som antingen behandlats med akut sjukhusvård 

eller behandlats enligt MST på grund av psykisk ohälsa. Dessa barn har följts upp vid tre 

tillfällen efter genomgången behandling. Forskarna beskriver att familjen är en central del i 

MST. För att barn ska kunna genomgå en förändring behöver familjen involveras i 

behandlingen. Vidare beskriver Littell et al. (2005) att det långsiktiga syftet med behandlingen 

är att minska och eliminera barns problem och därmed bidra till att familjen ska kunna möta 

framtida svårigheter på ett bättre sätt.  

 

Undersökningar av MST har visat hur verksam behandlingen är i jämförelse med andra metoder 

som riktar sig till barn med psykisk ohälsa. Resultaten av dessa studier har visat hur en 

förändringsprocess kan förstås under och efter behandlingen. Henggeler et al. (2003) har som 

tidigare nämnts jämfört en modifierad version av MST där målgruppen endast omfattar barn 

som har psykisk ohälsa med en insats i form av akut psykiatrisk sjukhusvård. MST var initialt 

mer effektiv än akut sjukhusvård i två hänseenden. Till att börja med var MST mer effektiv i 

att minska barns symptom av psykisk ohälsa samt antalet placeringar utanför hemmet. MST var 

i jämförelsen även den behandling som var mest effektiv avseende att öka graden av 

skolnärvaro och familjestruktur. Efter att Henggeler et al. (2003) följt upp familjer som 
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genomgått MST visade resultatet att placeringar utanför hemmet hade reducerats till 64 % efter 

drygt ett år. Vid uppföljning efter ytterligare ett år hade placeringar utanför hemmet reducerats 

till 59 %. Henggeler et al. (1999) har tidigare genomfört en liknande studie av 116 barn med 

psykisk ohälsa där MST jämförts med akut sjukhusvård. Studien stödjer tanken om att en 

intensiv och evidensbaserad behandlingsmodell kan vara ett effektivt alternativ till 

akutpsykiatrisk sjukhusvård av barn. Vidare framkommer att MST uppvisar högst grad av 

tillfredställelse hos behandlingsdeltagarna. MST visar dock sämre resultat än sjukhusvård i att 

öka barns självaktning. Studien av Henggeler et al. (2003) visar att dessa effektivitetsskillnader 

mellan insatserna skingrades vid tidpunkten 12-16 månader efter behandlingens början.  

 

Schoenwald et al. (2000) har undersökt ett randomiserat urval innefattande 113 barn och deras 

familjer. 57 av dessa fick behandling utifrån MST och 56 av familjerna fick sjukhusvård. Alla 

barn som ingick i studien var mellan 10-17 år och led under studiens gång av psykisk ohälsa i 

form av självskadebeteende eller suicidal benägenhet. Studien har undersökt effektiviteten av 

MST i jämförelse med sjukhusvård. Undersökningen visar att barn som erhöll behandling 

utifrån MST minskade sin användning av sjukhusvård efter fyra månader. MST förebyggde all 

sjukhusvistelse för 57 % av barnen och minskade summan av dagar för sjukhusvård hos 

samtliga barn med 72 %. Denna minskning menar forskarna beror på att barns krissituationer 

stabiliserats i och med behandling av MST. Forskarna påtalar att det heller inte sker någon 

kompensering av den minskade sjukhusvårdsfrekvensen genom ökad användning av 

placeringsalternativ. Ogden och Hagen (2006) har studerat 75 barn i Norge som behandlats 

utifrån sina allvarliga beteendeproblem antingen med MST eller med ordinarie 

behandlingsmetoder. I studien presenteras stödjande resultat till studien av Schoenwald et al. 

(2000). Ogden och Hagen (2006) visar effektiviteten av MST i jämförelse med ordinarie 

behandlingsmetod två år efter behandlingens början. Studien visar positiva resultat för MST i 

jämförelse med ordinarie behandlingsmetod. MST är mer effektiv i att både reducera 

placeringar utanför hemmet samt att reducera beteendeproblem. Behandlingseffekternas 

hållbarhet var uppenbar inom MST. 

 

Barth et al. (2007) framhåller att mekanismerna bakom de positiva resultaten i intensiv 

hemmabaserad terapi är föga utforskade. I studien har barn studerats ett år efter utskrivning från 

MST, varvid det visat sig att ju fler typer av overksamma behandlingar ett barn genomgår desto 

lägre är sannolikheten att leva tillsammans med familjen. Vidare förutspås högre sannolikhet 

för placering utanför hemmet. Dessa overksamma behandlingar innefattar periodvisa 

sjukhusvistelser, hemmabaserade behandlingar och slutenvårdsbehandlingar.  

 

Återupptagen kontakt med socialtjänsten 

Sundell et al. (2004) har genomfört en kohortstudie på akter och register inom socialtjänsten. 

Urvalet har bestått av en representativ grupp barn i Stockholm. Av rapporten framgår att 

sannolikheten för att barn som blivit föremål för insatser ska aktualiseras igen är mellan 56-79 

%. Ju fler olika insatser barn beviljats, desto större är risken för att de återigen ska aktualisering. 

Undersökningen visar även att det mestadels går en relativt kort tidsperiod från det att första 

insatsen avslutats tills att nästa påbörjas. Inom ett år hade 30 % av barnen återigen upprättat 

kontakt med socialtjänsten för en ny insats och efter fem år hade drygt hälften av dem (51 %) 

återaktualiserats. Därefter var det få som aktualiserades igen inom socialtjänsten. Den 

vanligaste insatsen var placering utanför hemmet, vilken 75 % av barnen erfarit. När barn 

återaktualiseras en kort tid efter att föregående barnavårdsutredning avslutats tyder det på att 

tidigare insatser inte varit tillräckliga. Barn har återvänt till samma högriskmiljö utan att 

adekvata förändringar har åstadkommits som kunnat minska risken för fortsatta problem. Om 
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socialtjänsten i vissa fall genomfört en mer ingående utredning eller beviljat annan insats, skulle 

kanske situationer där barn far illa ha kunnat förhindras. Att barn återigen aktualiseras efter en 

längre tidsperiod kan bero på andra faktorer än att barn återvänt till samma miljö (Sundell et al. 

2004).  

 

Sammanfattning av tidigare forskning  
Vad som framkommit av genomgången av tidigare forskning är att barns självskadebeteende, 

suicidalitet och psykiska ohälsa i många är fall nära knutna till familjens situation och 

föräldrarnas relation till varandra och barnen. Upplever barn att hemsituationen är kaotisk, 

dysfunktionell eller att de inte blir lyssnade på ökar risken för att barn mår dåligt. I en studie 

framkommer även att barn som haft självskadebeteende valt att bryta sin kontakt med 

föräldrarna. För att behandla barn med sådan problematik finns flera vägar att gå. Vad som 

tycks vara mest effektivt är att familjen involveras för att bidra till en förändring. I de fall barn 

behandlas utanför hemmet och sedan återvänder hem är risken stor för att barnet hamnar i 

samma mönster som tidigare. En behandlingsform som fått positivt gehör vid forskning är 

MST. Denna intensiva familjebehandling är i mångt och mycket lik den behandling SPBT 

arbetar utifrån. Vad som skiljer de olika behandlingsformerna åt är främst att MST riktar sig till 

en bredare grupp barn än den grupp som SPBT behandlar, men tanken bakom dem båda är att 

utgöra ett alternativ till att barn placeras. Vad som framkommit om effektiviteten av MST är att 

behandlingen uppnår bättre resultat än vad akut sjukhusvård gör. Placeringar av barn som 

genomgått MST har minskat liksom antalet sjukhusdagar gjort. Vidare har MST reducerat barns 

beteendeproblem och behandlingseffekternas hållbarhet är mer påtaglig än vad som är fallet vid 

ordinarie behandlingsmetoder.  

 

Tidigare forskning visar även att flera overksamma behandlingar bidrar till en ökad risk för att 

barn inte ska leva tillsammans med familjen. Den vanligaste insatsen till barn som är aktuella 

inom socialtjänsten är placering utanför hemmet, vilka 75 % av de undersökta klienterna har 

erfarenhet av. Vad gäller kontakten med socialtjänsten, så visar forskning att de flesta barn som 

återaktualiseras gör det inom ett år och att hälften av barnen efter fem år återigen blivit fall 

inom socialtjänsten. Därefter är det få barn som återaktualiseras. Detta att barn återaktualiseras 

kort tid efter avslutad kontakt med socialtjänsten kan ses som en indikation på att insatserna 

inte varit tillräckliga och att barnen återvänt till en högriskmiljö.  

Utifrån ovanstående forskning har uppsatsförfattarna funnit det intressant att studera 

effektiviteten av SPBT:s behandling i form av att se en förändringsprocess hos barn. Detta är 

ett område där ingen tidigare evidens föreligger men där liknande behandlingar visat sig vara 

verksamma. Vid studiet av huruvida barn och deras familjer var öppna och villiga att genomgå 

en förändring föreföll synsättet och behandlingsfilosofin utifrån empowerment vara nära till 

hands. Det centrala i empowerment är att individer själva måste medvetandegöras om sin 

situation för att kunna vara i stånd att vilja genomgå en förändring. Detta synsätt presenteras i 

nästkommande kapitel.  
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Teori 

Empowerment 
Det finns spår av empowerment i socialtjänstlagens portalparagraf. Det framkommer att 

socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Detta kan 

härledas till att individer ska ges möjlighet att förbättra sin situation, vilket kan antas gälla även 

i SPBT:s arbete med familjer. Därmed är det vara intressant att studera om behandlingen 

kännetecknas av ett empowermentinriktat arbete. 

 

Askheim och Starrin (2007:9) beskriver att empowerment har flera innebörder som kommit att 

genomsyra olika typer av organisationer. En tänkbar anledning till dess framväxt är att 

empowerment inbegriper ordet power som betyder styrka, makt och kraft. I praktiken innebär 

begreppet att individer eller grupper som befinner sig i en maktlös situation ska skaffa sig styrka 

som kan ge dem kraft att bemästra den. Grundantagandet om människan är därmed en positiv 

människosyn där individer och grupper är aktivt handlande subjekt som vill och vet sitt eget 

bästa. För att uppnå detta kan individer behöva hjälp att skapa rätt förhållanden (Askheim, 

2007:18-19).  

 

Tengqvist (2007:81) beskriver empowermentprocessen som en resa för klienterna. Denna resa 

kännetecknas av att de enskildas identitet ändras - från att dominerats av problem och dålig 

självkänsla till att känna sig stolta över sig själva. Empowermentprocessen ska starta processer 

i individen som ger möjlighet att ta ansvar för och kontroll över sitt liv.  

 

I likhet med Tengqvist beskriver Gutiérrez (1990) empowerment som en process vilken kan 

innefatta makt på olika plan, såväl på det individuella som mellanmänskliga eller politiska. 

Processen syftar till att ge individer makt så att de kan agera annorlunda och förbättra sin 

livssituation. Askheim (2007:18-19) påtalar att det finns olika teoretiska infallsvinklar inom 

empowerment - empowerment som etablering av motmakt, den marknadsorienterade 

inriktningen, den terapeutiska positionen samt empowerment som liberal styrningsstrategi. Det 

är sällan dessa återfinns i renodlad form i praktiken men vissa drag av dem kan skymtas inom 

olika verksamheter. Vid empowerment som etablering av motmakt är sambandet mellan 

individens livssituation och samhälleliga faktorer det centrala. Inom denna position ska 

individerna bli stärkta samt få hjälp att inse att det är flera som delar utsattheten. När detta har 

skett kan en grupp individer tillsammans få makt att ändra de villkor som gör att de befinner 

sig i en utsatt situation. (Askheim, 2007:20). I den marknadsorienterade inriktningen kretsar 

samhället kring individen och individen ses som fri och oberoende. De enskilda anses veta sitt 

eget bästa och var och en ska kunna bestämma hur deras behov ska tillgodoses (Clarke, 2005). 

Inom den liberala styrningsstrategin ska de professionella istället finnas som resurspersoner 

vilka kan föra en dialog med individen. På detta sätt ska den enskilda bli medveten om sin 

situation samt vad den enskilde kan göra för att ändra den. Inom denna position ska individen 

få hjälp att få fram sitt “sanna jag” (Villadsen i Askheim, 2007:29). Inom den terapeutiska 

positionen ska individen få hjälp av professionella att komma till stånd att ändra sin situation. 

Det innebär därmed ett handlande från en expert vilken erhåller makt i förhållandet. Makten 

kan ta sig i uttryck då den professionella bestämmer i vilken utsträckning samt i vilken form de 

svaga ska få möjligheter att bemästra sin situation (Askheim, 2007:26).   

 

Cruikshank (1999:68-69) påtalar dock att empowerment i praktiken ser annorlunda ut än i 

teorin. Hon lyfter en form av kritik och framhåller att det sker en expertstyrd process där 

professionella definierar mål och behov hos klienterna. Genom att professionella visar vad som 
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är bäst för klienterna hamnar deras åsikter i skymundan. Klienterna styrs och empowerment 

sker således mot ett mål som klienterna inte själva har en vision om. 

 

Denna studie har tagit fasta på det individuella planet vilket har medfört en möjlighet att studera 

huruvida barnen med sina familjer har erhållit en känsla av ökad makt över sin situation. Husom 

Løken (2007:156-157) beskriver hur en brukarorganisation har arbetat med ett 

empowermentinriktat arbete med klienter som har psykisk ohälsa. Innan arbetet upplevde 

klienterna att de var sårbara och “små”. Att stärka dem i sin situation och förbättra självbilden 

är en tidskrävande process. Detta är något som är viktigt att ha i åtanke. Det är även viktigt att 

arbetet uppmärksammar individens resurser och möjligheter, istället för problem och 

begränsningar.  

 

Rønning (2007:43) menar att empowerment inom socialt arbete borde ske på såväl mikronivå 

som makronivå. Detta innebär att socialarbetare behöver hjälpa klienter att ändra ramarna för 

situationen, samtidigt som de måste bli i stånd att se möjligheterna för att förbättra sin situation. 

Detta skulle kunna förstås som att behandlare från SPBT behöver ändra förhållandena för 

familjerna samtidigt som de måste medvetandegöra var och en av familjemedlemmarna. 

Rønning (2007:43) påtalar dock att de flesta socialarbetare endast är inriktade på att stärka 

individer, istället för att skapa rätt förutsättningar i omgivningen.  

  

Den freudianska traditionen inom empowerment 
De teoretiska och ideologiska rötterna bakom empowerment kan härledas både till Freud och 

Marx. Den här studien har beaktat den freudianska traditionen. Detta perspektiv handlar om att 

individer som befinner sig i en svag situation ska bli myndiga att genomgå en förändring. Inom 

denna position är det centrala att medvetandegöra de enskilda om de tankar och föreställningar 

som hämmar dem. Detta sker genom samtal. Vad som håller individer nere är därmed dem 

själva, och deras mentala fastlåsthet. Genom att medvetandegöra individer om sin situation kan 

de komma ur sitt mentala fängelse. Denna tradition riktar sig därmed till empowerment på 

individnivå. Tanken bakom denna tradition är inte att det sker en överföring av makt mellan 

socialarbetare och klient, snarare att klienten ska erhålla ett makttillskott. Detta tar sig uttryck 

då individer blir mer självmedvetna, erhåller ökad självreflektion och större insikt i vad de 

själva vill förändra och uppnå. Det är dock ingen självklarhet att makttillskott medför en 

förändring för individer. Endast att medvetandegöras är ingen garanti för att situationen 

förbättras, utan innebär att individer erhållit lite mer makt över situationen. Makten är i form 

av att individer blir medvetna om vad han eller hon kan göra åt situationen. Det är således efter 

medvetandegörandet som individers verkliga arbete i att frigöras från de tankar och 

föreställningar som hämmar individen börjar (Rønning, 2007:41-42). Sammantaget handlar 

empowerment i den här studien om att behandlare från SPBT ska samtala med var och en av 

familjemedlemmarna för att öka deras medvetenhet. Denna del av empowerment är det första 

steget i en förändringsprocess. Först när familjerna förstår sitt handlande kan de vara i stånd att 

handla annorlunda. Inom vissa områden torde behandlarna även vara behjälpliga med att ändra 

familjernas förutsättningar för att möjliggöra en mer långsiktig förändring. 

 

Teorin om empowerment i relation till studien 

Teorin om empowerment är relevant då syftet med behandlingen av SPBT är att barn 

tillsammans med sin familj ska genomgå en förändring. Denna förändring är endast möjlig om 

familjen är i stånd att ändra sin situation. För att detta ska ske behöver var och en av 

familjemedlemmarna medvetandegöras om karaktären hos föreliggande situation. Genom att 

SPBT träder in i familjen och arbetar intensivt torde behandlarna kunna samtala med familjen 
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för att få dem att inse hur deras handlanden påverkar familjens situation. SPBT ska med andra 

ord bereda familjen möjlighet och kraft att genomgå den önskade förändringen. Detta kan 

förstås utifrån Rønnings (i Rønning, 2007:33) kritik mot socialtjänstens arbete. Kritiken 

innefattas av att professionella inte ger klienterna möjlighet att utnyttja sina egna resurser. Detta 

kan förstås som att barn med sin familj inte utvecklar sina egna strategier och verktyg som de 

faktiskt har tillgång till. Denna teori har bidragit till en förståelse för huruvida barn med sina 

familjer fått tillräckliga verktyg för att ha kraft att ändra sin situation. Empowerment har vid ett 

senare skede i analysen ställs i relation till studiens resultat. Detta i enlighet med den abduktiva 

metod som studien har antagit. Studiens metodik presenteras närmare i nästföljande kapitel. 
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Metod 

Detta kapitel kommer att behandla studiens metodologiska utgångspunkter och tillvägagångs-

sätt. För att tydliggöra kopplingar mellan föreliggande studie och den metod som här 

presenteras är det bra att ha studiens syfte och frågeställningar i åtanke.  

 

Vetenskapsteoretisk ansats  
Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur barn som har beviljats insats från SPBT 

genomgår en förändringsprocess. För att åstadkomma denna förståelse har studien antagit en 

hermeneutisk forskningsansats. Hermeneutik handlar om att tolka och förstå. Det centrala i 

hermeneutiken är att människor inte kan ställa sig utanför sig själva vid studerandet av 

verkligheten. Detta innebär att människor uppfattar världen olika beroende på tidigare 

upplevelser och historia, vilka bidrar till deras individuella förförståelse (Ödman, 2007:13-15; 

Howell, 2013:166). Howell beskriver att människor inte ska försöka frigöra sig från sin historia, 

utan istället försöka förstå hur denna påverkar individens sätt att skapa mening. När människor 

upplever världen, så tolkar de fenomen mot bakgrund av deras subjektiva förförståelse om dem. 

När fenomen framstår som otydliga för en individ krävs en mer aktiv tolkning och den gör 

individen för att han eller hon vill förstå fenomenet i fråga (Howell, 2013:58, 158, 166).   

 

Inom hermeneutiken är språket centralt vid tolkning och förståelse. När en forskare studerar 

språket i texter behöver forskaren se till den kontext i vilken texten skrevs. Forskarens uppgift 

är att studera texten på en ny nivå, att leta efter den inneboende meningen. Ofta kan denna 

mening vara något utöver vad författaren som skrev texten var medveten om. Med andra ord 

vill hermeneutiken förstå verket på ett djupare plan. Det är därför nödvändigt att hermeneutiker 

för en dialog med texten för att studera vad som där står samtidigt som nya perspektiv ska kunna 

utrönas. Forskare uppnår ny förståelse för ett fenomen genom att studera delar som sedan ställs 

i relation till en helhet, eller med andra ord genom att det explicita ställs i relation till det 

implicita. Det explicita kan förstås som delar och det implicita som helheten. Denna pendling 

mellan delar och helhet beskrivs som den hermeneutiska cirkeln (Howell, 2013:155, 165).  

 

I denna studie har var och en av personakterna utgjorts av explicita delar som har ställts i 

relation till samtliga studerade akter, vilka tillsammans utgjorde den mer implicita helheten. 

Kopplingen till hermeneutiken kommer att preciseras närmare i de följande avsnitten i kapitlet.  

 

Förförståelse 

Utifrån den ovanstående beskrivningen om hermeneutik, har föreliggande undersökning 

präglats av uppsatsförfattarnas förförståelse. Denna förförståelse har framför allt grundat sig på 

den praktik uppsatsförfattarna haft vid olika utredningsenheter för barn inom socialtjänsten. 

Därav har en förförståelse gällande socialtjänstens arbete med barn som har ett 

självskadebeteende eller är suicidala uppstått: När socialtjänsten beviljar insats från SPBT är 

syftet att uppnå en förändring hos barnet tillsammans med dess familj. Utöver detta fanns även 

en förförståelse i form av kunskap om personakters utformning och innehåll samt lagstiftning 

kring dessa, vilken delvis återges under rubriken ”Datainsamlingsmetod”. Vidare har 

genomgången av tidigare forskning bidragit till en förförståelse gällande förändringsprocesser, 

alternativa familjebehandlingar och barns vidhållande kontakt med socialtjänsten, vilken går att 

ta del av i kapitlet ”Tidigare forskning”.  
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Datainsamlingsmetod 

Något om aktstudier  

Det empiriska materialet i denna studie har utgjorts av texter i form av personakter. Som tidigare 

nämndes i avsnittet om vetenskapsteori ägnar hermeneutiken stor uppmärksamhet åt texter, 

vilket i detta fall överensstämmer väl med den valda insamlingsmetoden. Personakterna 

kommer från ett arkiv vid en socialförvaltning i Uppsala län, vilka utgörs mer precist av två 

delar. Dels består personakter av journalanteckningar som har dokumenterats av 

socialsekreterare och vilka exempelvis kan bestå av noteringar från telefonsamtal eller 

mötesanteckningar. Personakter innehåller också dokument i form av ifyllda formulär som är 

del av olika standardiserade bedömningsmetoder, genomförandeplaner eller samverkansmöten 

med olika professionella som är aktuella för den enskilde (Socialstyrelsen, 2015:215). Enligt 

SOSFS 2 kap 1§ har alla medborgare, som är eller har varit aktuella för såväl utredning som 

insats hos socialtjänsten, en personakt (Socialstyrelsen 2015:216, SOSFS 2014:5). De krav som 

ställs på vilka uppgifter som ska framgå av journaler möjliggör överskådlighet över olika 

förlopp i kontakten mellan socialsekreterare och klient. Dessa förlopp innefattar allt från 

klientens aktualisering till avslutande av kontakt (Socialstyrelsen, 2015:215). En viktig aspekt 

angående personakterna anges i Socialtjänstlagen 12 kap 1 § där det framgår att fem år efter att 

sista anteckningen gjorts i akten ska personakten hos socialnämnden gallras på anteckningar 

och andra uppgifter. 

 

Möjligheter och begränsningar vid användning av aktstudier  

Det råder delade meningar om användandet av akter som datamaterial. Billquist och Johnsson 

(2007) frågar sig om socialsekreterares dokumentation är en kunskapskälla till att förstå 

kvaliteten hos socialtjänstens insatser. De framhåller att kvaliteten och utförligheten i de sociala 

akterna är högst skiftande. Detsamma gäller terminologin som inte kan betraktas som 

gemensam i akterna, vilket bidrar till en försvårad analysprocess. Även Hayes och Devaney 

(2004) framhåller de svårigheter som finns med att använda personakter. De härleder dessa 

svårigheter till att akterna inte huvudsakligen skapats för att utgöra forskningsunderlag. Vidare 

finns en problematik i detta att akterna präglas av vad som anses vara relevant i 

socialsekreterarnas vardagliga arbete; personakter kan således utgöra ett ofullständigt material. 

Personakterna skrivs dessutom ofta av fler än en socialsekreterare och detta höjer risken för att 

materialet ska innehålla motsägelser. 

 

Billquist och Johnsson (2007) har erfarenhet av att genomföra aktstudier. De beskriver att 

dokumentationen från socialsekreterarna är genomgående bristfälliga. Allt från 

ansökan/anmälan till avslutningar av kontakten kan vara svåra att tyda och beskrivningar om 

klientens initiala problem kan vara knappa. Författarna beskriver också att det inte alltid 

framgår vad socialsekreterarna förmedlar för sorts hjälp eller vad målen för kontakten är. Till 

sist talar de även om att avsaknaden av processdata var så gott som total. Processdata innebär en 

möjlighet att se hur klienterna utvecklas över tid. Också Bernler och Johnsson (1993) talar om 

processdata men på ett mer positivt sätt. De menar att vissa dokument som kan återfinnas i 

personakterna kan möjliggöra sökande av processdata vilka kan bidra till att skapa förståelse 

för klientens kontakt med socialtjänsten över tiden.  

 

Det finns inte bara nackdelar med att använda personakter som datamaterial. En av de främsta 

fördelarna med att använda dokument som data är dess beständighet. Det som studeras ändras 

inte av forskarens närvaro till skillnad från i exempelvis intervjuer, där forskarens närvaro i 

datainsamlingen är av betydelse för förståelsen av den individ som studeras (Merriam & Tisdell, 

2016:182). Hayes och Devaney (2004) presenterar ytterligare fördelar med personakter som 
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forskningsunderlag. Dessa är att metoden inte är lika tids- och arbetskrävande som andra 

datainsamlingsmetoder.  

 

Billquist och Johnsson (2007) poängterar också subjektiviteten i de sociala akterna genom att 

peka på att det finns en distinktion mellan verkligheten och det av socialsekreterare 

dokumenterade händelseförloppet. Prior (2003:3) hävdar att dokument skapas i en kontext där 

dessa får funktionen av ett slags behållare för mening och betydelser; dessa dokument kommer 

sedan att vara öppna för fortsatt tolkning i andra kontexter. Hayes och Devaney (2004) menar 

att dokumentens innehåll därmed är intressanta för analys på flera sätt. Innehållet i sig är 

intressant, men även hur det kan förstås såväl i den kontext som det skapades inom som i den 

kontext där det tolkas. Personakter kan därmed bidra till att ge nya, kvalitativa insikter om den 

nutida sociala praktiken. Detta är väl i linje med hermeneutikens idé om forskarens roll att 

studera materialet utifrån nya, bredare perspektiv.  

 

Trots de olika svårigheter som denna datainsamlingsmetod kan medföra, har den ändock legat 

till grund för studien. Då syftet är att förstå den eventuella förändringsprocessen samt kontakten 

med socialtjänsten efter behandling, är det av intresse att få tillgång till den nutida sociala 

praktiken i form av personakter som datamaterial. Akter uppdateras kontinuerligt när det sker 

en ny kontakt eller händelse i ärendet. Detta har gjort det lättare att studera varje steg i 

förändringsprocessen då socialsekreteraren återger familjens förhållanden utifrån hur 

förhållandena upplevs vara här och nu. Det har bidragit till att den eventuella 

förändringsprocessen har kunnat studeras mer ingående än om datamaterialet hade varit i 

återberättad form. Enligt socialtjänstlagen ställs det stora dokumentationskrav på akterna vilket 

torde motivera att dokumentationen ska vara omfattande. Det styrker att en aktstudie ska kunna 

bringa kunskap om huruvida en förändring sker. 

En av de svårigheter som lyfts är subjektiviteten i akterna, men denna har inte påverkat studien 

negativt då syftet är att uppnå förståelse för det subjektivt beskrivna i personakterna. Som 

tidigare nämndes ska personakter innehålla material som bör reflektera den samtida 

verkligheten utifrån socialsekreterares perspektiv. Studiens data är obearbetad och reflekterar 

det som socialarbetare och andra professionella har uppfattat i mötet med barn.  

 

Urval 
I valet av vilka akter som skulle studeras har vissa kriterier beaktats. Först och främst behövde 

barnet med familj ha genomgått behandling av SPBT. Något som även har bidragit till valet av 

akter är att barnen måste vara mellan 13-18 år. Anledningen till detta är dels för att de flesta 

barn som har beviljats insatsen befinner sig i denna ålder, men även för att åldern är inom ramen 

för socialtjänstens definition av barn. De som är över 18 år tillhör vuxenavdelningen och är 

därmed utanför ramen för intresseområdet hos den socialförvaltning som önskat studien.  

Vidare har studiens urval även präglats av att personakter gallras vart femte år, vilket har 

medfört en begränsning av studiens material. Således avgränsades studiens material till att 

omfatta personakter där behandlingen av SPBT varit aktuella inom en femårsperiod. Detta 

betyder att studiens avgränsning gäller personakter efter april 2011.  

 

Bortfall  
Det empiriska materialet i denna studie har omfattat tio olika akter. Akternas dokumentation 

har varit varierande, men sammanlagt har 304 sidor legat till grund för studien. Inom den 

socialförvaltning som givit uppdrag till studien fanns totalt 16 akter där behandling av SPBT 
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varit på tal. Vad som har föranlett bortfallen i sex av akterna var olika företeelser. Det mest 

förekommande var att barnen inte hade fullföljt behandlingen eller att behandlingen inte hade 

avslutats. En annan orsak är att behandlingen aldrig påbörjades då barnen till exempel 

placerades utanför hemmet eller inte kunde uppvisa drogfrihet. I ett fall var orsaken till 

bortfallet att SPBT var inblandad i familjen utifrån ett syskons problematik och 

förändringsprocessen hos det enskilda barnet var därmed inte det primära problemet. 

 

Förfarande 
För att tydliggöra hur aktstudien har genomförts kommer nu en beskrivning av hur materialet 

har behandlats, sedan kommer en presentation om analysprocessen.  

Den verksamhetschef som har givit uppdrag om studien har tagit fram kopior av de akter som 

varit av betydelse för studien. Uppsatsförfattarna tog del av samtlig rådata och sållade ut det 

som inte ansågs vara relevant (se kriterier för urval). I de akter där författarna önskade mer 

material kompletterades det ytterligare av verksamhetschefen. Det innebar att 

verksamhetschefen var den som bedömde och godkände vilket material som författarna fick ta 

del av. 

Datamaterialet har kodats under tre veckors tid inom den socialförvaltning som givit uppdrag 

om studien. Den ursprungliga datan har inte tagits utanför socialförvaltningens fysiska väggar. 

Anledningen till detta är att personerna som akterna rör har garanterats konfidentialitet, vilket 

är i enlighet med de etiska krav som beskrivs närmare senare i kapitlet. När allt material var 

kodat bearbetades koderna i uppsatsförfattarnas bostäder. När resultatet hade sammanställts 

makulerades materialet som legat till grund för studien - såväl kopior av akter som 

uppsatsförfattarnas anteckningar. 

 

Analysmetod 

Tematisk analys 

I denna studie har tematisk analys använts som analysmetod. Braun och Clarke (2006) beskriver 

att tematisk analys är en flexibel analysmetod vilken kan användas på flera olika sätt då den 

inte vilar på någon specifik vetenskapsteoretisk ansats. Den tematiska analysmetoden hjälper 

forskaren att organisera materialet genom att identifiera, analysera och ange olika teman. 

Eftersom tematisk analys kan användas med flera olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

och inom olika områden finns det några olika alternativa förhållningssätt att beakta. Denna 

studie har utgått från semantisk analys, där kodningen av data har skett utifrån vad data har 

uttalat. Med andra ord kodades materialet textnära samt även utifrån studiens frågeställningar. 

Detta har medfört att vissa textstycken i datamaterialet uteslutits då de inte varit av relevans för 

studien.  

 

Denna studie har antagit en abduktiv metod. Detta har inneburit att förhållningssättet till 

materialet har präglats av såväl induktion och deduktion. Datamaterialet har inledningsvis 

tolkats induktivt där koder uppdagats textnära och utan teori. Vid analysen av koder och teman 

har den teoretiska förankringen varit ett verktyg för att kunna besvara frågeställningarna 

(Padgett, 2008:2; Howell, 2013:42-43, 152-153; Björklund & Paulsson, 2012:64). Ryan och 

Bernard (2000) påtalar att koda med ett induktivt förhållningssätt innebär att materialet 

samtidigt analyseras och tolkas. Den aktiva tolkningen av materialet börjar dock efter att 

materialet har genomgått en första bearbetning och de koder som denna bearbetning resulterat 

i ska abstraheras till mer övergripande kategorier. Detta induktiva förfarande kan till synes vara 
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motstridigt hermeneutikens syn på förförståelsens omistliga betydelse, men förförståelsen kom 

att vara aktuell i senare skedet av analysen då koder har abstraherats till kategorier.  

Braun och Clarke (2006) uppger att det är viktigt att komma ihåg att det finns riktlinjer för hur 

forskare ska gå till väga vid tematisk analys, men att dessa riktlinjer inte ska ses som regler då 

analysen i sådana fall förlorar sin flexibilitet. Dock framhåller de att det viktiga vid tematisk 

analys är att kodningen sker på ett enhetligt sätt genom hela analysen. För att uppnå enhetlighet 

har en kodbok varit ett hjälpmedel. För att förstå mer ingående hur analysprocessen gått till 

kommer den att preciseras längre fram, men först beskrivs vad en kodbok är.  

 

Kodbok 

Som nämndes ovan har studien utgått från en semantisk variant av analysmetod, vilket i detta 

fall har föranlett att en så kallad kodbok har utvecklats och använts. Ryan och Bernard (2000) 

beskriver kodbok som en organiserad lista av koder, vilka ofta är ordnade i hierarkier. De 

beskriver kategorier som abstrakta konstruktioner av en samling koder. Kategorier identifieras 

innan, under och efter att datamaterialet bearbetas och är en process som pågår under hela 

analysens gång. Kodböcker skapas nära studiers frågeställningar; därav har kodboken i denna 

studie konstruerats utifrån personakternas innehåll avseende olika områden för att kunnat 

uppmärksamma eventuella förändringsprocesser. Dessa olika områden har kännetecknats som 

initiala teman. Ett exempel på ett initialt tema är ”Barns mående” både innan, under och efter 

behandlingen. Studiens kodbok har konstruerats utefter en tidsaspekt. Det vill säga att alla 

teman som kodboken bestod av var strukturerade i relation till tre olika intervaller. Dessa 

intervaller avsåg 1) tiden innan behandling av SPBT, 2) tiden under behandling samt 3) tiden 

efter behandling. Denna utformning har syftat till att underlätta ett urskiljande av hur olika 

teman förändrats i relation till SPBT:s behandling. Som tidigare nämnts framhåller Ryan och 

Bernard (2000) att en bra kodbok utvecklas och förfinas under studiens gång. Denna studies 

kodbok tog sin initiala form först efter att materialet hade lästs igenom och en överskådlig 

uppfattning om datamaterialet grundlagts. Under kodningsprocessens gång omformades och 

utökades ett par teman, vilka det fanns behov av för att kunna involvera allt material som var 

av relevans för frågeställningarna.  
 

Analysprocessen, steg för steg 

Som beskrevs i början av kapitlet är tematisk analys en flexibel analysmetod där det finns 

riktlinjer vilka dock inte bör ses som regler. Detta motiverar till att komplettera Brauns och 

Clarkes (2006) skildring av tillvägagångssättet vid tematisk analys med en kodbok. Nedan 

beskrivs detta tillvägagångssätt, vilket har präglat analysen av studien. 

 

Steg 1 i analysprocessen är enligt Braun och Clarke (2006) att bekanta sig med materialet. För 

att skapa förståelse för vad som återfanns i akterna lästes samtliga akter igenom. Detta bidrog 

till en överskådlig bild av vad materialet innefattade.  

 

Steg 2 var att lyfta fram initiala koder som kunde tänkas vara intressanta i datamaterialet och 

för analysen. Detta har gjorts utifrån forskningsfrågornas intresseområde och ledde till att 

kodboken med dess teman kunde börja utformas. I det här skedet bearbetades materialet 

induktivt. Utifrån kodboken kodades sedan allt material på ett enhetligt sätt. Braun och Clarke 

(2006) föreslår att skriva enskilda koder på post-it lappar i olika färger för att underlätta 

kodningsprocessen. Detta har också skett i denna studie och olika färger på lapparna 

symboliserade de olika forskningsfrågorna samt även olika skeden i förändringsprocessen hos 

barnen. Exempelvis kodades hur barnen mådde innan behandling av SPBT med rosa post-it 
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lappar. Vad som framkom om hur barnen mådde under behandlingens gång kodades med gröna 

lappar och barnens mående efter behandlings gång kodades med gula lappar.  

 

När alla akter hade kodats lästes såväl akter som koder igenom ännu en gång för att försäkra att 

inte något material hade glömts bort eller förståtts felaktigt. De akter som den ena 

uppsatsförfattaren hade kodat granskades av den andra och vice versa, för att öka enhetligheten. 

Detta förfarande är enligt Braun och Clarke (2006) utmärkande för ett senare skede i analysen, 

men då akterna endast fick studeras inom socialförvaltningens väggar gjordes detta redan innan 

de olika koderna behövde tas bort från akterna. Detta för att spara tid.  

 

Steg 3 började när allt material var kodat. Det var då tid att analysera förhållandet mellan de 

olika koderna och de teman som fanns utifrån kodboken. Kodbokens teman underlättade den 

grova sorteringen av koder. När alla koder hade sorterats in under kodbokens teman började 

förhållandet mellan koderna inom varje befintligt tema utrönas, vilket resulterade i ett antal 

kategorier. Vid detta steg visade sig kodbokens teman vara svåra att skilja på, exempelvis 

upplevdes temat ”Beteende” och temat ”Mående” vara snarlika i vissa fall. Detta medförde att 

nya teman framkom efter att koderna bildat kategorier. De nya grupperingarna blev 

”Känslomässig och beteendemässig utveckling”, ”Familjesituation och social situation”, 

”Utvecklingen i skola” samt “Kontakt med socialtjänsten efter behandling av SPBT”. Dessa 

teman bildades för att underlätta analysprocessen mellan akterna. I detta skede utformades även 

ett kodschema (se Bilaga 1) som visar hur koder, kategorier och teman har ordnats.  

 

Steg 4 var att granska och se över alla teman, vilket gjordes genom att läsa alla textutdrag 

tillhörande var och en av kategorierna för att se om de innehöll ett sammanhållet mönster.  

 

Steg 5 var att definiera och namnge alla kategorier. Detta innebar att betydelsen av varje 

kategori preciserades och beskrevs för att fördjupa förståelsen av vad var och en av kategorierna 

handlade om.  

 

Steg 6 var att analysera alla genomarbetade teman och kategorier. I detta skede studerades 

kategorierna såväl inom som mellan kategorierna. Hittills har studien varit induktiv men i detta 

steg övergår analysen till att vara mer deduktiv då materialet analyserades utifrån teorin om 

empowerment. Braun och Clarke (2006) hävdar att forskarens uppgift i slutskedet av analysen 

är att analytiskt beskriva mer än vad bara datamaterialet självt säger. Detta är väl i linje med 

hermeneutikens tankar kring vad forskning bör uppnå; som beskrivits i avsnittet om den 

vetenskapsteoretiska ansatsen önskar hermeneutiken att ta reda på mer än vad texten direkt 

uttrycker. Detta sker genom vad som benämns som den hermeneutiska cirkeln (Howell, 

2013:155, 165). I den här studien har förståelse om huruvida barn genomgår en förändring 

uppnåtts genom att studera de enskilda akterna men även i relation till varandra. Detta har 

medfört att djupare tolkningar har kunnat uppnås då varje del bidrar till en ökad förståelse för 

fenomenet, vilket har utmynnat i det samlade resultatet.  

En rad olika aspekter har beaktats vid analysens olika steg för att uppnå tillförlitlighet. Dessa 

aspekter presenteras närmare nedan.  

 

Tillförlitlighet och äkthet 
Såväl i kvalitativa som i kvantitativa studier är forskarens selektivitet något som bör tas hänsyn 

till. I hela processen gör forskaren val och begränsningar avseende både urval och hur data ska 

organiseras, tolkas och sammanställas (Rosenblatt & Fischer, 2008:174). 
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Howell (2013:192) framhåller att vi som människor inte kan konstatera existensen av en perfekt 

tolkad verklighet eller en generell teori om den. Dock proklamerar Howell för reflekterande 

forskning i syfte att skapa förståelse för människor och om oss själva. Detta för att skapa en så 

rättfärdig bild av verkligheten som möjligt. Rubin och Babbie (2009:231) menar att forskare 

behöver använda en rad olika mått, tillvägagångssätt och ansatser för att uppnå tillförlitlighet i 

forskningen. Det finns en samstämmighet bland flertalet kvalitativa forskare om problematiken 

avseende bedömning av kvalitativa studiers validitet och giltighet, oavsett vilken typ av 

kvalitativ forskningsansats det är fråga om. 

 

Bryman (2012:390-391) uppger att Guba och Lincoln på liknande sätt talat om kvaliteten i 

kvalitativa studier. Också Guba och Lincoln föredrar begreppen tillförlitlighet och äkthet istället 

för begreppet validitet och reliabilitet, vilka är vanligt förekommande i kvantitativa 

undersökningar. För att en kvalitativ studie ska vara tillförlitlig måste den enligt Guba och 

Lincoln innehålla fyra kriterier, vilka i denna studie översatts till trovärdighet, 

anpassningsbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Shenton (2004) definierar dessa begrepp och 

uppger att en studies trovärdighet definieras av hur troliga eller sannolika studiens resultat är. 

Med begreppet anpassningsbarhet anges vilken grad av neutralitet forskaren haft vid 

genomförandet. Bryman (2012:392) påtalar att forskaren omöjligt kan vara helt objektiv vid 

genomförandet av en studie, men att inga personliga värderingar får förekomma annat än vid 

analysen. Dock uppger Merriam och Tisdell (2016:181) att ett problem med att använda 

dokument som material är att bedöma dess äkthet och riktighet. Även allmänna dokument som 

utges för att vara objektiva och riktiga, innehåller inbyggda fördomar som en forskare kanske 

inte är medveten om. Detta är något som torde kunna vara svårt att se i studier av personakter, 

varför det är viktigt att ha i åtanke. Shenton (2004) menar dock att forskaren kan visa studiens 

neutralitet genom att påvisa att fynd är från resultatet och inte något forskaren själv kommit 

fram till på egen hand. Begreppet pålitlighet innefattar att studiens resultat är konsekvent och 

kan upprepas av andra vilka antar liknande tillvägagångssätt och datainsamlingsmetod. Detta 

är enligt Shenton (2004) svårt inom kvalitativ forskning men forskaren torde ändock försöka se 

till kriteriet. Överförbarhet handlar om hur väl forskaren bereder läsaren möjlighet att förstå 

studiens kontext. Detta för att läsaren ska kunna relatera studiens kontext till kontexter som 

läsaren själv är bekant med.  

 

Denna studie har beaktat Guba och Lincolns förslag till hur en kvalitativ undersökning ska 

uppnå tillförlitlighet. I praktiken har det inneburit att det insamlade materialet har behandlats 

och bearbetats så neutralt som möjligt och att exempel från datamaterialet har presenterats för 

att stödja resultatet. Genom att exemplifiera och underbygga resultatet med tydliga 

beskrivningar om hur resultatet har analyserats kunde även kriteriet trovärdighet uppnås. Vad 

gäller kriterierna pålitlighet och överförbarhet har avsikten varit att beskriva tillvägagångssättet 

så noga som möjligt för att skapa förståelse för kontexten och möjligheten att upprepa en 

liknande studie.  

 

Då materialet till studien har bearbetats gemensamt av dess utförare har det varit viktigt att 

uppnå samstämmighet i kodningen. Detta har även varit viktigt för att öka studiens pålitlighet 

och replikerbarhet. För att undvika enskilda tolkningar av data har materialet i studien kodats i 

nära samarbete. Till att börja med kodades en personakt gemensamt. Detta medförde att ett 

gemensamt tänkande kring vilka koder som innefattades i olika teman uppstod. När materialet 

sedan kodades enskilt diskuterades oklarheter kring koder och teman. Som tidigare nämnts 

utformades en så kallad kodbok i syfte att underlätta och enhetliggöra kodningsprocessen. För 

att öka möjligheterna till replikering och öka förståelsen för tillvägagångssättet finns 

kodschemat att ta del av som bilaga. 
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Etiska överväganden  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning en kunskapskälla som samhället är i behov av för 

att utvecklas, därmed är forskning eftersträvansvärt. Forskning som kunskapskälla är högt 

värderat och det är viktigt att bibehålla denna syn. Hayes och Devaney (2004) framhåller 

svårigheter med att få tillgång till personakter i forskningssyfte. De diskuterar i artikeln 

balansen mellan värdet av forskning och de etiska risker som forskning kan medföra. De har 

sett en förskjutning mot att de mänskliga rättigheterna väger tyngst och att detta bidrar till ett 

försvårande för forskare att få tillgång till datamaterial. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att 

etiska aspekter inom forskningen är centrala för att forskningsresultat ska behålla sitt värde.  

 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra huvudkrav på forskning som bedrivs inom 

humanistiska och samhällsvetenskapliga studier. I denna studie har de fyra etiska kraven 

beaktats vilka är samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet behandlar undersökningsdeltagares rätt att bestämma 

över sin egen medverkan. Kravet avser att samtycke ska inhämtas från undersökningsdeltagare, 

dock med hänsyn till undersökningens karaktär och etiska känslighet. I denna studie har 

uppgifter om klienter hämtats från existerande myndighetsregister, därmed har ingen 

information om studien lämnats vare sig till de klienter eller till de socialsekreterare som 

återfinns i de studerade akterna. Enligt Vetenskapsrådet (2002) behövs i den här aktuella typen 

av studier inte något samtycke från de klienter som akterna handlar om, utan endast samtycke 

från verksamhetschefen på socialförvaltningen som erhåller datamaterialet. Informationskravet 

innebär att de som inkluderas i studien ska informeras om dess syfte, tillvägagångssätt och 

frivillighet. Som tidigare nämnts har samtycke endast efterfrågats av socialtjänstens 

verksamhetschef och därmed har endast denne informerats om dessa punkter. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda som samlats in endast får användas i 

vetenskapligt syfte. Konfidentialitetskravet innebär att de insamlade personuppgifterna förvaras 

oåtkomligt för obehöriga i syfte att bevaka de enskildas integritet. I praktiken har detta inneburit 

att all data och känsligt material har behandlats inom socialtjänstens fysiska arbetsplats. När 

materialet inte studerades förvarades det inlåst i socialtjänstens arkiv. Vidare har allt material 

avidentifierats för att bibehålla ett konfidentiellt förhållningssätt. Efter det att materialet var 

färdigbehandlat har samtligt datamaterial som kan härledas till enskilda makulerats. Med 

datamaterial menas de kopior av originaldokument där enskildas identiteter kan avläsas. 

Originalmaterial från personakterna har förvarats i enlighet med de sekretesslagar som 

socialtjänsten följer. Hayes och Devaney (2004) beskriver vikten av att säkerställa 

konfidentialitet, vilket kan göras genom att se till att ingen information i studien kan härledas 

till en enskild klient.  
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Resultat och analys 

I denna del kommer resultatet från aktstudien att presenteras. I de akter som studerats har vissa 

mönster kunnat utrönas vad gäller förändringsprocessen hos barn med sina familjer vilka har 

genomgått behandling av SPBT. Det här kapitlet avser att presentera dessa mönster och 

analysera dessa utifrån teorin om empowerment. Dels kommer likheter och skillnader mellan 

fallen belysas och dels kommer förändringsprocessen i de enskilda akterna att skildras. 

Anledningen till detta är att denna undersökning avser att skapa förståelse för förhållandet 

mellan helhet och delar. Detta är i enlighet med undersökningens hermeneutiska 

utgångspunkter och främst den hermeneutiska cirkeln.  

 

För att ge en överblick över förändringsprocesserna hos var och ett av barnen med sina familjer 

- inkluderande vad som till viss del har föranlett behandling av SPBT och utfallet av 

behandlingen - kommer dessa att inledningsvis presenteras. Därefter kommer var och ett av de 

teman som framträtt vid den tematiska analysen presenteras: känslomässig och beteendemässig 

utveckling, familjesituation och social situation samt utveckling i skolan. Dessa teman syftar 

till att skapa förståelse för förändringsprocessen inom de områden som SPBT har som mål att 

befrämja. Dessa mål är ökad kommunikation och känsloreglering samt att barnets skolnärvaro 

ska förbättras, det sista målet är att stärka familjens färdigheter att söka hjälp via öppenvården. 

 

Vad som är viktigt att ha i åtanke är att det inom vissa områden var svårt att se en 

förändringsprocess, då dokumentationen var bristfällig. Det var i vissa fall svårt att avgöra om 

någon företeelse existerade, hade försvunnit eller ändrats under tidens gång. Det är naivt att 

anta att en företeelse som nämnts en gång innan behandling av SPBT har förbättrats med 

motiveringen att det inte nämnts efter att behandlingen avslutats. Dokumentationen angående 

klienters tillvaro var alltför kortfattad för att omsluta de komplexa liv som de handlar om. De 

förändringar som belyses nedan är endast tolkade utifrån vad som uttryckligen har gått att utläsa 

av dokumentationen.  

 

Kontakten med socialtjänsten efter behandling av SPBT 
I den första delen av resultatkapitlet kommer frågeställningen om hur barnens kontakt med 

socialtjänsten efter avslutad behandling att presenteras. I akterna har det framkommit att vissa 

barn erhållit kontakt med socialtjänsten efter att behandlingen var avslutad. I andra fall har 

barnen med familj avslutat sin kontakt med socialtjänsten; i deras fall skedde avslut av 

kontakten i tidsspannet mellan för bara ett par månader sedan och så långt tillbaka som för tre 

år sedan. 

Förståelse för tolkning av akterna 
I analysen har två aspekter beaktats. Den ena aspekten är huruvida kontakten med socialtjänsten 

var avslutad och den andra aspekten är huruvida SPBT bidragit till en förändringsprocess hos 

barnen med sina familjer. Till att börja med bör ett förtydligande göras gällande hur avslut av 

kontakten med socialtjänsten har tolkats i denna studie. Å ena sidan har de akter som har 

avslutats hos socialtjänsten tolkats som ett positivt utfall av förändringsarbetet som SPBT och 

andra insatser bidragit till. Å andra sidan var en del av de akter som fortfarande var aktuella att 

betrakta som positiva så till vida att förändring i viss utsträckning har skett även där. Huruvida 

de akter som har avslutats var att betrakta som mer positiva för SPBT:s vidkommande än de 

akter som inte hade avslutats är därmed något som är svårt att uttala sig om. En annan svårighet 

i bedömningen av förändringsprocesserna utgjordes av det faktum att behandling av SPBT har 

beviljats vid olika tidpunkter inom ett relativt vitt tidsspann. Detta har försvårat jämförelser av 
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förändringsprocesserna i akterna. En del barn har avslutat sin kontakt med socialtjänsten samt 

spenderat flera år efter behandlingen av SPBT medan andra nyligen har avslutat sin kontakt.   

 

Det har funnits anledning att förstå avslut med socialtjänsten som att inget behov av fortsatt 

stöd av socialtjänsten har förelegat. När kontakten har avslutats mellan barnet och socialtjänsten 

innebär dock detta flera möjliga utfall: 

1. Ingen kontakt med myndighet eller öppenvård sker. 

2. Kontakt med öppenvård sker utan inblandning av socialtjänsten. 

3. Kontakt med BUP eller annan psykiatrisk vårdinstans sker utan inblandning av 

socialtjänsten. 

Oavsett vilket av ovanstående utfall kontakten har utmynnat i, tolkades det i denna studie som 

positivt, dock i olika hög grad. Anledningen till denna tolkning var dels de begränsningar 

studiens empiriska material bringade - barnens kontakt med andra myndigheter och 

vårdinstanser har inte dokumenterats i personakterna - och dels att utfallen harmoniserade med 

SPBT:s mål med behandlingen. Detta tillsammans med att uppsatsen har syftat till att nå 

förståelse för förändringsprocesserna utifrån socialtjänstens personakter, vilket har medfört att 

avslutad kontakt har setts som ett positivt utfall. I många av fallen har det också varit svårt att 

urskilja i vilken grad som just behandlingen av SPBT har bidragit till en förändringsprocess, då 

det tycks vara vanligt att andra insatser beviljades strax efter SPBT. 

 

Avslutade kontakter inom socialtjänsten 

I de akter där kontakten med socialtjänsten var avslutad, har avslutet skett antingen direkt efter 

behandling av SPBT eller efter ytterligare insatser. Nedan följer en redogörelse för vilka 

insatser barnen har erhållit samt hur barnens förändringsprocess har tolkats. 

Förändringsprocessen presenteras såväl enskilt för var och ett av barnen som i relation till 

varandra.  

Rutan nedan syftar till att ge en överskådlig blick över när kontakten avslutades. 

 

 
              Figur 1. Barn vars kontakt med socialtjänsten är avslutad.                      

 

Sundell et al. (2004) har funnit i en studie att 30 % av barnen återigen blir aktualiserade hos 

socialtjänsten inom ett år och inom fem år har drygt hälften blivit aktualiserade igen. Utifrån 

detta torde det vara svårt att uttala sig om hur hållbar förändringen faktiskt är, då ingen av 

barnen varit utan stöd i längre än tre år. Nedan presenteras varje akt vilka har tolkats i relation 

till empowerment. Behandlingen av SPBT har utgjort brytpunkten för barnets föregående och 

efterkommande kontakt med socialtjänsten. Förändringsprocesserna har tolkats med hänsyn till 

kontakten såväl före som efter behandlingen. 

 

H: Sista kontakten för tre år sedan. SPBT sista insatsen. 

G: Sista kontakten för ett år sedan. SPBT sista insatsen. 

K: Sista kontakten för ett år sedan. Kontakt utifrån vilja att bli fri 

      från missbruk samt att få remiss till psykiatrin. 

L:  Sista kontakten för sex månader sedan, kontaktpersonsinsats 

     avslutades. 

A: Sista kontakten för två månader sedan. SPBT sista insatsen. 
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Vad gäller L och A så avslutades kontakten nyligen vilket har medfört svårigheter i att uttala 

sig om huruvida förändringsprocessen är tillräcklig för att barnen fortsättningsvis kommer att 

stå utom kontakt med socialtjänsten. 

 

I A:s fall tycks familjen blivit stärkt av behandling av SPBT och den förändring familjen 

genomgått kan tolkas på ett positivt sätt utifrån empowerment. Familjemedlemmarna tycks ha 

blivit medvetna om sin situation samt erhållit individuella verktyg för att själva bemästra den. 

Detta är i enlighet med den freudianska traditionens perspektiv på vad behandlares arbete med 

klienter ska sträva efter (Rønning, 2007:43). Behandlare från SPBT beskriver att situationen i 

hemmet blivit lugnare och mycket bättre, men att problematik kvarstår. A:s mamma uttrycker 

att “[...] SPBT:s arbete har bidragit till en positiv förändring i A:s liv”. Socialtjänsten och 

SPBT ser behov av fortsatta insatser, men varken mamman eller A vill ha något mer stöd. 

Socialsekreteraren ser att “A:s mamma har en god överblick vilka resurser som finns att tillgå” 

vilket torde kunna härledas till att de har tilltro till hennes förmåga att senare söka hjälp om så 

krävs. Detta är i enlighet med SPBT:s mål om vad familjen ska klara efter genomgången 

behandling. Att tolka utifrån Rønnings (i Rønning, 2007:33) uttalande om empowerment torde 

behandlingen bidragit till att A med familj utvecklat kunskaper och verktyg för att i framtiden 

kunna klara sig på egen hand.  

 

A och mamman har tidigare deltagit i familjebehandling och intensiv hemmabaserad 

familjebehandling (IHF). Utöver detta har A även deltagit i barngrupp om skilsmässa i 

öppenvårdens regi. SPBT är således en i raden av insatser och tycks också vara den insats som 

medvetandegjort familjen om sin situation samt hur de ska göra för att undvika liknande 

situationer. Rønning (2007:41-42) menar att individer behöver bli medvetna om sin situation 

för att kunna övervinna det som håller dem nere. För att en familj ska vara mogen att genomgå 

en förändring behöver behandlare starta processer vilka kan stärka familjen i tron på sig själva. 

Det torde vara tydligt att SPBT startat processer inom familjen då situationen tycks blivit 

lugnare. Det bör dock förtydligas att viss problematik kvarstår vilket innebär att familjen har 

mer att arbeta med. Detta går att förstå som den tidskrävandeprocess som Husom Løken 

(2007:156-157) menar att empowerment är. SPBT behandlar i tre månader men att genomgå en 

förändring kan ta längre tid. Tengqvist (2007:81) framhåller att empowerment inbegriper en 

resa avseende en mer positiv självbild hos familjemedlemmarna. Om processerna som startats 

i familjen är tillräckliga för att familjen ska klara av kvarstående problematik kan endast 

framtiden visa.  

 

I L:s akt är det däremot tydligt att den förändringsprocess som SPBT bidragit med inte är 

tillräcklig vad gäller empowerment. Behandlare från SPBT tycks ha lyckats medvetandegöra 

familjemedlemmarna, men att de inte varit i stånd att ändra sin situation. Detta är i likhet med 

hur Rønning (2007:42-45) beskriver utfallet av empowermentarbete. Vidare uttrycker 

behandlare från SPBT att L:s förändring är på väg i rätt riktning. 

 

L har påbörjat en utvecklingsprocess med SPBT och behöver nu fortsatt stöd 

för en positiv utveckling. [...] SPBT övergår i IHF i syfte att förhindra avbrott 

för familjen i behandlingskedjan, eftersom SPBT endast behandlar i 3 

månader. 

                                                                                             Socialsekreterare 

 

Utöver att familjen erhåller IHF beviljas även kontaktperson. IHF avbryts då situationen hemma 

förvärras och L placeras därmed i olika boendeformer. Först placeras L i familjehem sedan i 

boende i regi av Statens institutionsstyrelse (SiS) samt enligt Lagen (1990:52) med särskilda 
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bestämmelser om vård av unga (LVU) på hem för vård och boende (HVB) respektive i hemmet. 

IHF tycks inte vara tillräcklig för att fortsätta arbeta med den utveckling som familjen påbörjat 

med SPBT, då L placeras utanför hemmet. Under placeringarna enligt LVU kan ses att 

förändringsprocessen går i en mer positiv riktning. Sammantaget tycks SPBT:s arbete i familjen 

bidragit till en viss förändring, vilken familjen inte kan vidhålla på egen hand. 

Socialsekreteraren påtalar att SPBT har en kort behandlingstid vilket torde vara ett uttryck för 

otillräcklighet i detta fall. Utifrån empowerment (Rønning, 2007:33) kan detta relateras till att 

familjen blivit medvetandegjord inom vissa plan men inte erhållit tillräcklig hjälp för att 

utveckla sina strategier och uppnå en långsiktig förändring. Detta kan även förstås som den 

tidskrävande process som empowerment består i (Husom Løken, 2007:156-157). 

 

K:s behandling av SPBT tycks bidra till ett bättre mående, men det finns fortsatta svårigheter 

och måendet pendlar. Angående familjens gemensamma utveckling så har SPBT:s insats fått 

positivt gehör från familjen. SPBT tycks ha hjälpt K att bemästra sitt mående till viss del samt 

erhållit familjen med strategier vad gäller kommunikation. Detta skulle kunna härledas till 

empowerment inom den liberala styrningsstrategin. Behandlarna har i dialog med familj kunnat 

bidra till medvetenhet samt att familjen givits möjligheter att utveckla sina resurser (Villadsen 

i Askheim, 2007:29). SPBT bedömer “[...]att insatsen varit till stor nytta för K och K:s familj 

och att ett avslut mellan familjen och SPBT kan ske.”. Trots detta positiva utlåtande lyfter SPBT 

föräldrarnas behov av ytterligare stöd från psykoterapeut för att familjens förändringsarbete ska 

kunna fortgå. Detta förfarande skulle kunna tolkas som att familjen behöver mer tid för att bli 

stärkta i sin situation, vilket kan förstås utifrån Husom Løkens (2007:156-157) syn på 

empowerment. Det torde även kunna tolkas utifrån Rønnings (i Rønning 2007:33; Rønning, 

2007:41) tankar om empowerment. De processer som behandlare från SPBT startat i familjen 

är inte tillräckliga för att familjens kunskaper och färdigheter ska kunna bli så pass höga att en 

långsiktig förändring på alla plan blir möjlig. Dock tyder det på att behandlarna lyckats 

medvetandegöra familjemedlemmarna, vilka förvisso varit i stånd att genomgå en förändring 

inom vissa områden. 

 

Två år efter att behandling av SPBT avslutats söker K hjälp hos socialtjänsten för sitt 

drogmissbruk och en remiss skickas till psykiatrin. Det är tydligt att K är medveten om vilken 

hjälp som behövs för att bli drogfri och K driver sin vilja igenom. K:s handlande kan härledas 

till empowerment inom den marknadsorienterade inriktningen. K vill och vet sitt eget bästa 

(Clarke, 2005). Detta framgår när K ber om remiss till psykiatrin för ett fortsatt arbete med sitt 

drogmissbruk. Att söka hjälp kan ses som en vilja till förändring och att K kommit till insikt 

om sin situation, vilket även skulle kunna härledas till empowerment enligt Rønning (2007:41). 

K har fått kunskaper och färdigheter för att möjliggöra ett steg mot förändring av sin situation. 

Att behandling av SPBT skulle ha bidragit till denna process kan dock vara svårt att påvisa, då 

behandlingen avslutats två år tidigare. 

 

Det finns flera likheter mellan G:s och H:s akter. Till att börja med är behandlings- och 

insatskedjan kort, där SPBT är den avslutande länken. Vidare är dessa akter de som tydligast 

uppvisar ett positivt utfall av SPBT:s behandling. Barnen har inte beviljats ytterligare insatser 

och inte heller varit i behov av fortsatt eller återupptagen kontakt. Detta skulle kunna tyda på 

att barnen med familjer genomgått den resa som Tengqvist (2007:81) talar om. De processer 

som startats har möjliggjort att familjerna tagit ansvar och kontroll över sina liv (Tengqvist, 

2007; Gutiérrez, 1990). För att familjerna ska känna ansvar och kontroll behöver behandlare 

från SPBT starta processer i familjerna som bidrar till medvetandehöjning (Rønning, 2007:41). 

Rønning (i Rønning, 2007:33) hävdar att var och en av familjemedlemmarna behöver erhålla 
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kunskaper och färdigheter för att kunna handla annorlunda. Dessa två steg tycks återfinnas i 

båda G:s och H:s fall.  

 

I G:s akt framkommer tydliga kopplingar till empowerment, då det beskrivs att “Familjen är 

mottagliga och tar till sig av råd. Familjen ser att deras agerande gör skillnad.”. Detta 

uttalande torde vittna om att empowerment skett utifrån den terapeutiska positionen. Detta kan 

förstås då behandlare har givit råd om hur familjen ska agera. Det kan kopplas till en 

maktdimension där de professionella bestämmer riktningen för handlandet (Askheim, 2007:26). 

Både socialsekreterare och behandlare från SPBT lovordar familjens arbete och behandlare från 

SPBT menar att familjen har förmåga att omsätta nya strategier till praktik. Att familjen funnit 

nya sätt att hantera en situation på torde innebära att de först blivit medvetna om hur tidigare 

agerande påverkade utfallet av situationen. Först när de blivit medvetna om detta kan familjen 

vara mottaglig för att erhålla kunskaper och färdigheter för att handla annorlunda. Därigenom 

kan familjen vara förmögen att genomföra en förändring (Rønning, 2007:43). Vidare uttrycks 

att det också finns goda framtidsutsikter vad gäller familjens förmåga att hantera situationer. 

Detta kan förstås genom att socialsekreteraren efter avslutad behandling beskriver att “Familjen 

har tillgodosett sig strategier vilket de visat genom hur de hanterar situationer”. Sammantaget 

beskrivs att “SPBT:s insats har varit framgångsrik för hela familjen” och att G med familj 

blivit medvetna om sin situation och sitt handlande. Uttalandet vittnar om att familjen tagit 

kontroll över sin situation. Detta är väl i linje med vad både Gutiérrez (1990) och Rønning 

(2007:41) menar att den individuella empowermentprocessen syftar till. 

 

I H:s akt kan kopplingar till empowerment göras avseende att familjen stärkts i att hantera sin 

situation. Innan behandlingen av SPBT påbörjades uppgav H:s mamma“[...]att hon inte har 

verktyg för hur hon ska bemöta eller behandla H när H gör dumheter”. Under behandlingen 

beskriver SPBT att “[...]det fungerar mycket bra hemma hos H, det är lugnt”. Detta tydliggör 

förändringen i termer av vad både Tengqvist (2007:81) och Rønning (i Rønning, 2007:33) 

menar att empowermentinriktat arbete ska sträva efter. Mamman har tillgodogjort sig 

tillräckliga strategier för att hantera situationer som hon tidigare inte klarat av. Med andra ord 

tycks mamman upplevt en ökad känsla av kontroll och makt över situationen, vilket är målet 

med empowermentinriktad behandling (Gutiérrez, 1990). 

 

Fortsatt aktuella barn inom socialtjänsten 

I detta avsnitt kommer förändringen och insatskedjan för de barn som var fortsatt aktuella att 

presenteras. Dessa barn har erhållit flera insatser efter behandlingen av SPBT. Vilka insatser 

barnen tagit del av kommer att presenteras efter att den nuvarande kontakten sammanfattats. 

 

Rutan nedan syftar till att ge en överskådlig bild över den nuvarande kontakten. 

 

 
                              Figur 2. Kontakten med socialtjänsten för de barn som är fortsatt aktuella. 

F:  Aktuell i nuläget utifrån professionell diskussion om insatser ska beviljas 

      utifrån Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

      (LSS) eller SoL.  

B:  Aktuell i nuläget utifrån att socialtjänsten och BUP samverkar kring   

      kommande insats.  

E:  Aktuell i nuläget utifrån övervägande om fortsatt vård vid SoL-placering.  

D:  Aktuell i nuläget utifrån att mamman önskar stöd i föräldrarollen. 

C:  Aktuell i nuläget utifrån kontaktpersonsinsats inom skolan. Även inkommen 

orosanmälan.  
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I dessa akter har det framgått att familjerna inte givits tillräckliga verktyg för att kunna hantera 

sina situationer på egen hand. Detta tog sig i uttryck då familjerna hade upprepad kontakt med 

socialtjänsten efter att behandlingen av SPBT var avslutad. Gemensamt var att den fortsatta 

kontakten har präglats av hjälpbehov och planering av framtida insatser.  

 

E:s familj erbjöds till en början behandling av SPBT men avstod. Dock genomgick familjen 

behandlingen vid ett senare tillfälle. Vid behandlingens början uttrycker föräldrarna 

förhoppningar på SPBT i form av “[...] att behandlingen ska hjälpa dem att hitta strategier i 

relation till E och även strategier till E.”. Efter genomgången behandling bedömer 

socialsekreteraren att behov av öppenvård finns. Föräldrarna har fortsatt behov av att hitta 

förhållningssätt till E över tid. Efter att behandlingen av SPBT avslutats påbörjas familje-

behandling samt personligt stöd inom öppenvården. E:s föräldrar avslutar familjebehandlingen 

eftersom “[...]de anser att de inte längre behöver stöd i kommunikationen. De samarbetar 

bättre och har mer tillit till varandra.”. Detta uttalande tyder på att föräldrarna blivit medvetna 

om sin situation. Vidare tycks de även ha utvecklat sina färdigheter för att vara i stånd att ändra 

vad som hållit dem nere. Detta är väl i linje med vad Rønning (i Rønning, 2007:33; Rønning, 

2007:41) menar att empowermentinriktat arbete ska bidra till. Vid ett senare tillfälle avslutas 

insatsen personligt stöd då den inte är tillräcklig för E som istället placeras med samtycke på 

HVB. Under placeringen får E kognitiv beteendeterapi (KBT) och under denna tid tycks stora 

förändringar ske hos E. 

 

E har kunnat uttrycka vad som varit jobbigt och själv kommit på strategier för 

att kunna hantera situationen. [...] E har gjort framsteg inom känslomässig- 

och beteendemässigutveckling. E har större förmåga att reglera känslor och 

har ett bättre bemötande. Dock har E svårt att sätta ord på känslor och se sin 

del i konflikter.                                                                  

KBT-behandlare under HVB-placeringen 

 

Behandlare på HVB uppger att E har jobbat mycket med sig själv och gjort framsteg. Vid tiden 

för aktstudien skulle socialtjänsten göra ett övervägande huruvida SoL-placering ska fortlöpa. 

Vad som går att utläsa av denna förändringsprocess utifrån empowerment är att behandlingen 

av SPBT inte tycks varit tillräcklig. Detta skulle kunna tolkas som att E inte fått den 

behandlingstid som var nödvändig för att E skulle genomgå en långsiktig förändring. Husom 

Løken (2007:156-157) påpekar att förändring tar tid och att empowermentprocessen är 

tidskrävande.  

 

Cruikshank (1999:68-69) har kritiserat empowermentarbetet och har hävdat att det är en 

expertstyrd process mot expertens utsatta mål. Föräldrarna uttryckte en önskan om att få hjälp 

att erhålla strategier såväl för som mot E. SPBT tycks inte ha lyckats bistå familjen med detta 

då fortsatt behov i förhållningssättet mot E förelåg. Det kan tänkas att behandlare från SPBT 

uppfattade att familjen behövde arbeta mot andra mål, vilket medförde att föräldrarna inte erhöll 

tillräckliga strategier för att klara av situationen. Den stora förändringen tycks ske under 

placeringen på HVB, vilken kan tolkas som att E där har medvetandegjorts om vad som hämmar 

E samt utvecklat sina personliga resurser för att vara i stånd att ändra sin situation (Rønning i 

Rønning 2007:33; Rønning, 2007:41). Det är svårt att utläsa huruvida SPBT bidragit till ökade 

medvetenhet då detta kan ske utan att individer är förmögna att genomgå en faktisk förändring 

(Rønning, 2007:42).  

 

I F:s akt framgår att F under behandling av SPBT även har pågående dialektisk beteendeterapi 

(DBT). Av dokumentationen framkommer att F:s självskadebeteende upphör under denna tid. 
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Efter behandlingen av SPBT uppger mamman att F har mognat en del men att det dåliga 

måendet består. Mamman framhåller även att F har hittat strategier under behandlingens gång, 

“När F mår dåligt brukar F baka, oftast på natten.”. Det är svårt att uttala om dessa strategier 

är till följd av SPBT eller DBT, men oavsett är de att tolka som något positivt. Att baka kan för 

F vara en strategi för att få kontroll över sitt mående och därmed återfå känslan av kontroll över 

sitt liv. Detta är enligt Gutiérrez (1990) det huvudsakliga målet som empowerment på 

individnivå ska sträva efter. Vidare framkommer ytterligare uttalanden som kan tolkas som 

positiva, “Både F och mamma berättar att situationen mellan dem är mycket bättre och 

stabilare [...]” än innan SPBT. Det tyder på att behandlare lyckats medvetandegöra familjen 

om situationen och att de, sedan kunnat utveckla en bättre inbördes relation. Detta går att förstå 

utifrån Rønnings (2007:41) tankar om att individer behöver genomgå en process av 

medvetandehöjning för att förstå hur de ska agera för att inte hamna i liknande situationer. Det 

tycks även tyda på att behandlarna lyckats utveckla familjens egna resurser för att förbättra sin 

situation (Rønning i Rønning, 2007:33). Dock påtalar mamman att det fortfarande är jobbigt. 

Det sista som framkommer av dokumentationen är att F, vid ett bråk i hemmet, uttrycker ett hot 

om att ta sitt liv. Det går inte att utläsa om det är endast är ett hot eller ett tecken på en verklig 

önskan om att ta sitt liv. 

 

F:s behandlingskedja har präglats av en längre kontakt med BUP och DBT. Vidare har stödet i 

skolan utökas och F får hjälp av en stödlärare. Utöver detta har mamman på eget initiativ gått 

föräldrautbildning samt fått samtalsstöd via öppenvården. Därefter genomgick familjen 

behandling av SPBT, vilken följdes av att F beviljades personligt stöd via öppenvården. Det 

personliga stödet har främst varit inriktat mot skolan och beskrivs vara framgångsrikt. Att F 

med familj genomgått flertalet insatser kan förstås i relation till empowerment som en 

tidskrävande process för förändring (Husom Løken, 2007:156-157). Vad som är viktigt att ha i 

åtanke är att de tidigare insatserna inte med säkerhet präglats av empowerment, vilket kan ha 

medfört att processen blivit än längre. F är i nuläget aktuell utifrån en professionell diskussion 

mellan barnhandläggare och LSS-handläggare. Diskussionen handlar om vilken insats F ska få 

härnäst, då mamman uttryckt ett behov av stöd vilket motsvarar en 50-75 % anställning. Av det 

som framkommit kan antas att F har ett dagligt behov av stöd över tid, vilket behandling av 

SPBT inte syftar till att ge. I och med att tiden fortlöpt blir det förståeligt att behandlingen av 

SPBT redan från början torde varit otillräcklig då F är i behov av ett mer långsiktigt stöd.  

 

B har likt F haft tidigare kontakt med BUP. Efter att behandling av SPBT avslutats har 

samverkan mellan socialtjänsten och BUP skett. Det har diskuterats huruvida framtida stöd ska 

utformas, ”[…]mamma och Soc ser att B har behov av massiva insatser.”.  

 

I B:s familj var SPBT:s initiala mål att få ut B från BUP-akuten, vilket de lyckades med. Såväl 

SPBT, mamma och B är nöjda med behandlingen. Ändock framkommer att mamma vill 

förebygga bakslag då hon är rädd att B ska falla tillbaka till sitt dåliga mående om allt stöd 

försvinner samtidigt. Efter genomgången behandling av SPBT beskriver B att “[...] allt är 

perfekt.”, men därefter sker ett bakslag vad gäller mående och självskada. Utifrån Cruikshanks 

(1999:68-69) kritik av empowerment kan det tänkas att behandlare från SPBT riktat mycket 

uppmärksamhet mot att uppnå sitt mål, det vill säga att få ut B från BUP-akuten. Detta kan ha 

inneburit ett åsidosatt arbete vad gäller att få familjen att utveckla sina resurser för att vara i 

stånd att genomgå en förändring. Detta tycks vara i linje med den kritik Rønning (i Rønning, 

2007:33) riktat mot professionella inom socialt arbete. Han menar att professionella inte 

utvecklar klienternas egna verktyg i tillräcklig utsträckning. Behandlare från SPBT uppfattade 

dock att “B:s mående har förbättrats under insatsens gång.”. Detta tyder på att B erhållit vissa 

kunskaper vilka bidragit till att B lyckats erövra sin mentala fastlåsthet vad gäller måendet. 
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Avslutningsvis ger B:s mamma uttryck för att ett inslag av empowerment funnits i det arbete 

som utförts, då B tycks blivit medvetandegjord om sin situation. Detta framkommer av citatet 

nedan. 

 

B har i och med SPBT och DBT fått lära sig sådant som B ska arbeta med, det 

som B behöver är att få en knuff och riktning på hur det ska gå till. Att komma 

igång, ges verktyg att utnyttja lärdomen. B behöver få göra ett avslut med det 

gamla, inte fastna i det.                                                        

                                                                                                             

         Mamma till B 

 

Citatet vittnar som sagt om att B blivit medveten, dock tycks inte B ha fått adekvat hjälp att 

använda och utnyttjat sina egna resurser för att kunna genomgå en förändring.  

 

D:s akt är unik i två avseenden. D har visat omfattande avsaknad av motivation och missnöje 

med samtliga insatser - både innan och efter SPBT. Innan behandling av SPBT avslutar D på 

eget initiativ både sin psykologkontakt på BUP och sin samtalskontakt via öppenvården. 

Mamman säger att ”D är ute efter en quick-fix och inte förstår att behandling tar tid.”. Citatet 

vittnar om att mamma förstår att förändring i enlighet med empowerment är tidskrävande 

(Husom Løken, 2007:156-157). SPBT uppger att de inte heller lyckats nå fram till D, vilket kan 

utläsas av att “[...]det har inte blivit bättre sedan SPBT kom in i bilden. Det har snarare blivit 

sämre.” Angående självskadeproblematiken uppges D ha egna strategier och det är tydligt att 

varken BUP eller SPBT når fram med sin behandling. Till följd av detta beviljas DBT. Det 

finns ingen dokumentation om huruvida D är mer mottaglig för DBT eller utfallet av terapin. 

 

Vidare framkommer att behandlare från SPBT inte kunnat arbeta med familjen på de sätt 

behandlarna önskat. Föräldrarna har en pågående konflikt vilket gör att SPBT:s arbete hamnar 

i skymundan. D:s pappa uttrycker under behandlingen att han önskar mer stöd utifrån D:s 

problematik. SPBT framhåller i samklang med detta att föräldrarna behöver fortsatt stöd i 

föräldrarollen. När SPBT ska lämna familjen gör de en orosanmälan gällande att barnen far illa 

i föräldrarnas eskalerande konflikt. Föräldrarna bokar möte på familjerätten samtidigt som de 

beviljas enskilda samtalskontakter via öppenvården. Att “[…]mamma önskar stöd i 

föräldrarollen, exempelvis avlastning” är det sista dokumenterade och är det som är 

anledningen till att D i nuläget är aktuell på socialtjänsten. Denna akt skildrar SPBT i ett 

intressant perspektiv, då det är det enda tydliga exemplet där behandlarna inte når fram. Det 

tycks inte finns något som tyder på att behandlarna lyckats med ett empowermentinriktat arbete. 

Dock torde det inte gå att utesluta att behandlarna inte lyckats medvetandegöra familjen om sin 

situation, då detta skulle kunna ske utan att familjen erhåller färdigheter att genomgå en 

förändring (Rønning, 2007:41).  

 

C hade tidigare kontakt med BUP utifrån sitt självskadebeteende vilket C slutade med under 

behandling av SPBT. Det finns anledning att tro att SPBT bidragit till en positiv förändring 

avseende självskadeproblematiken då behandlarna beskriver att ”[…]C nu gör goda saker för 

sig själv.”. Detta uttalande vittnar om att självskadebeteendet inte bara upphört, utan också 

ersatts av positiva beteenden. Det torde kunna härledas till att C blivit medveten om sin situation 

samt varit i stånd att övervinna sin mentala fastlåsthet (Rønning, 2007:42). Vidare vittnar 

uttalandet även om att C givits möjlighet att utveckla sina egna resurser, vilket är i enlighet med 

vad Rønning (i Rønning, 2007:33) menar att behandlare ska bistå klienter med. Efter att 

behandlingen av SPBT avslutats har familjen kontakt med öppenvården som föreslår att 

familjen ska gå IHF. Mamman väljer att avstå då hon inte anser att det finns utrymme för 
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behandling. Utifrån det freudianska perspektivet på empowerment kan tolkning göras om att 

behandlarna inte lyckats medvetandegöra mamman om situationen vilket resulterar i att hon 

inte är mogen att genomföra det förändringsarbete som krävs (Rønning, 2007:41). Det skulle 

även kunna tolkas utifrån Cruikshanks (1999:68-69) kritik av empowerment. I sådana fall skulle 

mammans motstånd kunna vara ett uttryck för att hon inte delar synen på vad familjen behöver 

arbeta med. Mamman och öppenvårdsbehandlarna kan således ha olika mål med den fortsatta 

förändringen. 

 

För tillfället är kontaktperson den enda insatsen C erhåller. Syftet med insatsen är att ge 

personligt stöd i skolan, vilket i relation till de övriga fyra akterna kan förstås som ett mindre 

omfattande stöd. Dock inkom i slutet av det studerade kontaktförloppet en orosanmälan från 

skolan vilken motsäger den positiva utveckling som kunnat skymtas i övrig dokumentation om 

C. Oron beskrevs på många plan, såväl mående som beteende samt skolsituationen. Detta torde 

vittna om att C trots allt inte genomgått någon förändring, vilket framstår som motsägelsefullt 

i förhållande till den utveckling som ansågs vara av positiv karaktär. Det sista som förekommer 

i dokumentationen tycks tyda på att behandlare inte lyckats hjälpa C att utveckla sina resurser 

för att övervinna sin situation. Enligt Rønning (2007:42) kan det förstås som att C blivit 

medvetandegjord men inte varit i stånd att genomgå en långsiktig förändring.   
 

Sammanfattning 

I de akter där kontakten med socialtjänsten har fortlöpt var det ändock möjligt att tyda 

förändrings-processer vilka tycks kunna härledas till SPBT:s arbete. Förändringarna i en positiv 

utveckling såg ut på olika sätt men det som är gemensamt var att barnen och föräldrarna har 

utvecklat sina egna resurser. Dessa resurser kan utifrån empowerment tolkas som att familjerna 

blivit medvetna om sin situation och kunnat använda samt dra nytta av sina färdigheter. I 

praktiken innebär detta att familjerna funnit nya sätt att hantera liknande situationer på. För att 

familjerna ska kunna genomgå denna förändring behöver de tro på sig själva och känna att de 

har kontroll över sina liv (Rønning i Rønning 2007:33; Rønning, 2007:41; Gutiérrez, 1990; 

Tengqvist, 2007:81).  

Vanligt förekommande var att SPBT avslutade sin behandling samtidigt som fortsatta 

stödinsatser planerades. Det är tydligt att SPBT:s behandling inte var tillräcklig alla gånger. I 

dessa fall kan det antas att en medvetandehöjning i familjerna har skett, men att de behöver 

ytterligare stöd för att vidhålla den påbörjade förändringen. Detta är något som kan förklaras 

med att en förändring är något som är krävande att åstadkomma och att behandling enligt 

empowerment tar tid (Rønning i Rønning, 2007:33; Husom Løken, 2007:156-157). Det bör 

påminnas om att SPBT:s arbete endast sker i tre månader vilket tillsynes kan vara en för kort 

behandlingstid för de familjer som har en komplex problematik. Att familjerna beviljats fortsatt 

stöd kan även förstås i relation till att behandlarna och socialtjänsten försökte ändra familjens 

förutsättningar. Detta kan tolkas utifrån Rønnings (2007:43) tankar om att empowerment måste 

ske på såväl mikronivå som makronivå. Familjerna behöver själva se möjligheterna med att 

förändra sin situation, samtidigt som ramarna runt dem behöver ändras. 

Resultatet visar att förändringsprocessen kan vara expertstyrd. Detta är något som kan förstås 

utifrån Cruikshank (1999:68-69). Familjerna har uttryckt vissa mål med behandlingen och 

SPBT har fokuserat på andra områden. Det kan vara en förklaring till att det kan finnas 

motsättningar i empowermentprocessen vilket också kan förklara att dessa familjer inte 

genomgår en förändring inom alla plan.  
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Samband mellan insatser före och efter behandling av SPBT 

Utifrån denna analys har ett mönster setts mellan omfattningen av insatser och fortsatt kontakt 

med socialtjänsten. Samtliga barn har erhållit minst en insats innan behandlingen av SPBT. De 

flesta barnen har haft kontakt med BUP, vilket är en insats som står utanför socialtjänstens 

repertoar. Utifrån grupperingen av barn som är aktuella hos socialtjänsten respektive barn som 

avslutat sin kontakt kunde skillnader ses avseende hur den tidigare kontakten med socialtjänst, 

öppenvård och BUP sett ut. Dock kan detta vara missvisande då denna studie endast haft 

möjlighet att studera vilka insatser familjerna erhållit utifrån socialtjänstens dokumentation. 

Detta kan ha inneburit att inte all kontakt med BUP och öppenvården är dokumenterad. Vissa 

mönster har kunnat ses. I de fall där kontakten skett i liten omfattning var det vanligast att 

kontakten varit med BUP. I de fall där kontakten varit mer omfattande bestod kontakten av 

insatser i olika kombinationer av BUP, familjebehandling, IHF, DBT och öppenvårdsinsatser 

olika slag. Detta har tolkats som att den individuella resa som samtliga familjemedlemmar ska 

gå igenom för att uppnå kontroll över sitt liv, tar olika lång tid. I vissa fall var behandlingen 

tillräcklig medan i andra fall var processen mer tidskrävande (Gutiérrez, 1990; Tengqvist, 

2007:81; Husom Løken, 2007:156-157). 

 

Resultatet tycks tyda på att de barn som genomgått flera insatser innan behandling av SPBT har 

ökad sannolikhet att vidhålla en kontakt med socialtjänsten efter SPBT. Ett noterande bör dock 

göras avseende att detta resultat endast omfattar den fortsatta kontakten med socialtjänsten. 

Barnen vars kontakt med socialtjänsten var avslutad kan ändock haft fortsatta hjälpinsatser eller 

kontakter vilka fallit utanför socialtjänstens dokumentation. 

 

De mönster som framkommit har varit svåra att tolka utifrån empowerment men det kan antas 

att de familjer som erhållit mer stöd efter behandlingen av SPBT inte utvecklat tillräckliga 

resurser för att ändra sin situation. Det kan också tänkas att dessa familjer behöver hjälp att 

ändra de förutsättningar som finns runtom familjen. Detta torde tyda på att SPBT:s arbete till 

största del är inriktat på empowerment på individnivå, snarare än makronivå. Denna tolkning 

har kunnat göras utifrån Rønnings (i Rønning, 2007:33; Rønning, 2007:43) beskrivning av 

empowerment.  

 

Känslomässig och beteendemässig utveckling 
I resterande del av kapitlet kommer den andra frågeställningen att behandlas. Genom 

presentation av de teman som uppkom vid analysen, kommer SPBT:s bidrag till förändring att 

illustreras. Socialtjänstens dokumentation har i vissa fall varit bristfällig vilket har medfört 

svårigheter i att se om förändringar skett. Vissa mönster i exempelvis beteende har kunnat 

utrönas men då dokumentationen inte tillåtit någon analys av förändringen har dessa mönster 

lämnats därhän. Anledningen till detta är att frågeställningen som berörs nedan syftar till att 

förstå hur behandling av SPBT bidrar till förändring. Frågeställningen kräver tydliga belägg för 

om en förändring skett eller inte, vilket dokumentationen spelar en viktig roll för att kunna 

besvara. 

 

Mående och självskadebeteende  

I akterna har förändringar avseende barnens mående och självskadebeteende kunnat utläsas. Då 

en förändring varit utläsbar torde barnen blivit medvetna om sin situation samt fått hjälp att 

utveckla sina egna resurser för att hantera sitt mående och självskadebeteende på ett bättre sätt. 

I en av akterna var barnets mående och självskadeproblematik oförändrad efter behandling av 

SPBT.  
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I E:s akt framkommer att E har ett självskadebeteende. E uppges ha jobbat mycket med sig själv 

samt har efter behandling av SPBT varit i stånd att bemästra sitt självskadebeteende och dåliga 

mående. Detta framkommer på följande vis “[...] E har kunnat uttrycka vad som varit jobbigt 

och själv kommit på strategier för att kunna hantera situationen.”. I enlighet med Rønnings (i 

Rønning 2007:33, Rønning 2007:42) tankar om empowerment så ska individer bli medvetna 

om sin situation för att kunna ändra de villkor som gör att individen befinner sig i en svag 

position. Som framgått av dokumentationen tycks en medvetandehöjning ha skett hos E vilket 

bidragit till att E varit i stånd att tala om sin situation. I och med detta tycks även E ha lyckats 

utveckla sina färdigheter för att ta sig ur sitt självskadebeteende och dåliga mående. Citatet kan 

härledas till empowerment utifrån den marknadsorienterade inriktningen. E tycks ha blivit 

medvetandegjord i en dialog med behandlare. Detta har medfört att E själv funnit nya 

förhållningssätt (Villadsen i Rønning, 2007:29). 

 

C har sedan tidigare ett självskadebeteende vilket BUP även erhållit med stöd för. C avslutade 

kontakten med BUP och påbörjade en mer lyckosam behandling av SPBT. Förändringen som 

C genomgått kan tydligt kopplas till SPBT:s arbete - vilket vittnar om att självskadebeteendet 

inte bara upphört - utan också ersatts av positiva beteenden. Behandlare beskriver att “[…] C 

nu gör goda saker för sig själv”. Detta tycks tyda på att behandlarna bidragit till en 

medvetandehöjning och att C har kunnat återta kontrollen över sin situation. Detta går att förstå 

i relation till Gutiérrez (1990) och Rønnings (2007:42) syn på empowermentinriktat arbete. 

Under behandlingen uppmärksammades att C var i riskzonen för att utveckla depression och 

hade behov av aktivering. SPBT var behjälpliga med att söka en kontaktperson till C för att 

förebygga depression och för att se till att C ”[…] tar vara på de goda delarna av sitt liv.”. 

SPBT bistår även med ADHD-medicinering vilket har bidragit till ett bättre mående och att C 

är piggare, gladare samt har mer vilja. Detta kan tolkas som att SPBT ändrar ramarna runt C. 

Det kan tänkas att C inte varit benägen att göra en förändring utan att erhålla medicinering och 

kontaktperson, vilket skulle kunna tolkas som att behandlarna förstärker C:s förmåga att 

övervinna sina hinder (Rønning, 2007:43). 

 

F:s självskadebeteende och suicidalitet upphör i och med behandling av SPBT och samtidigt 

pågående DBT. F mår fortfarande dåligt men har efter SPBT utvecklat sina resurser för att 

hantera detta. Innan SPBT:s behandling beskrivs att F under panikattacker känner sig svag, 

värdelös och hopplös. F beskrivs även bli frustrerad och göra saker utan att tänka sig för. F har 

försökt ta livet av sig tre gånger och ger uttryck för sitt självskadebeteende genom att säga “F 

tycker om att se blod och att känna att F lever. Det tar även bort annan smärta som F känner.”. 

Efter behandling av SPBT framkommer att detta beteende upphört men viss ångest och 

obehagskänslor består. F uppges dock kunna hantera dessa känslor bättre nu, “När F mår dåligt 

brukar F baka, oftast på natten.”. Det torde tyda på att F utvecklat sina resurser för att förbättra 

sin livssituation. När F bakar kan det tänkas att F återfår en känsla av ökad kontroll över sitt liv, 

vilket enligt Gutiérrez (1990) är empowerment på individuell nivå. Detta kan även kopplas till 

Tengqvists (2007:81) tankar om att individen ska göra en individuell resa för att förbättra sin 

självkänsla. Det finns dock vissa tecken på att F inte bemästrat sitt mående till fullo. F beskrivs 

vara ambivalent i sitt humör: ibland glad och trevlig och i andra stunder låg eller arg. Vidare 

framkommer att den personliga hygienen stundvis är bristande. Detta skulle kunna härledas till 

att SPBT till viss del medvetandegjort F om sin situation och att färdigheter inom vissa områden 

utvecklats, vilka inte tycks vara tillräckliga för att F ska genomgå en fulländad förändring. Det 

kan förstås utifrån att empowermentinriktat arbete är en process som tar tid. SPBT:s behandling 

varar endast i tre månader vilket kan anses vara otillräckligt (Husom Løken. 2007:156-157). 

Det sista dokumenterade är att F under ett bråk med familjen hotar med att ta sitt liv, vilket 
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tidigare i kapitlet diskuterats utifrån om det endast är ett hot eller en verklig önskan om att ta 

sitt liv. 

 

I K:s och A:s fall finns tecken på att barnens mående förändrats till viss del under behandlingen 

av SPBT. Trots att SPBT bidrar till ett bättre mående för K, kvarstår svårigheter med mat, sömn 

och mående. Innan behandlingen uppskattade K sitt mående på en skala från ett till tio, där ett 

är det sämsta och tio det bästa. K svarade då att måendet var ungefär ett. Efter genomgången 

behandling skattades måendet till fem eller sex. K beskrivs kunna skymta en ljusning vilken 

kan härledas till den hjälp SPBT bistått med avseende reglering av antidepressiv medicin. Detta 

kan tolkas som att behandlarna möjliggjort en förändring då förutsättningarna runt K har ändrats 

(Rønning, 2007:43).  

 

Innan SPBT:s behandling hade A ett destruktivt beteende och uttryckte suicidala tankar. 

Socialsekreterare framhåller att SPBT har bidragit till en positiv förändring i A:s liv. 

Behandlingen avslutades för två månader sedan och ingen vidare dokumentation finns att tillgå 

om huruvida utfallet tett sig på lång sikt. Det kan dock antas att behandlingen medvetandegjort 

A och bidragit till att A utvecklats och fått användning för sina egna resurser i och med den 

positiva förändringen (Rønning i Rønning, 2007:33; Rønning, 2007:42).  

 

I L:s och B:s fall tycks omfattningen av självskadeproblematiken minskat i och med behandling 

av SPBT. Dock framgår att båda barnen återigen skadar sig själva efter en tid. Det finns inte 

heller någon senare uppdatering om självskadeproblematiken. Det finns tecken på att 

behandlingen av SPBT medvetandegjort dem om sin situation, vilka är de första stegen i ett 

empowermentinriktat arbete för att individerna ska vara i stånd att genomgå en förändring 

(Rønning, 2007:42).  

 

I L:s akt framkommer att behandlarna bidragit till en viss förändring vad gäller L:s mående. 

Innan SPBT skadade L sig själv och hotade med att ta sitt liv. Socialsekreteraren säger att L 

“[…] påbörjat en förändringsprocess med SPBT och nu behöver fortsatt stöd för en positiv 

livsutveckling.”, därav beviljas DBT. Det kan tänkas att L medvetandegjorts men att de resurser 

L fått hjälp att utveckla inte är tillräckliga för att vidhålla den påbörjade förändringen (Rønning 

i Rønning, 2007:33; Rønning, 2007:42). Detta är ett tecken på att behandlingen av SPBT är en 

del i den individuella resan som L med familj genomför. Behandlingen tycks dock inte i sig 

självt vara tillräcklig vilket är förståeligt i relation till dess korta behandlingstid. Husom Løken 

(2007:156-157) påtalar att förändring är tidskrävande.  

 

DBT tycks bidra än mer till en positiv utveckling för L, då självskadebeteendet upphör. Dock 

framkommer att “L har börjat skada sig själv efter ett ganska långt uppehåll.”. Därefter 

uttrycker L att L inte ska skada sig mer. L placeras sedan inom olika boendeformer och när 

placering till sist sker enligt LVU i hemmet beskrivs att mående stabiliserats, dock har L 

återkommande panikångestattacker. Familjen har funnit en situation som är stabil, där L mår 

bra och kommit på bättre tankar. Detta vittnar om att familjen lyckats utveckla sina färdigheter 

för att vara i stånd att bemästra sin situation. Familjen tycks ha fått den behandlingstid de behövt 

för att slutföra den individuella förändringsresan angående självskadeproblematiken (Husom 

Løken, 2007:156-157; Rønning i Rønning 2007:33).  

 

Liknande L:s fall har SPBT bidragit till en viss förändring hos B. Behandlare från SPBT arbetar 

intensivt för att B ska bli utskriven från BUP-akuten, vilket B även blir. Dock läggs B återigen 

in på akuten under behandlingens gång. Efter detta bakslag i B:s mående menar SPBT “[...] att 

B återhämtat sig mycket väl på det stora hela.” Därefter sker ett suicidalt utspel i samband ett 
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uppbrott från sin partner samt att B haft sitt sista samtal på BUP. Detta är det enda bakslaget 

efter att behandlingen av SPBT avslutats. Både B och mamman säger att måendet är mycket 

bättre nu: “B uppger också att B nästan inte har någon ångest alls [...] mamma uppfattar allt 

som händer med B som en positiv utveckling.”. Socialsekreteraren framhåller att B har lärt sig 

massor av SPBT och i DBT, men att B behöver hjälp och riktning i att använda den kunskapen. 

Detta tyder på att en medvetandehöjning skett hos B, dock är det svårt att utläsa om B har fått 

tillräckliga kunskaper för att på egen hand handla annorlunda och erhålla en mer långsiktig 

förändring. Vilket enligt Rønning (i Rønning, 2007:33; Rønning, 2007:42) är målet med 

empowerment. 

 

D:s situation tycks vara helt oförändrad efter genomgången behandling av SPBT. D:s 

upplevelse av behandlingen är att situationen hemma blivit sämre. Det framkommer före 

behandlingen att D skadat sig själv samt lämnat ett avskedsbrev till sin familj. Behandlare från 

SPBT uppger att de inte nått fram till D, vilket kan vara en förklaring till varför D:s dåliga 

mående och ångest består. Att döma av akten tycks D inte ha genomgått en förändring på något 

plan. Det finns inte heller några spår av empowerment, vilket kan förstås som att D inte kommit 

till insikt om att D är i behov av förändring och av hjälp från professionella. Det är dock svårt 

att dementera att D inte blivit medvetandegjord, då Rønning (2007:41-42) är tydlig med att 

skilja mellan att bli medvetandegjord och att vara i stånd att förändra situationen. D kan ha 

kommit till insikt men inte varit benägen att ändra villkoren avseende sitt mående.  

 

SPBT tycks starta förändringsprocesser vad gäller upphörande av destruktivt sexuella 

kontakter 

Ytterligare ett mönster vad gäller barnens beteende är sökandet av sexuella kontakter vilka 

omgivningen uttryckt oro kring. Det är dock inte möjligt att dra slutsatser om huruvida en 

förändring skett i alla akter. Gemensamt för både L och F är att en process av 

medvetandehöjning tycks ha startat under behandlingen av SPBT. 

L:s föräldrar uttrycker en oro över att L söker sexuella kontakter med pojkar och unga män, 

detta före genomgången behandling av SPBT. I slutet av behandlingen uttrycker föräldrarna att 

de [...]tycker det är lugnare idag vad gäller kontakten med unga män.”. Föräldrarnas uttalande 

tycks tyda på att ett empowermentinriktat arbete skett i familjen. Detta kan förstås utifrån 

Gutiérrezs (1990) och Rønnings (i Rønning, 2007:33; 2007:43) beskrivning av empowerment 

på individnivå. L med föräldrar har återtagit makten över situationen genom att de blivit 

medvetandegjorda samt utvecklat färdigheter för att vara i stånd att genomföra en förändring. 

Det finns ytterligare ett exempel där barnet tycks påbörjat en förändringsresa, dock är det svårt 

att uttala sig om vad som bidragit till detta. I F:s akt beskrivs att F haft 14 sexpartners inom 

tiden av två veckor, detta var före familjen erhöll behandling av SPBT. Det framgår även att F 

“[...] brukar sälja sig själv till jämnåriga för en billig peng.”. Efter att familjen genomgått 

behandling av SPBT beskrivs att F fortfarande har ”[…]ett promiskuöst beteende och vill ha 

hjälp med det.”. Det är otydligt i vilken grad det destruktiva i F:s sexuella beteende består men 

något som kan tyckas vara positivt är att F vill ha hjälp med detta. Det torde vittna om att F 

blivit medvetandegjord men ännu inte utvecklat resurser för att genomgå en förändring av 

situationen (Rønning i Rønning, 2007:33; Rønning, 2007:42).  
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Barn med olämpligt beteende  

I akterna har det framkommit att barn har problem med utåtagerande beteende eller 

impulskontroll. Behandling av SPBT tycks inte alltid ha bidragit till en förändring gällande 

detta. 

 

Innan behandlingen av SPBT befann sig A i olämpliga miljöer och beskrevs ha svårt att reglera 

sin ilska och aggressivitet. I slutet av behandlingen beskriver A:s mamma att A inte längre är 

våldsam. E beskrivs ha genomgått en liknande förändring. Innan behandling av SPBT uppges 

E vara aggressiv och kastat saker runt omkring sig. Efter behandlingen beskriver E:s föräldrar 

att “Det var länge sedan E slog sönder saker.”. Det sista som finns dokumenterat i E:s akt är 

att “[...] E har gjort framsteg inom känslomässig- och beteendemässigutveckling. E har större 

förmåga att reglera känslor [...]”. I dessa två fall tycks SPBT:s arbete bidragit till att barnen 

med sina familjer kunnat bemästra sitt utåtagerande beteendet. Detta torde ha skett då familjerna 

både medvetandegjorts samt utvecklat tillräckliga färdigheter för att hantera situationen 

(Rønning i Rønning:2007:33; Rønning, 2007:42). Dessa två fall vittnar om att det har startats 

processer hos familjemedlemmarna vilket möjliggjort att de har kunnat ta ansvar för sina liv 

och återta kontrollen över ilskan och aggressiviteten (Tengqvist, 2007:81). Trots att de 

utåtagerande beteendena i huvudsak är barnets problem kan det antas att processer även behöver 

starta hos övriga familjemedlemmar. Det är viktigt att påminnas om att problematiken ofta är 

ett resultat av samtliga familjemedlemmars handlande. Detta är i linje med SPBT:s 

grundantaganden om hur förändring ska ske och även anledningen till varför hela familjen ska 

involveras i behandlingsarbetet. 

 

I L:s fall framkommer att L har svårt med sin impulskontroll samt att se konsekvenserna av sitt 

handlande. L har slagit sönder sitt rum under behandlingens gång. Även efter avslutad 

behandling beskrivs att L har fortsatt svårt att se konsekvenserna av sitt agerande, vilket ger 

anledning att tro att behandlare från SPBT inte lyckats med sitt empowermentinriktade arbete 

på detta plan. L skulle kunna ha blivit medvetandegjord, men ännu inte varit myndig att 

genomgå en förändring (Rønning, 2007:42). Detta skulle även kunna vara ett uttryck för att 

behandling tar tid och att SPBT:s behandlingstid är för kort för att bistå L med förändring inom 

detta plan (Husom Løken, 2007:156-157).  

 

Familjesituation och social situation 
I akterna har det framkommit att hemsituationen på något vis varit problematisk. Det kan till 

exempel vara föräldrar i konflikt eller ett barn som mår dåligt och beter sig på ett sätt som 

föräldrarna har svårt att hantera. 

 

Svårigheter med gränssättning 

I akterna beskrevs att föräldrarna kände sig otillräckliga och hade svårigheter med att sätta 

gränser för sina barn. Behandlingen av SPBT tycks ha bidragit till att familjerna blivit medvetna 

om sin situation och utvecklat färdigheter. Detta för att möjliggöra för familjerna att kunna 

handla annorlunda och därmed genomgå en förändring. Detta är väl i linje med vad 

empowermentinriktat arbete ska bistå klienter med enligt Rønning (i Rønning, 2007:33, 

Rønning, 2007:42). 

 

H:s mamma beskriver innan behandling av SPBT att hon “[...] känner sig otillräcklig som 

förälder.” samt att hon “[...] inte har verktyg för hur hon ska bemöta och behandla H när H 

gör dumheter.”. Under behandlingen uppger behandlare från SPBT att “Det fungerar mycket 

bra hemma hos H, det är lugnt.”. Efter att familjen avslutat behandlingen finns ingen ytterligare 
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kontakt med socialtjänsten. Detta föranleder en tro om att familjen blivit medvetandegjord och 

fått hjälp att utveckla egna verktyg för att vidhålla den påbörjade förändringen. I detta fall tycks 

behandlarna bemyndigat mamman genom att erhålla henne med möjligheter att bemästra 

problematik. I detta avseende tycks SPBT:s behandlingstid varit tillräcklig för familjen. Detta 

innebär att familjens resurser och möjligheter uppmärksammats i behandlingen (Rønning, 

2007:42; Husom Løken, 2007:156-157).  

 

Problemen runt A beskrivs ha börjat två år innan behandlingen av SPBT. Hemsituationen 

beskrevs som “[...]akut och ohållbar.”. Mamma uppgav innan behandling att “A lyssnar 

varken på mig eller styvpappan. A vill styra och bestämma hemma.”. Under behandlingens 

gång säger behandlare från SPBT att de “[...] arbetar för att ge mamman nya strategier för att 

stötta och bemöta A på ett bättre sätt.”. Detta vittnar om att SPBT aktivt arbetat med att 

mamman ska utveckla sina egna resurser för att vara myndig att genomgå en förändring 

(Rønning, 2007:42). I slutet av behandlingen beskrivs att “Situationen i hemmet har blivit 

lugnare.”. Detta skulle kunna tolkas som att mamma lyckats utveckla sina färdigheter med 

hjälp av SPBT. A:s mamma uppges även ha en god överblick över vilka resurser som finns att 

tillgå och varken A eller mamman önskar något mer stöd av socialtjänsten. Detta kan tolkas 

som att familjen upplever sig ha kontroll över sin situation och känner sig tillfreds med den 

(Tengqvist, 2007:81). Behandlingen avslutades för två månader sedan vilket medför svårigheter 

i att uttala sig om hur hållbar förändringen är. De upplevelser som går att utläsa av 

dokumentationen ger anledning att tro att familjen blivit stärkt i sin situation. Behandlarna från 

SPBT tycks ha givit familjen de möjligheter som krävs för att vara i stånd att ändra de villkor 

som hållit dem nere samt övervinna sin mentala fastlåsthet. Denna tolkning torde gå att göra 

utifrån Rønnings (2007:42) definition av empowerment. 

 

Ytterligare en familj där behandlingen av SPBT givit positiva utfall vad gäller att hitta strategier 

för gränssättning är G:s familj. Före behandlingen sa G:s pappa “Jag vet inte hur jag ska 

hantera G hemma, det är mycket svårt.”. Under behandlingen uppgav behandlare att de 

arbetade för att föräldrarna skulle få strategier för att hantera och bemöta sitt barn. Detta kan 

härledas till ett empowermentinriktat arbete, då behandlarnas mål var att hjälpa föräldrarna att 

utveckla sina egna resurser (Rønning i Rønning, 2007:33). Föräldrarna sa i slutet av 

behandlingen att de såg att “Vårt agerande gör skillnad.”. Behandlarna beskrev även att 

föräldrarna kan omsätta sina nya strategier till praktiken. Det torde gå att dra slutsatser om att 

behandlarna lyckats med sitt empowermentinriktade arbete. Behandlarnas slutliga bedömning 

är att “Familjen är tillräckligt stabil för att klara av situationen på egen hand.”. I enlighet med 

Tengqvist (2007:81) kan detta förstås som att familjen tagit ansvar och kontroll över sitt liv. 

Behandlarnas bedömning tycks vara adekvat då ingen vidare kontakt med socialtjänsten är 

dokumenterad. Likt A:s och H:s familj tycks G med föräldrar blivit medveten om sin situation 

vilket är grunden till att familjerna kunnat etablera och utveckla strategier. Behandlarna från 

SPBT tycks även i detta fall ha givit familjen möjligheter att komma ur sin svaga situation 

(Rønning, 2007:42) . 

 

E:s fall är den sista akten där behandlare från SPBT bidragit till en positiv utveckling vad gäller 

familjens gränssättning. Innan behandlingen upplevde föräldrarna svårigheter med “[...] att 

gränssätta E och få E att göra som de vill.”. Behandlarna från SPBT såg behov av att stödja 

föräldrarna i hur de förhöll sig till E. Efter genomgången behandling framkommer att “Familjen 

har strategier för att få det att fungera.”. Detta är ett tydligt exempel på att behandlarna från 

SPBT har lyckats medvetandegöra och hjälpa familjen att utveckla sina verktyg för hur de ska 

förhålla sig till varandra (Rønning i Rønning, 2007:33; Rønning, 2007:42). Även detta är ett 
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exempel på att behandlarna från SPBT lyckats ge familjen vad som behövs för att de ska vara i 

stånd att genomföra en förändring. 

 

Det förekom också att behandling av SPBT inte varit tillräcklig vad gäller gränssättning. För 

att en förändring ska ske i familjer krävs såväl att föräldrarna inser hur de agerar gentemot 

barnen samtidigt som barnen behöver komma till insikt med hur deras beteende påverkar 

familjen. Det tycks därmed vara flera processer som behöver starta i en familj för att en 

förändring ska ske. Behandlarnas arbete tycks inte ha bidragit till att familjerna utvecklat 

resurser i den utsträckning som behövs för att detta ska vara möjligt. Deras uppgift är att ge 

familjerna möjligheter att överskrida sin mentala fastlåsthet (Rønning, 2007:41). 

 

I D:s akt framkommer att föräldrarna har svårt att bemöta D. Pappan uttrycker att han “[...] och 

D:s mamma är oense om regler för D. Han anser att han och D:s mamma behöver sätta 

gemensamma gränser och regler. Det är något som de inte gör i dagsläget.”. Under tiden som 

behandlingen av SPBT fortgår uttrycker pappan en önskan om mer stöd utifrån D:s problematik. 

Pappan upplever inte att stödet från SPBT är tillräckligt. Detta skulle kunna tolkas som att 

pappan blivit medveten om situationen samt insett vad som behöver göras för att en förändring 

ska vara möjlig. Dock tycks han inte fått hjälp att utvecklat resurser för att bemästra situationen 

(Rønning, 2007:42, Rønning i Rønning, 2007:33). Att pappan önskar mer stöd kan förstås som 

att han inte erhåller känslan av kontroll, vilken enligt Gutiérrez (1990) är eftersträvansvärd. 

Behandlare från SPBT beskriver däremot att D:s mamma “[...] hanterar saker på ett positivt 

sätt.”. Det tycks finnas indikationer på att SPBT hjälpt mamma att utveckla sina färdigheter att 

hantera problematiska situationer. Behandlarna från SPBT tycks vara införstådda med att 

föräldrarna inte kommit tillräckligt långt i utvecklandet av sina färdigheter för att vidhålla en 

förändring på egen hand (Rønning, 2007:42). Det blir därmed förståeligt att SPBT 

rekommenderar fortsatt stöd för att stötta familjen i deras pågående förändringsresa. Det 

slutgiltiga målet är att familjen ska uppleva kontroll över sin situation och en förbättrad självbild 

(Tengqvist, 2007:81). 

 

I ärendet om C finns ingen dokumentation om hur hemsituationen var innan familjen påbörjade 

behandling av SPBT. Därav är det svårt att se om föräldrarnas förmåga till gränssättning ändrats 

men under behandlingen beskriver behandlare från SPBT att “Det är en tillspetsad situation 

hemma.”. Mamma uppger att “Det är svårt att få ihop allt. Det är ständiga bråk. Det står 

still.”. Dessa citat ger uttryck för en problematisk hemsituation där mamman inte har 

färdigheter för att undvika konflikter. Detta kan förstås utifrån den kontroll Tengqvist (2007:81) 

talar om att empowerment ska ge individer. Mamman tycks inte ha tillräcklig kontroll över 

situationen. Efter avslutad behandling uttrycks att mamman “[...] inte tror att hon kan skydda 

C. Mamma känner att hon behöver mer uppbackning.”. Detta torde vara ett uttryck för att 

mamman och C inte fått tillräcklig hjälp att utveckla sina egna resurser för att genomgå den 

förändring som är önskvärd. Detta skulle både kunna tolkas som att empowermentinriktat 

arbete tar tid - att SPBT:s behandling varit för kort (Husom Løken, 2007:156-157). Det skulle 

även kunna förstås utifrån den kritik Cruikshank (1999:68-69) riktat mot empowerment som en 

expertstyrd process. I sådana fall skulle behandlarna definierat vissa mål medan familjen hade 

annan syn på vad som var problematiskt. 

 

I akten om L framkommer att föräldrarna tappade kontrollen över L innan behandlingen av 

SPBT. Vidare uppges att “[...] L kommer i konflikt med föräldrarna. L utmanar dem och är 

envis.”. Detta citat ger uttryck för att L har ett beteende som är problematiskt. Under 

behandlingen beskriver SPBT att föräldrarna är välfungerande samt att “L:s föräldrar har en 

god föräldraförmåga och engagemang genom att ta emot hjälp och samarbeta med behandlare 
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för att hitta en lösning.”. Efter genomgången behandling uttrycker föräldrarna att “L behöver 

hjälp men själva orkar de inte längre.”. Vidare säger pappan att han “[...] inte kan ta hand om 

L, han orkar inte hantera allt som sker runt L och allt L startar.”. Trots att föräldrarna upplevs 

vara förmögna att ta emot den hjälp som erbjuds tycks inte behandlingen av SPBT vara 

tillräcklig, då L senare placeras utanför hemmet. Detta kan vara ett exempel på att behandlarna 

från SPBT medvetandegjort familjen - vilket är första steget för att kunna genomgå en 

förändring - men inte lika framgångsrikt lyckats hjälpa familjen att utveckla deras egna resurser 

som krävs för att situationen ska ändras. Det resulterade i att när behandlarna sedan lämnade 

familjen kunde de inte fortsätta att nå en långsiktig förändring på egen hand. Det torde tyda på 

att behandlarna inte lyckats hjälpa familjen att övervinna sin mentala fastlåsthet (Rønning, 

2007:41-42). Vidare skulle förfarandet även kunna förstås som att familjen var i behov av en 

längre behandlingstid än vad SPBT kunde erbjuda. Det går att förstå i relation till Husom 

Løkens (2007:156-157) uppfattning om att empowerment är en tidskrävande process. Vid ett 

senare skede, när L blivit placerad enligt LVU på behandlingshem, säger mamman att “Det går 

att prata med L på ett helt annat sätt nu, rutiner och regler fungerar nu bra.”. Detta tyder på 

att L genomgått en förändring på boendet, där behandlarna enbart fokuserade på L. Detta kan 

förstås som att L var i behov av ett behandlingsarbete för L som individ och inte som 

familjemedlem, vilket SPBT inte kunde tillgodose då behandlingen riktades till hela familjen. 

 

Behandlare från SPBT gör familjer medvetna om konfliktfyllda familjerelationer 

I familjerna har bristande kommunikation förekommit och relationerna har präglats av 

konflikter. Det kan dels ha varit föräldrarelationen som var konfliktfylld och att barnet 

påverkades av detta men det mest vanliga var att barnet självt stod i konflikt med en eller flera 

familjemedlemmar. Vad som presenteras nedan är exempel på akter där familjens relationer 

består av konflikter och hur behandlare från SPBT kunnat bidra till att familjen ändrar dessa 

negativa mönster. 

 

En relation som präglats av konflikter innan behandlingen av SPBT är den mellan E och E:s 

syster. Systern var ofta tvungen att lämna hemmet då hon mådde dåligt till följd av E:s beteende. 

Under behandlingen framkommer att E och systern har umgåtts en del vilket fungerat bra. E 

och systern tycks ha utvecklat en förbättrad relation som är hållbar även efter avslutad 

behandling. E och systern tycks ha blivit medvetna om hur deras agerande inverkat på deras 

relation. De har sedan varit i stånd att ändra de villkor som bidragit till konflikten. Detta kan 

förstås som att behandlarna från SPBT givit dem tillräckliga möjligheter att förändra sin 

situation (Rønning, 2007:41-42). Att relationen tycks vara hållbar tyder även på att syskonen 

fått kontroll över den (Tengqvist, 2007:81).   

 

Ytterligare en relation som blivit bättre i och med behandlingen av SPBT är den mellan C och 

C:s pappa. Innan behandlingen ville inte C ha kontakt med sin pappa. Eftersom SPBT arbetar 

för att det ska ske en förändring i hela familjen involverades pappan ändå i behandlingen. Under 

behandlingen beskrivs att C “[...] på eget bevåg sökt upp sin pappa vid ett tillfälle.”. När 

behandlingen av SPBT skulle avslutas uppgavs att kontakten mellan C och pappan är bra. Det 

finns ingen ytterligare dokumentation om att relationen skulle ha ändrats eller att andra insatser 

skulle vara aktuella. Likt E:s ärende tycks behandlare från SPBT lyckats medvetandegöra samt 

hjälpa C och C:s pappa att utveckla deras färdigheter för att vidhålla en förbättrad relation. 

Vidare tycks de även kunnat ta kontroll över situationen eftersom kontakten kan antas bestå 

(Rønning, 2007:41-42; Tengqvist, 2007:81). 

 

I akten om B beskriver behandlare från SPBT att “B ville först inte bo med mamma men SPBT 

arbetade intensivt med B:s och mammas relation och då blev det bättre.”. Under behandlingens 
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gång flyttade B hem och vid avslutad behandling beskriver mamma att “[...] hennes och B:s 

kommunikation är mycket bättre.”. Vidare säger mamma att “Mamma försöker pusha B så gott 

det går, bland annat genom att hon och B kommunicerar med varandra.”. Dessa uttalanden 

vittnar om att B och mamma funnit sätt att förhålla sig till varandra. Då familjens förändring 

sker i samband med behandling av SPBT kan det antas att behandlingen både bidragit till en 

medvetandehöjning samt utveckling av familjens resurser (Rønning i Rønning, 2007:33; 

Rønning, 2007:42). Det skulle även kunna härledas till att familjen genomgått de processer som 

krävs för att kunna agera annorlunda och förbättra sin livssituation (Gutiérrez, 1990). 

 

Före behandlingen av SPBT beskrivs att “Det känns som att föräldrarna inte lyssnar på L.”. 

Under behandlingens gång påtalar L att det fortfarande finns svårigheter i kommunikationen 

med föräldrarna. Vid ett senare tillfälle uppges att L “[...] upplever en förbättring i relationen 

till föräldrarna, vilket L tror beror på stödet från SPBT.”. Det framkommer att L senare 

placeras enligt LVU i familjehem, på låst institution samt på behandlingshem. Detta torde vittna 

om att SPBT inte lyckats hjälpa familjen att utveckla de verktyg som krävs för att förändra det 

som varit problematiskt (Rønning i Rønning, 2007:33). Under den tid L är på behandlingshem 

tycks en positiv förändring ske vad gäller kommunikationen i familjen. Mamma uppger att 

“[...] det går nu att prata med L på ett helt annat sätt [...]” och båda föräldrarna säger att “[...] 

L kan kommunicera bättre och det sker inte längre utspel.”. Dessa uttalanden tyder på att L 

blivit medvetandegjord och varit i stånd att ändra de villkor som gjort att L varit i en svag 

situation. Vidare har L och föräldrarna fått makt att handla annorlunda och förbättra sin 

livssituation (Gutiérrez, 1990). 

 

Det förekom också att behandlingen av SPBT inte givit familjerna möjlighet att övervinna sin 

mentala fastlåsthet.  

 

Innan D:s familj påbörjade behandling av SPBT framkommer att D far illa i föräldrarnas 

konflikt. Föräldrarna har uppgivit att deras relation präglas av diskussioner och bråk samt att 

det finns funderingar på skilsmässa. Vidare framkommer av dokumentationen att D sagt att “D 

vill må bättre, ha färre konflikter och bråk i familjen och vill att föräldrarna ska kunna 

samarbeta och ha en bra dialog.”. Under behandling av SPBT tycks konflikten bli värre då 

“[...] mamma uppger att hon och D:s pappa inte kan samarbeta alls idag.”. Behandlare från 

SPBT uppger vid slutet av behandlingen att konflikten består. Konflikten har medfört att det 

behandlingsarbete SPBT hade för avsikt att utföra kom i skymundan. Detta resulterade även i 

att behandlare från SPBT gjorde en orosanmälan till socialtjänsten då de hade oro om att barnen 

for illa i konflikten. SPBT befarade även “[...] att det inte har blivit en tillräcklig förändring i 

familjen, vilket barnen är i behov av.”. Att föräldrarnas konflikt kom i vägen för SPBT:s arbete 

kan tänkas ha varit ett hinder för att familjemedlemmarna skulle bli medvetandegjorda och 

kunna övervinna sin mentala fastlåsthet (Rønning, 2007:41). Cruikshank (1999:68-69) har 

framhållit kritik mot sådan empowermentinriktad verksamhet där behandlarna redan från 

början har utsatta mål med behandlingen. Dessa mål har inte formulerats utifrån klienters 

önskan om hur eller var en förändring bör ske. Exemplet ovan skulle kunna kännetecknas av 

att SPBT avsett att arbeta med familjens problematik på ett annat sätt än vad familjen själv 

upplevt behov av.   

 

I ärendet om F beskrivs F:s och pappans kommunikation vara dålig. Under behandling av SPBT 

beskrivs att pappan “[...]har tagit beslut om förändringar i sitt liv, bland annat ska han vara 

en aktiv del i umgänget med F.”. Då behandlare från SPBT vill inkludera hela barnets familj i 

behandlingen ses detta som ett positivt beslut av pappan. Han kan ha blivit medveten om sin 

situation och insett att han behöver handla annorlunda för att situationen ska kunna ändras 
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(Rønning, 2007:42). Vad som däremot framkommer är att F:s och övriga familjemedlemmars 

relation med pappan blivit sämre efter att behandlingen avslutats. Pappan försöker söka kontakt 

men övriga familjen svarar inte. Därefter uppges att pappan inte längre är aktuell i F:s liv. I 

detta fall finns det svårigheter att dra flera kopplingar till empowerment då det inte är 

dokumenterat varför familjens relation till pappan upphör. Dock skulle det kunna antas att 

SPBT inte lyckades hjälpa familjen att utveckla tillräckliga resurser för vidhålla den påbörjade 

relationen. Detta är i enlighet med den kritik Rønning (i Rønning 2007:33) riktat mot de 

professionella inom socialt arbete. Han framhåller att klienterna inte ges möjligheter att 

utveckla sina resurser i den omfattning som krävs för en långsiktig förändring.  

 

Relationer till vänner förbättras 

I akterna beskrevs att kamratrelationerna har varit konfliktfyllda innan behandling av SPBT. I 

E:s fall finns det begränsad dokumentation om orsaker till konflikterna men det framkommer 

att E ofta hamnade i konflikt med vänner. Efter behandlingen beskrivs E ha förbättrat sin 

relation till sina vänner. Detta kan förstås som att SPBT både lyckats medvetandegöra E samt 

hjälpa E att utveckla tillräckliga redskap för att vidhålla bättre relationer (Rønning i Rønning, 

2007:33; Rønning, 2007:41-42). 

 

L har innan behandling av SPBT haft problem med kamratrelationer då L varit “[...] för intensiv 

i kontakten.”. Under behandlingens gång framkommer att L fortfarande har få vänner samt att 

L börjat umgås med personer som missbrukar. Dessa relationer tycks kvarstå ett tag efter 

behandling av SPBT då L:s kontaktperson uppger att denne “[...] får intrycket av att L bara vill 

vara med kompisar som är dåliga, såna som drogar.”. Av detta kan utläsas att SPBT inte tycks 

ha lyckats medvetandegöra L om sin situation, då L fortfarande bibehåller samma 

umgängeskrets. Som tidigare nämnts placeras L utanför hemmet i olika boendeformer och efter 

detta säger L att L “fått tillbaka sina goda och bra kompisar.”. Detta uttalande vittnar om att L 

kommit till insikt att umgänget med de tidigare vännerna var osunt. Att L även varit i stånd att 

ändra sin situation tyder på att L utvecklat tillräckliga färdigheter för att återfå kontakten med 

sina goda och bra vänner. Detta är väl i linje med vad Rønning (i Rønning 2007:33; Rønning, 

2007:42) menar att empowerment i behandling ska bidra till. 

 

Utvecklingen i skolan 

Behandlare från SPBT hjälper barn att förändra sin skolsituation 

En icke fungerande skolsituation före behandling av SPBT var förekommande i akterna. Då en 

fungerande skolgång och sysselsättning är ett av målen med behandlingen var detta en central 

del i behandlarnas arbete med familjerna. Enligt Rønning (2007:43) är detta viktigt i 

behandlarnas empowermentarbete. Behandlarna definierar målen men för att en förändring ska 

ske behöver både ramarna runt klienten ändras samtidigt som klienten behöver bli medveten 

om sin situation för att vara i stånd att ändra den. Detta kan förstås som att barnen behöver hjälp 

att ändra villkoren i skolan för att skolsituationen ska förbättras, men detta är inte tillräckligt. 

Behandlarna behöver även arbeta för att hjälpa barnet att bli medvetet om sin situation så att 

barnet ska kunna handla annorlunda. Nedan har två aspekter studerats, dels hur barns närvaro 

och betyg har ändrats, dels hur SPBT har bidragit till att barnet har erhållit stöd för att klara av 

skolsituationen mer långsiktigt. 

 

I de fall där förändring har skett vad gäller närvaro och betyg har det bland annat beskrivits att 

“H har hämtat upp bra i skolan. H är motiverad och positiv.”. Ett annat exempel på att 

behandlarna från SPBT bidragit till att en förändring skett är i G:s fall. G skulle inte få betyg i 

något ämne innan behandlingen av SPBT började. Under behandlingens gång hade G en 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query%3D%C3%B8
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behandlare med i skolan och det skedde en förändring hos G. Detta skulle kunna härledas till 

att behandlaren bidrog till att villkoren i skolan ändrades (Rønning, 2007:43). Strax efter att 

behandlingen avslutats beskriver skolan att G “[...] kommer med all sannolikhet att gå ur 

grundskolan med godkända betyg.”. Detta torde vittna om att barnet även blivit medvetet om 

sin situation och varit i stånd att handla annorlunda, även när behandlaren inte var med. Detta 

är i enlighet med Rønnings (2007:42) syn på empowerment. Att G kommer få godkända betyg 

kan även härledas till att G fått kontroll över sin skolsituation (Tengqvist, 2007:81).  

 

Det har även förekommit att barnen har uppvisat en utmärkande förändringsprocess. Barnen 

hade inte en fungerande skolgång innan behandling av SPBT, men med hjälp från behandlarna 

ökades båda barnens skolnärvaro och det ena barnets betyg förbättrades. När SPBT sedan 

avslutat sin behandling framkommer det att skolnärvaron minskar igen. Det ena barnet (D) 

beskriver själv efter behandling av SPBT att denne inte “orkar gå till skolan.”. Detta tycks tyda 

på att behandlingen av SPBT inte lyckats ändra ramarna för att D:s skolgång ska fungera 

långsiktigt. Dessa barn skulle behöva mer stöd för att kunna vidhålla den påbörjade 

förändringen, vilket är ett tecken på att förändring tar tid och att SPBT:s arbete varit för kort. 

Vidare tyder detta på barnen besitter tillräckliga resurser för att kunna genomgå en förändring 

men att de inte fått hjälp att utveckla dessa för en långsiktig förändring (Husom Løken, 

2007:156-157). 

 

I akterna har det framkommit att barn hade anpassad studiegång. Detta kan innebära att 

skolschemat är anpassat utifrån barnets förmåga eller att barnet får extra stöd. Behandlarna från 

SPBT har bidragit till detta, antingen genom att de påpekade behovet av extra hjälp eller genom 

att de utökade befintligt stöd. Genom att behandlarna har hjäpt barnen att få bättre 

förutsättningar för en fungerande skolgång ändrades utsikterna för framtida studier även när 

behandlingen hade avslutats.  

 

I L:s fall hjälpte behandlarna L med att få ett anpassat schema. L:s föräldrar beskriver att barnet 

efter avslutad behandling “[...] är i skolan varje dag och har fått ett bra schema.”. Detta är ett 

ytterligare ett exempel på att behandlarna från SPBT hjälpte till att ändra förutsättningarna, 

vilket tycks ha möjliggjort att L blivit stärkt i sin skolsituation (Rønning, 2007:43). Detta kan 

även härledas till att L fått kontroll över sin situation, vilket enligt Tengqvist (2007:81) är en 

viktig del inom empowermentinriktat arbete.    

 

I G:s fall uttrycker lärare att barnet inte kommer iväg till skolan och har hög frånvaro. 

Behandlare från SPBT hjälper genom att ordna anpassad studiegång samt genom att behandlare 

följer med G till skolan vissa dagar. De dagar behandlaren inte är med blir G kvar hemma. När 

behandlingen av SPBT avslutats beskriver skolan att G genomgått en förändring och uppger att 

G har “[...] anpassad skolgång som tidigare vilket fungerar bra.”. Detta vittnar om att 

behandlarna startat processer hos G vilket bidragit till att G kan agera annorlunda och förbättra 

sin skolsituation. Det finns också anledning att tro att G:s självkontroll och färdigheter för att 

ta sig till skolan har stärkts. Vidare torde SPBT givit barnet förutsättningar för att 

skolsituationen ska fungera (Gutiérrez, 1990; Rønning i Rønning, 2007:33). 

 

Innan behandling av SPBT har skolfrånvaron varit hög för E. Behandlare från SPBT hjälper E 

att byta skola där skolgången är anpassad för barn med diagnos. Detta är ett tydligt exempel på 

att ramarna runt barnet ändrats. E beskriver att denne “[...] är glad över att gå i en liten 

skolgrupp på nya skolan.” och båda föräldrarna beskriver en positiv förändring efter behandling 

av SPBT. De uppger att “Det är numera avvikande om E skulle skolka.” samt “Skolan har 

fungerat över förväntan.”. Denna positiva utveckling har även skolans rektor uppmärksammat. 
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Detta utfall är likt de föregående exemplen bevis på hur behandling av SPBT varit framgångsrik 

i att medvetandegöra barnen samt hjälpt dem att förändra sin situation och de villkor som 

tidigare inte fungerat (Rønning, 2007:41-43; Gutiérrez, 1990).  

 

Sammantagen förändring efter behandling av SPBT 
Denna studie har funnit att behandlingen av SPBT i viss utsträckning bidrar till en 

förändringsprocess. Detta har inneburit att behandlare från SPBT har lyckats medvetandegöra 

familjerna om deras situation. Först när en medvetandehöjning har skett kan behandlare hjälpa 

familjerna att utveckla sina resurser, vilket krävs för att de ska kunna förbättra sin livssituation 

(Gutiérrez, 1990; Rønning, 2007:42; Rønning i Rønning, 2007:33). I akterna har det varit svårt 

att härleda en förändring enbart till SPBT:s arbete, men att det har skett förändringar under 

behandlingens gång. Det är dock viktigt att bli påmind om den komplexa problematik som finns 

inom familjerna. De flesta familjer har påbörjat ett förändringsarbete inom vissa områden av 

sin livssituation, medan andra områden kan vara fortsatt problematiska. Detta kan förstås i 

relation till den tidskrävande process som empowermentinriktat arbete kännetecknas av 

(Husom Løken, 2007:156-157). Det blir extra tydligt att SPBT inte alltid har möjlighet att bistå 

familjerna med förändring inom samtliga områden då de endast behandlar i tre månader. 

 

Det går att utröna vissa mönster vad gäller barns situation och den förändring SPBT kunnat 

bidra till. Inom området känslomässig och beteendemässig utveckling tycks det centrala vara 

att barnen haft en självskadeproblematik och mått dåligt. I de fall där barnens 

självskadebeteende upphört och måendet stabiliserats har SPBT lyckats med ett 

empowermentinriktat arbete. Detta kan förstås som att barnen har tagit kontroll över situationen 

avseende självskada och mående. Det har även tolkats som att barnen har genomgått en resa 

vad gäller självbild - från ha dominerats av problem och dåliga tankar till att självkänslan har 

förbättrats (Tengqvist, 2007:81).  

 

Andra mönster inom detta område är att barn haft problem med utåtagerande och impulsstyrt 

beteende, samt sökt destruktiva sexuella kontakter. Även i dessa avseenden tycks behandlingen 

ha bidragit till en förändring som kan ses i ljuset av empowerment. SPBT:s arbete torde ha 

bidragit till att barnen blivit medvetna om sin situation, dock har inte SPBT lyckats till fullo 

med ett empowermentinriktat arbete. Behandlarna tycks inte ha kunnat hjälpa alla familjer att 

gå igenom samtliga steg i en förändringsprocess. Vissa familjer har tillsynes inte utvecklat de 

resurser som behövs för att uppnå en fulländad förändring, vilket framgår då problematiken 

kvarstår. Detta skulle kunna vara i samklang med den kritik som Rønning (i Rønning 2007:33) 

riktat mot professionella inom socialtjänsten. Han menar att klienterna inte ges tillräckliga 

möjligheter för att utveckla sina egna resurser i den mån som krävs för att en förändring ska 

ske. Varför behandlarna från SPBT inte lyckats frigöra familjens egna verktyg är en fråga att 

lämna för vidare forskning.  

 

Inom området familjesituation och social situation framkom att föräldrarna uttryckte en känsla 

av otillräcklighet, samt svårigheter med såväl gränssättning åt som bemötandet av sina barn. Då 

behandlingen av SPBT fick ett positivt utfall förbättrades kommunikationen i familjerna och 

samspelet mellan barn och föräldrar kom att fungera bättre. Detta vittnar om att SPBT lyckats 

utveckla tillräckliga resurser för att ändra samspelet inom familjen (Rønning i Rønning, 

2007:33). Inom detta område beskrevs även relationerna som konfliktfyllda och icke 

funktionella innan behandling av SPBT. Sammantaget tycks SPBT:s arbete även här vara 

positivt. Familjer tycks ha fått tillräckliga färdigheter för att vara myndiga att ändra det som 

hållit familjen nere. SPBT har således kunnat bidrag till att familjerna har övervunnit sin 
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mentala fastlåsthet (Rønning, 2007:41). Detta kan även förstås som att SPBT:s behandlingstid 

vad gäller förbättrade relationer är tillräcklig för att familjerna ska genomgå en förändring 

(Husom Løken, 2007:156-157). Detta skulle även kunna förstås som att SPBT har lagt mycket 

tyngd på detta vid sin behandling. Det kan tyda på att relationsarbetet är ett förutbestämt mål 

som SPBT strävar efter att förbättra – vilken även är förståeligt då detta område är ett av SPBT:s 

mål med behandlingen. I de fall där familjernas relationer inte har förbättrats kan det tänkas att 

familjerna har upplevt att de behövt hjälp inom andra problematiska områden – och därmed har 

de inte varit mottagliga för att bli medvetna och genomgå en förändring (Cruikshank, 1999:68-

69).  

 

Vad gäller skolan tycks SPBT ha bidragit till att barnens skolnärvaro ökat och att betygen har 

förbättrats. Det centrala med SPBT:s arbete inom detta område har varit att behandlarna bidragit 

till att barnen har erhållit adekvat stöd för att vidhålla sina påbörjade, positiva förändringar. 

Detta i enlighet med att förutsättningarna runt familjen har ändrats (Rønning, 2007:43). Konkret 

innebär detta att SPBT har möjliggjort att barnen får anpassad skolgång samt utökat stöd.  

 

Sammantaget tycks SPBT:s arbete ha baserats på antingen empowerment utifrån den 

terapeutiska positionen eller utifrån den liberala styrningsstrategin. Skillnaden mellan dessa är 

att behandlarna å ena sidan talar om för familjerna hur de ska agera, å andra sidan att 

behandlarna i samtal låter familjerna själva komma på nya förhållningssätt (Villadsen i 

Askheim, 2007:29; Askheim, 2007:26). Med andra ord är den huvudsakliga skillnaden mellan 

dessa positioner graden av maktdimension i relationen mellan klient och behandlare. Det har 

varit svårt att precisera vilken form som SPBT har präglats av men det är tillsynes tydligt att 

behandlingsarbetet har skett på individnivå.  
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Avslutande diskussion  

Detta avslutande kapitel inleds med en summering av resultatet med utgångspunkt från 

forskningsfrågorna. Därefter kommer resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning, 

studiens teori samt metod. Slutligen presenteras de bidrag studien kan komma att ge till det 

sociala arbetets praktik.   

 

Summering av resultat  
De frågor som denna studie avsåg undersöka var dels hur behandling av SPBT kan bidra till att 

barn med sin familj genomgår en förändring av sin livssituation. Vidare skulle studien besvara 

frågan om hur barns kontakt med socialtjänsten efter behandling av SPBT såg ut. 

 

Vad gäller den första frågeställningen så fann studien att behandlingen av SPBT i de flesta 

fallen bidrar till en förändring. För att familjerna ska vara benägna att genomgå en förändring 

krävs att behandlare kan medvetandegöra familjemedlemmarna om situationen samt om vad 

som är problematiskt. Detta innebär att samtliga familjemedlemmar behöver förstå vilken del 

de har i familjens problematik. Först när familjen har medvetandegjorts kan de vara i stånd att 

handla annorlunda. Det krävs dels att familjen har viljan att ändra på sig samt att de reflekterar 

över hur de kan agera annorlunda. Det bör påpekas att de familjer som har beviljats SPBT tycks 

ha en komplex problematik. Detta i relation till att SPBT:s behandlingsarbete endast varar i tre 

månader - vilket kan tyckas vara knapp - samt att många av familjernas situation präglas av 

problem inom flera områden. SPBT skulle således behöva hjälpa familjerna att både 

medvetandegöras samt genomgå förändringar inom de olika områden som präglas av 

problematik. Med utgångspunkt från detta kan det anses vara förståeligt att familjen genomgår 

vissa förändringar men att andra områden fortsätter vara problematiska. Den mest tydliga 

förändringen hos barnen avser deras självskadeproblematik. Barnens självskadebeteende kan 

ses upphöra och deras mående stabiliseras. Sammantaget torde behandlingen av SPBT kunna 

förstås som ett intensivt arbete med familjer i syfte att uppmärksamma problem och starta 

processer hos individerna. Dock tycks oftast familjer vara i fortsatt behov av insatser för att 

bibehålla den påbörjade förändringen.    

 

Den andra frågeställningen handlar om hur en eventuell kontakt med socialtjänsten efter 

behandling av SPBT kan förstås, samt hur denna eventuella kontakt kan förklaras i relation till 

tidigare insatser. Sammanfattningsvis har studien funnit att barn vidhåller kontakt med 

socialtjänsten efter avslutad behandling. De barn som är fortsatt aktuella inom socialtjänsten 

har beviljats en eller flera insatser efter behandling av SPBT. Det är avvikande om barnen inte 

har någon fortsatt kontakt skett efter avslutad behandling av SPBT.  

 

Det tycks finnas mönster vad gäller hur eventuell fortsatt kontakt kan förklaras i relation till 

tidigare insatser. Utifrån grupperingen av barn som är aktuella respektive barn som avslutat sin 

kontakt kan skillnader ses avseende hur kontakten med socialtjänst, öppenvård och BUP sett ut 

innan behandling av SPBT. De barn som hade fortsatt kontakt med socialtjänsten hade haft 

omfattande stöd i form av insatser eller behandling, såväl före som efter behandlingen av SPBT. 

Det tycks tyda på att familjer som erhållit mer stöd har större behov av fortsatt stöd, även efter 

behandling av SPBT. Då SPBT beviljats som en tidig insats finns utsikter om att kontakten med 

socialtjänsten också avslutas tidigare. Detta framkommer då det är avvikande att barn som 

avslutat sin kontakt med socialtjänsten har genomgått många tidigare insatser. Slutsatsen blir 

därmed att behandlingen av SPBT är som mest verksam för barn som genomgått ett fåtal 

insatser. Denna slutsats är intressant att belysa utifrån SPBT:s kriterium för att barn ska få 
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behandlingen. SPBT:s behandling riktar sig till barn som erhållit flertalet overksamma insatser 

tidigare men det tycks även vara dessa barn som har minst nytta av behandlingen.  

 

Som diskuterats innan kan antas att behandlingen av SPBT bidrar till en förändring men att 

insatsen inte är tillräcklig för att familjerna ska vidhålla en förändring på egen hand. Med andra 

ord kan behandlare från SPBT sätta igång psykologiska processer hos familjerna. Familjerna 

kan sedan behöva fortsatt stöd för att lyckas utvecklas så att de till sist kan överkomma sin 

mentala fastlåsthet och fullborda en förändring av sin livssituation (Rønning, 2007:41-42).   

 

Diskussion i relation till tidigare forskning  
Nedan följer en övergripande diskussion om vad studiens resultat visat i förhållande till den 

tidigare forskning som presenterades i början av studien. Denna studie avsåg fylla en 

kunskapslucka om huruvida behandling av SPBT bidrar till en förändring hos barn med deras 

familjer, vilket det inte finns någon tidigare forskning om. Resultatet av denna studie kan i 

flertalet fall finna samband med studier om MST respektive studier om barn som återigen blir 

aktuella inom socialtjänsten.   

 

Både Hawton och James (2015), Feeny et al. (2009), Weitzman (2006) samt Peleg-Popko och 

Dar (2001) har i sina studier funnit att barns självskadebeteende, suicidalitet och psykiska 

ohälsa ofta är knutna till familjens situation och relation till varandra. Denna studie har funnit 

stödjande resultat till detta. I familjerna har det beskrivits att det förekommit konflikter antingen 

mellan barnen och andra familjemedlemmar eller mellan föräldrarna. Det har dock inte 

uttryckligen beskrivits att barnets psykiska ohälsa varit ett resultat av konflikterna men det är 

ett tydligt mönster i akterna.   

 

Weitzman (2006) har även funnit att familjens situation kan gynnas både av att familjer får 

hjälp att utveckla egna verktyg för att bemästra konflikter samt att öka familjemedlemmarnas 

emotionsreglering. Detta är något som SPBT arbetat med i familjerna och som de till viss del 

lyckats bistå var och en av familjemedlemmarna med. Då problematiken inom familjerna är av 

skiftande karaktär är det svårt att uttrycka ett samlat resultat om vilka områden som familjen 

utvecklat verktyg inom. Sammantaget torde det kunna konstateras att nästintill alla familjer 

erhållit verktyg för att bemästra sin situation inom något område, men då problematiken ofta är 

komplex har SPBT haft svårt att bidra med en förändring på alla plan hos familjen.   

 

Studier av Henggeler et al. (2003) samt Ogden och Hagen (2006) har visat att MST är en 

effektiv behandlingsform i jämförelse med sjukhusvård och traditionella behandlings-

metoder. Två effekter av MST:s behandling är reduktion av barns beteendeproblem samt ökad 

grad av skolnärvaro. I denna studie har det framgått att barnen med utåtagerande beteende har 

genomgått en positiv förändring vid behandlingen av SPBT. När beteendet istället handlat om 

impulsstyrdhet tycks behandlingen inte ha varit lika effektiv i att bidra till förändring. Vad 

gäller ökad skolnärvaro fann denna studie att barnen hade en bristande skolgång. Efter 

behandling av SPBT lyckades vissa barn att bemästra sin situation medan andra fortsatta ha hög 

frånvaro och knappa betyg. Sammantaget tycks utfallet av SPBT:s behandling ha likheter med 

MST. Något som denna studie inte kunnat se är sambandet mellan genomgången behandling 

och placeringar av barn utanför hemmet, vilket Henggeler et al. (2003) kunnat se i sin 

kvantitativa studie.   

 

I studien om fortsatt aktuella barn hos socialtjänsten fann Barth et al. (2007) att ju fler 

overksamma behandlingar ett barn genomgår desto ökad risk för att barnet inte ska leva 
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tillsammans med sin familj. I akterna kan ses att barn placeras utanför hemmet efter att 

behandling av SPBT avslutats. Detta tyder på att de insatser socialtjänsten erhöll familjerna inte 

var tillräckliga. Detta torde även vara i linje med vad Sundell et al. (2004) funnit i sin studie 

vilket presenteras nedan.   

 

Sundell et al. (2004) har påtalat att barn som återigen aktualiseras - nära inpå avslutad kontakt 

med socialtjänsten - tyder på att socialtjänstens handlande inte var tillräckligt samt att barnet 

återvänt till samma högriskmiljö utan adekvata verktyg att klara sig. Även fast den här 

undersökningen är liten till omfånget tycks det finns likheter med tidigare nämnda studie. Barn 

som innan behandling av SPBT haft omfattande kontakt med hjälpinsatser och tagit del av 

många insatser från socialtjänsten, är fortsatt aktuella inom socialtjänsten och erbjuds olika 

former av insatser. Av de barn som erhöll ytterligare insatser från socialtjänsten efter 

behandling av SPBT gjorde de det antingen i samband med att SPBT avslutades eller inom ett 

år. Med utgångspunkt från detta torde behandlingen av SPBT inte på ett påtagligt sätt bidra till 

att familjen hinner genomgå en förändring som är hållbar på längre sikt.  

 

Diskussion i relation till teori  
I detta avsnitt diskuteras hur de teoretiska val som gjorts påverkat såväl utfallet som analysen 

av studien. De begränsningar som empowerment som teori haft kommer även att diskuteras.  

 

Empowerment i sin helhet men främst den freudianska traditionen valdes som teoretisk 

förankring eftersom det ansågs vara intressant att studera utifrån frågeställningarna. Då 

frågeställningarna behandlar förändringsprocess och SPBT:s bidrag till denna ansågs 

empowerment vara ett lämpligt verktyg vid tolkningen av akterna. Empowerment kunde ses 

som en stor del i förändringsprocesserna som också är en förhoppning hos SPBT. Ett problem 

som varit återkommande i analysarbetet är dokumentationens bristfällighet, vilket medfört 

svårigheter i att följa förändringsprocesserna. De förändringar som tolkats har inte kunnat 

kopplas till empowerment lika sakligt som förväntats.  

 

Utifrån teorivalet har analysen endast belyst datamaterial som varit intressant utifrån 

empowerment. Detta innebär att andra intressanta aspekter i materialet fått lämnats därhän, 

vilket föranleder funderingar kring alternativa teoretiska förankringar. Detta resonemang 

föranleder funderingar kring alternativa teorival. Det har framkommit att behandlare av SPBT 

arbetar nära familjen inom olika arenor, bland annat är målet att såväl skola som fritid ska 

fungera bra. Dessa arenor tycks spela en stor roll i familjernas förändringsarbete, vilket torde 

vara intressant att studera närmre. Denna helhetssyn tycks klinga väl med Bronfrenbrenners 

(1979) utvecklingsekologiska systemteori. Med utgångspunkt från denna teori hade studien 

istället riktat sin uppmärksamhet mot hur olika system som återfinns runt barnet påverkar dess 

utveckling. För att undersöka detta hade troligen en annan datainsamlingsmetod varit 

fördelaktig. Vid en sådan studie torde det vara intressant att kontakta olika huvudmän, såsom 

skola, sjukvård eller ungdomsledare, vilka har inblick över de specifika arenor barnet befinner 

sig på.   

 

Diskussion i relation till metod  
I den följande delen diskuteras relationen mellan studiens resultat och metod. En diskussion om 

hur de metodologiska utgångspunkterna format resultatet, samt de begränsningar som följer av 

den hermeneutiska ansatsen och undersökningens design.  
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Den hermeneutiska vetenskapsteorin ansågs lämpa sig väl för studien då syftet var att skapa 

förståelse för behandlingens bidrag till förändring samt barnens fortsatta kontakt med 

socialtjänsten. Då tidigare praktik på socialtjänsten till viss del bidragit till en förförståelse om 

såväl SPBT:s arbete som socialtjänstens dokumentationssystem, ansågs det vara fördelaktigt att 

kunna nyttja denna kunskap. Med utgångspunkt från den valda vetenskapsteorin kunde all vår 

förförståelse berika studien, såväl vid utformningen av undersökningen som vid tolkningen av 

akterna.  

 

En begränsning som hermeneutiken kan tyckas medföra är dess subjektiva syn på verkligheten. 

Dock kan en objektiv syn vara svår att uppnå i studier liknande denna. För att kringgå 

subjektiviteten torde en kvantitativ forskningsdesign ha varit ett lämpligare val. Ett alternativ 

hade varit att studera en större mängd akter, men då insatsen endast beviljas i Uppsala län och 

i liten utsträckning hade inte tillräckligt många akter kunnat samlas in. Ett annat tänkbart 

alternativ hade varit att utforma en enkät som professionella och familjer som erhållit insats fått 

besvara. Detta tillvägagångssätt hade dock inte möjliggjort en djupare studie av de individuella 

förändringsprocesserna. Således torde aktstudier vara att föredra. Den beskrivna subjektiviteten 

påverkar inte studien negativt då syftet är att uppnå förståelse för de subjektivt beskrivna 

personakterna.  

 

En annan begränsning angående studiens utformning var att dokumentationen i akterna var 

bristfällig. Eftersom att akter inte har skapats i forskningssyfte kan det antas att en annan 

insamlingsmetod hade svarat på forskningsfrågorna på ett mer effektivt sätt. Om intervjuer 

istället legat till grund för studien hade förändringsprocessen givits möjlighet att presenterats 

mer utförligt. Anledningen till att intervjuer valdes bort var dock att det kan vara svårt för 

individer att minnas hur deras situation var före genomgången behandling. Vidare torde vissa 

viktiga delar av förändring ha skett utan individen själv reflekterat över det. Trots skiftande 

karaktär på dokumentationen upplevdes det ändock kunna bidra till en större förståelse för 

förändring i detalj, än vad intervjuer torde ha kunnat göra.  

 

Studien har antagit tematisk analys som analysmetod. Detta är en relativt fri analysmetod vilket 

kan medföra svårigheter vad gäller att analysera materialet enhetligt. För att säkerställa att 

materialet bearbetades lika ansågs det vara adekvat att komplettera analysmetoden med en så 

kallad kodbok. Till sist kan nämnas att valet av tematisk analys  ändock upplevs ha varit lyckat 

då metodens frihet även medfört fördelar. Metoden har medgivit att analysen kunnat utformas 

på det sätt som ansetts vara mest fördelaktigt med avseende på studiens syfte och 

frågeställningar.   

 

Implikationer för socialt arbete  
I detta avslutande avsnitt beskrivs hur slutsatserna i denna studie kan berika forskningen inom 

socialt arbete att presenteras. Vilka praktiska betydelser slutsatserna kan ha för socialt arbete 

som praktikfält kommer även att belysas.   

 

Som tidigare nämnts finns ingen tidigare forskning om SPBT:s arbete. Denna studie är därmed 

av intresse för det sociala arbetets forskningsområde och kan förhoppningsvis även locka till 

fortsatta studier om behandlingen. För tillfället beviljas behandling av SPBT endast i Uppsala 

län men denna behandlingsmodell är möjlig att överföra till andra län. Om behandlingen får 

mer evidensbaserade belägg kan SPBT:s koncept troligen komma att intressera en större skara 

yrkesverksamma inom socialt arbete.   
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Som beskrevs i inledningen av studien var syftet att bringa kunskap om hur socialarbetare kan 

förstå den förändringsprocess hos barn som kan härledas till SPBT:s behandling och tiden 

därefter. Förhoppningen var således att den kunskap studien utmynnade i skulle kunna utgöra 

en vägvisare för socialsekreterare i deras arbete med att hjälpa barn som är suicidala eller har 

självskadeproblematik. Denna strävan att kunna bidra med förståelse tycks ha varit lyckosam. 

Resultatet har visat att beteendeproblematiken är komplex i familjerna men att de allra flesta 

bemästrar sin situation inom något plan vid behandling av SPBT. Mest verksam tycks 

behandling av SPBT vara för barn som genomgått ett fåtal insatser. Denna studie ger förslag 

till framtida forskning att undersöka i vilka ärenden som behandlingen har bäst utfall. 
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Bilaga 

Kodningsschema 

 

Tema Kategori Exempel på koder 

Kontakter innan och 

efter SPBT 

Avslutade inom socialtjänsten Inga fortsatta insatser 
Mamma har förmåga att söka hjälp 
IHF beviljas 

 Fortsatt aktuella inom 

socialtjänsten 

Har behov av massiva insatser 
Övervägande om fortsatt placering 
Beviljas kontaktperson 
Samverkan mellan socialtjänst och 

BUP 
Tackar nej till insatser 

   

Utveckling i skolan Bemästra skolsituationen ·        Ökad motivation 
·        Ökad närvaro 
·        Förbättrade betyg 
·        SPBT hjälper med anpassat schema 

 Tillfällig upphämtning under 

SPBT 

·        Ökad frånvaro efter avslutad 

behandling 
·         Motivation minskar efter avslutad 

behandling 

 Icke fungerande skolgång ·         Sjukskrivs under SPBT 
·         Behov av mer stöd 

   

Familj- och social 

situation 

Förbättrad gränssättning ·         Föräldrar har fått strategier 
·         Kan bemöta barnet 
·         Mamma positiv feedback 

 Icke fungerande gränssättning ·         Föräldrar i behov av fortsatt stöd 
·         Mer uppbackning 

 Förbättrad kommunikation ·         Kommunicerar bättre 
·         Går att prata med 

 Bättre familjerelationer ·         Förbättrad relation med syster 
·         Lugnare hemma 
·         Ökad kontakt 

 Sämre familjerelationer efter 

SPBT 

·         Kontakt till pappa upphör 
·         Konflikter kvarstår 
·         Konflikt mellan föräldrar förvärras 

 Förbättrade kompisrelationer ·         Mindre konflikter 
·         Återfått bra vänner efter HVB 

   



55 
 

Känslo- och 

beteendemässig 

utveckling 

Vanligt med alkohol-och 

droganvändning 

·         Dricker alkohol 
·         Röker marijuana 
·         Tog många tabletter blev påverkad 
·         Känner sug efter cannabis 

 Slutar med droger ·         Söker hjälp efter 2 år 
·         Drogfri 4 månader 
·         Lämnar negativa urinprover 

 Fortsatt flyktbeteende ·         Avvikit från behandlingshem 
·         Rymt hemifrån vid 2 tillfällen 
·         Stack hemifrån igår 

 Oro gällande sexuella kontakter ·         Sexuell kontakt med pojkar/ unga  

män 
·         Sålt sig själv 
·         Sex med 14 st 
·         Oro upphör 

 Svårt med impulskontroll ·          Tänker inte på konsekvenser 
·          Slagit sönder sitt rum 
·          Plankar på tåg, kommer ej få böter 

 Våldsamt beteende ·         Slagit sönder sitt rum 
·         Svårt att reglera ilska 
·         Deltar i supportervåld 

 Våldsamt beteende upphört ·         Inte våldsam längre 
·         Länge sedan slog sönder saker 

 Kriminellt beteende ·         Delaktig vid stöld av moped 
·         Dömd till ungdomstjänst 

 Mående förbättras och 

självskadebeteende upphör  

Slutat självskada 
Hittat strategier att hantera mående 
Gör istället goda saker för sig själv 

 Mående och självskadebeteende 

förbättras 

Skymtar en ljusning i depressionen 
En positiv förändring i mående 

 Förbättrat mående  

men återfall i 

självskadebeteende 

Lärt sig mycket men behöver 

fortsatt hjälp 
Självskadande efter ganska långt 

uppehåll 

 Ingen förändring i mående Lämnat avskedsbrev 
Når inte fram med behandling 
Ångest och dåligt mående består 

 Bristande medvetenhet om 

problematisk situation 

Förstår inte konsekvenser av 

beteende 
Ser inte sin del i konflikter 
Respektlöshet 
 

 Viss medvetenhet, men ej 

helhetsmedvetenhet 

Har mognat 
Känsloreglering har utvecklats men 

ser inte sin del i konflikter 
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 Ej accepterat medveten situation Skämtar om sina brister 
Lägger allt ansvar utom sig själv 

 


