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                     Abstract 
 

 
 Mot bakgrund av FN:s barnkonventionen strävar Barn-, och Ung-

doms-psykiatrin efter att utöka barnperspektivet inom organisationen 
genom att låta barn framföra sina synpunkter på verksamheten. Sex 
barn i åldern 7-11 år, har i en kvalitativ undersökning intervjuats om 
sina erfarenheter kring korta kontakter med BUP. Resultaten visar att 
samtliga barn i undersökningen  beskriver sina besök som "bra" eller 
"roliga."  Information inför besöket, ett avgränsat problem och ett ak-
tivt förhållningsätt gentemot sin problematik är faktorer som kan ha 
bidragit till barnens positiva erfarenheter, liksom mötet med terapeuter 
som förmått anpassa sin metod utifrån barnens specifika behov, gett 
konkreta råd och ställt frågor. En oro inför besöken beskrivs som ett 
pirr i magen. Den positiva erfarenheten  förstärks av berättelser om 
symptomlindring och spänningsreducering i anslutning till besöken, 
samt ett fortsatt engagemang i sin problematik. 
 
Nyckelord:   BUP, barnperspektiv, barnintervjuer 

 
 
 
 

INLEDNING 
 
 

Den 20 november 1989 antog Förenta Nationernas ( FN) generalförsamling en konvention om 
Barnets Rättigheter (i dagligt tal barnkonventionen). Sverige ställde sig tidigt bakom konven-

tionen. Redan 1999 antogs den första nationella strategin för hur vi i Sverige skulle kunna 
leva upp till barns rättigheter enligt konventionen. Våren 2004  kompletterades strategin och 
det står klart att regering och riksdag vill att kommuner, landsting, regioner och statliga myn-
digheter ska öka barnperspektivet i allt beslutsfattande som rör barn och ungdomar upp till 18 
år (Barnombudsmannen, 2004).                                                                                              
 
Inom Stockholms län är det Enheten för Samhällsmedicin som har landstingets uppdrag att 
utveckla tillämpningen av barnkonventionen inom landstingets olika verksamheter.  Sam-
hällsmedicin arbetar för att de olika verksamheterna ska utveckla en egen policy kring hur 
man ska arbeta med barnkonventionen. Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) är en sådan vik-
tig verksamhet som strävar efter att göra barnkonventionen till ett använt verktyg  inom sin 
organisation. 
 
Syftet med ett ökat barnperspektiv är att tillgodose barnets bästa i alla de beslut och åtgärder 
som rör barn inom organisationens olika verksamheter. För att tillgodose detta krävs  någon-
ting mer än en professionell kunskap och ett gott handlag med barn. Ett genomtänkt barnper-
spektiv kräver att även barnets egna synpunkter beaktas, något som också barnkonventionen 
förespråkar. Barnets röst är dock av tradition svag i instutionella sammanhang. 
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 Vid Linköpings universitet har man under ett antal år forskat kring hur barn gör sig hörda i 
samhället (skola, sjukvård, rättsväsende m.m.) (Aronsson, 1996). Vid en enkel summering av 
alla ord i ett samtal visar det sig att förskolebarn i läkar-patient intervjuer på allergimottag-
ningar svarar för 8% av samtalsrummet. I ett första familjeterapisamtal står förskolebarnet för 
4% av samtalsrummet  medan motsvarande siffra för skolbarn är i genomsnitt 10%. Tonår-
ingar står för 27% av samtalsutrymmet.  Med stigande ålder gör sig alltså barn mer hörda men 
det är inte förrän i tonåren som de upptar lika stor plats i talrummet som någon av föräldrarna 
(Aronsson, 1996). 
 
Andra studier visar att barn, även i sammanhang där man speciellt anstränger sig, har svårt att 
komma till tals. I en utvärdering inom barnpsykiatrin deltog behandlare, klienter och utomstå-
ende intervjuare i s.k. Samforskningssamtal. Barn deltog i tre av samtalen  I ett samtal med ett 
barn som gått i korttidsterapi pratar barnet kanske totalt tre minuter av ett drygt timmes långt 
samtal trots att behandlaren var intresserad av att höra hur det varit för pojken (Burvik& 
Wächter, 2003). I en annan intervjustudie, om upplevelser av tidsbegränsad barnpsykoterapi 
med parallell föräldrakontakt inom BUP i Stockholms län, ges barnets röst lika stort utrymme 
som den vuxnes. Skillnaden på omfattningen av utskrifterna av föräldraintervjuerna och ut-
skrifterna av barnintervjuerna är dock avsevärd vilket gör att föräldrarnas bild av behandling-
en blir tydligare än barnens (Tydén, 2002). 
 
Barn behöver med andra ord beredas speciell plats för att deras röster ska kunna göra sig hör-
da i offentliga sammanhang. På senare år har också ambitionen för att låta barns perspektiv 
komma till tals ökat. På Psykologmottagningen vid Psykologiska instutionen i Linköping har 
barn i åldern 8-15 år med egna erfarenheter av psykoterapi intervjuats. Studien visar att de 
flesta barnen har en klar uppfattning om varför barn kan vara i behov av psykoterapi och var-
för de själva behövde det. Alla beskrev terapin som rolig och kul och uttryckte positiva käns-
lor för terapeuten och terapirummet. Många uttryckte också att de blev hjälpta av att prata om 
sina problem (Sandstedt-Erikssson &Törnquist, 2002). På Ericastiftelsen i Stockholm pågår  
för närvarande ett forskningsprojekt där yngre barn, i åldern 5-8 år, som går, gått eller ska 
börja längre psykoterapier intervjuas om deras tankar och känslor kring psykoterapin.  
 
Vad beträffar kortare-, eller längre psykoterapier finns alltså redan en del undersökningar där 
barnen själva fått komma till tals - och fler är på gång. Samtidigt finns nästan ingen informa-
tion alls om hur barn  upplever och beskriver kortare möten och  kontakter med barnpsykiat-
rin trots att detta är den i särklass vanligaste besöksformen. 
 
Förra året (2004) besöktes BUP av drygt 8000 barn och ungdomar och/eller deras föräldrar. I 
drygt hälften av fallen rörde det sig om  korta kontakter på mellan 1-4 besök, samtidigt som 
vart tredje barn och/eller dess föräldrar besökte en mottagning endast en eller två gånger 
(Info/media 2005-01-27).  
 
Vid  kontakter med öppenvården  är det  inom BUP brukligt att man använder sig av s.k. 
"väntrumsundersökningar" för att utvärdera verksamheten. Dessa består av korta enkäter på  
6-10 frågor som kontinuerligt delas ut till familjer efter avslutad behandling. Praxis är dock en 
enkät per familj vilket torde innebära att enkäten i de flesta fall speglar vårdnadshavarens 
synpunkter snarare än barnets. 
 
Brukare som besvarat kvalitetsenkäter ger en sammantaget positiv bild av den barn- och ung-
domspsykiatriska öppenvården. I samtliga undersökningar tycker majoriteten tillfrågade att 
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deras situation har förbättrats och att behandlingskontakten har varit av betydelse (SOU: 
1998:31). Frågan är vad barnen själva anser? 
 
 
Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att låta barn, som har haft korta kontakter med BUP, kom-
ma till tals, genom egna reflektioner, tankar och erfarenheter. Frågeställningar som undersök-
ningen på detta sätt vill ha besvarade är bl.a.: 
 
..har barnen känt sig respekterade och vänligt bemötta? 
..har de fått information om BUP på ett sätt som de själva kan förstå? 
..i vilken utsträckning har de kunnat fråga och undra över saker de inte förstått? 
..har de känt sig lyssnade på och förstådda? 
..i vilken omfattning har de fått möjlighet att framföra egna synpunkter / vara med och  
  bestämma ? 
 
 

 
TEORETISK BAKGRUND 

 
 
FN:s barnkonvention 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av 
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. 
 
Idag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Att ett land har ratificerat en konven-
tion innebär att det förbundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barn-
konventionen 1990 som ett av de först länderna. 
 
Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla 
barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra 
särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. Varje människa under 18 
år räknas som barn, om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt den nationella lagstift-
ningen. 
 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är "sakartiklar" och slår fast vilka rättighe-
ter varje barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med konventio-
nen. Sakartiklarna ska läsas som en helhet. Det går med andra ord inte att lyfta ut en sakarti-
kel och läsa den helt skild från de andra. Man brukar tala om att konventionen är "hel och 
odelbar". 
 
Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 
3 ,6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man 
läsa dem med huvudprinciperna "som glasögon". 
 
Artikel 2  slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 
Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som ratificerat den. 
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Artikel 3  anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barnet .Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare och har analyserats 
mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i 
varje enskilt fall. 
 
Artikel 6  säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte 
bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala ut-
vecklingen.  
 
Artikel 12  handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och att få dem beaktade i alla frå-
gor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och 
mognad. ( www.bo.se ) 
 
 
Barnets bästa  
 
Av de fyra huvudprinciperna kan artikel 3; principen om barnets bästa, ses som en etisk och 
moralisk grundregel i förverkligandet av barnkonventionens alla rättigheter (Barnets bästa, 
BO). 
  
Barnets bästa är inget nytt begrepp i internationella deklarationer och konventioner Ett em-
bryo till principen fanns redan i den första deklarationen om barnets rättigheter som antogs av  
Nationernas Förbund 1924. Där står att "mankind owes to the child the best it has to give". I 
1959 års deklaration utvecklas principen ytterliggare. Det unika med barnkonventionen är att 
barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Inget annat do-
kument har den bredd som Barnkonventionens artikel 3 har. Principen om barns bästa innebär 
att barnets bästa  a l l t i d  skall beaktas och gälla  a l l a samhällsområden (SOU 98:31). 
 
Barnets bästa är heller inget statiskt begrepp. Det varierar över tid och från ett samhälle till ett 
annat. Det varierar också från ett barn till ett annat utifrån varje barns individuella situation 
(SOU 98:31). 
 
En förutsättning för att kunna bedöma barnets bästa är att barnet själv ges möjlighet att fram-
föra sina synpunkter. För att tillgodose barnets bästa måste barnets åsikter tillmätas betydelse. 
Först när barnet själv fått uttrycka sina åsikter och dessa tas med i besluten kan barnets bästa i 
egentlig mening bli tydliggjort och sättas i främsta rummet (Barnets bästa, BO).  
 
Det finns dock konflikter som kan uppstå när barnets bästa ska beaktas. De intressen som 
kommer i konflikt kan uttryckas via två skilda principer; autonomiprincipen och paternalism-
principen. Autonomiprincipen handlar om rätt att själv få besluta i sina egna angelägenheter. 
Paternalism är när någon annan ingriper i mitt liv och bestämmer vad som är bäst för mig. När 
det gäller barn och barns rätt till självbestämmande finns självklart denna spänning mellan 
dessa båda principer (Haglund & Persson, 2004). 
 
Den brittiske familjerättexperten John Eekelaar diskuterar hur man som beslutsfattare ska gå 
till väga för att bedöma barnets bästa Han menar att det i huvudsak finns två sätt att avgöra 
vad som är barnets bästa. Det ena är att beslutsfattare på olika nivåer gör bedömningar som 
grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar alltså om att skaffa sig kunskap 
om barn eller att inhämta sådan kunskap från experter. Det andra sättet är att det berörda bar-
net tillåts ge uttryck för sin uppfattning om vad som är det bästa ( dynamic self-determinism). 
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Det bästa underlaget för att bedöma vad som är barnets bästa får man genom att kombinera 
dessa båda perspektiv (Eekelaar J i Alston P, 1994 The best interrest of the child op.cit. SOU 
98:31). 
 
 
Barnperspektiv och barnets perspektiv 
 
Begreppet barnperspektiv är mångtydigt och används på olika sätt i både allmän debatt och i 
forskning.  Halldén (2003) diskuterar nödvändigheten av att problematisera begreppet då det 
används i vetenskapliga sammanhang. Det är viktigt att redovisa vad man som enskild forska-
re lägger i begreppet . Barnperspektiv skrivet som ett ord sätter  fokus på ett perspektiv som 
syftar till att tillvarata barns villkor och verka för barns bästa. Att inta ett barnperspektiv kan  
innebära att tex. uppmärksamma vilka konsekvenser olika politiska beslut får för barn. För 
detta behövs inte med nödvändighet information från barnen själva  Barns perspektiv sett som 
två ord handlar om att anlägga ett perspektiv eller fånga en kultur som är barnets. Barns per-
spektiv  innebär att barnen själva lämnat sitt bidrag (Halldén, 2003). 
 
Även Qvarsell menar att det är betydelsefullt att skilja barns perspektiv från synen på barn. 
Ibland handlar det om hur vuxna, till exempel professionella som arbetar med barn, ser på 
barn. Ibland handlar det istället om hur barnen ser på sin värld och sina villkor. Men också 
barnets eller barnens perspektiv kan ha olika betydelser, genom att begreppet perspektiv ges 
olika innebörder. Det kan betyda "position", utsiktspunkt, men också stå för synsätt eller teori. 
Man talar ibland om att man ser något från eller ur ett perspektiv, i andra fall att man befinner 
sig i ett perspektiv (Qvarsell, 2003). 
 
Johansson (2003) har sin utgångspunkt i livsvärldsfenomenologin. Med barns perspektiv av-
ses då "det som visar sig för barnet", barnets  erfarenheter, intentioner och uttryck för mening.  
Hon frågar sig hur det som visar sig för barnet också ska visa sig för forskaren. För att få till-
träde till barns livsvärldar krävs inte bara närvaro, närhet, sensitivitet och respekt, utan det 
krävs också tid. Det fordras tid på forskningsfältet för att lära känna barnen och vinna deras 
förtroende. På samma sätt är tid för en fördjupad analys förutsättningen för att förstå andras 
livsvärldar. För att närhet ska konstitueras krävs dessutom att vi själva som forskare utsätter 
oss för risken att medverka med vår egen livsvärld 
 
Barns perspektiv låter sig dock knappast  beskrivas som  en enda autentisk barnvärld som 
forskaren kan fånga utan det finns olika kontexter och världar man har att ta ställning till 
grundade i barns olika livserfarenheter (Johansson, 2003). Halldén (2003) argumenterar för 
vikten att i ett barnperspektiv utgå från barns utsagor men i tolkningen ställa dessa utsagor i 
relation till diskurser om barndom. Barnperspektiv blir då att fånga barns röster och att tolka 
dem som uttryck för ett diskursivt sammanhang. Hon menar att det kanske är bättre att använ-
da sig av begreppet barnperspektiv skrivet som ett ord även då information från barnen själva 
inhämtats för att markera att informationen har silats genom ett forskarsubjekt. 
 
Qvarsell (2003) betonar vikten av att se fenomen ur flera perspektiv för att få fylligare och 
djupare kunskaper om centrala fenomen och företeelser. Att låta barn uttala sig om sina vill-
kor, sin situation, sin miljö kan vara källor till djupare kunskap som  bidrar till att både tyd-
liggöra och sätta ifråga sånt vi tar för givet, till exempel i barns värld och i fostran av barnen. 
Det är dock viktigt att barnen blir hörda och lyssnade på som informanter oavsett hur de ut-
trycker sig eller med vilka röster de talar. Detta är något annat än att använda sig av barn som  
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respondenter, där barn tillfrågas och  svaren sen  relateras till en tänkt kulturell eller utveck-
lingspsykologisk norm.  
 
Sommer (2003) anser att en alltför bred definition av  begreppet barnperspektiv gör ordet me-
ningslöst och oanvändbart som fackbegrepp inom psykologin.  Det räcker inte med att uttala 
sig om barn, vara välvilligt inställd, och umgås med barn i barnhöjd för att inta ett barnper-
spektiv menar han, vare sig vetenskapligt eller professionellt. Han efterlyser ett vetenskapligt 
definierat barnperspektiv inom utvecklingspsykologin. Något sådant finns inte idag menar 
han. Den traditionella facklitteraturen framlägger visserligen många olika perspektiv på barn 
men frågan är om de utgår från barnet. Ett barnperspektiv måste utgå från barnets egen psy-
kiska bearbetning och förståelse av världen. Ett första steg på vägen är att tillskriva barnet, 
även det preverbala, intentioner. Men det räcker inte. För att få tillgång till ett barnperspektiv 
värt namnet  krävs dessutom en korrespondens mellan barnets och den vuxnes perspektiv. 
Sommer menar att begrepp hämtade ur senare tids spädbarnsforskning (Stern, Trevarthen 
m.fl.) kan ge oss konturerna till ett välreflekterat barnperspektiv inom psykologin.  
 
 
Perspektiv på barndom 
 
Barndom är ett relativt begrepp menar Sandin (1994). Den är olika för pojkar och flickor och 
annorlunda på landet och i staden och inom olika klasser. Olika kulturer och olika tider har  
också sett och ser barnets behov på olika sätt. Förhållanden som idag är självklara- skolgång. 
fritid, lek- har inte alltid haft samma innebörd som idag. Sandin pekar på att barn i västvärl-
dens industriländer nu för tiden har ett känslomässigt värde för sina föräldrar medan barn i ut-
vecklingsländer också i högsta grad ännu har ett ekonomiskt värde. Så var det också i Sverige 
för inte så länge sedan påpekar  han.   
 
Sandin  menar på att barnets olika värden i olika tider och kulturer, det nyttiga och det onytti-
ga barnet, skapar i sin tur en kort respektive lång barndom. Och gör att vuxna bemöter barn på 
vitt skilda sätt. Vårt samhälles långa barndom  där barnens tid är inrutad redan från de första 
åren är speciell bara för vår tid fortsätter han. 
 
Sandin pekar på att hela 1900-talet har präglas av en ökad professionalisering av vården av 
barn.  Familjerådgivning, föräldrautbildning, liksom mödravårdscentraler och barnavårdscen-
traler är ett uttryck för denna process. Under 1900-talets senare hälft har också allt fler kvin-
nor börjat arbeta utanför hemmet. Detta har inneburit att hemmets och familjens betydelse i 
barns liv har minskat till förmån för andra omsorgsformer- dagmammor, daghem och fritids-
hem. För barnens del innebär det att det vuxenbeteende - kontroll av känslor, passande av ti-
der, anpassning till större grupper etc. som tidigare var en konsekvens av skolgången, nu för-
skjuts neråt i åldrarna. Sandin menar att institutionaliseringen av de yngre barnens tillvaro hör 
till de mera betydelsefulla dragen i vår tids barndom och pratar om vår tids barn som det 
"schemalagda barnet" (1994). 
 
Samtidigt ökar kraven och förväntningarna på barnen under det sena 1900-talet enligt Sandin. 
De senaste årtiondenas spädbarnsforskning har visat att barn inom en hel rad områden är mer 
kompetenta än man tidigare trott. Spädbarnet ses redan från födseln  som en människa, med 
en egen individualitet, början till ett eget temperament och en egen personlighet, som är aktivt 
och meningsskapande i sina relationer till andra (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2002). 
Dessa nya forskningsrön gör att inlärningen kan börja allt tidigare. Nu gäller det att satsa på 
att utveckla barnets förmåga. Därmed förändras också  barndomens själva innebörd enligt 
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Sandin ( 1994): "Att vara barn är inte bara att finnas till, att vara. Att vara barn blir istället det 
stora livsprojektet. Det är en barndom fylld av prestationskrav och förväntningar, för att lyck-
as måste man börja tidigt. Så skönjer vi konturerna i vår tids barndom - det tidigt vuxna bar-
net." (Sandin, 1994, s.25) 
 
 
Barns tanke-, och språkutveckling (Piaget & Vygotsky) 
 
Enligt Piagets teorier om kunskapsutveckling utvecklas barns tänkande stegvis i och med att 
nya mer komplexa strukturer växer fram ur de tidigare. Att nya strukturer växer fram förkla-
ras med adaption som gäller allt levande. Adaption sker i form av en aktiv jämnviktsskapande 
process och har två aspekter: assimilation och ackommodation. Genom assimilation införlivar 
(assimilerar) barnet alltmer vetande med sina tankestrukturer utan att tankestrukturerna själva 
förändras. Ackommodation innebär att strukturerna omorganiserar sig själva så att de förmår 
hantera nya erfarenheter och problem på ett sätt som inte var möjligt med tidigare tankesche-
man.  
 
Substitution innebär att barnet ersätter en mindre mogen tankeidé med en mera mogen. Den 
nya uppfattningen behöver inte ha något samband med den uppfattning den ersätter. Varje 
gång en mognare idé ersätter en mindre mogen blir den tidigare tankeformen inte helt utplå-
nad utan finns kvar som en potentiell tankeform.  Kognitiv egocentrism ( relativ oförmåga att 
inta andra perspektiv), animism ( tron att livlösa föremål är besjälade), participation ( tron att 
man genom sitt tänkande får kontroll och makt över andra människor), magi ( tron att tingen 
har egen makt ), idén om att allt hänger samman, finalism (tron att allt som sker har ett syfte),  
idén om vuxen insyn  ( tron att vuxna ser och vet allt ), svar till varje pris (idén om att alla 
frågor måste besvaras ) är sådana barnsliga tankegångar som utvecklas enligt substitutsprinci-
pen (Elkind, 1984; Aronsson, 1996). 
 
Piaget anser att barns föreställningar alltid utvecklas i samma riktning; från ett egocentriskt 
tänkande  mot större objektivitet, ömsesidighet och relativitet, dvs. egenskaper som är känne-
tecknande för ett sociocentriskt tänkande (Elkind, 1984). 
 
Vygotsky  menar på att det som skiljer människan från andra arter - vårt tänkande - skulle 
vara omöjligt förutan språket. Den mest fundamentära funktionen hos språket är att lösgöra 
vårt tänkande och vår uppmärksamhet från det omedelbara ögonblicket. Eftersom ord kan 
symbolisera saker och händelser som sträcker sig längre än det som sker i stunden , gör språ-
ket det möjligt för oss att reflektera över både sånt som hänt och att planera för framtiden. 
 
Enligt Vygotsky är språket grundläggande för barns och ungas psykiska utveckling, speciellt 
för utvecklingen av tänkande och minne. Det börjar med att barnet lär sig språket genom soci-
alt samspel  med i första hand föräldrarna. Senare, ungefär i treårsåldern börjar barnet prata 
med sig själv, s.k. egocentriskt tal. Vygotsky menar på att barns sätt att tala högt med sig själ-
va är ett sätt för barn att lära sig tänka med hjälp av orden och bidrar enormt till att utveckla 
barns tänkande. I motsats till Piaget anser V. att barnets egocentriska tal inte försvinner i och 
med att barnet, vid ungefär 6-7 års ålder, slutar tala högt till sig själv utan att talet istället för-
flyttar sig in i barnet och blir till en tyst dialog som barnet tar till hjälp för att  lösa problem 
och kontrollera sitt beteende. Barns egocentriska tal är alltså bara ett steg på vägen mot en 
inre dialog som vi för med oss själva livet igenom. 
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Vygotsky  menar också på att barn i sin utveckling drar en enorm nytta från den kunskap och 
de konceptuella verktyg som tillhandahålls från det omgivande samhället och kulturen. Utan 
vuxna som instruerar och vägleder barnet skulle barnets medvetande inte utvecklas speciellt 
långt menar han. Tillsammans med en "lärare"  kan barnet utföra saker som det inte klarar på 
egen hand. Utrymmet mellan det som barnet klarar på egen hand och det barnet klarar med en 
viss assistans kallade Vygotsky  för "the zone of proximal development" (Crain,2000). 
 
 
Barnet i skolåldern 
 
Från fem till tio års ålder är hjärnan i ett av sina mest dynamiska stadier av förändring. Hjär-
nans frontallober ökar sin kommunikationskapacitet och blir nu alltmer centrala för informa-
tionsprocessande och självorganisation. Förbindelserna mellan hjärnhalvorna växer till sig 
och möjliggör en integration mellan kunskap och värdering som är förutsättningen för en mer 
mogen empati och högre moral (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2002). 
 
Enligt Piaget befinner sig barnet mellan ca  6 - 12 års ålder i de konkreta operationernas sta-
dium. Barnet lär sig nu att i huvudet utföra det som förut måste utföras i handling. Beteck-
ningen förklaras av att barnen visserligen kan se logiska och matematiska relationer mellan 
tex. vikt och mängd  men endast när de har föremålen konkret framför sig (Psykologilexikon 
2005; Elkind, 1983). Piaget menar att barn i den tidiga skolåldern kan resonera om saker men 
inte om verbala påståenden. Förmågan att tänka abstrakt börjar dock utvecklas (Elkind,1983). 
 
De flesta utvecklingsteoretiker menar att barnet i  sex-, till sjuårsåldern träder in i en ny  ut-
vecklingsfas som sträcker sig  fram till adolescensen. Nya inre strukturer växer fram och kon-
solideras under de här åren: Jagfunktionerna och överjagsfunktioner utvecklas, självuppfatt-
ningen stabiliseras och  objektrelationerna blir mer realitetsanpassade. Ett av de mest framträ-
dande dragen i denna utveckling  är den ökade förmågan att se världen ur ett annat perspektiv 
än det egna.  Barnet blir medvetet om att den centrala självbild som det skapat är utsatt för 
ständig omprövning i utbytet med omvärlden. En ökad emotionell och kognitiv mognad gör 
att barnet  börjar se på sig själv  alltmer genom den "generaliserade andres" ögon.  
 
Carlberg (1994) menar att det finns en stark koppling mellan inlärning och självkänsla i den 
här åldern. Om barnet inte klarar av att prestera leder detta lätt till dålig självkänsla och inte 
sällan till oro och utagerande. Han talar om fyra olika utvecklingsuppgifter som ska bemästras 
under den här perioden:  
 
För det första ska barnet uppnå ett tillstånd av latens, vilket innebär att det ska uppnå ett till-
stånd där drifttrycket med sina konflikter inte har en störande inverkan på övriga utvecklings-
uppgifter. 
 
Den andra uppgiften relateras till jagfunktionernas och självets utveckling och innebär att 
barnet skall lära sig vissa basfärdigheter som inviger det i samhället (t.ex.  läsa och skriva). 
Dessa förmågor är starkt förknippade med barnets möjligheter att separera från föräldrarna 
och för uppbyggnaden av självkänslan. Om barnet sitter fast i familjeproblem eller störs av 
starkt inre drifttryck kommer det inte att vara fritt att lära sig baskunskaperna menar han. 
 
Den tredje uppgiften är relaterad till objektrelationernas utveckling och innebär att barnet 
skall upptäcka sin plats i samhället. Det skall utvidga sin kunskap om andra vuxna och jämn-
åriga och få en realistisk bild av sig själv och sina föräldrar. 
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Den fjärde utvecklingsuppgiften som också kan ses som ett resultat av de tre första, formule-
ras som att barnet skall skapa en grund för adolescensen. Armeringarna i "den inre struktu-
ren" skall stärkas inför den mer slutgiltiga orienteringen i förhållande till yttervärlden. 
 
Eriksson ( 1954; op.cit. Havnesköld & Risholm-Mothander, 2002) betecknar åldern som en 
begynnande introduktion   i "kulturens teknologi", där framför allt skolan är ett viktigt led. 
Han menar att latensperioden ur samlevnadens synpunkt är ett avgörande stadium. Det är nu 
som en första insikt i arbetsfördelningen och olika människors skilda möjligheter växer fram." 
I denna ålder, menar Eriksson,  behöver barnen få leva med vuxna, titta på och härma och 
göra saker tillsammans med de vuxna. Barnen skall skolas in i kulturen men också förstå och 
underordna sig arbetsfördelningens hierarkiska principer. Eriksson (1985; op.cit. Havnesköld 
& Risholm-Mothander, 2002) menar därför att konflikten  verksamhet- underlägsenhet blir 
central under denna livsperiod".  
      
Carlberg (1994) menar att barn i den här åldern funderar mycket över sina brister och avvikel-
ser från andra barn. Latensperioden blir den tid när identitet och könsidentitet konsolideras. 
Viktiga frågor att besvara i ljuset av en ny kognitiv möjlighet och inom ramen för minskat 
driftuttryck är: Vem är jag?  Hur är andra? ..och ..Hur skall man vara som pojke eller flicka 
Den bakomliggande ångesten och rädslan för att själv vara avvikande gör att attityden kan 
hårdna, både mot det motsatta könet och den som är tjock eller rödhårig…osv., 
 
Enligt Carlberg (1994) missbedömer vi ofta vad som rör sig i latensbarnets inre värld. Vi ser 
ofta den bekymmersfria och kompetenta ytan och glömmer hur svårt det är för latensbarnet att 
uppleva och tala om svåra känslor. Sorg och gråt är för latensbarnet ett tecken på vekhet. Det 
är skamligt att vara en vekling. Vid 9-10årsåldern visar man inte gärna rädsla eller ömhet. 
Man värjer sig mot kroppskontakt och tycker saker är barnsliga. I och med att latensbarnet har 
svårt att verbalisera sina känslor förblir det ofta ensamt med sorgen och funderingarna. 
 
 
BUP 
 
Barn- och ungdomspsykiatrin ( BUP)  är landstingets omvårdsorgan för psykisk vård av barn 
och ungdom. Dess uppgift är att förebygga, utreda och behandla psykiska störningar hos barn 
och ungdomar 0- 20 år samt deras familjer. BUP har under 2005, sedan undersökningen gjor-
des,  organiserats om. De fyra geografiska öppenvårdsområdena ( nordost, nordväst, sydost, 
sydväst) är desamma som tidigare liksom vissa länsgemensamma verksamhetsområden för 
specialiserad öppenvård och klinikansluten vård. Mindre öppenvårdsmottagningar har dock i 
den nya organisationen slagits samman till färre och större enheter. Inom respektive geogra-
fiskt verksamhetsområde finns numera fyra eller fem BUP-mottagningar samt en mellan-
vårdsmottagning. Mellanvården är något nytt för BUP i Stockholms län och är en resurs som 
ska hjälpa öppenvårdsmottagningarna på olika sätt, genom t.ex. mobila team när resurserna 
vid mottagningarna inte räcker till. Syftet är att undvika klinikvård i största möjliga utsträck-
ning. Klinikvården är indelad i en enhet för norra länsdelen och en för södra länet, en klinik-
gemensam heldygnsenhet, en psykosenhet och en konsultenhet för (den somatiska) barnsjuk-
vården.  
 
Verksamhetens länsgemensamma öppenvård och specialiserade vård består av följande enhe- 
ter och projekt; 
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    -Flyktingenheten med uppdrag att förebygga psykiska problem hos flyktingbarn. 
    -Ett Mobilt Asylteam - MAst som går in med  behandlingsinsatser som är mer intensiva än 
      vad öppenvården kan erbjuda.   
    -BUP Vasa, för behandling vid misstänkta eller bekräftade sexuella övergrepp.   
    -BUP Bågen, för behandling av barn och ungdomar som bevittnar misshandel i hemmet.  
     -BUP - Signal, för behandling med-, information om-, och metodutveckling av KBT.  
     -Ett samverkanklassteam som har i uppdrag är att ge konsultation till personal och sam  
      ordna resurser mellan BUP och kommunen. 
     -Psykoterapimottagningen för barn och ungdomar med funktionshinder 
     -Neuropsykiatriska enheten…, samt ett  
     -DBT-projekt där ungdomar med återkommande självskadeproblematik, eventuellt uppre 
      pade självmordsförsök och/eller emotionellt instabil personlighetsstörning behandlas med  
     dialektisk beteende terapi (Info/media 2005-06-15). 
 
Öppenvårdsmottagningarna har som regel tre olika behandlingskategorier; kuratorer, psyko-
loger och läkare. Därutöver finns assistenter och ekonomipersonal. 
 
Under 2004 besökte drygt 8000 barn- och ungdomar de olika öppenvårdenheterna inom 
landstinget. 4084 pojkar och 4108  flickor. För pojkarnas del var besöken vanligast i 8-11års 
ålder medan flickorna i större utsträckning besökte mottagningarna i 14 -17års åldern.  De 
vanligaste formerna av behandling var råd/stöd till föräldrar som gavs till 5336 av de sökande 
samt råd stöd till barn/tonåringar som gavs till 3157  barn. Familjeterapi/familjesamtal utför-
des tillsammans med 1901 familjer. Kris, -och korttidsinsatser gavs till 533 av de sökande. 
Tonårsterapier genomfördes med 380 tonåringar  korttidsterapier bedrevs med 340  av de sö-
kande barn- och tonåringarna. 14 barn/ ungdomar vistades på terapikoloni 2004. Förutom des-
sa behandlingar utfördes i mindre utsträckning olika former av föräldrabehandling, nätverks-
samtal, samarbetssamtal, gruppbehandlingar, samspelsbehandlingar, barnterapier och miljöte-
rapier. Ca 4% behandlades med medicinering i någon form. Till 2,4% av de sökande gavs 
ingen behandling alls.  
 
19,1 % av familjerna besökte bara mottagningen en gång. 14% endast två gånger. Medelvär-
det för antal besök var 9 medan medianvärdet låg på 4 besök (Info/media 2005-01-27).  
 

 
 

METOD 
 
 
Forskningsansats 
 
Ordet fenomenologi härstammar från grekiskan och betyder ”det som visar sig”. För fenome-
nologerna kan det inte finnas något som visar sig utan att det finns någon som det visar sig för 
(Bengtsson, 1999). Samtidigt innefattar all hermeneutisk -kvalitativ forskning även en forska-
re som använder  sig själv och sin livsvärld som instrument för att nå kunskap och djupare 
förståelse för andra människors livsvärldar. Forskarens livsvärld och de människors livsvärl-
dar som görs till föremål för undersökning (Bengtsson, 1999). 
 
Det kan vara viktigt att komma ihåg att sammanställda och redigerade intervjuundersökningar 
är konstruktioner som ligger flera ”led” från den livsvärld som ursprungligen visar sig för un-
dersökningsdeltagaren. Enligt  Schultz (op.cit. Bengtsson) är utarbetade intervjuer konstruk-
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tioner av flera ordningar. Den första sker  när levd erfarenhet omvandlas till reflekterad erfa-
renhet hos intervjupersonen. Den andra konstruktionen sker när personen ska formulera resul-
tatet av sina reflektioner i ord. Den tredje konstruktionen sker genom forskarens förståelse för 
intervjupersonens utsagor. En fjärde konstruktion uppstår när forskarens förståelse för inter-
vjusvaren måste bearbetas på något sätt. Avslutningsvis förmedlar forskaren sina resultat i 
skriftlig form till forskarsamhället och har därigenom gjort en språklig (femte) konstruktion 
(Bengtsson, 1999). 
 
I denna kvalitativa uppsats, med fenomenologisk/ hermeneutisk grund, är det innebörden av 
olika barns erfarenheter kring mötet med BUP som  ska utforskas och förstås utifrån en vuxen 
forskares horisont. 
 
 
Barnintervjuer 
 
När man intervjuar barn är en ”öppen” , semistrukturerad intervjuform att föredra (Kjaer & 
Jensen op.cit. Andersson, 1998).  Det går inte i förväg ha detaljplanerat frågorna. Därför att 
det viktigt att man som intervjuare är helt på det klara med vilken typ av information man sö-
ker. Har man som intervjuare ingen klar idé som utgångspunkt vet man heller inte vilka av 
barnens svar som bör följas upp. Det är också viktigt att bara ställa  e n  fråga i taget och att 
inte ge alternativ. Till skillnad från vuxna svarar barn exakt på den fråga som ställs. Frågor 
där barnet kan svara endast ja eller nej bör därför undvikas (Doverborg-Österberg & Pramling 
1985). Barn  har heller ännu inte vuxnas begrepp om tid. Frågor som innefattar  tidpunkter 
behöver därför följas upp (Rudh, 2002). 
 
Rudh (2002) nämner i sin uppsats om barnintervjuer  vissa tekniker som flera forskare ställer 
sig bakom (t.ex. Andersson,1998; Cederborg, 2000; Overeide, 2001). 
 

a) b e k r ä f t e l s e av barnet genom verbala och icke-verbala beteenden, vilka uttrycker  
  empati eller visar att den vuxne lyssnar och förstår och som stimulerar barnet att fortsätta  
 
b) b e s k r i v a n d e  kommentarer som inte är värderande utan enbart beskriver vad   

barnet gör just nu eller uttrycker med kroppsspråk, kan hjälpa till att hålla barnet kvar 
vid ämnet och visar samtidigt att den vuxne accepterar barnets beteende, 

 
c) r e f l e k t e r a n d e  påståenden som betyder repetition av vad barnet nyss sagt, med 

synonyma eller samma ord för att visa intresse och för att ge barnet möjlighet att kor-
rigera, bekräfta eller förklara vidare, 

 
d) k l a r a,  e n t y d i g a  och  ö p p n a  frågor, som kan följas upp med hur? eller vad  

gjorde du då? men  i n t e  med  v a r f ö r? 
   

e) u p p m a n a  barnet att  b e r ä t t a, 
 
f)   s u m m e r a n d e  kommentarer, att kortfattat beskriva det man nyss hört, kan ge  
      tillfälle att kontrollera att allt är rätt uppfattat. Dessutom ger det möjlighet att gå 
      vidare med ett ämne som inte är uttömt.  

 
Ett bra sätt att öka barnets trygghet i samtals situationen kan vara att börja med att fråga om 
välkända situationer så att barnet får möjlighet att känna att hon/han bemästrar situationen. 
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Det kan också vara bra att avsluta samtalet med några enkla frågor som barnet lätt kan besva-
ra, så att barnet bär med sig en känsla av kompetens från samtalet (Rudh, 2002). Vidare gäller 
det att tänka igenom vilka konkreta beskrivningar och vilka vardagliga händelser och situatio-
ner som avspeglar det som intervjuaren vill veta något om (Andersson, 1998). 
 
Det är viktigt att välja en lugn plats för intervjun för att barnet ska kunna koncentrera sig och 
inte tappa intresse (Doverberg-Österberg & Pramling, 1985) liksom att platsen är hemmastadd 
för barnet så att det känner sig tryggt (Rudh, 2002). Tidpunkten är också viktig. Ett hungrigt 
eller trött barn eller ett som har blivit avbrutet i sin lek är svårare att motivera till en intervju. 
Det gäller också att ha tillräckligt med tid så att man inte behöver skynda på  barnet eller själv 
känna sig stressad av att barnet snart ska bli hämtat (Doverberg-Österberg & Pramling 1985).       
 
Barn är känsliga för intervjuarens avsikter, vad intervjuaren kan tänkas vilja höra (Tiller, 
op.cit. Andersson, 1998).  Ofta anstränger sig barnet för att lista ut vad det är den vuxne vill 
ha reda på. Det är detta förhållande som mest skiljer barnintervjuer från vuxenintervjuer              
( Doverberg-Österberg & Pramling 1985). Det är därför viktigt att från början klargöra att det 
inte finns rätt eller fel svar och att barnet har erfarenheter och kunskaper som intervjuaren inte 
vet något om men önskar ta del av (Tiller, op.cit. Andersson, 1998). För den vuxne gäller det 
att verkligen lyssna och inte förhasta sig att tro att man förstår utan att ha lyssnat ordentligt     
(Andersson op.cit. Rudh, 2002). Det gäller också att ”haka på” barnets tankegång och ta er-
bjudandet när det kommer, inte vänta tills det passar intervjuarens systematiska tänkande, för 
tillfället kommer kanske aldrig tillbaka (Andersson, 1998). Lika viktigt är det också  att vara 
intresserad av allt som barnet säger så att man inte med nyanser av ointresse antyder normer 
för vad man är intresserad av att höra (Andersson, 1998). Vidare är det  viktigt att poängtera 
själva syftet med intervjun för barnet. Ju mera obegriplig själva intervjusituationen är desto 
större spelrum får barnets egna teorier om vad den egentligen går ut på (Aronsson, 1996).        
 

                       Begreppet polyfoni (Bakhtin op.cit. Aronsson, 1996) belyser svårigheten med att fånga   
barnets egen röst. Polyfoni handlar om hur en och samma person kan tala med flera röster el-
ler stämmor. Rösterna är ekon från tidigare hörda röster som föräldrar, lärare eller andra per-
soner som haft inflytande på barnet. Barnet talar både med den egna och med andra tidigare 
röster. De egna upplevelserna försvinner eller döljs och de egna önskningarna skyms av 
andras önskningar (Rudh, 2002). 
 
Barn tror att man alltid måste svara på en fråga, att man ska svara så fort som möjligt och att 
förväntan går ut på att svara ja (Aronsson, 1996). När ett barn svarar "vet inte" eller om barnet 
börjar prata om något  a n n a t  kan det betyda många olika saker. Här gäller det att komma 
underfund med om barnet inte förstått vad man sagt, om barnet inte vet, om barnet inte vill 
svara, kanske inte kan svara omgående eller kanske finner frågan obehaglig på något sätt 
 (Rudh, 2002). 
 
Barns utsatthet gör att det är mer ansvarsfullt att samtala med barn jämnfört med vuxna . Na-
turligtvis får man inte skratta åt barnen men gärna med dem (Rudh, 2002). Till en forsknings-
intervju med barn hör också att inte utkräva värderingar av barnen, inte heller ställa dem inför 
lojalitetskonflikter (Andersson, 1998). 
 
Att skapa en god kontakt mellan barnet och den vuxne är nödvändigt för att det ska bli  ett 
genuint möte och ett bra samtal (Rudh, 2002). Det är barnet som  är expert på sin situation. 
Det gäller därför  att på olika sätt förmedla att barnet är huvudperson i intervjun och be barnet 
dela sin kunskap med en vuxen som vet mindre. Att intervjuerna spelas in på band är också en 
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viktig signal till barnet om att samtalet är viktigt och att allt de säger tas tillvara (Andersson, 
1998). 
 
 Att intervjua barn handlar inte om att blicka in i barnens huvud utan att blicka ut i världen 
genom barnens ögon menar Pramling (1989). 
 
 
Procedur 
 
Ett första möte med "Enheten för Utveckling och Utvärdering" inom BUP  ägde rum i nov. 
2004. Undersökningens upplägg diskuterades. Två brev formulerades; ett till personalen  på 
berörd BUP-mottagning (bilaga 1) ett till föräldrar och barn (bilaga 2). En preliminär inter-
vjuguide utformades. Efter klartecken från ledningen skrevs sekretessförbindelser under sam-
tidigt som man på divisionen började leta efter lämplig mottagning där undersökningen kunde 
genomföras. För att göra mig mera hemmastadd i rollen som ”barnintervjuare” genomfördes  
två provintervjuer  med  pojkar i 10-årsåldern kring temat julen. En vuxenintervju gjordes 
också med kvinna som varit på BUP (PBU) som barn för att få uppslag till lämpliga fråge-
ställningar. 
 
I februari knöts kontakt  med en mindre BUP-mottagning inom upptagningsområdet. Ett in-
formationsmöte hölls där undersökningen presenterades och en kontaktperson på mottagning-
en utsågs med främsta uppgift att förmedla och vidarebefordra barn till urvalet. 
 
Intervjuerna genomfördes i april/ maj  2005. 
 
 
Urval 
 
En turordningslista slumpades fram centralt på  Utvärderings-, och och Utvecklingsenheten,  
bestående av samtliga 45 barn födda mellan 1992-1996, med max 9 besök, som avskrivits 
från mottagningen under andra halvåret 2004. Tanken var att föräldrarna till dessa barn skulle 
kontaktas i turordning av resp. terapeuter tills tillräckligt många visat intresse, varefter ett 
brev med fortsatt information om undersökningen skulle översändas. Tidsbrist och kan hända 
olika engagemang i uppdraget gjorde att arbetet gick långsamt  samtidigt som en terapeut blev 
överrepresenterad i urvalet. Många barn kom att strykas från slumplistan av olika skäl: Den 
överrepresenterade terapeutens ärenden ströks i det fortsatta urvalet, vissa terapeuter strök 
barn som bara varit på mottagningen en gång, i vissa fall hade endast föräldrarna besökt mot-
tagningen, något barn ströks för att det var förståndshandikappat, ett barn hade flyttat osv., 
För att påskynda processen övergavs så småningom  turordningen enligt slumptabellen och så 
gott som alla barn på listan kom att ringas upp till dess tillräckligt antal undersökningsdeltaga-
re erhållits. Hur många barn som ströks från listan för att föräldrarna inte var anträffbara eller 
hur många som ströks p.g.a. av att föräldrar eller barn tackat nej till att delta i undersökningen 
är oklart.   
 
Efterhand som föräldrar tackade ja till fortsatt information om undersökningen skickades ett 
brev ut till dessa där bl.a. vikten av att barnet själv ville delta i undersökningen poängterades. 
Efter någon vecka kontaktades föräldrarna per telefon av undersökningsledaren. Återigen be-
tonades vikten av att barnet självt ville delta.  Av elva barn tackade till slut sex ja till att delta 
i undersökningen. Dessa barn var i turordning: nr 26, 16, 29, 3,  9 och 39  på slumplistan. 
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Undersökningsdeltagare 
 
 

Pojke 11 år 1 besök på mottagningen 
Pojke 10 år 1 besök  på mottagningen       

Pojke 10 år 4 besök på mottagningen 

Flicka 11,5 år 7 besök på mottagningen 

Flicka 8 år 1 besök på mottagningen 

Flicka 7 år 1 besök på mottagningen 

 
 
Tidsintervallet mellan senaste besök på BUP och intervjuerna låg mellan 5- och 14 månader.  
För ett barn låg dock besöken drygt 4 år tillbaka i tiden. 
 
Samtliga barn hade en eller båda föräldrarna med vid besöken. Vid ett par besök fanns även 1 
syskon med vid samtalen 
 
 
Intervjuer 
 
Fem intervjuer genomfördes på den aktuella BUP-mottagningen. En intervju gjordes i barnets 
hem. De flesta intervjuerna pågick ca 30 minuter. En intervju var 55 minuter lång. Med fem 
av barnen gjordes en kortare uppföljningsintervju på ca 15 minuter, uppe på BUP-
mottagningen. Samtliga intervjuer spelades in på band. 
 
Intervjuerna inleddes med att syftet med undersökningen presenterades för barnet tillsammans 
med föräldern – att man från BUP:s sida var intresserad av barnens egna synpunkter och erfa-
renheter kring sina besök på mottagningen för att bli bättre på att hjälpa  barn som kommer 
dit. Det betonades att jag var studerande, från universitetet, att jag aldrig hade jobbat på en 
BUP-mottagning och därför inte visste mycket om vad man gjorde där, att jag inte hade någon 
kontakt med dem som jobbade på mottagningen förutom det rent praktiska arrangemanget 
kring intervjuerna, och att jag inte visste någonting om barnen förutom deras namn och tele-
fonnummer. Barnet uppmanades att fråga om det var något det inte förstod samt informerades 
om att det inte behövde svara om det dök upp frågor som det inte kunde eller ville svara på. I 
övrigt lades tonvikten på att försöka avdramatisera situationen för barnet. Det poängterades 
att de idag, i motsats till förra gången de var på BUP, var här för att hjälpa mig med min 
forskning. Vidare tillförsäkrades barnet att det inte fanns något rätt eller fel svar på frågorna 
och att det var barnets egen berättelse som stod i centrum för intervjun. 
 
Innehållet i intervjun presenterades: det handlade om att berätta, svara på frågor, rita och titta 
på fotografier. Ungefärlig intervjutid angavs. Bandspelaren introducerades En återsamling 
tillsammans med föräldern försäkrades innan hon/han lämnade rummet. 
 
Intervjuerna  var halvstrukturerade till sin karaktär där barnet uppmanades att berätta så fritt 
som möjligt kring vissa teman. Dessa teman var: 
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Information innan besöket 
Första intrycket 
Mötet med terapeuten 
Känslan efteråt 
Rekommendation för framtiden 
 
Ambitionen var att förhålla mig ganska fritt till denna intervjuguide och vara  lyhörd  för        
b a r n e t  s  perspektiv, dvs. vad barnet självt valde att prata om framför att söka svar på be-
stämda frågeställningar formulerade utifrån en vuxen horisont. 
 
Alla barn ombads rita en teckning mot slutet av intervjun kring vad de bäst kom ihåg från sitt/ 
sina BUP-besök. Från början var denna uppgift tänkt som en sorts valideringsmetod. Om bar-
nets teckning överensstämde med barnets berättelse så borde sanningshalten öka. Alltefter 
som intervjuerna fortskred kom dock fokus alltmer att förflyttas mot hur barnet förhöll sig in-
för rituppgiften. 
 
För att underlätta  för barnen att minnas hade jag också med mig fotografier från olika rum på 
mottagningen. Dessa blev dock ganska överflödiga som minneskälla eftersom alla intervjuer 
utom en gjordes på själva mottagningen. Istället kom tittandet på dessa bilder i första hand att 
tjäna som ett avkopplande avbrott i  intervjun.  
 
Som tack för hjälpen fick barnen biocheckar efter varje intervjutillfälle. 
 
 
Analys av data 
 
Redan under förberedelsearbetet med intervjuerna stod det klart för mig att undersökningens 
frågeställningar knappast skulle kunna besvaras på ett tillfredställande sätt genom att ställa di-
rekta frågor till barnen kring hur de känt sig bemötta, lyssnade på och förstådda etc. 
Sporadiska försök gjordes också under intervjuerna där barnen fick frågan om de fått sagt det 
de ville, kunna frågat om de inte förstått  etc. Sådana frågor resulterade oftast i intetsägande 
ja-svar som var svåra att tolka. Istället bygger resultatdelen på barnets egna berättelser medan 
undersökningens frågeställningar främst diskuteras i resultatsammanfattning och diskussion. 
 
Vid databearbetningen har en blandning av induktiv tematisk analys och grounded theory an-
vänts. Kodningen av materialet påbörjades redan på ett tidigt stadium i undersökningen i och 
med att konturerna av en huvudkategori kunde skönjas redan efter ett fåtal intervjuer, nämli-
gen barnens positiva erfarenheter från sina besök. Denna första kodning  kom att lägga styr-
kursen för den fortsatta datainsamlingen, så tillvida att en förståelse för vad som konstituerade 
en positiv erfarenhet började efterforskas. 
 
Efter varje intervjutillfälle nedtecknades observationsdata och egna känslomässiga reaktioner 
på samtalen. Samtliga intervjuer transkriberades sedan ordagrant till löpande dialogtext. Ef-
tersom vissa delar av intervjuerna ibland handlade om andra ämnen än BUP så reducerades 
samtliga intervjuutskrifter sedan ned till 6  intervjusammanfattningar  där innehållet koncen-
trerades till upplevelsen av själva BUP-besöket samt hur barnet förhöll sig till uppgiften att 
rita en teckning om sitt /sina besök. Dessa sammanfattningar underlättade att få en överblick 
över materialet. 
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Då intervjuer med barn ofta blir mycket mer begränsade i omfånget än intervjuer med vuxna 
var det möjligt att vid den initiala kodningen laborera med materialet ganska fritt i huvudet. 
Likheter och olikheter mellan de olika intervjusituationerna jämfördes och lade grunden för 
hypoteser till underkategorier i materialet. I denna del av analysarbetet använde jag mig också 
av olika överförings-, och motöverföringsreaktioner som på ett märkbart sätt skiftat i de olika 
intervjusituationerna. Detta hjälpte mig att se ytterliggare strukturer i materialet. I ett andra 
skede gicks originalutskrifterna igenom för att stämma av underkategorierna med materialet. 
Ytterligare underkategorier upptäcktes då. En tredje genomgång av materialet gjordes senare 
för att kontrollera att ingenting av väsentligt lämnats åt sidan. I ett sista skede  sammanställ-
des sedan  resultatdelen där egna tolkningsförslag infogades samtidigt som  kopplingar gjor-
des till relevanta teorier och  tidigare forskningsresultat. 
 
 
Vid sammanställning och bearbetning av intervjusammanfattningar och resultat har följande 
begränsningar gjorts: 
 
Berättelser och beskrivningar som handlat om andra saker än BUP-besöket/besöken har ute-
slutits om det inte funnits kopplingar mellan det sagda och BUP. 
 
Inga enstaviga Ja-svar har tagits med. 
 
I de enstaka fall då två motstridiga svar har förekommit på samma fråga har jag använt mig av 
det svar som jag utifrån intervjusituationen uppfattat som mest trovärdigt.  
 
Om jag bedömt att ett svar på ett uppenbart sätt  handlat mer om intervjusituationen här och 
nu ( också ett besök på BUP ) än det egentliga BUP-besöket så har detta svar uteslutits. 
 
I de fall barnen blottat något djupt personligt som jag tror att de egentligen inte velat avslöja 
om sig själva och sin problematik har dessa svar uteslutits.  
 
Tramsiga och flamsiga svar som jag tolkat som uttryck för att barnen kännt sig trötta eller ut-
tråkade har inte heller tagits med. 
 
 
 
 

 
RESULTAT 

 
 
Den positiva erfarenheten 
 
Den huvudkategori som kunde skönjas redan under intervjuskedet, dvs., att barnen verkade 
vara belåtna med sina besök, befästes alltmer under arbetets gång, och framstår i slutändan 
som den kärnkategori varifrån variationer i resultatet kan belysas. Vad som beskrevs som den 
positiva faktorn vid besöken kunde dock variera mellan olika barn. Flera barn beskrev besö-
ket/ besöken som kul eller roliga. Några uttryckte en tacksamhet över att ha fått hjälp. Ett barn 
framstod som lite motsägelsefull när han beskrev besöket som ganska tråkigt men ändå tyckte 
att det var bra på BUP.  
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Samtliga barn i undersökningen förmedlade alltså på olika sätt, att BUP-besöket/besöken varit 
en positiv erfarenhet för dem. Allra positivast var en pojke som besökt mottagningen några 
gånger: 

Jag tycker det är jättebra här... jag känner mig... frisk... väldigt frisk.. 
  ..men alltså man mår bra av att komma hit.. 
 
Pojken menade på att det var bra gjort av honom att se till att komma till  BUP för han hade 
så många jobbiga minnen som gjorde att han mådde väldigt dåligt. Det som gjorde det bra för 
honom att komma till BUP var att han där fick möjlighet att släppa ut alla "ondskefulla tan-
kar" som han inte tyckte om, och sen när han hade gjort det så kände han att de nästan för-
svann. Pojken ansåg att det är lättare att prata om jobbiga saker på BUP jämnfört med hemma, 
för på BUP får man möjlighet att  prata ut utan att det är någonting som avbryter. Att prata 
med sin mamma och pappa hjälper till  50% menade pojken, men att komma till BUP hjälper 
50% till. Pojken tyckte att han mådde väldigt bra av att få hjälp att "prata ut" om alla hemska 
saker som han kunde gå omkring och tänka på. Han beskrev frihetskänslan efter ett besök som 
att "luften tar tag i en och lyfter en framåt så att man nästan svävar fram och flyger upp mot 
himlen." Pojken ansåg  att tiden räckte bra till för att hinna få ur sig det han ville och menade 
på att det kan kunde hjälpa hur länge som helst sen han varit på BUP. 
 
En annan pojke ansåg att han fick förnyat självförtroende av att  komma till BUP och prata. 
Terapeuten frågade rätt mycket saker och han fick berätta allt som rörde sig  kring att han inte 
ville gå till skolan. Han tyckte att det var bra på BUP: 
 

men det var ju bra att va..här..det hjälpte ju mycket  ivarjefall..               
 
Efter BUP-besöket gick pojken till en präst några gånger för att fortsätta prata om sitt pro-
blem. Han tyckte inte att det fanns någon stor skillnad mellan att gå till BUP och prata jämn-
fört att prata med prästen. Men en liten skillnad var det. På BUP fick han hjälp med hur han 
skulle ta sig till skolan på morgnarna. Hos prästen fick han hjälp att gå igenom sin rädsla för 
att hans föräldrar inte skulle komma och hämta honom efter skolan. Samtalen hos prästen 
gjorde att han fick tillbaka modet att gå till skolan igen. 
 
En flicka berättade att hon blev jätteglad när hon fick reda på att hon skulle till BUP. Hon var 
inte nervös för hon visste redan innan att hon skulle tycka om att gå dit. Hennes mamma hade 
berättat för henne att hon skulle få träffa en kille på BUP som hette Johan och att han var väl-
digt duktig på sånt som rörde hennes problem. När hon sen kom till BUP så upptäckte hon att 
det fanns det ett roligt lekrum där. Terapeutens rum var också fint. Hon kom ihåg att hon vid 
besöket undersökte vad som fanns i rummet. Flickan räknade under intervjun upp olika lek-
saksdjur som terapeuten hade i sitt rum och kom efter en tyst huvudräkning fram till att det 
fanns sammanlagt 43 stycken djur och dockor i rummet. Hon mindes också att han hade en 
dator i rummet. Flickan fick vid besöket låna terapeutens dockor och leka med dom ute i 
dockskåpet i väntrummet medan hennes mamma och han satt kvar i samtalsrummet och pra-
tade. Hon tyckte att terapeuten var väldigt snäll och att han passade bra till sitt jobb. När hon 
skulle gå därifrån så kändes det "dåligt" för hon hade gärna stannat längre. Det var så kul att 
leka med dockorna. En liten tröst var dock att de efter besöket gick och fikade. Då åt hon en 
semla som var god.  
 
En annan flicka fick också gå på konditori efter BUP. På frågan hur hon kände sig när hon 
satt där på caféet och tänkte tillbaka på besöket funderade hon ett tag innan hon svarade; 
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…mm…det kändes... kändes… kul ..att vi fick prata där och så… 
 
För ett barn låg besöken några år tillbaka i tiden och kallades för PBU när hon gick där. 
Flickan berättade att hon först inte ville gå till BUP men att hennes pappa övertalade henne: 
 

..men sen ville jag...det blev bara roligare och roligare..  
 
Hon kom ihåg att hon fick fylla i massor med labyrinter när hon var där. Labyrinterna var jät-
testora och kunde täcka upp ett helt A4- papper. Hon förstod inte varför hon fick fylla i laby-
rinterna men de var roliga i vilket fall. Nu så här i efterhand tänkte hon att hon skulle vilja 
fråga terapeuterna varför hon fick göra dem. Flickan mindes också att hon och en annan pojke 
fick gå iväg till ett annat ställe och göra någon sorts "konstig gympa" där man fick hoppa jäm-
fota över ett snöre och hoppa på en studsmatta Det var också roligt. 
 
En pojke tyckte att det var ganska tråkigt att sitta och lyssna på allt prat när han var på BUP 
men förmedlade ändå indirekt, genom kroppsspråk och tonfall en positiv attityd till besöket. 
Han berättade att terapeuten sa "massvis med olika saker" och  att det  mest var föräldrarna 
och terapeuten som pratade. Själv sa han inte så mycket men han svarade på dom frågor han 
kunde svara på. Trots detta så tyckte han att dom pratade för mycket med honom under besö-
ket. Det var så många frågor hela tiden. (Här kan man misstänka att pojken kanske istället ut-
talade sig om intervjusituationen, där det var många frågor att svara på ). Att han nog trots allt 
var ganska nöjd med sitt besök förstärktes dock av att han på frågan om han hade något råd att 
ge dom som jobbar på BUP för hur de ska bli bättre på att hjälpa barn i framtiden, svarade att 
de ska fortsätta att göra som förut för det tyckte han var bra.  
 
Man kan också tänka sig att en positiv erfarenhet av ett vårdbesök kan visa sig genom en vilja 
att återkomma. Pojken ovan kunde också tänka sig att komma tillbaka till BUP någon mer 
gång. Något som han uttryckte så här:  
 
 Ja...jag tycker det var rätt så skön… dom här stolarna var rätt så  

sköna att sova i 
 
Även de andra barnen sa att de kunde kan tänka sig att återkomma någon mer gång om det 
skulle behövas. Det var bara en flicka som tyckte att det inte spelade någon roll. Detta berod-
de på att flickan inte tyckte det behövdes eftersom hon fick ett bra verktyg av terapeuten un-
der sitt besök för att komma tillrätta med sitt problem. 
 
Ett barn tyckte att hon hade riktig tur som fick komma på intervju uppe på mottagningen ef-
tersom hon så gärna ville komma tillbaka någon mer gång till BUP. 
 
För en pojke var det självklart att återkomma: 
 

..men är det så att jag mår dåligt och vill prata då går jag ju hit 
 
Det enda hindret som den här pojken såg mot att besöka mottagningen  var att hans mamma 
inte skulle ha tid att följa honom  vilket i praktiken aldrig hade hänt, för om hans mamma ar-
betade så fanns det alltid någon annan släkting som hade tid att följa honom. Att terapeuten 
inte skulle ha tid att träffa honom var inget pojken reflekterat över, det hade aldrig inträffat, å 
andra sidan hade han inte varit på BUP så många gånger heller. 
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En annan pojke menade på att det är bra nu med hans problem men att han visst kunde tänka 
sig att återkomma till BUP någon mer gång om det skulle behövas. Pojken visste att det han 
är allra mest rädd för en dag kommer att hända, men tänkte att han då förhoppningsvis kom-
mer att vara mycket äldre än han är nu och därför kommer att kunna handskas med svårighe-
ten bättre.  
 
En flicka, med flera besök på BUP, bl.a. en utredning, berättade att hon gärna skulle vilja 
komma tillbaka, ofta, en gång varannan vecka eller så, om hon fick bestämma. Först ville hon 
inte alls gå till BUP men sen blev det allt roligare för att därpå helt plötsligt bara ta slut. 
Flickan  tänkte att det kanske berodde på att det var bestämt på förhand att hon skulle gå en 
viss period och att den perioden  tog slut just då. Den här flickans kontakt med mottagningen 
låg flera år tillbaka i tiden och hon hade svårt att erinra sig händelseförloppet. Flickan uttryck-
te en viss osäkerhet kring orsaken till BUP-besöken och förstod heller inte riktigt  varför hon 
fick utföra vissa aktiviteter.  
 
Det kan ju tyckas lite märkligt att man kan ställa sig positiv till en fortsatt BUP-kontakt utan 
att riktigt ha förstått orsak och syfte med de tidigare besöken - hur roliga än aktiviteterna va-
rit.  Man får dock inte glömma bort att  barn är inte sällan fåordiga i samtal med okända vux-
na (Aronsson, 1996). Att säga att man inte minns, eller att man inte vet kan betyda många oli-
ka saker. Att man inte vill eller kan berätta allt t.ex. Allt som kommuniceras under ett samtal 
kan heller inte fångas på en bandspelare. Orden som sägs, är bara en liten del av barnets sätt 
att kommunicera. Hållningen, minspelet, skeendet i tystnaden och rörelsen i rummet är också 
viktiga aspekter av ett samtal (Andersson, 1998). En önskan om fortsatt hjälp, t.ex. kan ut-
tryckas på många olika sätt. Ibland kanske heller inte den verbala kommunikationen är det vä-
sentliga för att skapa mening vid ett BUP-besök. Man kan  tänka sig att barn i större utsträck-
ning än vuxna kan dra nytta av att spela spel, leka med dockor, fylla i labyrinter och rita teck-
ningar tillsammans med en vuxen som på något sätt ser och bekräftar barnets svårigheter, 
även om sådana aktiviteter ur en vuxen horisont kan te sig ganska meningslösa om inget vä-
sentligt blir sagt. 
 
Barnens positiva erfarenheter av BUP-besöken skulle även kunna illustreras med  att inget av 
barnen hade några förslag på förändringar som kan göra det bättre för barn som i framtiden 
kommer till BUP. Tvärtom så uttryckte flera barn,  att BUP är bra som det är, och att inget ska 
ändras på: 
 

..näe.. jag tycker att.. jag tycker det är bra som det är 
 
En pojke påpekade dock vikten av att man lyssnar ordentligt på  vad barnen som kommer dit 
säger. Om han skulle behöva komma tillbaka  någon mer gång så vill han också att dom som 
jobbar på BUP pratar med honom så att han får modet tillbaka. En annan pojke menade på att 
det är bra att det finns sådana som jobbar på BUP, för om inte BUP fanns så skulle alla barn 
som mår dåligt - må jättedåligt. 
 
 
Anpassning av terapeutisk metod 
 
Ett av de mest iögonfallande resultaten var den variationsbredd i aktiviteter som barnens be-
rättelser gav smakprov på. En pojke beskrev hur han satt och slumrade till/småsov under näs-
tan hela besöket och hur hans pappa fick väcka honom flera gånger genom att puffa honom i 
sidan under besöket. Ett annat barn berättade att han fick visa med trägubbar, klossar och en 
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leksaksbil hur det var när han skulle ta sig till skolan. Ett tredje barn fick hjälp med att tala ut 
alla jobbiga saker han inte tyckte om när han kom till BUP. Ett  fjärde barn beskrev sitt BUP 
besök som att man satt på stolar och pratade. Ett femte barn  berättade att hon lekte med tera-
peutens dockor i väntrummet under sitt besök, medan ett sjätte barn ritade labyrinter och 
gymnastiserade under sina besök.  
 
Gemensamt var dock att så gott som alla barnen nämnde att det trivdes med vad de fick göra 
under besöket. Stolarna var sköna att sova i, det kändes bra att få prata ut, kul att sitta och pra-
ta eller leka med dockorna, roligt att rita labyrinter och att göra gympa. Detta skulle ju kunna 
förklaras med att barnen  vid ett första besök hos BUP inte kan ha någon föreställning om vil-
ka alternativ som skulle kunna erbjudas och helt enkelt gillade det som ”bjöds” oavsett vad. 
Något som i sånt fall borde ha avspeglat sig  i intervjuerna till den här undersökningen tycker 
man.  Även om grundkonceptet här var det samma i varje intervju; svara på frågor, titta på fo-
tografier och rita en teckning så varierade barnens förhållningsätt till uppgifterna ganska 
mycket. Pojken som fick visa med klossar för terapeuten hur han tog sig till skolan hade vissa 
svårigheter att formulera sig under intervjun med mig men ritade utan invändningar de teck-
ningar han ombads rita. Han uttryckte också på ett illustrativt sätt hur svårt det kunde vara att 
svara på terapeutens frågor vid BUP-besöket, även om frågorna i sig inte var speciellt svåra:  
     

...eeh… vad ska man säga men… det var inte svårt precis men...man.. 
eeh…det var inte svårt precis alltså men... vad ska man säga alltså… 
 eeh...jag sa det...men alltså..det var ju svårt att få fram orden liksom. 

 
Pojken som fick hjälp att tala ut när han kom till BUP var så pass duktig att uttrycka sina åsik-
ter i ord att jag som vuxen intervjuare kunde känna mig verbalt underlägsen stundtals. Några 
teckningar ville han däremot inte rita under intervjun: 
 

…jag vet inte hur jag skulle kunna tänka mig att rita det… 
… jag är inte så himla duktig på att rita sånt i och med att… 
…jag tycker det är lättare att prata… 

 
Flickan som fick fylla i labyrinter under sina BUP-besök var ganska förtegen under intervjun 
men ritade förutom den teckning hon ombads att rita ytterligare fyra teckningar. Det barn som 
fick låna med sig terapeutens dockor ut i väntrummet och leka hade ganska svårt att sitta still i 
fåtöljen under intervjun med mig. Hon tog tacksamt emot uppgiften att rita… 
 
  okey tack..jag gillar att rita 
 
… samtidigt som hon tog tillfället i akt att ritprata  kring olika husdjur som hade förolyckats 
under olyckliga omständigheter.  
 
Pojken som småsov sig igenom större delar av sitt BUP-besök verkade även under intervjun 
uttråkad av alla frågor han fick men såg samtidigt, på ett motsägelsefullt sätt, ut att trivas i si-
tuationen Han halvlåg, liksom uthälld, i fåtöljen och hade en humoristisk ton i sitt språk.  
 
Kanske är det för alla barn  inte  så viktigt att aktivt delta i samtalet för att ett besök på BUP 
ska kännas meningsfullt. För vissa barn  är det kanske tom skönt att för en stund få överlämna 
ansvaret för sitt problem till en professionell instans som bryr sig och försöker hitta lösningar  
tillsammans med föräldrarna utan att barnet själv behöver engagera sig. Pojken berättade ock-
så att han var ganska trött under BUP-besöket, något som han brukar vara eftersom han har 
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svårt att somna på kvällarna. Att han småslumrade i fåtöljen större delen av tiden kan tolkas 
som att pojken kände sig tryggt och avslappnad under sitt besök. Pojken ritade under inter-
vjun utan invändning en teckning kring BUP-besöket.  
 
Flickan som beskrev sitt besök på mottagningen som att man satt på stolar och pratade verka-
de däremot inställd på att  p r a t a  kring sitt BUP-besök under intervjun med mig - inte att 
rita kring det: 
 

… jag vet inte… jag vet inte vad jag ska rita… jag vill men jag vet 
 inte vad jag ska rita… 

 
Barnens olika förhållningssätt i rummet gjorde att mina egna motöverföringsreaktioner varie-
rade kraftigt under och efter varje intervju. När mina egna skiftande känslolägen samman-
kopplades med olikheterna i barnens berättelser fick jag upp ögonen för hur väl aktiviteterna 
under BUP-besöken verkade vara intonade mot barnens olika personligheter.  
 
Barn - liksom vuxna - är olika, både till temperament och personlighet.  Man skulle dock 
kunna säga att barn är mer olika varandra än vuxna beroende på vart de befinner sig i utveck-
lingen.  Detta kan märkas mer eller mindre tydligt beroende på sammanhanget. Att samtala -  
eller prata som barn säger - är ett sådant sammanhang där skillnaderna märks väldigt tydligt. I 
vuxen ålder har de flesta lärt sig att behärska språket någorlunda, även om variationerna i ver-
bal förmåga naturligtvis är stora, vilket gör att vuxna  i de flesta fall föredrar att sitta ner och 
prata när de vill ha hjälp med något problem. Detta gäller även för vissa barn men inte för 
alla.  
 
Clarence Crafoord (1994) menar att ett professionellt samtal kräver en aktiv lyssnare. Han be-
skriver lyssnandet som en aktivitet på sju olika nivåer där lyssnandet på den framsagda texten 
endast utgör den första aspekten i en berättelse. Lika viktigt är att under samtalet lyssna till 
den talandes känsloackompanjemang, den förskjutna och förtätade undertexten,  tilltalet,  det 
motsägelsefulla i berättelsen, de egna känslorna som väckts till liv samt de omedvetna flöde-
na som genomsyrar rummet.  
  
Man bör  komma ihåg att det i ett terapeutiskt möte finns två eller flera aktiva lyssnare. De 
som söker hjälp och den som ska hjälpa. Kanske är det så att vuxna i större utsträckning än 
barn har en tendens att överbetona den första aspekten i lyssnandet, dvs. den framsagda tex-
ten, medan barn har en större lyhördhet för de övriga aspekterna i ett samtal. Om man tänker 
sig att ett barn aktivt lyssnar av alla nivåer i ett samtal och känner sig lyssnad på och bekräf-
tad av terapeuten så kanske det för vissa barn räcker för att en känsla av lindring ska inträda. 
Antingen det nu sker via magiskt tänkande (Piaget, 1979; op.cit.Aronsson, 1996) såtillvida att 
barnet tänker att det räcker med att bara vistas i närheten av en "god terapeut"  för att symp-
tomet skall lindras /alternativt / "vuxna ser och vet allt utan att barnet behöver berätta" , eller 
att barnet med avstamp i en "läkande miljö" använder sig av leken för att på sitt eget vis bear-
beta sina svårigheter.  
 
För terapeutens del gäller det också att lyssna på samtliga nivåer i samtalet och vara lyhörd 
för vilka barn som vill prata och vilka som vill göra annat. Hälften av barnen i undersökning-
en menade på  att "pratandet" i någon form var det väsentliga vid besöket. Detta kunde ske 
genom att man fick prata ut ordentligt utan att bli störd, eller att man (med hjälp av klossar) 
fick gå igenom (berätta om) dom saker man inte klarade av tillsammans med någon så att man 
till sist klarade det. En flicka betonade att det var just själva pratandet som kändes kul vid be-
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söket och att hon nog förstod allt som sades. Hon verkade också ha fått träffa en terapeut som 
riktat sig mycket till henne under samtalet: 
 

…eeh…jag tror nog hon pratade mer med mig än med mamma och 
 pappa… 

 
Man kan tänka sig att barnens positiva erfarenheter från  sitt/sina besök på BUP kan vara ett 
resultat av att de känt sig sedda och bekräftade av terapeuter som visat prov på  flexibilitet i 
mötet med barnens olika personligheter. Att effektiva terapeuter är skickliga på att anpassa sin 
teknik till klienternas specifika behov. visar bl.a. en amerikansk studie om psykoterapi (Enri-
co Jones and coworkers, 1998 op.cit. Smith, 2003).  
 
 
Terapeuten ger råd 
 
Samtliga barn hade svårt att formulera sig när de ombads beskriva terapeuten. Detaljer i utse-
endet var lättast att komma ihåg: 
 
  jag minns bara att hon hade lite långt…lite gråaktigt hår 
 
Terapeuten framstod som någon sorts diffus figur, som visserligen ledde samtalen men som 
var underordnad det som g j o r d e s  under besöken. Att nästan alla barn faktiskt återgav en  
klar och tydlig minnesbild av det råd  terapeuten gett dem var alltså inget som visade sig vid 
en första granskning av resultaten. Detta kan ses som ett exempel på att barns tankegångar 
inte alltid följer en vuxen intervjuares systematiska tänkande (Andersson, 1998) och hur lätt 
det är att viktig information går förlorad om intervjuaren inte är tillräckligt vaken och lyhörd 
under samtalen.  
 
Ett av barnen nämnde tom terapeutens råd som det första hon gjorde när hon ombads berätta 
om BUP: 
   

…och då så …pratade vi om "Time Out" 
 
Flickan berättade att de inte använt sig så mycket av "timeouten". Hon hade nästan glömt bort 
den, men när hon skulle komma på intervju så kom hon att tänka på den igen; 
 
 ..han sa att jag skulle gå upp på rummet och räkna till fem...och  
 sen sa han typ att time out betyder att man ska ta en paus och 
  lugna ner sig 
 
Hon kom ihåg att de provade "time-outen" efter att de hade varit hos terapeuten. Fast hon 
mindes att hon var väldigt arg då och att hon tyckte att det kändes orättvist när hennes mam-
ma sa åt henne att gå in i sitt rum och räkna tyst för sig själv. "Kanske att den var bra "time-
outen -  men jobbig var den." Flickan berättade att hon ibland brukade lägga sig i sängen och 
läsa Bamse istället för att räkna.  
 
En  pojke berättade att terapeuten ville att han skulle "prata ut" när han kom till BUP. Att han 
skulle säga alla de där sakerna som han inte tyckte om och att det sen kändes väldigt skönt när 
han hade gjort det. Efteråt när han har berättat det så tänker han inte längre på det. Han mår 
mycket bättre då. En annan pojke berättade att terapeuten sa att dom skulle fixa så att det blev 
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enklare att ta sig till skolan. Först frågade hon rätt så mycket saker, och sen utgick hon från 
hans beskrivning och gjorde om på en massa sätt. Det nya förslaget innebar bl.a. att pojken 
blev väckt en kvart senare på morgnarna och fick frukost på sängen. Pojken tyckte först att te-
rapeutens förslag hjälpte lite, men ändrade sig sen till att det hjälpte ganska mycket i varjefall. 
 
Ett av barnen fick ett verksamt  råd av sin terapeut. Terapeuten tyckte att hon skulle att tänka 
till lite kring sin ilska innan hon släppte fram den: 
 
 när jag blir lite arg så börjar jag tänka på det då blir jag inte lika  

arg längre…  hon sa det.. hon som var här 
 
 
En pojke berättade att terapeuten sa saker till hans mamma och pappa som dom kunde testa 
mot hans sömnlöshet. Det var att någon skulle sitta bredvid honom på kvällen när det var dags 
att sova:  
 

 ...men det har vi testat, det funkade inte 
 
Att få med sig ett konkret och begripligt verktyg  från terapeuten att prova på mot sina svårig-
heter ökar säkert barnens upplevelse av delaktighet  i ett besök som i övrigt  till stor del kan 
bestå av informationsutbyte  mellan terapeut och föräldrar ovanför huvudet på barnet. Det 
verkar som om själva rådet i sig fyller ett syfte; att bekräfta barnets svårigheter och problema-
tik, oavsett om rådet hjälper eller inte, vilket skulle kunna förklara varför även barn som fått  
råd som inte var verkningsfulla kan känna sig nöjda med sina besök. Resultatet ligger också i 
linje med en tidigare undersökning där barn i åldrarna 10-14 år  tycker att en vuxen som man 
vänder sig till om man har problem ska vara en person som lyssnar, inte skvallrar och som 
kommer med konkreta förslag (Kruse, 1994; op.cit. SOU: 1998:31) 
 
 
Terapeuten frågar 
 
För att kunna se och möta barnen, anpassa metod och ge adekvata råd krävs att terapeuten har 
redskap för att ta reda på vem hon har framför sig. I några av barnens berättelser skymtade 
även en terapeut som frågade mycket. 
 
 …eeh… vahetere… hon frågade saker och jag svarade på dem… 

 
Ett annat barn beskrev just terapeutens frågor som en av de verksamma ingredienserna vid 
mötet 
 
 …hon ställer en massa frågor som jag…hur ska vi säga…ja…eh… 

som jag mår bra av 
 
Pojken menade på att han trivs med att prata och att det är någon som hjälper till lite. 
 
Även ett annat barn pratade om alla frågor han fick under sitt besök (alt. under intervjun).  
Pojken mindes att terapeuten pratade massvis med olika saker och att vissa ord förstod han 
knappt vad de betydde. På frågan om han tordes fråga om det han inte förstod ändrade han sig 
dock till att han förstod nästan allt, men inte riktigt. 
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En av flickorna nämnde också att hon inte förstod allt som sades under besöket. Hon mindes 
att hon vid ett tillfälle frågade vad terapeuten och mamman pratade om och att mamman då 
förklarade det för henne. Samma flicka ansåg att terapeuten var bra på att lyssna, "i varjefall 
bättre än fröknarna i skolan." 
 
Sommer (2003) menar att ett barnperspektiv måste utgå från barnets egen psykiska bearbet-
ning och förståelse av världen och att ett första steg på vägen är att tillskriva barnet intentio-
ner. Att terapeuten ser barnet som en självständig individ med egna synpunkter och en egen 
vilja och följaktligen undersöker även barnets syn på problemet - inte bara föräldrarnas - ökar 
chanserna för att barnen skall känna sig delaktiga i besöket och följaktligen mer nöjda Vill 
man dessutom på ett aktivt sätt arbeta utifrån en barnkonvention med  barnens bästa för ögo-
nen så krävs också att barnens egna uppfattningar efterfrågas. 
 
 
Symptomlindring 
 
Tre av barnen uttryckte  att de blivit hjälpta med sitt problem helt eller delvis genom BUP. En 
flicka tyckte att det blivit bättre med hennes ilska efter att hon fått prata om den på BUP. 
Visst kunde det hända att hon blev arg nu också, men då tänkte hon på det och blev inte lika 
arg längre. En pojke berättade att han inte tänker längre på alla hemskheter han har i huvudet 
sen han varit på BUP och pratat ut. Han tycker det är jättebra på BUP och känner sig väldigt 
frisk efter att ha varit där: 
  

.... det var hon vi pratade med som ville att jag skulle prata ut.. säga  
 alla dom här sakerna jag inte tyckte om..och..ja olika saker...  så det 

 känns skönt att det har försvunnit nu.. 
 
Även ett annat barn ansåg att han fått hjälp av BUP. När han var där så hjälpte terapeuten  ho-
nom så att han skulle ta sig till skolan lättare. Samtidigt så menade pojken att det inte räckte 
med bara BUP-besöket för att lösa hela hans problem 
 
En pojke menade på att terapeutens råd inte hade någon effekt  men han uppvisade ändå till-
fällig symptomlindring, både under besöket då han slumrade till, och i omedelbar anslutning 
till besöket. Pojken berättade att han kunde somna första kvällen efter BUP-besöket, men att 
det sen gick lika dåligt som vanligt att sova igen: 
 
  för jag kunde sova en dag ..kväll när jag hade varit här.. sen  

kunde jag inte sova igen. 
 
Denna tillfälliga symptomlindring skulle kunna ses en sorts  placeboeffekt  som kan  uppstå 
när barnet känner sig  uppmärksammat och omhändertaget trots att tipset från terapeuten på 
längre sikt inte hade någon effekt. 
 
En flicka tyckte att det hade gått både bra och dåligt med hennes arga sida efter att hon varit 
på BUP. Hon ansåg att hon sällan brukar vara arg nuförtiden men när hon väl blir det så blir 
hon "för" arg. Flickan nämnde ingen symptomlindring som var direkt kopplad till BUP-
besöket men berättade att hon på väg till intervjun varit på väg att säga ett fult ord till sin 
mamma, men att hon lyckades stoppa det: 
 

när jag skulle gå hit och så...då tänkte jag säga ett fult ord till  
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mamma för att hon ...men då så vahetere kunde jag tänka bort.. 
...så stannade jag till ordet 

 
Tekniken att tänka bort fula ord var inget hon fick lära sig på BUP utan något som hon hittade 
på själv. Hon mindes inte riktigt hur hon kom på det, det bara dök upp i huvudet. Fast hon 
kom ihåg att hon jämt gick och sa fula ord förut och att terapeuten inte tyckte att hon skulle 
göra det. 
 
Att symptomlindring ger upphov till en positiv attityd gentemot den ”hjälpinstans” man upp-
söker är ganska sannolikt. Mera anmärkningsvärt är att även barn som inte rapporterar om  
symptomlindring ställer sig positiva till sitt/ sina besök. Barnen som ansåg att de fått hjälp 
med sitt problem vid BUP-besöket refererar också i hög grad till symptomlindringen när de 
ska beskriva vad som var positivt med besöket, medan de barn som inte nämner någon symp-
tomlindring kopplat till själva besöket relaterar de positiva erfarenheterna till någon lustfylld  
aktivitet som gick av stapeln; leka med dockor, rita labyrinter, eller slumra till en stund i fåtöl-
jen. Man kan undra om det är så att symptomlindring är mindre viktigt för barn  än för vuxna 
vid vårdkontakter? Att vuxna sätter likhetstecken mellan positiv erfarenhet - symptomlindring 
i högre grad än barn?  
 
Carlberg (1994) pekar på hur svårt det är för latensbarnet att uppleva och tala om svåra käns-
lor: Samtidigt är skolåldern en period då barnet börjar se sig själv alltmer genom "den genera-
liserade andres ögon" parallellt med att  objektrelationerna  blir alltmer realitetsanpassade. 
Både egna brister och  tillkortakommanden hos föräldrarna visar sig nu tydligare för barnet. 
Barnet inser  att föräldrarna inte kan hjälpa barnet att lösa alla problem. För ett barn i skolål-
dern handlar kanske ett BUP-besök om att  för första gången  våga anförtro sina svårigheter 
till en vuxen utanför familjekretsen med all den oro och rädsla för hur det egna utlämnandet 
ska tas emot av den "främmande terapeuten". Om detta avlöper väl så tillvida att barnet kän-
ner sig bekräftat istället för avvisat  så kanske detta i sig kan kännas som en seger för barnet. 
Vuxna har många gånger  tillgång till andra vuxna, vänner o.d. som de kan anförtro och dis-
kutera sina problem med, något som barn i den här åldern inte har. Inget av barnen som till-
frågades hade heller berättat för någon kompis att de varit på BUP. 
 
Intressant är också att de barn som var mest angelägna  att komma tillbaka till BUP var två av 
de barn som inte nämnde någon symptomlindring  kopplat till besöket/besöken, medan de 
som ansåg sig ha fått hjälp av terapeuten hade en mer pragmatisk syn på saken och kunde 
tänka sig att återkomma om det skulle behövas. 
 
 
Ett avgränsat problem 
 
Samtliga barn i undersökningen sade sig förstå orsaken till besöken på  BUP-mottagningen, 
vilket i de flesta fall var ett konkret  problem som ställde till svårigheter för barnet. De flesta 
barnen verkade också väl förtrogna med sina svårigheter och kunde redogöra för dem på ett 
begripligt sätt, vilket naturligtvis ökar chanserna för att barnet ska bli förstått, först av föräld-
rarna som kan förmedla en  kontakt till BUP och sedan, vid själva besöket, av terapeuten.  
 
Ett barn hade svårt att hantera sin ilska: 
 
 Jag brukar bli  f ö r   arg…jag brukar alltid göra på fel sätt… 

…jag börjar slåss och så 
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Även ett annat barn hade problem med att tygla sitt humör och brukade bli väldigt arg. 
Ett barn hade svårt för att somna på egen hand. Ytterligare ett barn mådde jättedåligt p.g.a. 
hemska minnen som han bar omkring på. En pojke berättade att BUP-besöket föranledes av  
att han hade svårt att gå till skolan igen efter att ha varit hemma ganska länge p.g.a. en skada i 
menisken. 

 
…det var…jag ville först inte gå till skolan…jag var rädd att 
 mamma och pappa inte skulle komma och hämta mig 

 
Om man förstår  v a r f ö r  man ska till BUP ökar naturligtvis förutsättningarna för att besöket 
ska kännas meningsfullt för barnet. Forskningsrön visar att barns, ungdomars och föräldrars 
känsla av sammanhang i tillvaron, dvs., att tillvaron uppfattas som begriplig, hanterbar och 
meningsfull tycks vara en grundläggande förutsättning för bevarad psykisk hälsa och psykiskt 
välbefinnande (Antonovsky, 1991; op.cit. SOU:1998:31). 
 
Det verkar också rimligt att anta att det är barn med en tydligt definierad problematik, som 
sticker ut i en för övrigt ganska välfungerande tillvaro, som har störst möjligheter att dra nytta 
av en korttidskontakt med BUP. Besöket/besöken kan då blir mera fokuserat på själva kärn-
problemet vilket gör att tiden kan används mer effektivt. Frågorna blir mer konkreta och sam-
stämmigheten ökar eftersom både föräldrar och terapeut  pratar om samma sak - vilket troligt-
vis smittar av sig i en mer avslappnad och harmonisk atmosfär för barnet. Barn som mår 
ganska bra i övrigt har också en "frisk" bakgrund att spegla sin svårighet mot vilket gör att 
problemet har lättare att utkristallisera sig och bli synligt för barnet. Barnet kan då titta på 
problemet  ur flera synvinklar och experimentera med olika förhållningssätt  vilket även ökar 
chanserna för att man till sist finner en lösning. Om barnet  känner inom sig att det har kom-
petens på en  rad andra områden blir det samtidigt  lättare för barnet att uthärda sin brist eller 
svaghet på något område utan att känna sig alltför underlägsen sina jämnåriga. Hur de här 
barnens tillvaro såg ut i övrigt vid sidan av BUP-besöket var ingenting som berördes i den här 
undersökningen men flera av barnen sa under intervjuerna att de mådde bra nu och att det 
jobbiga hade gått över. Även vissa föräldrar gav vid handen att barnens liv i övrigt fungerade 
ganska bra.  
 
Ett av barnen kunde  inte uppge någon specifik anledning till besöken. Flickan berättade att 
hon först inte förstod varför hon skulle gå till BUP, men att hon förstod senare, efter 3-4 
gånger kanske, när hennes pappa förklarade för henne. Flera olika orsaker till besöken nämn-
des dock under intervjun. Flickan var det barn i undersökningen som hade flest besök på mot-
tagningen och samtidigt det barn som uttryckte en önskan om en fortsatt regelbunden kontakt 
med BUP. 
 
 
Ett aktivt förhållningssätt 
 
De flesta barnen i undersökningen var ganska fåordiga när de skulle berätta om sina upplevel-
ser av  BUP-besöken. Barnen kom ihåg vad de gjorde, hur det såg ut, att man satt och pratade 
och terapeutens råd.  När frågorna kom in på vad man kände och tänkte kring besöken  blev 
det svårare. "Jag vet inte" eller "jag kommer inte ihåg" var vanliga svar på många frågor. Or-
saken till detta kan förstås delvis bero på att det var ganska länge sedan barnen besökt mot-
tagningen - fem månader var det kortaste intervallet mellan intervju och besök, men framför 
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allt på att barn i den här åldern har svårt att dela med sig av känslomässiga upplevelser och 
värderingar - inte minst  till en främmande vuxen. 
 
För att kunna  föreställa sig hur någonting skulle kunna vara annorlunda än det är och "tycka 
något" om BUP krävs också att man har referensramar att relatera till något som man knap-
past har vid en förstagångskontakt. Istället kan man tänka sig att barnen under sina besök varit 
fullt upptagna med att varsebli vad BUP ä r.  Inget av barnen som tillfrågades gav heller något 
spontant svar på frågan om det fanns något de skulle vilja ändra på för att göra besöken bättre 
för barn som kom dit i framtiden. Någon enstaka pressade fram ett  svar medan merparten gav 
uttryck åt ståndpunkten att BUP var bra som det var och inget skulle ändras på.  
 
Att de flesta barnen hade reflekterat mycket kring sina problem var dock något som framkom 
med tydlighet i samtalen. Här blev barnen genast mer vältaliga. En flicka berättade hur tråkigt 
det blev när hon blev så där arg som hon brukade bli förut, för då blev hennes mamma i sin 
tur arg på henne, så att båda blev arga.." och då blev det inge kul." Ett barn beskrev sitt pro-
blem som en sorts process som började med att han inte ville gå till skolan efter att ha varit 
hemma länge p.g.a. av en skada. Ett annat barn reflekterade ganska mycket kring sin ilska un-
der intervjun och tog samtidigt tillfället iakt att under intervjun bearbeta vissa svårigheter. Ett 
fjärde barn kommunicerade indirekt på olika sätt att det fortfarande var i behov att hjälp. En 
av pojkarna hade funderat ganska mycket kring sin sömnlöshet och kunde rapportera om olika 
faktorer som försvårade resp. underlättade för honom att sova; 
 
 …men det funkar dåligt när ingen ligger därmen vahetere… 

när någon ligger där då funkar det bra… 
 
En annan pojke beskrev vilka strategier han hade för att inte börja må dåligt igen: 
 

…man ska inte göra så att hemska saker händer för att då kommer 
 dom här minnena tillbaka…och jag tänker inte så…jag tänker 
 glada tankar…tänker inte på dumma tankar… 

 
Man får ett intryck av att de flesta barnen i den här undersökningen  ä g e r  sina problem så 
tillvida att de riktar ett aktivt engagemang mot sina svårigheter i både tal och handlingar. Bar-
nens berättelser visar  att deras problem är någonting som angår dem och att deras roll i dra-
mat ligger långt från det passiva offrets. De här barnen har inte blivit släpade till BUP för att 
det är föräldrarna, eller skolan, som tycker att det är någonting som behöver rättas till - stick i 
stäv med barnens egen uppfattning. Man kan tänka sig att barn med ett mera aktivt förhållan-
de till sina problem har lättare att känna sig nöjda med en korttidskontakt på BUP eftersom 
man själv känner att det finns någonting man behöver hjälp med. Det är också lätt att förestäl-
la sig att aktiva barn är mer lyhörda för de råd och den hjälp som terapeuten försöker ge under 
ett besök och även på så sätt blir mer nöjda. På samma gång kan man tänka sig att ett aktivt 
barn lyfter terapeuten till att prestera bättre resultat än ett passivt barn eftersom det trots allt är 
barnet som är patienten hur engagerade föräldrarna än är. Terapeutens ökade engagemang le-
der å sin sida till större lyhördhet från  hans/hennes sida så att hon kan matcha barnets person-
lighet bättre vilket gör att barnet känner sig mer tillfreds i situationen.. På så sätt skapas en 
positiv spiral där den enes engagemang förstärker den andres på ett bra sätt och skapar en po-
sitiv erfarenhet hos barnet. ( Naturligtvis ingår även föräldrarna i denna spiral.)  
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De flesta barn som tillfrågades verkade heller inte speciellt intresserade av att leka med leksa-
kerna som fanns på mottagningen vilket kan tyda  på att barnen var fokuserade på sitt problem 
under besöket. 
 
 
Ett aktivt utfall  
 
Att ett eller några enstaka besök på BUP skall resultera i att barnens problem blir helt lösta är 
nog knappast förväntningen från BUP:s sida. Snarare att ge en knuff i rätt riktning genom råd 
och stöd till främst föräldrar men även till barnen. Ett önskvärt utfall av korttidskontakter, sett 
med ett barnperspektiv borde då vara att inte bara föräldrarna utan även barnen, får förnyad 
energi till att fortsätta bearbeta sina problemen på egen hand Ett aktivt engagemang  även ef-
ter besöket skulle kunna tolkas som att terapeuten bidragit med hopp, stöd och uppmuntran. 
Något som på sikt kan leda till symptomlindring utan att barnen alla gånger kopplar det till 
själva BUP-besöket/besöken.  
 
Flera av barnen beskrev också hur aktiv bearbetning av sina svårigheter efter BUP-kontakten 
lett till (ytterliggare) symptomlindring: 
 
För ett barn resulterade besöket på BUP i att han och mamman tog kontakt med en präst.  . 
Pojken tyckte att samtalen hos prästen hjälpte honom att lösa hans problem, samtidigt som de 
gav honom större mod och bättre självförtroende att möta framtida svårigheter.  
 
En flicka hade på egen hand kommit på ett bra sätt att stanna upp fula ord. En fritidsfröken 
som gjort intryck nämndes också flera gånger under intervjun. Hos henne fick flickan, med 
hjälp av olika klipp-, och klisteruppgifter, och genom att lyssna på sagor, lära sig hur man kan 
hantera sin ilska.  
  
 hon har en sån hära…eh…stoppsignaler…ja…och…då  får  

man ett papper…så först står det…någonting…det står… tänk efter  
 varför du är arg!… sen står det Stopp! Vad håller du på med? 
 Lugna ner dig! 
 
En annan flicka använde  sig av rådet hon fick från terapeuten på BUP och tänkte till lite extra 
nuförtiden innan hon blev arg och då blev hon inte lika arg längre. En pojke försökte tänka 
glada tankar och att ha så kul som möjligt för att glömma bort allt hemskt som har hänt. Han 
kände sig frisk nu. Samtidigt, menade pojken,  "vet man ju aldrig vad som händer", och vore 
det så att han skulle börja må dåligt igen så skulle han inte tveka att ta kontakt med mottag-
ningen igen. 
 
En pojke lät lite uppgiven när han pratade om sina svårigheter att kunna somna. Han menade 
på  att problemet  inte hade blivit bättre men att han hade börjat vänja sig vid att inte kunna 
sova och att han därför inte tänkte lika mycket på det som förut. Efter besöket provade han 
och föräldrarna terapeutens råd men det funkade inte. Istället återgick de till en gammal metod 
som pappan och han funderat ut tillsammans långt innan BUP-besöket och som lindrar besvä-
ret utan att lösa det.  Trots att han egentligen inte haft någon "synlig" hjälp av  besöket så ver-
kade han i varjefall fortfarande reflektera mycket kring sitt problem och redogjorde under in-
tervjun för olika perioder den senaste tiden som det gått lättare resp. svårare för honom att 
somna.  
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Information / Ny kunskap 
 
Det var genom föräldrarna, främst mamman, som barnen fick reda på att de skulle till BUP. 
Barnen blev informerade om besöket  mellan 1 - 14 dagar innan de skulle dit. Ett barn fick 
veta ca en vecka innan av sin mamma att han skulle till BUP. Ett annat fick veta av båda sina 
föräldrar kanske två veckor innan besöket. En flicka berättade att det var kris hemma och att 
hennes mamma då ringde så att de fick komma till BUP redan dagen efter. Hon kom ihåg att 
hennes mamma berättade för henne att de skulle träffa en kille på BUP som hette Johan, och  
att mamman sa att "han var väldigt duktig på sånt här och vet hur man ska göra och kan ge 
kloka råd och så." Flickan gissade redan innan mamman nämnt terapeutens namn att det var 
en kille som de skulle gå till för det brukar vara killar som pratar med henne. En pojke berät-
tade att han fick veta en eller två dagar innan att han skulle till BUP. Det var hans  mamma 
som sa att de skulle åka till ett ställe och prata med någon om varför han inte kunde sova och 
att han därför inte kunde leka med sina kompisar den dagen. Ett barn talade om för sin mam-
ma att han mådde jättedåligt och lyssnade sen på sin mamma när hon sa att de skulle gå till 
BUP.  
 
Tidsangivelser kan vara lite vanskligt när det gäller barn. Barn har ännu inte vuxnas begrepp 
om tid och frågor som innefattar  tidpunkter behöver därför följas upp (Rudh, 2002). Klart är i 
varjefall att barnen var förberedda på besöket och förstod anledningen till det. Att det verkar 
vara föräldrarna  som initierat kontakten med BUP ökar troligtvis engagemanget även hos 
föräldrarna, vilket kan leda till att de ger barnen en mer positiv och begriplig information 
kring besöket än om initiativet kommit från tex. skolan eller någon annan samhällsinstans.  
 
En pojke beskrev dock sig själv som den aktiva i processen att söka hjälp, även om han inte 
kände till BUP innan besöket: 
 

det var min idé för jag sa till mamma att jag mådde dåligt… 
jag sa bara att jag mår jättedåligt… jag mår bara dåligt… 
och sen sa hon att vi skulle gå till BUP och då gjorde vi det 

 
Pojken tyckte det var rätt bra gjort av honom att se till att han fick komma till BUP eftersom 
han mådde så mycket bättre sen han varit där.   
 
De flesta barnen i undersökningen kunde även ge en mer allmän beskrivning av vad man gör 
på BUP. De äldre barnen berättade att man kommer till BUP för att prata om  någonting som 
man har det jobbigt med eller att det är barn som inte mår så bra som får gå hit.  
 

jag tror att det menas att det är folk som pratar med barn som inte 
 mår  riktigt bra… 

 
Ett av barnen fick frågan enbart formulerad som vad BUP betyder. Han tänkte att det  betyder 
stödjande eller något liknande. De yngre barnen kunde också beskriva vad man gör på BUP 
även om deras förklaringar  kretsade mer kring den egna problematiken än de äldre barnens. 
 

pratar om hur det ska gå till när man är arg 
 
Här är det förstås oklart hur mycket av kunskapen om BUP som fanns innan besöket och hur 
mycket som förvärvats under resans gång. Man kan dock föreställa sig att barnen kommer till 
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BUP med någon sorts teoretisk kunskap om vad BUP är -  ett ställe dit man åker och pratar 
om sitt problem  - utan att egentligen ha en aning om vad som väntar dem. I och med besöken 
erhåller barnen en ny, erfarenhetsbaserad kunskap, som förhoppningsvis lärt de här barnen att 
det finns stöd och förståelse och kanske t.o.m. lösningar på sådana problem som vare sig för-
äldrar eller skola klarar av att hjälpa till med. Förvissningen om att BUP finns kvar där   
"ute i samhället" kan inge barnen  trygghet och tillförsikt inför framtiden. Detta, kombinerat 
med ett  mått av tacksamhet, skulle kunna förklara en del av barnens positiva omdömen om 
BUP. 
 
Man skulle också kunna tänka sig att barnens förmåga att ringa in och sätta ord på sitt pro-
blem är någonting som de lärt sig av BUP-besöket/besöken, och att de att de skulle ha beskri-
vit sina svårigheter på ett vagare sätt om de blivit intervjuade innan de var på BUP. Att besö-
ken lärt barnen någonting nytt om deras problem och på så sätt gjort det lättare för barnen att 
prata om och arbeta med sin problematik. Vygotsky (Crain, 2000) menar att språkets mest 
fundamentala funktion är att befria våra tankar och vår uppmärksamhet från den omedelbara 
situationen och från ögonblickets stimuli. Språket gör det möjligt för oss att reflektera över 
det förflutna och planera för framtiden.  Om barnen fått med sig några nya språkliga verktyg 
från terapeuten för att kunna handskas lättare med sina problem kan den här undersökningen 
bara spekulera i, men resultaten visar i vilket fall som helst att barn med korta kontakter med 
barnpsykiatrin lika väl som barn som gått i längre psykoterapier (Sandstedt-Eriksson & 
Thörnquist, 2002) kan ha en klar uppfattning om varför barn kan vara i behov av psykiatrisk 
hjälp och varför de själva behövde det. 
 
 
Pirret i magen / spänningsreducering 
 
Inget av barnen nämnde att de hade varit på  BUP-mottagningen innan de själva skulle dit för-
sta gången. Några barn berättade att de varit inne i fastigheten tidigare, på tandläkarbesök o.d.  
En pojke visste på ett ungefär vart det låg någonstans för han hade varit inne i huset och gått 
förbi skylten många gånger utan att veta vad BUP var. Han mindes också att han inför besö-
ket tänkte på vad BUP kunde vara för någonting. En flicka berättade att mottagningen var 
större än hon hade tänkt att den skulle vara. Hon kom ihåg att hon gick runt på mottagningen 
och kollade lite innan hon träffade terapeuten och att hon då såg massor med stängda dörrar. 
Även några av de andra barnen sade sig minnas att de tänkte på BUP innan besöket även om 
de inte kom  ihåg precis vad de tänkte.. 
 
Det är ganska naturligt att tänka sig att barnen  känt sig osäkra, nervösa och/eller rädda inför 
det nya möte som väntade dem. Flera av barnen rapporterade också om ett pirr i magen som 
infann sig i anslutning till  besöket. Ofta var pirret det första och enda de spontant associerade 
till när de ombads berätta om BUP.  
 
 eeh…det var pirrigt i varjefall…att komma hit…det var det enda 

 jag kommer ihåg 
 
Ett av barnen berättade att det kändes pirrigt nästan hela dagen han skulle till BUP. Ett tag 
lyckades han glömma bort det  eftersom det hände så roliga saker i skolan, men sen blev det 
pirrigt igen när det var dags att åka till BUP. Som han minns det försvann pirret nästan så fort 
han kom in på mottagningen, eller möjligtvis  fanns det kvar en liten stund inne på BUP.   
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Att pojken fastnade i en Kp-tidning i väntrummet och därför inte hade något begrepp om hur 
länge de fick vänta på terapeuten, och sen slumrade till i fåtöljen  inne i samtalsrummet kan 
tolkas som tecken på att den värsta oron släppte ganska snart 
 

för sen när vi skulle börja prata fick pappa väcka mig...för då hade 
 jag somnat 

 
Pojken berättade dock vidare att han under mötet med terapeuten hade handen nerstucken i en 
kartong med nallar som stod mellan hans och pappans fåtölj i samtalsrummet vilket tyder på 
att en viss ängslan nog fanns kvar även inne hos terapeuten. 
 
För en annan pojke dök pirret upp först när han kom upp till själva BUP-mottagningen och 
var på väg in. Han berättade att pirret fanns kvar under samtalet med terapeuten men att det 
gick över ganska snabbt efter besöket..  
 
En flicka berättade också om att det kändes pirrigt under besöket men att det sen släppte när 
de pratat färdigt. Hon berättade att de gick på ett konditori och fikade efter besöket och att 
hon då kände i magen att pirret gått över.   
 
Vissa barn jämförde också pirret de kände när de skulle till BUP första gången med ett lik-
nande pirr som infann sig när de skulle bli intervjuade i den här undersökningen (också på 
BUP). Ett  barn mindes t.ex. inte om det kändes pirrigt för henne att komma till BUP första 
gången men berättade att det kändes pirrigt att komma till  intervjun. Ett annat barn graderade 
sitt pirr från BUP-besöket som lika pirrigt som att komma på intervju. En pojke tänkte att pir-
ret kanske uppstår för att man är blyg eller så "när man ska komma och prata såhär."  
 
Barn i skolåldern pratar inte gärna om sina känslor och funderingar, minst av allt med en 
främmande vuxen. Carlberg menar att vi ofta missbedömer vad som  rör sig i latensbarnens 
inre värld. Att vi vuxna lätt ser den kompetenta och bekymmersfria ytan och glömmer hur 
svårt det är för barnet att uppleva och tala om svåra känslor. Inget av barnen i undersökningen 
nämnde heller  att de kände sig rädda eller osäkra inför BUP-besöket även om de naturligtvis 
måste haft med sig en hel del frågor och farhågor kring vem de skulle möta och hur de skulle 
bli bemötta. Istället blev det den fysiska yttringen, pirret som beskrevs. Att vissa av barnen 
nog  känt  sig ganska rädda inför mötet med BUP visade sig indirekt i ett råd som ett utav 
barnen gav till ett barn som aldrig varit på BUP förut; 
 

om det var jätterädd skulle jag säga att det inte var så farligt 
 
Även ett annat råd vittnar om att själva besöket inte blev lika skrämmande som man kanske 
hade inbillat sig innan; 
 
 att det går bra…att det inte är lika pirrigt som man tror 
 
Det är viktigt att komma ihåg att barn är dubbelt utsatta i den makthierarki som en vårdsitua-
tion innebär, både som barn och patient, och att man som behandlare är uppmärksam på detta 
även om en kavat yta kan ge sken om något annat. Pirret i magen kan också tolkas som bar-
nen laddar känslomässigt inför besöket p.g.a. att det betyder någonting för dem. Att ett besök 
på BUP innebär en förhoppning om hjälp, inte bara för föräldrarna utan även för barnen själ-
va,  och att oron för hur deras problem kommer att tas emot av en professionell behandlare 
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sätter sig som ett pirr i magen. Kommer ens svårigheter att tas på allvar eller bagatelliseras av 
terapeuten? 
 
 
Spänningsreducering 
 
Att alla barn som beskrev pirret också berättade hur det släppte antingen under eller ganska 
direkt efter besöket, kan kanske ses som en fingervisning om att barnen trots allt borde känt 
sig ganska väl omhändertagna under besöket. För att lyckas slumra till under sitt besök krävs 
dessutom att man åtminstone inte är rädd längre. Att nästan alla barn, på något sätt gav ut-
tryck för att de inte funderat något direkt kring besöket efteråt kan naturligtvis tolkas på 
många olika sätt.  En möjlig förklaring är dock den känsla av lättnad och bortkoppling som 
kan uppstå efter att man klarat av en "prestation" där den egna insatsen bedömts som god-
känd. 
 

 jag glömde bort det precis när vi hade gått ut …jag glömde nästan 
 bort hur det var…// jag tänkte lite när jag skulle sova på natten.. 
 sen glömde jag bort det dagen efter 

 
 
 
Resultatsammanfattning 
 
Med avstamp i resultatets kärnkategori - barnens positiva erfarenheter från besöken - har re-
sultaten kategoriserats utifrån en strävan att hitta förklaringar till varför besöken upplevts som 
"bra" eller "roliga."  Resultaten visar att  faktorer både hos barnet och hos terapeuten 
 ( samt i viss mån även föräldrarna) samverkat till att skapa ett positivt utfall. Faktorer hos 
barnen som kan ha påverkat deras upplevelser i gynnsam riktning är att de flesta barnen hade 
en  avgränsad problematik, som gjorde att barnen förstod anledningen till besöken, samt att 
föräldrarna informerat barnen om besöken i förväg. De flesta barnen var också väl förtrogna 
med sina problem och intog ett aktivt förhållningssätt gentemot sina svårigheter. Pirret i ma-
gen kan tolkas som både en rädsla och en förväntan inför besöket. Faktorer hos terapeuten 
som haft betydelse för barnens upplevelser är, terapeutens förmåga att anpassa sin metod ut-
ifrån var barnet befann sig i sin utveckling och i förhållande till sin problematik, samt att tera-
peuten försett barnet med ett konkret råd att prova mot sina svårigheter. En  terapeut som 
ställde många frågor skymtar också delvis.  
 
Resultaten pekar mot att de här barnen känt sig respekterade och vänligt bemötta vid sina be-
sök även om barn har svårt att uttrycka detta i en mer direkt form genom t.ex. omdömen om 
terapeuten. Ett barn nämnde spontant att hon tyckte att terapeuten var snäll medan övriga barn 
hade svårt att säga någonting om terapeuten, utom när ledande frågor ställdes under intervju-
erna. Istället får man tänka sig att bemötandet uttrycks genom vilka känslouttryck som ac-
kompanjerar besöken. Samtliga barn  beskrev besöken  som bra, roliga eller kul. Några barn 
uttryckte också  en tacksamhet över att ha fått hjälp med sitt problem. Det är också svårt att 
tänka sig att man skulle vilja återkomma till ett ställe som man inte känt sig respekterad och 
vänligt bemött på. Att barnen troligtvis känt sig lyssnade på och förstådda återspeglas i tera-
peutens anpassning av metod som verkade matcha barnens olika behov på ett bra sätt. Vad be-
träffar om barnen fått tillräcklig information om BUP så visar resultaten att  de flesta barnen i 
undersökningen var väl förtrogna med sina svårigheter och alltså förstod varför de skulle till 
BUP samt att deras föräldrar förberett dem på besöken en viss tid innan. Troligt är samtidigt 
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att "pirret i magen" som vissa barn beskrev kan härledas till bristande kunskap om vad BUP 
är. Frågan är dock om en sådan okunskap kan informeras bort eller om den  snarare måste "er-
faras" bort. Den spänningsreducering som flera barn nämnde i anslutning till besöken förstär-
ker också intrycket av ett positivt bemötande.  
 
Inte bara den psykiska-, utan även den fysiska miljön  utgör ett bemötande som ger vissa sig-
naler till den som besöker en mottagning. Ett av de mest framträdande minnena hos den vux-
na kvinna  jag intervjuade med barndomserfarenheter från BUP (PBU), var just den sterila  
sjukhusmiljön som upplevdes som skrämmande.  Inget av barnen  hade dock några spontana 
synpunkter på miljön ( någon tyckte det var mysigt med alla leksaker) medan de flesta inte 
hade några reflektioner alls, vilket kan tolkas som att i varjefall den här BUP-mottagningen är 
tillräckligt utrustad i materiellt avseende. Noteras kan att tre av barnen nämnde att de läst eller 
bläddrat i tidningar ( företrädesvis KP ) i väntrummet, samt att flera av barnen gav detaljerade 
uppräkningar av vilka leksaker som fanns i mottagningsrummet. 
 
När det gäller i vilken utsträckning barnen har kunnat undra och fråga över saker de inte för-
stått är resultaten mer tveksamma. Att endast två barn uttryckte att det var svårt att förstå allt 
som sades under sina besök betyder förmodligen inte att övriga barnen förstod allt. Att barnen 
inte att pratade så mycket kring själva samtalet behöver  inte betyda att det var oviktigt för 
dem snarare att barn har svårt för den formen av metakommunikation.Så här i slutanalysen 
blir det också tydligt att två av de barn som "inte pratade" utan ägnade sig åt andra  aktiviteter 
under besöket/ besöken var de barn som var mest angelägna om att få återkomma till mottag-
ningen, medan de barn som kunde prata med terapeuten om sina problem, och på så vis även 
få hjälp, inte kände något direkt behov i dagsläget att återkomma. Man kan tänka sig att en 
önskan om att få återkomma speglar en förhoppning om att till slut få hjälp att sätta ord på 
sina svårigheter, medan leken under besöket/besöken återspeglar ett förstadium och en förbe-
redelse inför  "klivet in i ordens värld"  Vygotsky (Crain, 2000) pekar på språkets grund-
läggande funktion för barns psykiska utveckling och hur barn med hjälp av språket lär sig lösa 
problem och kontrollera sitt beteende. Som behandlare gäller det att varsamt vägleda barnet 
fram mot språket och samtidigt  vara lyhörd och uppmärksam på i vilket "läge" barnet befin-
ner sig och låta barnet bestämma takten i denna verbaliseringsprocess.  
 
Vad beträffar barnens möjligheter att framföra egna synpunkter och vara med att bestämma så 
lutar resultaten mot att de här barnen framför allt värdesatte en trygg miljö och ett vänligt be-
mötande som gjorde att oron/rädslan vid besöket kunde dämpas. Att några av barnen beskrev 
en terapeut som frågade mycket ökar dock chanserna för att barnen fått möjlighet att lägga 
fram egna synpunkter. Att vara med och bestämma vid besöken är kanske viktigare för lite 
äldre barn och tonåringar. Samtidigt bör man komma ihåg att de flesta barnen i undersökning-
en besökt mottagningen en gång och att det nog krävs flera besök för att barn ska börja reflek-
tera kring hur de vill att det ska gå till på BUP.  
 
Tilläggas kan också att det under intervjuerna uppstod  en hel del latent kommunikation, nog 
så informativ, kring barnens attityder och förhoppningar på BUP, som tyvärr faller bort i den 
här typen av undersökningar eftersom den inte uttrycks explicit i ord. En sådan attityd som ut-
trycktes ganska starkt genom hållning och kroppsspråk i flera av intervjuerna, men som aldrig 
fångades upp ordentligt i frågedelen för att ge utslag i resultatet var den lojalitet gentemot 
BUP som flera barns attityder gav utryck för när jag  forskade kring ev. negativa erfarenheter  
kring besöken.Vissa av barnen uttalade också att BUP var bra som det var och att inget skulle 
ändras på. 
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                                        DISKUSSION 

 
 
Metoddiskussion 
 
Det går inte att bortse från att vem som intervjuar är av stor betydelse för vad som kommer 
fram i intervjuer med barn (Andersson, 1998). Att just mitt val av frågor, bland alla tänkbara 
alternativ, blev styrande för samtalets inriktning märktes tydligt under intervjuerna. På samma 
sätt som min förförståelse (har aldrig tidigare varit på en BUP-mottagning) naturligtvis har 
satt sin  prägel på undersökningen. 
 
Barn svarar också exakt på de frågor man ställer. Därför är följdfrågorna väldigt viktiga, att 
man vet vad man är ute efter att veta (Andersson, 1998). Detta faktum blev uppenbart för mig 
under intervjuerna då t.ex. en slarvigt formulerad fråga som ”tänkte du någonting efter besö-
ket?” kunde besvaras med ”ja.. någonting tänkte jag väl..någonting måste jag väl ha tänkt 
på...” utan att barnet  associerade vidare till tankar rörande själva BUP-besöket  Många av 
mina frågor rörde också konkreta fysiska detaljer ifrån besöken; hur det såg ut och hur de satt 
i rummet etc., Dessa frågor var tänkta att stimulera barnets hågkomster ifrån besöket och öpp-
na upp för barnets egna berättelser. Så skedde dock inte, utan svaren blev just exakta svar på 
mina frågor, dvs., på vilken stol mamma satt och att det fanns ett stort fönster i rummet osv., 
Detta gjorde att mycket av intervjumaterialet kom att röra sig kring frågor och svar som var 
betydelselösa för uppsatsens syfte. Å andra sidan kom denna typ av frågor att tjäna som en 
sorts  ”räddningsplankor” som gav barnen en känsla av kompetens när minnesbilderna var 
vaga och gav mig som intervjuare tillfälle till återhämtning när  ”styrkursen” svajade. 
 
I inledningsskedet hade jag en tanke om att barnens problematik, dvs., själva anledningen till 
BUP besöket låg utanför uppsatsens syfte, att jag som utomstående inte hade någon rätt att be 
barnen öppna sig kring sina problem, eftersom det var själva bemötandet från BUP som skulle 
undersökas, inte behandlingsresultat o.dyl. Ganska snart blev det dock tydligt att det inte gick 
att separera barnens erfarenheter av besöket i sig från deras reflektioner kring sin problematik, 
i varje fall inte om man ville få en mer genuin förståelse för hur de känt sig bemötta. Kanske 
hade intervjufrågorna kunnat utformats bättre om jag i förväg vetat något om barnets proble-
matik och kunnat fundera ut lämpliga frågeställningar utifrån detta.  
 
Helt klart är att dock att det är mitt möte med de här barnen,  mina frågor och följdfrågor som 
genererat just de här resultaten. En annan intervjuare med en annan förförståelse och en annan 
ansats hade sannolikt fått fram andra berättelser. Så är naturligtvis också fallet vid vuxenin-
tervjuer men i samtal med barn blir detta påtagligt. 
 
Barn är ” fältberoende” . Platsen för intervjuer med barn påverkar innehållet. Barns förståelse, 
deras reaktioner och svar är kontextuellt bestämda, beroende av den konkreta omgivningen 
(Tiller,1988; op.cit. Andersson, 1998). Fem av barnen intervjuades på samma BUP-klinik där 
besöken tidigare ägt rum. Tanken var att återseendet av mottagningen skulle hjälpa barnen att 
minnas bättre. Om så  blev fallet är att svårt att veta, däremot blev det tydligt vid vissa tillfäl-
len att  barnen inte gjorde någon åtskillnad mellan sina tidigare erfarenheter från BUP och in-
tervjuerna med mig. Båda situationerna handlade ju om besök på BUP. Ibland blev det up-
penbart att barnens svar handlade om intervjusituationen här och nu med mig och frågan kun-
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de formuleras om eller svaret nonchaleras vid resultattolkningen. Vid andra tillfällen kunde en 
osäkerhet uppstå hos mig kring i hur pass hög utsträckning barnens svar verkligen represente-
rade barnets upplevelse vid det ”egentliga” BUP-besöket. Ännu mera diffust och svårtolk-
ningsbart kunde det vara i de fall då det konkreta sakinnehållet i barnens utsagor  härrörde 
från det tidigare BUP-besöket/besöken medan den känslomässiga kvalitén som utsagan ac-
kompanjerades av möjligtvis kunde höra mera samman med intervjusituationen. Vid dom till-
fällena var det svårt att veta hur svaren skulle tolkas. Kanske hade det varit bättre att genom-
föra  intervjuerna på en mer ”neutral” plats, företrädesvis i barnens hem, och på så sätt även 
göra mig som intervjuare mer neutral. Även om jag tydligt poängterade för barnen i inled-
ningen till intervjuerna att jag var forskare och kom från universitetet och aldrig varit på en 
BUP-klinik innan de här intervjuerna och inte kände någon som jobbade där så märktes det att  
jag ändå i barnens ögon  vid flera tillfällen uppfattades som ”en från BUP” 
 
Barn är inte sällan fåordiga i samtal med okända vuxna (Aronsson, 1996). Några uttömmande 
svar i form av sammanhängande berättelser har denna intervjuundersökning heller inte fram-
bringat. Barnen har många gånger haft svårt att minnas, och svaren har genomgående varit 
ganska kortfattade. Om detta beror på att barnen helt enkelt inte minns, inte haft lust att svara 
eller om det är själva intervjusituationen med en okänd vuxen som gör det svårare för barnen 
att berätta är svårt att svara på. Många korta svar har i vilket fall fått fogas samman till  en 
överblickbar helhet.  
 
James Garbarino och Frances M. Scott (1992; op.cit. Andersson, 1998) menar att vanliga an-
ledningar till missledande information i  barnintervjuer kan vara att antalet frågor eller frågor-
nas följd blir stressande för barnet. Aronsson (1996) menar att barn kan tro att man alltid mås-
te svara på en fråga i intervjusituationer och tror att man måste svara så fort som möjligt. Att 
barnen kände sig pressade var något som märktes ibland under intervjuerna. Besöken på BUP 
låg ofta långt tillbaka i tiden och barnens minnesbilder var ganska bleka samtidigt som följd-
frågorna var många och ibland  svåra att svara på. Samtidigt bör man ställa sig frågan hur pass 
mycket ett barn rimligtvis kan komma ihåg av ett besök på BUP oavsett tidsintervallet som 
förlöpt efter besöket. Ett enstaka BUP-besök, kan ju ses som ett i mängden av olika besök hos 
vårdinrättningar  som ett barn utsätts för under sin uppväxt och hur själva besöket är organise-
rad är  kanske inte är något som barn i den åldern reflekterar så mycket kring. Att de däremot 
reflekterat mycket kring sitt problem var något som märktes tydligt under intervjuerna. 
 
Andersson (1998) menar att intervjuarens inflytande och risken för socialt önskvärda svar blir 
mindre om frågorna handlar om faktiska förhållanden, konkreta situationer och händelser i 
barnens vardagsverklighet, än om de handlar om abstrakta förhållanden, känslomässiga upp-
levelser och värderingar. De flesta barnen i den här undersökningen kunde också spontant 
återge ganska väl vad de gjorde under sitt besök på BUP-mottagningen även om det var länge 
sedan besöket skedde. Om man samtidigt betänker att barn i den här åldern har svårt för att 
"prata om själva pratandet" så är det är inte så säkert att ett barn som varit på besök på mot-
tagningen för kanske en månads sen skulle berätta så mycket mer av sitt besök.  
 
Andersson (1998)  pekar också på att barn lever här och nu och utgår från den konkreta verk-
lighet som gäller när intervjun äger rum, och med en enstaka intervju finns risk för att inter-
vjuaren drar för långtgående slutsatser av tillfälliga händelser. Denna risk är naturligtvis up-
penbar i studier av det här slaget. 
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Resultatdiskussion  
 
Inte oväntat är det barn med övervägande goda erfarenheter från sitt BUP-besök som valt att 
tacka ja till denna intervju undersökning. Att barn som har negativa erfarenheter av BUP så 
att säga skulle ta tillfället i akt och framföra kritik mot något de är missnöjda med är nog att 
tillskriva barn för stor kompetens. Även när det gäller vuxna är sannolikheten ganska stor att 
det är de nöjda som är beredvilliga att ställa upp för en intervju.  
 
Barn är dock känsliga för intervjuarens avsikter, vad intervjuaren  kan tänkas vilja höra.          
( Tiller, 1988; op.cit. Andersson, 1998). Detta förhållande är det som mest skiljer barninter-
vjuer från vuxenintervjuer menar Aronsson (1996). Möjligt är att vissa barn framställde sina 
erfarenheter i ett positivare skimmer än som egentligen var fallet  för att vara mig-, personalen 
på BUP, eller sina föräldrar till lags. Möjligt är också att några av barnen tackade ja till en in-
tervju och intog en överdrivet positiv attityd i hopp om fortsatt hjälp från BUP.  
 
Å andra sidan är barn mindre intresserade av att frisera verkligheter för att själva framstå i 
bättre dager (Andersson,1998). Att barn är kapabla att ha en självständig åsikt gentemot sina 
föräldrar visade sig också vid ett par intervjutillfällen då föräldrarna luftade en viss besvikelse 
på BUP samtidigt som barnen gav uttryck för en mer positiv bild.  
 
Man kan trots detta konstatera att resultaten med grova mått mätt ligger i linje med resultat 
från ifyllda brukarenkäter på mottagningarna såtillvida att det är en positiv bild som målas 
upp av barnen där kontakten med BUP har haft betydelse och påverkat flera av barnens pro-
blem i en positiv riktning. 
 
Resultaten är också i samklang med forskning kring barn som gått i längre psykoterapier 
(Sandstedt-Eriksson & Thörnquist, 2002). Detta talar för att även korta hjälpkontakter kan 
upplevas som meningsfulla av barn och ge avtryck i deras sätt att handskas med sin problema-
tik. 
 
Barnens positiva erfarenheter måste dock ställas i relation till det stora bortfallet i undersök-
ningen. Vilka är orsakerna till bortfallet? I hur pass hög utsträckning var det barnen själva 
som tackade nej till att delta?  Hur pass mycket beror bortfallet på att föräldrarna inte ville el-
ler inte hade tid att följa barnen till en intervju. Hur pass stor del av bortfallet berodde på att 
familjerna helt enkelt inte var anträffbara? Detta är frågor som denna undersökning tyvärr inte 
kan besvara men som måste kunna besvaras om man vill dra vidare slutsatser i hur pass repre-
sentativa de här barnens besök är utifrån samtliga besök på mottagningen de senaste åren.  
 
Det lilla urvalet gör också att yttre faktorer kan ge stor slagsida i resultatet. Få undersöknings-
deltagare betyder möten med få terapeuter, i praktiken färre terapeuter än  intervjuade barn, 
eftersom flera av barnen gått hos samma terapeut. En terapeut är dessutom fortfarande något 
överrepresenterad i materialet. Kan resultaten förklaras av att de här barnen haft turen att träf-
fa osedvanligt skickliga terapeuter med hög frekvens av nöjda klienter, eller beror det positiva 
utfallet på att det mesta råkade falla på plats i just dom här mötena mellan dom här barnen och 
dom här terapeuterna?  Eller är det kanske så att hela mottagningen är speciellt välfungerande 
jämnfört med andra mottagningar?  Sådana frågor kan heller inte besvaras. Thinz (1990) visar 
dock i en undersökning om föräldrars synpunkter på PBU att variationen i attitydfrågor  mel-
lan olika mottagningar kan vara väldigt stor, ända upp till 40%. 
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Qvarsell (2003)  betonar  vikten av att lyssna på barn som informanter framför att använda sig 
av dem som respondenter, något som jag hade i åtanke vid utformningen av intervjuerna, där 
jag försökte låta barnen berätta så fritt som möjligt kring sina besök. Med detta upplägg så  
krävts det en hel del tolkningar för att besvara frågeställningarna och sådana är förstås alltid 
subjektiva. Min förhoppning är dock att barnens berättelser lyser igenom tolkningsfiltren så 
pass väl att var och en som läser uppsatsen kan dra egna slutsatser utifrån vad barnen berättat. 
 
 
Avslutning 
 
Den här undersökningen har sin upprinnelse i BUP:s uppdrag att utöka barnperspektivet i sin 
verksamhet. Ett led i denna strävan är att lyssna på vad barn själva har att säga om BUP.  
Denna uppsats är ett bidrag till en sådan inventering  
 
Samtliga barn i undersökningen har på olika sätt förmedlat  att mötet med BUP haft betydelse. 
För vissa av barnen har det haft avgörande betydelse för att hjälpa dem att komma tillrätta 
med sina problem, för andra har kanske ett bekräftande av barnets svårigheter räckt en bit på 
vägen även om en önskan om fortsatt hjälp skymtar i bakgrunden. Sandin (1994) talar om vår 
tids barn som "det tidigt vuxna barnet", där kraven och förväntningarna på barnen är höga 
samtidigt som Carlberg  (1994) pekar på latensperioden som en tid när identiteten konsolide-
ras och där frågor om hur man skall vara som pojke eller flicka är viktiga. Att de här barnen 
haft mycket oro och funderingar kring sina problem har kunnat läsas mellan raderna i inter-
vjuerna. Att barnen behövt BUP som stöd och i många fall även kunnat dra nytta av sina en-
staka besök har framgått mera tydligt. Qvarsell (2003) pekar dock på skillnaden att se något 
"från" eller "ur" ett perspektiv jämnfört med att befinna sig i ett. Tidigare forskning har också 
visat hur lätt det är att barns röster försvinner bakom de vuxnas även när ansatsen är god.  Hur 
pass väl den här uppsatsen lyckats att föra fram vad barnen velat säga är svårt att veta. En 
slumpvis vald intervju ur materialet visar på att barnet i just den intervjun fått 47% av sam-
talstiden. 
 
 Man kan förståss också fundera kring vilka motiv undersökningsdeltagare har för att  ställa 
upp i undersökningar av det här slaget. Det bör kanske nämnas att alla barn inte kände till att 
de skulle få biobiljetter som tack för hjälpen och följaktligen måste ha valt att delta av någon 
annan anledning, förslagsvis för att de hade något viktigt att förmedla till dem som jobbar på 
BUP. Jag hoppas att denna uppsats kan vara till nytta både för beslutsfattare och behandlare 
inom BUP:s organisation och vill samtidigt passa på att tacka samtliga barn och föräldrar för 
deras medverkan. 
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                Bilaga 1: Informationsbrev till föräldrar 

 
 
 

TILL FÖRÄLDRAR och berörda barn 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Gunilla Andersson och är psykologstuderande vid psykologiska institutionen, 
Stockholms universitet. Mitt examensarbete kommer att behandla barns erfarenheter av mötet 
med BUP. Undersökningen ingår som en del i BUP Stockholms arbete med att förankra 
Barnkonventionen inom organisationen. 
 
Avsikten är att genom intervjuer få ta del av barnens egna reflektioner, tankar och erfarenhe-
ter. Det är således barnens  e g n a  b e r ä t t e l s e r  som fokuseras i studien. Jag kommer att 
låta barnen berätta ganska fritt kring sina upplevelser från besöken utifrån  hur de tycker de 
blivit bemötta på BUP. 
 
Jag kommer att genomföra 8-10 intervjuer med barn födda 1992 tom 1996. Barnen är slump-
mässigt valda av alla barn i detta åldersintervall som avslutat en kontakt med xxxxxxx BUP 
under sommaren-hösten 2004. Ditt barn är ett av de slumpmässigt valda barnen jag skulle vil-
ja intervjua. Samtalen kommer att ta 1 timme i anspråk. Det är dock bra att reservera ca 1 1/2 
timme för intervjutillfället så att en viss tidsmarginal finns om så skulle behövas.  
 
Intervjuerna kommer att ske under april 2005 på xxxxxxx BUP-mottagning eller om Ni så fö-
redrar, i hemmet eller vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Jag kommer 
att kontakta Er per telefon för att höra om Ni är intresserade att delta i intervjun. Jag vill beto-
na att all medverkan i undersökningen är helt frivillig och att det är viktigt att barnet själv 
känner att det vill delta. 
 
Vid ett vanligt BUP besök är det vanligtvis barnet eller föräldrarna som behöver hjälp med 
någonting men här är det istället  barnet  som  hjälper  mig  genom att bidra med värdefull 
kunskap som kommer forskningen tillgodo. Varje barns erfarenhet är unik. Genom att dela 
med sig av just  s i n a  upplevelser hjälper barnen till att göra BUP bättre för de barn som i 
framtiden kommer dit. Detta gäller oavsett om barnet besökt mottagningen en gång eller flera.  
 
Undersökningen görs i samarbete med Barn och Ungdomspsykiatrin i Stockholms län för att 
utveckla tillämpningen av barnkonventionen/stärka barnets rättigheter inom organisationen. 
Det betyder att den är frikopplad från den BUP -mottagning där besöken skett och att jag som 
intervjuare inte har någon annan kontakt med personalen som arbetar där än det som rör det  
praktiska genomförandet av intervjuerna. Jag har heller ingen annan information kring Er än 
det Ni själva väljer att berätta om under intervjun.  
 
Undersökningen råder under Sekretesslagen vilket innebär att jag och min handledare vid 
psyklogiska institutionen på Stockholms universitet skrivit under en sekretessförbindelse som 
ålägger oss tystnadsplikt rörande all information vi får ta del av. Intervjuerna kommer att spe-
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las in på band som sedan raderas när undersökningen är klar. Det är endast jag och min hand-
ledare som kommer att lyssna på banden. Resultatet kommer att ingå i en 20-poängs uppsats 
och presenteras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera enskilda personer. 
Uppsatsen beräknas vara klar till sommaren/hösten 2005.  
 
Som tack för Er medverkan i denna undersökning kommer Ni att erhålla biocheckar med me-
nybiljetter för två personer. 
 
Som jag tidigare nämnt kommer jag att ringa upp för att höra om Ni är intresserade att delta i 
undersökningen. Om Ni innan dess har frågor rörande intervjuerna eller mitt examensarbete 
kan ni kontakta mig, min handledare eller xxxxxxx BUP.       
  
Professor och Leg. Psykolog. Gunilla Preisler, Psykologiska institutionen på Stockholms uni-
versitet tfn nummer 08/16 20 07 
 
Assistent Xxxx Xxxxx på xxxxxx BUP telefon 08/570 133 60 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Gunilla Andersson    
Psykologstuderande termin 10 
Telefon 08/744 04 92. 
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               Bilaga 2: Informationsbrev till mottagning 
 
 
 
 
 
 
 

TILL MOTTAGNINGEN 
 
 
 
 
Hej!  
 
Jag heter Gunilla Andersson och är psyklogstuderande vid Stockholms Universitet. Som exa-
mensarbete kommer jag att göra en intervjuundersökning om barns erfarenheter av mötet med 
BUP. Undersökningen görs på initiativ av Barn och Ungdomspsykiatrin i Stockholms län och 
ingår som en del i BUP:s arbete att förankra Barnkonventionen inom organisationen. 
 
Tanken är att låta barnen själva få komma till tals genom reflektioner, tankar och erfarenheter.  
Det är deras  e g n a  b e r ä t t e l s e r  som står i centrum för samtalen. Jag kommer i inter-
vjuerna låta barnen berätta ganska fritt kring sina upplevelser från besöken utifrån vissa te-
man. Frågeställningar som undersökningen på detta sätt vill ha besvarade är bl.a. 
 
..har barnen känt sig respekterade och vänligt bemötta? 
..har de fått information om BUP på ett sätt som de själva kan förstå? 
..i vilken utsträckning de har kunnat fråga och undra över saker de inte förstått? 
..har de känt sig lyssnade på och förstådda? 
..i vilken omfattning de fått möjlighet att framföra egna synpunkter / vara med och bestämma? 
 
Den forskning som tidigare gjorts inom området där barn själva fått komma till tals har främst 
rört  upplevelser och effekter kring längre behandlingar, vanligtvis psykoterapier. Denna  un-
dersökning kommer istället att rikta sig till barn som har haft kortare kontakter med BUP, vil-
ket ju också är den vanligaste formen av besök. Fokus vid intervjuerna kommer att ligga kring 
bemötandet i stort,  inte kring effekterna av en speciell behandling. 
 
Intervjuerna kommer att vara halvstrukturerade och utgå från vissa teman som jag i samtalen 
kommer att förhålla mig ganska fritt kring. Eventuellt kommer jag att behöva använda mig av 
fotografier från mottagningen som ett hjälpmedel för de barn som har svårt att minnas sina 
upplevelser.  
 
För min undersökning vill jag intervjua ca 8 barn i åldern 9-11 år som alla avslutat en kortare 
förstagångskontakt på  mottagningen under senhösten 2004. Den enda information jag kom-
mer att behöva kring barnen  är namn och telefonnummer.  
 
Varje intervju kommer att ta ca 1 timme i anspråk. För de föräldrar som önskar att samtalen 
ska ske på mottagningen vill jag kunna erbjuda den möjligheten men helst i annat rum än där 
tidigare besök ägt rum. Några föredrar antagligen att mötet sker i hemmet. Ett tredje alternativ 
är ute vid Psykologiska institutionen på Sthlm:s Universitet.  
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Intervjuerna kommer att spelas in på band som sedan raderas när undersökningen är klar. Det 
är endast jag och min handledare som kommer att lyssna på banden. Resultatet kommer att 
ingå i en 20-poängs uppsats och presenteras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan iden-
tifiera vem som sagt vad eller på vilken mottagning besöken ägt rum. I uppsatsen kommer 
även att ingå en teoridel där de viktigaste artiklarna i FN:s Barnkonvention presenteras liksom  
olika betydelser och tolkningar av begreppen barnperspektiv och  b a r n et s  perspektiv. 
Barnintervjun som metod kommer också att belysas. Uppsatsen beräknas vara klar under vå-
ren 2005.  
 
Undersökningen råder under Sekretesslagen vilket innebär att jag och min handledare skrivit 
under en sekretessförbindelse som ålägger oss tystnadsplikt rörande all information vi  får ta 
del av. Jag vill också betona att all medverkan i undersökningen är frivilligt och att det är vik-
tigt att informera deltagarna om detta. 
 
Om Ni har frågor rörande intervjuerna eller mitt examensarbete kan ni kontakta mig på tele-
fon 08 / 744 04 92. 
 
Ni kan även kontakta min handledare;  
 Professor och leg.psykolog Gunilla Preisler, Psykologiska institutionen  
 tel. nummer 08 / 16 20 07     
 
 eller forskningsledare Penny Fagerberg och webbredaktör Anders Kärnekull på BUP  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Gunilla Andersson  
Psykologstuderande  termin 10 
 
 


