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Abstract 
Det går att läsa i en rapport från socialstyrelsen att det finns ett stort behov av att utveckla och 

utvärdera metoder samt pröva om dessa kan anpassas för grupper där brukarinflytande idag 

saknas. Detta är en kvalitativ studie om barn och ungdomars brukarmedverkan samt 

inflytande. Syftet med studien är att undersöka de professionellas syn på barn och ungdomars 

brukarmedverkan samt brukarinflytande i stödgrupper för unga som bevittnat våld, missbruk 

och/eller psykisk ohälsa. Studien görs på uppdrag från Region Halland. Metoden som använts 

är kvalitativ metod vilket innebär att man har studerat olika individers upplevelser av det 

fenomen som undersökts. Det empiriska materialet har hämtats ifrån sex kommuner i 

Hallands län, Sverige. Totalt har sju professionella intervjuats som jobbar med 

stödgruppsverksamhet. Efter intervjuerna transkriberades samtliga för att underlätta 

sammanställning och analys. Den insamlade empirin analyserades utefter teorier om 

empowerment och deliberativ demokrati. Det huvudsakliga resultatet är att begreppen 

brukarmedverkan och inflytande är relativt nya begrepp inom stödgruppsverksamheter. 

Barnen och ungdomarna har ingen gedigen inverkan i stödgrupperna utan de professionellas 

ord väger tyngst. Det verkar även som att det råder skendemokrati i verksamheterna då de 

unga har rätt att yttra sig men de professionella verkar alltid ha det sista ordet.  

 

Nyckelord: barn, brukarinflytande, brukarmedverkan, deliberativ demokrati, stödgrupper, 

professionella. 

Abstract 
You can read a report from The National Board of Health and Welfare that there is a need to 

develop and evaluate methods and see whether these can be adapted for groups where user 

influence today is missing. This is a qualitative study of children and adolescents user 

participation and influence in support groups. The aim of the study is to examine the 

professional approach to children and adolescents user participation and user involvement in 

support groups for young people who have witnessed violence, abuse and/or mental illness. 

The study is commissioned by Region Halland. The method used is qualitative method, which 

means that you have studied different individuals experiences of the phenomenon studied, and 

the researchers made use of semi-structured interviews. The empirical data has been collected 

from six counties of Halland, Sweden. A total of seven professionals were interviewed who 

work with support groups. After the interviews they were transcribed all to facilitate the 

compilation and analysis. The collected empirical data were analyzed along the theories of 



empowerment and deliberative democracy. The main result is that the concepts of user 

participation and influence are relatively new concepts in support group activities. Children 

and young people have no solid impact in support groups because the professional word is 

predominant. It also appears that there is a sham democracy in the activities, the children have 

a right to be heard but the professionals seem to always have the last word. 

Keywords: children, user participation, user involvement, deliberative democracy, support 

groups, professional. 
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varit möjligt. Det har varit roligt och extremt givande för oss att få samtala med så engagerade 

människor.  

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Ann-Katrin Witt som ställt upp för oss och 

kommit med många goda råd samt hjälpt oss strukturera upp våra tankar och idéer. 

Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer och vänner för att ni har peppat och stöttat oss under 

vägen.  
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1. Inledning 

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att barn och ungdomar i Sveriges kommuner 

söker sig till stödgrupper då de lever i familjer med olika sorters problematik. Rapporter visar 

att under de senaste 10-20 åren finns det många symptom som är oroväckande och resulterar i 

att barn behöver stöd samt hjälp (Forinder & Hagborg, 2008).   

 

Det går att läsa i socialstyrelsens rapport ”Ge ordet och lämna plats” (2013) att det finns ett 

stort behov av att utveckla och utvärdera metoder samt pröva om dessa kan anpassas för 

grupper där brukarinflytande idag saknas. Kravet på brukarmedverkan och inflytande har 

under åren växt fram till att också gälla barn och ungdomar som får olika insatser från 

socialtjänsten. Barn har lika stor rätt att vara delaktiga i beslut som berör dem vilket är något 

som är inskrivet i FN:s barnkonvention artikel 12: 

” Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 

henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.” 

På uppdrag från Region Halland har vi undersökt hur mycket professionella använder sig av 

begreppen brukarinflytande och brukarmedverkan. Med professionella menar vi de individer 

som arbetar i stödgrupper för barn och ungdomar som bevittnat missbruk, våld och/eller 

psykisk ohälsa. Brukarmedverkan och brukarinflytande är idag ett aktuellt ämne och inom 

barnverksamheter har Region Halland funnit ett utvecklingsbehov då det är ett område som 

behöver mer förståelse än vad som finns idag. Region Halland har gett oss fria händer i hur vi 

vill utforma arbetet samt genomföra det, det enda kravet var att vi skulle undersöka 

brukarinflytande och brukarmedverkan i alla Hallands kommuner.  

Sociologi studerar individer samt samhällen och genom detta kan vi få en infallsvinkel ur ett 

annat perspektiv istället för exempelvis ett psykologiskt synsätt som mer handlar om en 

individs beteende, tankar och känslor. Sociologi är bättre på att ge en förståelse kring hur de 

yttre faktorerna kan påverka en individs handlande. Det vi vill undersöka i relation till vad 

sociologi handlar om är vad brukarmedverkan och brukarinflytande betyder för de 

professionella. Brukarinflytande innebär att den enskilde individen skall ha en möjlighet att 

påverka en offentlig tjänst samt skall chansen ges att utöva inflytande över insatsen som berör 

individen själv. Brukarmedverkan innebär att det endast räcker att den enskilde på något sätt 

är delaktig. Oftast handlar det om vardagsnärafrågor som rör verksamhetens olika aktiviteter 

(Socialstyrelsen, 2003) 
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Rönning (2007) definierar brukare som en individ som använder välfärdsutbud. Mestadels är 

utbuden offentliga men det finns även privata tjänster. Vi är alla brukare men det kan variera 

när det gäller tjänsternas art och vår egen situation. När man diskuterar brukarmedverkan 

syftar man till att de hjälpande institutionerna och myndighetspersonerna måste ge upp en del 

av de befogenheter de har idag, men det man kallar brukarmedverkan idag rubbar inte denna 

beslutanderätt. 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap och få en ökad förståelse för hur de 

professionella i stödgrupper ser på barns och ungdomars brukarmedverkan och 

brukarinflytande och hur dessa fungerar. Hur ser de professionella på barns inflytande i dessa 

grupper? Har barnen någon kontroll att påverka gruppen? I så fall vilket inflytande har 

barnen? Syftet är även att studien skall leda till vidare diskussioner och ökad kunskap i såväl 

regionen och kommunerna som hos personalen som arbetar i stödgrupper för barn. 

 

I denna studie undersöks det hur mycket brukarmedverkan samt inflytande barn egentligen 

har i stödgrupper för barn som bevittnar ovan nämnda problematik. Vi är inte ute efter att ta 

reda på vad barnen och ungdomarna personligen anser brukarinflytande vara, istället väljer vi 

att lägga fokus på att ta reda på hur mycket de professionella jobbar utefter det och i vilken 

utsträckning de låter barnen vara med och påverka. Varför vi har valt att enbart undersöka de 

professionellas syn och inte prata med barnen handlar till stor del om de etiska aspekterna. 

Det är svårt att få till intervjuer med barn då man behöver vårdnadshavares godkännande samt 

att man berör ett mycket känsligt ämne1. Det kan vara svårt för barn att svara på frågor som 

rör brukarmedverkan och inflytande då det är svåra begrepp, och barnen kan ha svårigheter att 

förstå ämnet lika bra som vuxna. Vi kan således inte få barnens synpunkter men däremot de 

professionellas synpunkter på hur mycket de låter barnen vara med och påverka i 

stödgrupperna. Samtidigt försöker vi skapa en större förståelse för hur brukarmedverkan och 

brukarinflytande existerar i grupperna och hur individerna förhåller sig till begreppen. 

 

 

1 Som ex. kan nämnas att när poliser intervjuar barn om känsliga frågor krävs det att intervjuaren har 
specialutbildning (Klinkott, 2010) 
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Detta leder till vår huvudsakliga frågeställning: 

- Hur ser de professionella på barns brukarmedverkan och brukarinflytande i stödgrupper för 

barn i familjer där problem såsom missbruk, våld och/eller psykisk ohälsa förekommer? 

Med dessa underfrågor, som vi besvarar utifrån de professionellas syn: 

- Hur mycket kontroll har barnen i gruppen? Över vad i så fall? 

- Hur tas barnens åsikter, vilja och rättigheter till vara på i gruppen? (Enligt 

barnkonventionen, se sid 4) 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel definierar vi vad en stödgrupp är, hur man kan stärka barns brukarmedverkan i 

socialtjänsten, vad barnkonventionen innehåller samt hur man skall se på barn. Dessa delar 

presenterar vi för att stärka samt tydliggöra våra resonemang kring barn och ungdomars 

brukarmedverkan och brukarinflytande. 

2.1 Stödgrupper 
Här kommer vi att ge en generell beskrivning av hur en stödgrupp ser ut, senare i resultatdelen 

kommer vi beskriva hur de undersökta stödgruppernas uppbyggnad är mer specifik. 

Stödgrupper introducerades i Sverige i slutet av 1980-talet och blev omtalade som 

revolutionerande i den svenska barnavården. Syftet med stödgruppsverksamhet är att 

tillsammans med andra i liknande situation få tillfälle att uttrycka sina känslor och tankar samt 

att få pröva att sätta sig in i den missbrukande eller deprimerade förälderns “psykiska värld”. I 

stödgrupperna finns det vuxna och professionella ledare till hjälp, och tillsammans med andra 

jämnåriga och gruppledare får ungdomarna känna igen sig, söka och få kunskap (Forinder & 

Hagborg, 2008). De kan utforska och få hjälp att hantera sin vardag på ett annat sätt och att 

när de får hjälp av en vuxen får de lära sig att be om hjälp och stöd. Det är viktigt att låta barn 

och ungdomar komma till tals och göra sina röster hörda. Grupperna fungerar som ett stöd 

och barnen samt ungdomarna beskriver sitt deltagande som att de inneburit att de “fått en 

chans att komma ifrån hemmet”, “fått en fristad”, “fått någon att prata med” och så vidare. 

Grupperna kan ses som ett forum där barnens och ungdomarnas historier blir lyssnade till och 

där de får dessa bekräftade av både gruppkompisar samt ledarna (Ibid).  

2.2 Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården 

Ett sätt att utveckla metoder för arbete i stödgrupper är genom så kallade forskningscirklar där 

professionell personal deltar. Elisabet Näsman professor i sociologi samt Lena Chirico från 

regionförbundet i Uppsala har drivit en forskningscirkel läsåret 2011-2012. Tillsammans med 

sex kommuner i Uppsala län bedrev man denna forskningscirkel i syfte att utveckla arbetsätt 

och hållbara strukturer för att stärka barns brukarmedverkan i den sociala barnavården. 

Deltagarna har många års erfarenhet av socialt arbete samt mandat att driva ett 

förändringsarbete (Näsman & Chirico, 2012). Utgångspunkten i forskningscirkeln är en syn 

på barn som medborgare och kvalificerade aktörer i sina egna liv. Barn har enligt 

barnkonventionen rättighet att få medverka i sina egna ärenden. Det som kan vara ett dilemma 
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när man pratar om barns medverkan är att kunna balansera följande: föräldrars intressen och 

behov för att få ett samtycke; att barn kan ha en negativ förförståelse av socialtjänsten; att det 

kan saknas resurser i tid och personal eller vara hög personalomsättning samt att det kan 

krävas ett visst samarbete med andra myndigheter. Låter man barn och ungdomar medverka 

kan det enligt Näsman & Chirico (2012) leda till att deras motivation ökar för att arbeta med 

de problem som finns och genom det får man ett bättre resultat. Barn kan komma med 

konstruktiva förslag till problemlösning om man ger dem chansen. 

 

Forskningscirkeln använder sig av ordet empowering och menar att barn utvecklar 

kompetenser och stärker sin självkänsla genom detta. I första hand skall man inte se barns 

brukarmedverkan som ett objekt för vuxnas ansvarstagande och beslutsfattande utan man 

skall se barn som aktörer som kan påverka sina egna liv. Barn och ungdomar skall ses som 

primära informanter om sina egna upplevelser som de varit med om (Näsman & Chirico, 

2012). 

 

Ett problem man diskuterade är att barn och ungdomar idag inte tar kontakt med 

socialtjänsten självmant för att det upplevs som “skämmigt” och att de kanaler man använder 

sig av idag inte passar barn och ungdomar. Författarna tipsar om att prata med ungdomar via 

chatt hellre än att träffas personligen då de slipper att se och synas av den de pratar med. Man 

kanske borde satsa på att öppna ett chattforum där det är möjligt att anonymt ställa frågor till 

socialtjänsten funderar deltagarna i forskningscirkeln på (Näsman & Chirico, 2012). 

2.3 Barnkonventionen 

FN:s konvention om barns rättigheter antogs i Sverige år 1990. Barnkonventionen berör 

rättigheter som varje barn skall ha samt omfattar alla barn upp till 18 år vare sig individen 

ifråga bor i landet eller är på besök. I konventionen kallar man både ungdomar och barn för 

barn. De stater som har valt att ansluta sig till barnkonventionen har åtagit sig att använda alla 

sina resurser för att uppfylla den, i nuläget är det 193 stater som anslutit sig. 

Barnkonventionen innehåller idag 54 artiklar och samtliga av dessa innebär att barn har 

samma rätt att få sina behov tillgodosedda var de än befinner sig på jorden. Alltid när det 

berör barn ska alltid barnets bästa beaktas och det är viktigt att ta reda på vad barnet själv 

tänker och tycker (http://www.raddabarnen.se/barnkonventionen/) 

 

Barnkonventionen innehåller fyra grundprinciper; två av grundprinciperna är barnets bästa 
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och barns rätt till inflytande, de andra två är att inget barn får diskrimineras och att varje barn 

har rätt till liv samt utveckling (www.raddabarnen.se). Sverige har som uppgift att försöka sitt 

bästa med att implementera det som står i barnkonventionen. Ett exempel på detta är att 

Sveriges egna lagar och regler skall stämma överens med rättigheterna i konventionen. Inga 

barns rättigheter skall glömmas bort utan de ska respekteras överallt i samhället varje dag. 

Regeringen har också som uppgift att se till att både barn och vuxna får reda på vilka 

rättigheter barn har (http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/). Enligt Rädda 

barnens hemsida finns det ingen annan konvention om mänskliga rättigheter som fått så stor 

uppmärksamhet över hela världen som barnkonventionen. De stater som åtagit sig 

barnkonventionen måste var femte år lämna in skriftliga rapporter till FN:s kommitté för 

barnets rättigheter om vad de gjort för att förverkliga barnkonventionen 

(http://www.raddabarnen.se/barnkonventionen/) 

2.4 Barns perspektiv och perspektiv på barn som informanter 

Näsman (2005) menar att barn skall ses som aktörer och borde tillskrivas kompetenser för att 

kunna delta i skapandet av sin egen livssituation, av sig själv som barn. Samtidigt som 

barnens position i barndomen som livsfas kan läggas till grund för en förståelse av barnens 

beroende samt utsatthet i deras maktresurser och handlingsutrymme jämfört med vuxna. I 

artikeln diskuteras att det går hävda att en vuxen aldrig kan inta ett barnperspektiv då man 

som vuxen alltid måste göra en tolkning av det barnet förmedlat, och på grund av det färgas 

tolkningen av den vuxnes förståelseramar (Näsman, 2005). 

En annan sak Näsman (2005) lägger vikt på är förmågan till rolltagande, förmågan att kunna 

tänka sig in i en annan människas position och se världen utifrån dennes syn, dock går detta 

rolltagande aldrig att genomföra fullt ut. Har man barnperspektivet i bakhuvudet öppnar man 

upp för någon typ av handlingsutrymme till barnen själva, och att i viss mån bryta den vuxnes 

tänkande, menar hon. Dessa perspektiv omfattar även barns rätt att bli informerade. Barn har 

rätt att få göra sin röst hörd samt att få den uppmärksammad vilket kan ses i första hand som 

ett etiskt motiverat kunskapsintresse för barns uppfattning och vilja. Trots att barn är 

omyndiga och därmed juridiskt underordnade vuxna skall barnen ges rätt till delaktighet i 

frågor som berör dem. När barnkonventionen började implementeras i svenska myndigheter 

använde man begreppet ”barns perspektiv” för att markera vikten av att barn själva ska få 

uttrycka sin vilja. Man ger barn kompetensen att uppfatta, bedöma och beskriva sin situation i 

form av viljeyttring man får dock ha barnets ålder och mognad i beaktande. Detta kan tolkas 

som att låg ålder samt mognad innebär ett minskat krav på att beakta barnets röst (Näsman, 
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2005). Ett begrepp som Näsman (2005) berör är deliberativ demokrati som kännetecknas av 

samtalet mellan fria och jämställda medborgare som den viktigaste delen och där allas 

kunskaper, erfarenheter och åsikter behövs för att nå bra resultat. Detta är något vi utvecklar 

vidare i teorikapitlet. 

 

Vi tog här upp relevant fakta som hjälper oss i vår studie samt tydliggör vad verksamheterna 

vi undersökt arbetar med samt för. Nästa steg är att redovisa för tidigare forskning. Där har vi 

valt att redovisa fem vetenskapliga artiklar som vi har använt som inspiration till vår egen 

studie. Tidigare forskning kompletterar bakgrunden då de lyfter olika centrala teman som 

tillsammans utgör en helhet. Något som följer med in i nästa kapitel är barns rättigheter enligt 

med FN:s riktlinjer. 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att redovisa den forskning vi har tagit del av inom området för barns 

brukarmedverkan och inflytande i stödgrupper. Vi bygger vår redovisning av tidigare 

forskning på fem vetenskapliga artiklar. 

3.1 Lag för skydd av barn 

I artikeln “Service user participation in diverse child protection contexts: principles for 

practice” (Healy & Darlington, 2009) redovisar forskarna en trefasstudie2 som omfattar 3 år 

av deltagandet i beslutsfattandet av det så kallade barnskyddet som syftar till att förebygga 

barnmisshandel och försummelse. Studien gjordes i Queensland Australien och startade år 

2005. År 1999 introducerades en lag för skydd av barn som kräver att arbetstagare ska 

underlätta deltagandet av barn, föräldrar och signifikanta andra i planering av fall. Begreppet 

"skydd av barntjänster" används för att hänvisa till ett brett spektrum av förebyggande och 

tidigt ingripande för att förhindra eller åtgärda barnmisshandel och försummelse. Senare fick 

Australien utveckla lagen för alla barn som var i behov av vård och skydd. Ändringarna 

innebar att barn och föräldrar blir representerade på möten hos myndigheter (Ibid). 

I den första fasen av studien, som även är fokus för denna vetenskapliga artikel intervjuades 

28 utövare i socialtjänsten. Forskarna använde sig utav en målmedveten urvalsmetod för att 

rekrytera respondenter och de hade kraven att respondenterna skulle besitta vissa specifika 

egenskaper som exempelvis innehav av en examen i socialt arbete, minst 1 år 

arbetslivserfarenhet inom barnskyddet, minst 6 månaders erfarenhet i sin nuvarande roll 

och/eller medverkan i direkt skydd av barn. Dessa egenskaper ansåg man vara viktiga för att 

kunna säkerställa att deltagarna hade tillräckliga kunskaper om deras praktik. Intervjuguiden 

de använde sig av syftar till att undersöka utövares uppfattningar om de faktorer i deras 

praktik som formade möjligheter för familjemedlemmarnas deltagande i barnskyddet. 

Respondenterna fick ett fall presenterat för sig som innebar en familj med tre barn under 8 år, 

med ett antal indikatorer på barn vanvård och våld inblandat. Detta fall användes för att 

undersöka utövares åsikter samt vilka metoder de använder sig utav i sådana här situationer. 

För att underlätta resultaten använde de sig utav olika teman. Sedan använde de sig utav 

jämförande tekniker för att identifiera likheter samt skillnader i respondenternas svar (Ibid). 

Forskarna valde att inte intervjua barn på grund av etiska och rättsliga hinder, och deras beslut 

2 Fas två och tre redovisas inte i denna artikel utan beskrivs endast lite kortfattat, därför lägger vi heller inget 
fokus på de övriga faserna. 
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stöds av många rapporter som beskriver de negativa effekterna för barn när de intervjuas av 

främlingar om känsliga och traumatiska erfarenheter (Ibid). Ifrån Healy & Darlingtons artikel 

har vi fått inspiration till vårt metodval samt de etiska aspekterna. 

3.2 Barns och familjers engagemang i socialt arbete 
Gallagher et al. (2011) sammanfattar forskningslitteratur om barns och föräldrars engagemang 

i socialt arbete när det gäller beslutsfattande vilket man i politiska termer anser vara allt 

viktigare. I praktiken finns det en viss tendens till att det blir problematiskt och svårt. Olika 

individer och grupper kan ha olika uppfattningar om vad delaktighet är. Litteraturen 

klarlägger gemensamma teman i effektivt deltagande med både barn och deras föräldrar. 

Centralt i detta är utförandet av förtroendefulla relationer och respekt samt tydlig 

kommunikation och information (Ibid).  

 

Under de senaste åren har brittiska offentliga tjänster sett en ökning av intresset att involvera 

brukare i beslutsfattandet. Det blir särskilt problematiskt i socialt arbete när grunden för 

individens engagemang oftast är ofrivilligt. Denna artikel fokuserar på barn och familjer som 

deltar i den sociala arbetsprocessen och här betonas vikten av att inse att barn och föräldrar 

inte är homogena grupper. Skillnader i ålder, ras, kultur och förmåga kan vara betydande och 

har konsekvenser för brukarmedverkan. I artikeln används begreppen "delaktighet", 

"brukarmedverkan" och "user engagement" växelvis för att beteckna alla försök att göra det 

möjligt för vårdtagare att påverka beslutsprocesserna i socialt arbete (Ibid). 

Gallagher et al. (2011) tar upp att det är ett omfattande arbete att lyssna på barn samt att 

möjliggöra deras deltagande. Några socialarbetare beskriver att unga människor oftast lyssnar 

och reagerar på vad som sägs. Unga människor som de har talat med har velat se till att deras 

åsikter påverkat socialarbetarens insatser. De förstod att om de lyssnade skulle det resultera i 

större självständighet för dem. Socialarbetarna hade oftast en mottaglig inställning där 

respekt, öppenhet och lyhördhet var något de jobbade utefter. Forskarna drar slutsatsen att de 

två grupperna värderar socialt arbete på två olika sätt; de unga sökte självständighet, 

självbestämmande och delaktighet medan socialarbetarna mer betonade respekt och empati. 

Två norska forskare kom fram i en studie av barns deltagande i norska barnomsorgen att 

samråd med barn inte var tillräcklig för att garantera deras deltagande i beslutsfattandet. 

Forskarna definierade deltagandet som: 1. barnet har någon förståelse för vad som pågår och 

hade uttryckt sina åsikter om beslutet samt 2. barnets synpunkter hade påverkat beslutet. Dem 

intervjuade 43 chefer om dessa kriterier och det var bara omkring hälften som uppfyllt båda 
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kriterierna (Ibid). Artikeln har mycket gemensamt med vår uppsats då vi diskuterar barn och 

ungdomars möjligheter till att delta i beslut som berör dem.  

 

Detta indikerar att barns deltagande borde aktiveras på ett sätt som de själva vill. 

Socialarbetarna måste ge en högre prioritet att se till att deras synpunkter inte bara lyssna på 

utan att man tar de på allvar och åtgärdar så snabbt som möjligt menar Gallagher. 

I en översikt man gjort om barns deltagande processer visar det att en förtroendefull relation 

med en pålitlig, kompetent och professionell arbetare är avgörande. Detta kan vara en 

socialarbetare men i vissa fall även en oberoende advokat kan uppfylla denna roll (Ibid). 

3.3 Barn har rätt att uttrycka sin mening  
 

Barn i vårt samhälle har idag möjlighet att bli hörda och uttrycka sin mening i en mängd olika 

situationer, alltifrån förordningar till svenska läroplaner styrker detta. Samuelsson och 

Sheridan (2003) har undersökt vad barnens inflytande och delaktighet faktiskt betyder och hur 

man som vuxen utvecklar ett förhållningssätt där barn erfar att de faktiskt har inflytande samt 

delaktighet. Hur kan vuxna skapa en förståelse utifrån barnens intentioner, avsikter och 

perspektiv, frågar han. Denna artikel kan relatera till vår studie då den tar upp barns inflytande 

och delaktighet, vilket är fokus med vår uppsats. Dock fokuserar Sheridan på förskolan och 

skolan men vi kan ändå se likheter. 

 

Utifrån litteratursökning drar forskarna slutsatser att delaktighet är en grundförutsättning för 

barns möjlighet att föra sin egen talan och att vuxna, för att tolka barns perspektiv, måste ha 

generell och specifik kunskap om barns kunskapsbildning samt lyssna på barnen. I artikeln 

nämns hur barn anser sig ha delaktighet och inflytande när de blir hörda och sedda, alltså när 

deras intressen bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt. Vidare presenteras resultat 

utifrån en norsk studie i vilken man intervjuade barn och frågade dem om vem det var som 

bestämde. Denna visade att 75 % av barnen ansåg att de vuxna bestämde allt, 9 % ansåg sig 

inte veta och slutligen ansåg endast 4 % av 110 intervjuade barn att de var de själva som fick 

bestämma. Dessa resultat är samstämmiga med en tidigare studie där barn i femårsåldern 

intervjuades om vad det innebär att bestämma och hur de uppfattade sina möjligheter i detta. 

Resultaten i denna studie visade att de flesta barnen ansåg sig ha en viss chans till påverkan 

över sig själv, sina egna lekar och aktiviteter men att allt annat bestämdes utav vuxna. 
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Dessa resultat skriver Samuelsson och Sheridan (2003) kan tolkas som att barn vet att det är 

de vuxna som bestämmer eller att lärarna i detta fall helt enkelt tog för givet att barnen måste 

ha förstått sin egen delaktighet i de olika beslutsprocesserna som fanns och därför inte gjorde 

detta tydligt för barnen. 

3.4 Barn och demokrati 
 

Birgitta Qvarsells (2011) artikel handlar om demokrati och betonar mest förskolan men är 

samtidigt väldigt allmän i sina åsikter vilket gör att vi kan känna likheter med vår 

forskningsstudie. Hon anser att barn idag nästan beter sig som att de studerat FN:s 

barnkonvention, och har förstått vikten utav att få vara med och ta beslut i relation till ålder 

samt mognad. Som om de av fakta och ren intuition vet vad deras egna rättigheter faktiskt är. 

Artikeln belyser hur viktigt det är med respekt och en bra demokrati, för både barn och vuxna. 

Man skall respektera barnet och den vuxne, och hon anser att demokrati för barn skall vara 

både en utmaning och en möjlighet. Man skall vara lyhörda gentemot varandra. Qvarsells 

(2011) nämner i början utav artikeln Ellen Keys bok ”Barnets århundrade” som kom ut redan 

år 1900. En av pionjären Keys uppmaningar är att barn skall få vara med och utforma beslut 

men inte får vara med och bestämma hur de skall utformas fullt ut. Artikeln i sin helhet berör 

många områden som inte är relevanta för vår forskningsstudie, så därför har vi valt att endast 

belysa det som är av vikt för oss.  

3.5 Barn som offer och aktörer 
Sociologerna Maria Eriksson och Elisabet Näsman (2008) presenterar i en artikel ett 

forskningsprojekt som berör hur barn blir bemötta av socialtjänsten när de befinner sig i 

utsatta situationer samt hur deras egna strategier ser ut. Deras resultat bygger på tematiskt 

strukturerade individuella intervjuer med barn som har befunnit sig i socialtjänstens system, 

och i deras informantgrupper har det ingått sjutton stycken barn varav tio var pojkar och 

resterande sju flickor. Barnen var i åldrarna åtta till sjutton år och kommer ifrån olika 

bakgrunder. De har alla på olika sätt sett eller hört sin mor blivit utsatt för våld och/eller 

själva blivit utsatta för fysiskt våld. Forskarna kommer fram till att i processen finns det olika 

dimensioner som framträder, det är det deltagande barnet och det beskyddade barnet. 

Antingen så låter man barnet delta (vilket de menar inte finns många exempel på i deras 

material) eller så skapar socialtjänsten ett väldigt begränsat utrymme för dem att själva delta i. 

Forskarna menar att barnen oftare framstår som objekt för vuxnas omsorg än som parter i 

målet. Barnen ges väldigt bristfälliga möjligheter att själva påverka hur exempelvis samtalen 
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skall organiseras och de vet väldigt lite om vad samtalen faktiskt skall gå ut på (Ibid). 

 

Forskarna beskriver även hur barn kan komma att betraktas eller behandlas som vad de kallar 

diskvalificerade vuxen, de menar då att det förväntas av barnet att de skall kunna vara 

fokuserade på ämnet samt sitta still och lyssna. Barnen skall inte leka utan de ska bete sig som 

vuxna men samtidigt ges det inte tillräckligt med utrymme att själva kunna påverka processen 

vilket då leder till att det blir behandlade som inkompetenta vuxna alternativt diskvalificerade 

vuxna. Vidare såg forskarna att det finns barn som vill medverka i utredningar och är 

accepterande, och det finns barn som är nöjda med hur de vuxna styr. Det finns även barn som 

uttrycker sitt missnöje av att inte kunna påverka och kan kallas för ovilligt eller otillgängligt 

barn. Barn som uttrycker detta menar de dock sammanfaller med de barn som beskriver sin 

situation som en diskvalificerade vuxen (Ibid). 

 

Eriksson och Näsman (2008) tolkar, utifrån barnens perspektiv, att dessa varken får vara 

delaktiga eller får beskyddande omsorg från vuxna och att detta är det mest problematiska 

idag. Att bemöta barn som offer eller aktörer är en stor utmaning för vårdnads-, boende- och 

umgänges-utredare. De avslutar med att det tycks som att utredare har svårt att både se och 

giltiggöra barnens tankar samtidigt som de ska erbjuda dem både en inblick samt inflytande i 

den egna processen.  

 

Dessa fem vetenskapliga artiklar har olika teman men tillsammans omringar dem det område 

som vi undersöker. Vi fann dessa relevanta på grund av att de belyser dem olika delarna i 

stödgruppsverksamheter som till exempel demokrati, barns inflytande, barn som 

inkompetenta individer, att involvera brukare i beslutsfattandet samt etiska dilemman. 

I ovanstående artiklar finns det likheter till vår studie men ingen är till fullo i likhet. Vi bidrar 

utav den anledningen med ny kunskap till ämnet. Det finns väldigt lite forskning kring barn 

och ungdomars brukarmedverkan samt inflytande i stödgrupper för barn som bevittnat 

missbruk, våld och/eller psykisk ohälsa. I Hallands Region finns ingen tidigare forskning i 

relation till detta ämne. Efter att ha tagit del av dessa vetenskapliga artiklar är vi mer säkra på 

vår frågeställning då ingen annan belyst ämnet till lika stor del som vi har. Nu kommer vi att 

gå över till att ge en generell beskrivning vad man skall tänka på när man arbetar inom socialt 

arbete när det gäller etik samt hur det är att leda en stödgrupp. 
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4. Om hur socialt arbete kan och bör utformas i praktiken 

I detta kapitel kommer vi lyfta viktiga aspekter man bör ta hänsyn till när man jobbar inom 

socialt arbete samt i stödgrupper.  

4.1 Etik i socialt arbete 
 

När man arbetar inom socialt arbete är det vanligt att man har egna etiska reflektioner, på gott 

och ont menar Jenny Gren (1996). Ordet etiskt tänkande går ut på att man själv reflekterar 

utifrån egna värderingar, regler och normer. Människoskyn och etik påverkas av vad vi har 

för studiebakgrund, arbeten samt människor vi mött. Vårt etiska tänkande påverkas även i viss 

mån av hur vårt lands lagstiftning ser ut, vad som anses vara okej eller inte. Gren (1996) 

berättar hur lätt det är inom socialt arbete att faktiskt glömma av vad barnet själv kan bidra 

med, på grund av att man inte vill oroa eller vill skydda barnet ifråga. Barnet har dock rätt till 

en dialog och det har man med tiden lärt sig vikten av, att involvera barn i olika 

beslutsprocesser. Man skall samtala med dem och inte om dem, man skall därefter på ett 

bättre sätt kunna se till barnets bästa. Detta är dock något vi fortfarande kan bli bättre på, vi 

behöver till viss mån fortfarande stanna upp och fundera på hur vi kan bli bättre på det menar 

Jenny Gren (1996). Vidare understryker hon att förr inom socialtjänsten så fanns det ingen rätt 

till självbestämmande och frivillighet, men att detta tankesätt nu är något man lämnat bakom 

sig och släppt lite på kontrollen.  

 

Idag jobbar man istället efter FN:s riktlinjer i barnkonventionen. Det finns dock stora 

svårigheter, då föräldrar ofta påverkar sina barn och att barnen av den anledningen inte kan 

bestämma över sina egna liv. Barn vet heller inte hur detta fungerar eller bör fungera (som har 

att göra med deras ålder), vilket automatisk gör att de har svårt att sätta sina egna gränser, och 

då kommer föräldrarna ännu lättare in och påverkar och/eller tar över. Det är även svårt att 

veta vart gränser skall eller bör sättas mellan förälder och barn (Ibid).  

 

Viktigt är, menar Jenny Gren (1996), att man visar respekt, acceptans och tolerans det vill 

säga att man skall jobba utefter ett demokratiskt synsätt. Hon menar att demokrati för klienter 

ska innehålla 6 punkter, klienten skall ha: insyn i socialtjänstens arbete; veta sina rättigheter 

och skyldigheter; information om resurser och förutsättningar; veta om möjligheten finns att 

även ha insyn i uppgifterna som berör denne själv; rätt att kunna utforma förslag om åtgärder 
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tillsammans med socialarbetaren samt rätt att kunna ha direkt kontakt med dem som fattar 

beslutet. 

4.2 Att leda stödgrupper 
 

Med stödgrupper menar vi det som vi nämnde ovan i 2.1. Att ha rollen som gruppledare är 

ansvarsfull och komplex. Arbetsuppgifterna är både praktiska och konkreta men även 

emotionella, sociala och pedagogiska. Inför varje grupptillfälle krävs det såväl planering som 

efterarbete. En arbetsinsats kräver minst 5 timmar i veckan när gruppledarna arbetar med 

stödgrupper. De flesta som jobbar med gruppverksamhet är utbildade för uppgiften hos någon 

utbildningsaktör exempelvis kommunen. I arbetet som gruppledare ingår rekrytering av 

gruppdeltagare men det behövs även tas hänsyn till matchningsaspekter samt kombinera ihop 

grupperna så allt fungerar med hänsyn till ålder, kön, syskonskap och fokusområde (Forinder 

& Hagborg, 2008). Gruppledarna har även ansvar för enskilda deltagares välbefinnande vilket 

innebär att de skall ha beredskap för enskilda samtal, föräldrar-/familjesamtal och samtal 

kring eventuella fortsatta stödinsatser hos andra aktörer, exempelvis BUP (Barn och Ungdoms 

Psyk). Utöver detta arbete ingår det en mängd praktiska saker som till exempel planering av 

den befintliga samt framtida stödgruppsverksamheten, dokumentation, återkoppling av 

information till uppdragsgivare samt att hålla kontakten med samarbetspartners. 

Samarbetspartners kan vara till exempel skolan, socialtjänsten, svenska kyrkan och så vidare. 

Det hålls även nätverksträffar runtom i landet som man ska delta i för att hålla kontakten med 

andra ledare samt utbyta erfarenheter (Ibid). 

En viktig sak gruppledarna måste tänka på är att de skall lyssna fullt ut till barns och 

ungdomars berättelser om sin utsatthet. Många barn kan “se” på en vuxen att de dricker och 

har då upplevt i samband med detta att de inte blir tagna på allvar utan har möts av 

förnekande eller andra kränkande försvarsreaktioner från vuxna (Forinder & Hagborg, 2008). 

En ytterligare beskrivning av gruppledares ansvar: 

- Ta ansvar för den sociala samvaron i gruppen 

- Följa upp stödgruppens budskap och regler om hur man skall bete sig i konkreta situationer 

- Förtydliga skillnader mellan lek och allvar 

- Respektera barnens integritet 

- Utnyttja möjligheten att vara fler ledare 

- Vara flexibel i förhållande till handboken/manualen 

- Vara beredd på att avbryta en lek som inte fungerar 
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- Kunna ta nya vägar om barnet inte förstår (Ibid). 

 

Det Gren (1996) samt Forinder & Hagborg (2008) tar upp är viktiga aspekter inom 

stödgruppsverksamheter. Vi valde att förklara deras resonemang för att understryka hur 

viktigt det är att man samtalar med barn och inte om dem samt att barnet själv kan bidra med 

åsikter. Vi vill lyfta fram vikten av hur mycket arbete det är bakom stödgrupper och senare 

påpeka att det behövs läggas ner mer resurser på dessa verksamheter så att de kan utvecklas. 

Vi kommer i analysdelen att relatera dessa till vår studie. Nu kommer vi gå vidare och 

presentera våra teorier och begrepp. 
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5. Teorier och begrepp 

I detta kapitel kommer vi att presentera sociologiska teorier om den problematik vi behandlar 

och som vi finner relevanta för vår studie. Med hjälp av teorier och begrepp kommer vi att 

analysera vårt material samt försöka komma fram till rättvisande resultat. Vi kommer här att 

redogöra för dessa teorier och ett antal begrepp som hör samman med dem. Vi vill med hjälp 

av dessa teorier och begrepp belysa för hur en stödgrupp är uppbyggd och hur den kan 

fungera. Vi har med hjälp av våra teorier och begrepp fått en förståelse för hur de 

professionella ser på barn och ungdomar, samt hur de blir bemötta. 

5.1 Om samtalets betydelse för demokrati 

Den deliberativa demokratin har fått stor uppmärksamhet under de senaste decennierna och 

det är svårt att redogöra för samtliga aspekter av detta. Detta försvåras ännu mer genom olika 

inriktningar inom teorin. En av det deliverativa perpektivet mest kända förespråkare är Jürgen 

Habermas som i ett antal texter har undersökt de teoretiska grunder inom och för deliberation. 
 

”Kommunikationsprocesser [Verständigunsprozesse] kan inte samtidigt företas i avsikt 

att nå samförstånd med en deltagare och att utöva inflytande på honom, dvs att kausalt 

framkalla något hos honom.”(Habermas, 1996:114) 

Habermas (1996) menar att det inte går att påtvinga ett samförstånd mellan deltagare. Det kan 

dock vara objektivt framtvingat eller introducerat men det som uppenbart uppnås genom hot, 

bedrägeri eller yttre inverkan kan inte subjektivt räknas som samförstånd. Ett samförstånd 

förlorar sin karaktär så snart den berörde deltagaren inser att det är ett resultat av någon 

annans yttre påverkan på honom.  

 

Habermas teori om så kallat ”kommunikativt handlande” som används för att beskriva hur det 

är möjligt för deltagare att förstå varandra har många uttolkare (se t.ex. Lundberg 2003). När 

en deltagare säger något agerar automatisk personen på ett visst sätt som påverkar hur de 

andra förstår vad denne säger. För att yttrandet ska förstås gäller det att de symboliska 

handlingarna stämmer överens med det bokstavliga innehållet. Det gäller att deltagarna är 

ärliga och att kommunikationen sker på ett sätt så att deltagarna förstår uttryck på liknande 

sätt. Kommunikativt handlande benämns även som sociologisk handlingsteori samt 

kommunikativt förnuft. Habermas (1996) säger att ett utmärkt exempel för begreppet social 

handling är då det sker ett samarbete mellan minst två aktörer och att dessa skall gemensamt 
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utveckla och genomföra en handlingsplan. Deltagarna måste inte alltid ha samma åsikter men 

de måste acceptera varandra och när deltagarna accepterar en kunskap som giltig har de 

uppnått ett samförstånd även kallat intersubjektivt bindande, en typ av bindande norm. 

Deltagarna blir ömsesidigt bundna till varandra, det bildas en acceptans utifrån om det är 

nödvändigt att en person förhåller sig till den andres insikt. 

 

Martin Lundberg (2003) skriver i sin avhandling “Om överläggande samtal och hållbar 

utveckling. En studie av deliberativ demokrati” om att deliberativ demokrati inte har någon 

entydig definition. Själva grundprincipen är att beslutsfattande och viljebildning leder till att 

alla synpunkter kommer fram. Slår man upp ordet deliberativ i Nationalencyklopedin kommer 

det upp att ordet i sig betyder rådslå och överläggande. Premfors och Roth skriver i sin bok 

“Deliberativ Demokrati” (2004) att det även kan betyda noga övervägande. Begreppet kan 

härledas till en teori som har ingångspunkt i samtalsdemokrati eller diskursdemokrati. Den 

främsta idégivaren till detta perspektiv är den tyske sociologen och filosofen Jürgen 

Habermas. Deliberativ demokrati omfattar argumentationens och samtalets fundamentala 

betydelse för demokratin (Premfors & Roth, 2004). Deliberativ demokrati har sin kärna i 

”vanliga” demokratin som innebär att staten styr samhället genom att ta hänsyn till 

medlemmarnas behov, samt att medlemmarna skall få vara med och bestämma och har många 

likheter men lägger tyngd på samtal som metod för konsensus. 

 

Näsman (2005) skriver om tillämpning av deliberativ demokrati som kännetecknas av samtal 

mellan fria och jämställda medborgare där allas kunskaper, erfarenheter och åsikter behövs 

för att nå bra resultat i den mening att det råder konsensus (överenskommelse inom en grupp 

människor). Delaktighet ska ses som ett nyckelbegrepp som innefattar en del krav som går 

utöver att inhämta ett uttryck för barns perspektiv. Samtidigt med deliberativ demokrati tar 

Näsman (2005) upp begreppet delaktighet. Delaktighet förutsätter att jag som individ får 

tillträde till information, yttranderätt samt att andra lyssnar respektfullt. De som blir delaktiga 

ska förhålla sig på motsvarande sätt gentemot andra. Detta betyder att delaktighet är en 

relation med ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. 

 

Deliberativ demokrati handlar inte om opinionsbildning utan det är en slags viljeformering, 

det handlar om hur deltagarnas förståelse formas. Den syftar till att uppnå en ömsesidig 

förståelse och att deltagarna är fria att bidra med ämnen och inlägg i argumentationen. Alla 

deltagare bör ha samma möjlighet till att få yttra sig och då krävs det att samtalet präglas av 
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jämlikhet och liksidiga relationer (Lundberg, 2003). Det handlar i grund och botten om att 

man skall möta en överenskommelse mellan olika parter och huruvida detta är möjligt. Allas 

intressen skall finnas i åtanke även de som inte deltar, det skall finnas rättvisa i beaktandet till 

alla parter/deltagare. Deliberativ demokrati som teori har fått mycket kritik, då många menar 

att det är svårt att implementera denna i dagens samhälle. Att hitta en gyllene medelväg 

istället för direkt demokrati kan vara väldigt svårt och nästintill omöjligt att få igenom menar 

Premfors och Roth (2004). De menar att deliberativ demokrati har lättare för att slå igenom i 

mindre sammanhang än större då det nästan är att betrakta som en nödvändighet att berörda 

parter skall få rösta.  

 

Vi anser att detta är en teori som är användbar i vår analys med anledning av att deliberativ 

demokrati trots kritiken innebär att ta in allas åsikter och inkludera alla involverade i 

beslutsprocessen, och detta är vad brukarinflytande handlar om. Vi vill med vår studie 

undersöka hur mycket inflytande och medverkan barnen och ungdomarna egentligen har och 

för att deliberativ demokrati skall kunna fungera krävs det att det finns en ömsesidig relation 

mellan deltagarna samt att alla är fria att yttra sig samt bidra med ämnen. Det gäller att alla i 

gruppen skall få sina åsikter hörda och det skall finnas en rättvisa i beaktandet. Finns det 

ingen respekt mellan deltagarna och grupplederna existerar det heller inte någon deliberativ 

demokrati. Det är alltså viktigt att arbeta för jämlikhet och lika värde för alla. Deliberativ 

demokrati kan enligt vår uppfattning användas för att analysera brukarinflytande då vi 

studerar mindre grupper.  

5.2 Empowerment 
 

Ett begrepp vi har använt oss utav i vår studie är den teoretiska modellen empowerment 

(Rönning, 2007). Begreppet empowerment har blivit ett populärt begrepp men har ett oklart 

innehåll. För att direkt översätta ordet betyder empowerment styrka, kraft och makt vilket är 

något som för det mesta uppfattar som positivt. Empowerment används oftast i sammanhang 

där olika grupper anses som svaga i samhället t.ex. invandrare, transsexuella, 

alkoholmissbrukare, funktionshindrade osv. Trots att det är ett begrepp som kan tolkas väldigt 

brett har individer och grupper väldigt skilda meningar om vad empowerment egentligen är, 

men den generella uppfattningen är att det går ut på att stödja eller hjälpa människor i en 

utsatt situation på ett eller annat sätt. Rönning skriver:  
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Barnen 
talar 

Professionella 
mottar 

Feedback 

Empowerment 

”Utgångspunkten är, som tidigare konstaterats, att stärka individerna och grupperna 

på ett sådant sätt att de får kraft att ändra de villkor som gör att de befinner sig i en 

svag och maktlös position” (2007:20). 

På det individuella planet kan man säga att empowerment handlar om den enskildes 

möjligheter att utöva makt och inflytande över viktiga saker i det egna livet, alltså inte utöva 

makt över andra utan över sitt eget liv. Det är mycket svårare för en enskild individ att 

påverka något i samhället än om man är en grupp. Agerar man kollektivt kan man lättare bryta 

den avskildhet som finns och man känner sig starkare som människa om man är flera 

(Rönning, 2007). 

 

Empowerment och brukarmedverkan är två begrepp som ibland behandlas tillsammans. Båda 

begreppen har lanserats för att stärka klienternas position inom välfärdssektorn och har 

mycket gemensamt. Ju tidigare en brukare får vara med i beslutsprocessen desto mer gediget 

inflytande får denne. Involveras inte brukaren förrän mot slutet, i till exempel en utvärdering 

av en behandling så ger inte det någon gedigen brukarmedverkan anser Rönning (2007). En 

kritik som riktas mot brukarmedverkan och empowerment är att när all uppmärksamhet riktas 

mot individen kan det leda till att man ger individen skulden. Alltså om den enskilde brukaren 

inte uppnår det han eller hon har som mål då är det vederbörandes eget fel. Ska man få 

empowerment att vara ett icke-förtryckande begrepp krävs det att man försöker åstadkomma 

väsentliga ändringar i maktstrukturerna och de utvecklade relationerna som upprätthåller 

ojämlikhet och förtryck. Detta är inte jobb för de offentligt anställda (Ibid). 

 

Empowerment teoretisk modell:  

 

 

 

 

Denna modell har vi tagit fram för att lättare kunna visa på hur empowerment kan appliceras i 

stödgrupperna idag och hur de kan utvecklas. Första steget är att barnen eller ungdomarna 

talar, berättar för de professionella vad de tycker och tänker. De kan berätta olika saker, allt 

ifrån personliga saker till vad dem vill göra i stödgrupperna. Nästa steg är att de professionella 
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mottar vad som har sagts, här är det viktigt att visa för barnen att de blir hörda och lyssnade 

på dels för att de ska känna sig synliga samt vetenskapen om att någon lyssnar på dem ger en 

säkerhet. Ytterligare ett steg i modellen är feedback, där det antingen kan ta stopp eller 

fortsätta vidare. Ger de professionella i detta steg feedback till de unga kan det leda till 

empowerment och de unga stärks som individer. Ger de professionella ingen feedback kan det 

leda till att barnen känner sig som objekt för de vuxnas maktresurser och cirkeln bryts. Efter 

empowerment steget går pilen tillbaka till barnen för att barnen blir stärkta och vågar ännu en 

gång att tala och på det sättet fortsätter cirkeln. Enligt oss är detta en bra modell att utgå ifrån 

i stödgrupperna.  

 

Empowerment kommer att användas i vår analys med att undersöka hur mycket makt barnen 

och ungdomarna i stödgrupperna enligt de professionella. Vi når med hjälp av empowerment 

en förståelse för hur det kan appliceras samt utvecklas i stödgrupper. Vi menar att 

empowerment behövs i stödgrupperna för att lyfta fram de enskilda individerna i grupperna. 

Att varje barn skall få en möjlighet att utöva inflytande över sitt egna liv. Den kommer även 

hjälpa oss med att förstå hur de professionella arbetar för att stärka den enskilde individen.  

 

Vi menar att deliberativ demokrati och empowerment fungerar bra ihop då båda handlar om 

inflytande och makt. Vår uppfattning är att en gemensam nämnare mellan dem båda är att 

lyfta fram grupper samt enskilda individers åsikter. De vill även ta tillvara på rättigheter och 

respekt för de inblandade i stödgruppsverksamheterna. Begreppen kompletterar därför 

varandra bra, med hjälp av empowerment och deliberativ demokrati anser vi att 

överenskommelse inom grupperna kan uppnås. Det som dock skiljer dessa åt är att deliberativ 

demokrati har fått mycket motstånd om huruvida det går att applicera i praktiken. 

Empowerment har inte fått samma motstånd och går att applicera i både mindre samt större 

sammanhang, deliberativ demokrati fungerar bäst i mindre sammanhang. Empowerment 

handlar som tidigare nämnt om att stärka individer och våga ta plats medans deliberativ 

demokrati handlar om att ta in samt beakta allas åsikter, därför kompletterar dem varandra 

bra. Det empowerment inte uppfyller kan deliberativ demokrati istället gottgöra.  
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6. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi valde och bearbetade litteraturen, vår 

datainsamlingsmetod, val av analysmetod, och vår forskningsansats. Därefter följer en 

redogörelse över hur vi valde informanter, de etiska aspekterna, avgränsningar, bearbetning 

av det empiriska materialet, validitet reflektioner och undersökningsgrupp. Vi har även 

argumenterat för våra metodval samt reflekterat över studiens metodologiska ansats. 

6.1 Val av litteratur 
 

I början av vårt arbete började vi med att leta efter vetenskapliga artiklar, avhandlingar, 

litteratur samt andra uppsatser som behandlade barns inflytande och medverkan i grupper. 

Tidigare studier har varit till inspiration när vi har valt litteratur . För att hitta relevant 

vetenskaplig litteratur har vi samlat information genom litteratursökning på Högskolan i 

Halmstads bibliotekskatalog, stadsbiblioteket, DIVA, Academic Search Elite, Libris, 

Sociologic abstract, Google scholar samt sökningar på internet. Många av sökningarna vi 

gjorde gav mest om missbruk i allmänhet, barn i missbruk, föräldrar med missbruk samt en 

hel del om barns inflytande i förskolan. När vi gjorde sökningar på internationella databaser 

hittade vi lite mer om vårt ämne såsom barn som är inblandade i socialt arbete.  

6.2 Val av datainsamlingsmetod  
 

Vi har valt att använda oss utav kvalitativ metod, vilket innebär att vi har studerat en individs 

upplevelser av det fenomen vi har valt att undersöka. Kvalitativ metod utgår från 

studieobjektets perspektiv medan kvantitativ metod mer utgår från forskarens idéer (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Med tanke på att vi vill ta reda på de professionellas syn på barns 

brukarmedverkan samt inflytande är kvalitativ metod en väldigt bra metod för oss: 

 “Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 

erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld” (Kvale, 

1997:70) 

Kvale (1997) menar att genom intervjuer kan undersökningspersonerna förmedla sina åsikter 

och tankar ur ett eget perspektiv med egna ord. När vi som uppsatsförfattare behöver mer 

insikt i saker som till exempel individers åsikter och uppfattningar är intervjuer en lämplig 

metod. Syftet med kvalitativ metod är att öka informationsvärdet och försöka få en djupare 

uppfattning av det som studeras.  
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Justesen & Mik-Meyer (2011) skriver i sin bok ”Kvalitativa metoder” att det finns tre olika 

typer av intervjuer: ostrukturerad, strukturerad eller semi-strukturerad intervju. Vi valde att 

använda oss utav semi-strukturerade intervjuer vilket syftar till att intervjuaren har en 

intervjuguide med teman och huvudfrågor som är gjorda på förhand men det finns samtidigt 

plats för avvikelse från guiden om intervjupersonen skulle ta upp oväntade ämnen. Idén med 

semi-strukturerade intervjuer är att vi som intervjuare ska kunna ställa samma öppna frågor 

till alla intervjupersonerna i undersökningen även om vi blir tvungen att anpassa frågorna till 

den personen vi pratar med exakt då. Vårt mål är att alla intervjupersoner ska få chansen att 

reflektera över samma frågor. Svaren i våra intervjuer är mer öppna och fokuset ligger på att 

den vi intervjuar skall få kunna utveckla sina synpunkter. Den ostrukturerade intervjun 

handlar om att det är i första hand intervjupersonen som styr samtalet i stor utsträckning. Det 

som menas med ostrukturerad är att intervjuaren inte har några exakta formuleringar och 

ordningsföljd på sina frågor utan intervjuaren får låta intervjupersonen i hög grad styra 

intervjun och själva innehållet. Den strukturerade intervjun syftar till att intervjuaren har gjort 

en intervjuguide som innehåller exakta frågor samt deras ordningsföljd. I denna metod är det 

intervjuaren som styr samtalet. Strukturerad intervju kan innehålla öppna frågor men det 

vanligaste är att man använder sig utav slutna frågor. Med slutna frågor menar man att 

intervjupersonen får välja sitt svar av redan förvalda svarsalternativ. 

 

En konsekvens med att använda intervjuer som insamlingsmetod kan vara att man påverkar 

informanterna på ett negativt sätt. Det kan leda till att informanterna svarar det de tror att vi 

vill att dem ska svara. En annan konsekvens kan vara att vi som intervjuare får vara noga med 

att inte ställa ledande frågor så att informanten inte känner sig tvungen att svara på ett visst 

sätt. Informanterna har heller ingen chans till att vara anonyma i relation till oss dock är de 

vara anonyma i resultatet av studien då inga namn nämns. 

6.3 Analysmetod 

“Hermeneutiken studerar tolkning av texter. Den hermeneutiska tolkningens syfte är att 

vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening” (Kvale, 1997:49). 

Den metodansats som kommer att hjälpa oss att tolka empirin och skapa en förståelse samt 

hjälpa oss att besvara vår frågeställning är hermeneutiken. Hermeneutik handlar om att man 

som forskare skall försöka förstå en annan människas utsagor och handlingar för att sedan 
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kunna bygga upp en helhetsförståelse om denne. En del av tolkningen handlar även om att 

känna empati, alltså att vi som uppsatsförfattare skall kunna leva oss in i den handlades 

situation. Med hjälp av fantasin kan vi sätta oss in i aktörens plats för att lättare kunna förstå 

innebörden av dennes handlingar. Detta resulterar då i att vi samtidigt kan få det väldigt svårt 

att förbli neutrala (Alvesson & Sköldberg, 2008). Hermeneutik innebär därmed på att vi aldrig 

kan ställa oss helt utanför när vi studerar verkligheten, att hur vi tolkar och förstår olika saker 

och ting så gör vi det med hjälp av vad vi själva har upplevt i våra liv (Ödman, 2007). Vi har 

under arbetets gång haft informanternas upplevelser utifrån den kontext som de befinner sig i 

med oss för att vi lättare skall få en förståelse. Hermeneutiken blir kritiserad som 

metodansats, med anledning att denne även kan ha fel. Det finns flera sätt att förstå världen på 

eller en viss företeelse.  

Inom hermeneutik tar man upp förförståelse och fördomar, och med detta menas att vi som 

uppsatsförfattare redan har en förförståelse samt fördom som ligger till grund för vår tolkning. 

Från början hade vi en förförståelse om hur stödverksamheter ser ut samt fungerar. Under 

tidens gång ändrades vår förförståelse och vi insåg att det inte var vad vi trodde. Från början 

hade vi en tanke om att det var en självklarhet att barnen och ungdomarna fick vara med att 

påverka, men vi märkte att så var inte fallet. Då vår förförståelse ändrades under arbetets gång 

resulterade det i att vi fick kritiska ögon till stödgruppsverksamheterna. Ett annat viktigt 

begrepp värt att nämna är även den hermeneutiska spiralen eller cirkeln vilket syftar till att 

själva tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan förförståelse och möten med nya 

erfarenheter, vilket i sin tur automatiskt leder till förnyad förståelse. Det går dock att 

misstolka cirkeln som är sluten, alltså att förståelseprocessen ser ut att leda tillbaka till början. 

Spiralen ser däremot annorlunda ut, förståelsen kan bli djupare eller nå andra höjder då den 

inte återgår till samma punkt som den började på (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

För att sammanfatta den kvalitativa metoden hermeneutik, så kan den ses som ett pussel. Vi 

har försökt att tolka och förstå varje bit av vårt material för att kunna få en helhet. För att vi 

skulle få ihop en helhet behövde vi förstå hur allt hänger samman. Vi har även experimenterat 

och provat oss fram för att kunna tolka vårt material. När vi tillslut fått ihop allt material och 

fått ihop ett mönster så blev även allt sammanflätat.  
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6.4 Forskningsansats 

Empiriska studier kan generellt sett läggas upp på två metodologiska sätt. Det ena är att man 

kan utgå från teoretiska begrepp som man sedan applicerar på empirin, även kallad deduktiv 

metod. Det andra sättet är att man ur empirin genererar begrepp det vill säga induktiv metod 

(Watt Boolsen, 2007). Vi har i denna studie använt oss utav induktiv ansats, det vill säga att vi 

inte har dragit allmänna slutsatser utifrån våra resultat. Således har vi utifrån empiriska 

material kopplat till tidigare forskning och utifrån vår analys kan den visa på exempel och 

lösningar som kan vara användbara för andra i liknande situationer. Vi är medvetna om att vår 

förförståelse påverkar våra värderingar och att vår egen förförståelse påverkat hur vi tolkat 

materialet (Thuren, 2007). 

6.5 Urval 
 

Vi gjorde ett strategiskt subjektivt urval, vilket betyder att vi handplockar individer som vi vill 

intervjua (Denscombe, 2009). Vi har valt tillsammans med Region Halland intervjupersoner 

som vi tror besitter den kunskap och erfarenhet som vi eftersöker i förhållande till studiens 

syfte. Vi skickade ut mail till olika professionella som kan tänkas vilja delta. Vårt urval består 

av sju informanter från alla kommuner i Halland. Våra sju informanter leder stödgrupper och 

har på så sätt stor kunskap om hur stödgrupperna fungerar.  

6.6 Intervju 

Första kontakten med informanterna togs via mail där vi presenterade oss själva, intervjuns 

syfte samt att materialet kommer behandlas konfidentiellt. Det var dåligt med respons från 

informanternas sida från början så vi tog även en andra kontakt genom telefon för att få 

snabbare svar. Genom telefonkontakten bokades tid och plats för samtliga intervjuer. Tiden 

för intervjuerna varierade men i snitt var de mellan 45-60 minuter långa, de spelades in på 

band vilket även informanterna godkände. Intervjuerna genomfördes på informanternas 

verksamheter bortsett från en som tog plats på högskolans bibliotek. Vi valde att göra alla 

intervjuer ansikte mot ansikte i stället över telefon då vi vill ha större och djupare kontakt med 

informanterna. Vid transkribering överförde vi materialet till text för att underlätta 

bearbetning och analys. Våra citat är förhållandevis korta pågrund av att våra informanter 

pratar väldigt fritt om sina verksamheter, vilket leder till att våra intervjuer kan uppfattas vara 

röriga. 
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6.7 Etiska aspekter 
 

I vår studie har vi tagit ställning till fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2001). 

Informationskravet innebär att vi som uppsatsförfattare måste meddela de berörda personer 

som ingår i vår studie om syftet samt upplägget. Informanterna måste veta att deras 

medverkan (deltagande) är frivilligt och att de närsom kan avbryta om de så önskar. 

Samtyckeskravet är viktigt därför att informanterna måste veta vikten av att de själva och 

ingen annan kan bestämma över deras medverkan i studien, om individerna ifråga är 

minderåriga så kan det dock komma att behövas samtycke och godkännande från föräldrar 

eller vårdnadshavare. Viktigt är även konfidentialitetskravet som visar på att alla som ingår i 

studiens intervjuer skall behandlas med stor respekt och att deras personuppgifter skall 

förvaras på ett sådant sätt att ingen kan komma åt dem. Vi meddelade även våra informanter 

att intervjun kommer att spelas in men endast finns för att underlätta för oss och att därmed 

ingen annan kommer att kunna ta del av det. Det är oerhört viktigt att de behandlas 

konfidentiellt. Vi har valt att ge våra informanter fingerade namn för att inte röja deras 

identitet. Nyttjandekravet finns för att se till så att det insamlade materialet endast används i 

forskningssyfte. 

Vår studie omfattas inte av lag om etikprövning (2003:460) av forskning som innefattar 

människor (EPL): 

“1 § Denna lag innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser 

människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser 

om samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning.” 

Då vår forskning inte innefattar behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § 

personuppgiftslagen (1998:204) eller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar 

brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden 

enligt 21 § personuppgiftslagen: 

“3 § Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av 

1. känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204), eller 

2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden enligt 21 § 

personuppgiftslagen. Lag (2008:192).” 
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Då vi gör denna studie med uppdrag från Region Halland kan vi hamna i svåra etiska val, då 

vi kan finna eventuella brister hos verksamheterna och detta kan vara en öm punkt.  Då vi haft 

fria händer har vi aldrig upplevt att vi hamnat i några etiska dilemman. En av de få gånger vi 

själva känt att vi möjligtvis hamnat i ett dilemma är när vi funnit kritik och hur vi sedan skall 

framföra denna. Vi vill inte att någon skall ta personligt illa upp då kritiken inte riktar sig till 

dem som personer eller deras yrkesroll utan gentemot verksamheterna.  

6.8 Avgränsningar 

Vår studie har avgränsats till att fokusera på stödgrupper för barn som har upplevt missbruk, 

våld och/eller psykisk ohälsa. Studien har genomförts i sex kommuner i Halland och kommer 

inte att jämföras med andra städer eller länder. Fokus ligger inte på kön eller ålder, och 

kunskapen om stödgrupperna hämtar vi utifrån de professionellas upplevelser, kunskaper och 

erfarenheter. Det finns därför inga data som kommer från barnen själva. 

 

Som tidigare har nämnts har vi haft möjlighet att ta del av de professionellas syn angående 

brukarmedverkan och inflytande. Vi vill ta reda på vad just de anser sig barnen kunna 

bestämma och ifall detta sedan även tycks stämma och delvis för att det kan råda svårigheter 

med att intervjua unga. Som tidigare nämnts krävs det samtycke och godkännande ifrån 

föräldrarna sida för att kunna intervjua minderåriga. Ämnet vi väljer att intervjua om är även 

känsligt och extremt privat vilket automatiskt resulterar i att man gör intrång i privatlivet 

(Bryman, 2009). Vidare finns det forskning som tyder på att det kan vara extremt svårt att 

intervjua barn för att det gör dem illa till mods att intervjuas av en främling (Healy & 

Darlington, 2009) vilket därav leder till att materialet kan bli svårt att tolka.  

6.9 Bearbetning av det empiriska materialet 
 

För att underlätta tolkning och analys använde vi oss utav olika kategorier. Vi använde oss 

utav meningskategorisering som innebär att intervjun kodas i kategorier. Genom 

kategorisering kan vi på det sättet få en stor text att reduceras och struktureras till mindre och 

få texter. Kategorierna utvecklade vi efter intervjuerna ägt rum (Kvale, 1997).  

De olika kategorierna är; våra informanter, stödgruppernas uppbyggnad, målsättning med 

verksamheten samt brukarmedverkan & brukarinflytande. 
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6.10 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Två begrepp som beskriver vetenskaplig kvalitet inom kvalitativ forskning är reliabilitet och 

validitet. Validitet är till för att kolla om studien mäter det som är avsett att mäta medan 

reliabilitet handlar om att se hur säkert det mäts. Enligt Skeggs (1999) betyder validitet i en 

kvalitativ studie att vi som uppsatsförfattare är trovärdiga och övertygande men även att våra 

resultat är bindande. Har studien hög validitet innebär det att den redogörelse som utförs har 

massa och är tillfredställande. För att kunna ge vår studie hög reliabilitet gäller det även att vi 

redogör den rimligaste förklaringen till det vi studerat (Ibid). Alla de erfarenheter vi har fått 

via våra intervjuer har vi behandlat med respekt. Vår uppgift som uppsatsförfattare har vi sett 

som viktig och enligt Skeggs beror validteten på vem eller vilka som kommer fram till 

omdömet i studien och på grund av det har vi försökt vara objektiva utan att låta vår 

förförståelse påverka våra tolkningar. Reliabilitet är även kallad för tillförlitlighet och innebär 

att mätningar som upprepas genererar samma resultat men även att de är korrekt utförda 

(Boolsen Watt, 2007). I vår undersökning kan vi inte mäta reliabiliteten på detta sätt då vår 

empiri endast kan generaliseras till viss del. Då vi har använt oss utav hermeneutiken som 

metod där resultat bygger på erfarenheter och tolkningar kan vi inte garantera att det är 

tillräckligt tillförlitligt eftersom resultaten i en sådan studie kan skilja sig från gång till gång.  

 

Definitionerna är väldigt generella och i praktiken tillämpar man dessa kriterier på olika sätt 

beroende på forskarens vetenskapsteoretiska perspektiv. Dessa kriterier för validitet och 

reliabilitet har främst utvecklats inom den kvantitativa forskningen, men begreppen går även 

att använda inom den kvalitativa forskningen då det handlar om att våra analyser skall ha 

kvalitet. Det är viktigt att vi kan vara säkra på våra resultat och analyser samt hur sambanden 

ser ut. I praktiken är det viktigt att vi kan dra riktiga slutsatser och göra relevanta åtgärder 

(Boolsen Watt, 2007). Det är viktigt att läsaren tror på våra resultat samt har tillit till att de är 

sanna. Det finns en del forskare som sätter sig emot begreppen validitet och reliabilitet och 

tycker i stället att man skall använda sig exempelvis utav relevans. De argumenterar även för 

att det är viktigt att behålla validitetsbegreppet men att det bör omformuleras så att det på ett 

bättre sätt stämmer överens med kvalitativa metoder (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

Ett annat kriterium man ofta använder sig utav är generaliserbarhet, som syftar till att 

resultatet kan appliceras på fler än de som studerats. Om vi ska kunna generalisera vårt 

resultat från vår undersökning så ska det bygga på ett antagande att de personer som ingår i 
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studien samt deras attityder och uppfattningar är representativa för den gruppen utifrån man 

gjort urvalet. Inom kvalitativ forskning är aldrig urvalet representativt i statistisk mening 

alltså de bygger inte på stickprov därför har de en begränsad generaliserbarhet. I stället brukar 

kvalitativa forskare använda sig utav ett annat begrepp, analytisk generaliserbarhet. Analytisk 

generaliserbarhet handlar om att undersökningsresultaten jämförs med andra studier på 

området eller med teorier som formar underlag för en bedömning om det råder en 

samstämmighet mellan dessa undersökningsresultat som finns i de andra studierna eller 

teorierna (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vår studie kan tillskrivas viss analytisk 

generaliserbarhet då vi fick uppfattningen av att stödgruppsverksamheter ser liknande ut 

överallt i landet. Trots att vi endast gjort vår undersökning i Hallands kommuner så anser vi 

att den kan läsas som inspiration i hela Sverige. Det kan vara till nytta om andra kommuner i 

andra delar av Sverige får ta del av vår uppsats. 
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7. Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas resultatet i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi 

kommer att redovisa våra informanter vilka de är samt deras yrkestitel, stödgruppernas 

uppbyggnad hur de ser ut i de olika kommunerna, målsättning med verksamheterna och vad 

de professionella anser om brukarmedverkan och brukarinflytande. Vi har som tidigare nämnt 

valt att använda oss utav fingerade namn, och de är: Olof, Lisa, Eva, Gisela, Nora och Anne. 

7.1 Våra informanter 

Vi har intervjuat sju informanter från alla sex kommunerna i Hallands region. Det var en stor 

bredd på våra informanters utbildningar: en socialpedagog, en psykolog, en socionom, en 

fritidsledare, en barnskötare och två fritidspedagoger. Alla våra informanter har många års 

arbetslivserfarenhet inom det sociala arbetet. För att få jobba med stödgrupper berättade de att 

man även ska gå en stödledargruppsutbildning. Vi fick uppfattningen att det är ett 

kvinnodominerat arbete då vi endast kom i kontakt med en man av alla informanter och vi 

fick berättat för oss att män är en bristvara i sammanhanget: 

“Tonårskillar, de går inte till ett ställe och pratar med tanter, det är svårt. Man borde 

kanske ha en man anställd också. Män är verkligen bristvara inom 

stödgruppsverksamheter här” - Nora 

Medelåldern på våra informanter är 45 år. 

7.2 Stödgruppernas uppbyggnad 

De olika verksamheterna vi har besökt är uppbyggda på liknande sätt, de arbetar utifrån CAP, 

TAPP samt ERSTA modellen. CAP står för Children Are People Too, TAPP är en 

förkortning för Teenagers Power Programe och ERSTA modellen kommer från allra första 

början ifrån Minnesota i USA. Det var från början ett program för att hjälpa missbrukare men 

sedan utvecklade man det så att det även går att applicera på barngrupper där barn har 

föräldrar som antingen lider av missbruk, psykisk ohälsa och/eller är utsatta för våld. De här 

modellerna påminner dock väldigt mycket om varandra vilket gör att det går att påstå att 

verksamheterna arbetar på liknande sätt. 

 

Det som är en gemensam nämnare för alla sex kommuner är att de har barn- och 

tonårsgrupper, hälften av kommunerna hade även föräldragrupper som pågick parallellt. Vi 

29 
 



fick uppfattningen om att det finns ett önskemål om att de kommuner som inte har 

föräldragrupper gärna ville ha det, men att det varken finns tid eller resurser. En annan likhet 

var även att det var väldigt jämnt fördelat utifrån ålder, kön samt familjebakgrund. Med 

familjebakgrund menar vi vad för social klass barnens familj tillhör. Det kommer barn från 

alla sociala klasser, det var inte någon som var mer representerad än den andra enligt 

informanterna: 

“Ingen familj är den andre lik. Det är liksom man kan komma från en finare familj eller 

en fattigare familj. Det är alla kategorier av barn som kommer”. - Gisela 

Vi fick även förklarat för oss att det var lättare att bilda barngrupper i åldrarna 6-10, då de 

oftast inte bär på samma skam som de äldre barnen och därför är ”lättare att rekrytera”. De 

menade på att de skulle vilja komma i kontakt med fler barn och ungdomar då det finns 

väldigt många som inte får den hjälpen samt det stöd de skulle behöva på grund av att 

personal inte har tid att rekrytera: 

“De barn och ungdomar som kommer hit är bara toppen på isberget, det är ett stort 

bekymmer. När vi är såhär mycket folk på en sån liten tjänst kan jag säga. Det krävs 

jätte mycket tid att göra det ” - Eva 

Med detta menar informanten att de vill nå ut till fler barn och ungdomar. Det läggs ner för 

lite arbetstimmar på att rekrytera de unga. Det finns många barn och ungdomar som inte vet 

om att stödgruppsverksamheter existerar eller vad de arbetar för. Normalt för alla 

verksamheter var att de träffades en dag per vecka i 1 timme och 30 minuter upptill 2 timmar. 

Alla verksamheterna jobbar terminsvis, de har grupper igång vår, höst och vinter samt att man 

har sommaruppehåll som även skolan har. Det som däremot kunde skilja sig här var antalet 

gånger de träffades under terminen men det rör sig mellan 12 och 16 gånger. 

 

När vi frågade dem om vilken den vanligaste anledningen var till att barnen befann sig hos 

dem svarade majoriteten att missbruk är den allra största orsaken. Det de dock påpekade var 

att har någon ett missbruk kan psykisk ohälsa ligga bakom det och tvärtom är någon psykisk 

sjuk kan det hända man självmedicinerar: 

“Ja missbruk är helt klart den största gruppen. Men sen går det väldigt i vartannat. 

Har du ett missbruk så mår du inte heller så psykiskt bra. Mår du inte psykiskt bra 

kanske du självmedicinerar.” - Lisa 
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Majoriteten av kommunerna blandade för det mesta barnen i grupperna, oavsett av vilken 

anledning de var där så fick de gå i samma grupp. Det görs alltså ingen skillnad på om 

föräldrarna lider av missbruk eller befinner sig i en våldsrelation. Om det kommer syskonpar 

försöker man se över möjligheterna till att de får gå i olika grupper på grund av att man inte 

vill att de skall påverka varandra för mycket. Det kan då hända att ett av syskonen får vänta en 

termin medan den andra går i gruppen. Gruppledarna vill helst ha så jämn åldersfördelning 

som möjligt, idealet är max 2-3 års åldersskillnad. 

 

Några av kommunerna har något som kallas för väntan-grupp, vilket innebär att de barn som 

inte fick plats i en grupp en termin eller dyker upp mitt i en termin får möjlighet att komma på 

antingen enskilda samtal en gång i månaden eller på gruppsamtal med andra barn som 

befinner sig i liknande situation. Väntan-gruppen är till för att man inte vill tappa de barnen 

som kommer mitt i en termin och vill vara med i en stödgrupp. Det krävs mod att komma till 

en stödgupp och då vill man kunna erbjuda barnen något i väntan på att få vara med i en 

grupp. 

 

Gemensamt för alla verksamheterna är också att barnen ofta går mer än en termin, de 

återkommer. Detta beror på att barnen trivts så bra i gruppen och känner att detta hjälper dem: 

“ Ja det är ju som en om en bra film ni vet, ser man den en gång till upptäcker man nya 

grejer och man fattar att jaha det en till plott (sic!) kanske och så beroende på hur det 

ser ut just omkring en är det kanske kaos just då så kanske det är svårt att ta till sig 

saker och är det lugnare så man förstår på ett annat sätt” - Anne 

Med detta menar informanten att det är till fördel för barnen om de går mer än en termin då 

man lär sig nya saker varje gång, exempelvis så levde barnet kanske i ett större kaos hemma. 

Det är som att se en film fler gånger man upptäcker nya detaljer efter varje gång. Vi tolkar 

ordet plott som att vår informant menar att barn och ungdomarna upptäcker nya saker om de 

går mer än en termin.  

7.3 Målsättning med verksamheten 

Alla verksamheterna som ingår i denna studie jobbar mer eller mindre med samma 

målsättning. Det kunde skilja sig lite mellan dem men överlag vill alla samma sak för barnen 

och tonåringarna enligt informanterna. Det som skiljde dem olika verksamheterna åt var att de 

hade olika tillgång till resurser, vilket leder till att de är olika mycket utvecklade. Några av 
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verksamheterna hade större lokaler, mer material att arbeta med samt mer personal. En 

målsättning samtliga verksamheter jobbar mycket med är att barnen skall känna att de inte är 

ensamma i situationen och att alla känslor är accepterade. De vill få barnen och tonåringarna 

att inse att deras familj inte är ensamma om att ha en medlem som har problem med missbruk, 

psykisk ohälsa och/eller våld, att det finns många andra familjer som befinner sig i en 

liknande situation. Stödgruppsledarna säger att de försöker belysa hur viktigt det är att våga 

be om hjälp och våga prata om problemen, att det finns vuxna barnen kan lita på. Alla 

verksamheterna vill ge barnen kunskap om vad missbruk, psykisk ohälsa och våld är för något 

samt att det finns olika anledningar till att individer kan befinna sig i dessa situationer. Alla 

jobbar mycket utefter att dem skall få lära sig att både ge och ta komplimanger, och hur 

enormt viktiga just dem är. Det är viktigt att lära sig att jag spelar roll, jag betyder något, de 

jobbar med att stärka barnen och ge dem en god själbild samt självkänsla. Genom att stärka 

dem nu som barn hoppas de på att det följer dem hela livet: 

“Målsättningen med grupperna är att det är att barnen ska känna att jag är inte ensam, 

men det är ju det här att få kunskap till sig och hur det har påverkat mig att leva med 

dessa bekymren. Utan att det är pratbart och att andra delar samma.” - Anne 

Genom att arbeta med detta som målsättning anser alla informanterna att verksamheterna ger 

barnen och tonåringarna en bra start in deras kommande vuxenliv samt bra verktyg för att de 

skall klara av utmaningar i framtiden. 

7.4 Brukarmedverkan och brukarinflytande 

När vi ställde frågan vad stödgruppsledarna anser att brukarmedverkan och inflytande betyder 

så fick vi från början en del förvirrande blickar. Några visste vad vi pratade om medan andra 

bollade tillbaka frågan och ville att vi skulle förklara vad vi menade. Vi frågade under alla 

intervjuer om vad de anser brukarmedverkan samt inflytande vara, och under en intervju fick 

vi svaret: 

“Jag använder ju inte det ordet, du menar föräldrainflytande? Ja dem finns inte i min 

vokabulär, men jag använder ju då ordet elevinflytande i skolan och det är väl vad ni 

menar här nu.”- Nora 

Samtliga informanter berättade att barnen får en chans att komma dit frivilligt och själva 

bestämma om de vill medverka eller ej. Barnen skall tilldelas chansen att prova några gånger 

och sen om hon eller han känner att det inte passar mig får man avsluta. Väljer barnet att 
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fortsätta frågar ledarna oftast vad barnet tycker fungerar och inte så de får en bra grund att stå 

på, om något behövs ändras för just den individen.  

”Så kan man fråga om han vill prova och så kanske han gör det sen har man efter 

några gånger ett samtal igen och frågar hur det går, och om vi behöver ändra på något 

för att han skall trivas bättre, och det är ju ett sätt att få in hans åsikter.”- Gisela 

Innan varje påbörjad termin får barnet gå på ett inskrivningsmöte tillsammans med en eller 

båda föräldrarna där de får all info om verksamheten, barnen får sedan gå hem och reflektera 

över vad de själva vill. Majoriteten av informanterna ansåg att barnen fick vara med och 

bestämma men inom vissa givna ramar då de har en färdig manual att gå utefter. Första träffen 

gör de tillsammans en lista med regler som alla i gruppen ska följa. Detta ser våra informanter 

som ett slags brukarinflytande: 

“Vilka regler gäller i denna gruppen? Och de är jätte kloka med det och förnuftiga med 

det. De reglerna kan vara att man ska få prata till punkt, inte slåss och att man har 

tystnadsplikt”- Olof 

Det alla informanter såg som en självklarhet var att barnen i samtliga grupper fick vara med 

och påverka lekar, fika till viss mån och reglerna som de satte i början av varje termin. Det 

finns två regler ledarna alltid såg till att komma med. Skulle barnen inte själva påpeka dessa 

såg ledarna till att de kom med och de är: behandla andra såsom man själv vill bli behandlad 

och det som sägs i rummet stannar där. Ledarna berättade att de försöker vara lyhörda inför 

varje barn, vilket leder till att de försöker anpassa varje termin efter hur barnen i varje grupp 

har för behov. Grundstrukturen sätts och görs dock av de vuxna.  

 

Efter varje avslutad termin får barnen och ungdomarna fylla i en enkät eller svara på frågor i 

en öppen dialog om vad de tycker är bättre respektive sämre, vad som går att ändra på och vad 

de skulle vilja påverka. Alla kommuner förutom en säger att de inte tar tillvara på denna 

information och att det antingen slängs, glöms bort eller läggs på hög: 

“Vi kollar igenom dem, och sen så gör man inte så mycket mer med det kan jag säga. 

Så är det. Det är ju så mycket med brukarenkäterna, man utvärderar sen ja, vem gör 

det sen. Ibland har vi använt oss utav högskolan som utvärderat och så. Något år 

bearbetade dem resultatet”. -Lisa 

Det som informanten menar i ovanstående citat är att de kollar endast igenom enkäterna lite 

snabbt men att man inte gör någon sammanställning eller analys. Den kommun som tog 
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tillvara på informationen och sammanställde enkäterna visste dock inte hur materialet 

analyserades och om det blev någon utveckling. De kommuner som inte tog tillvara på det 

underströk dock att det var en brist hos dem, någon fick kalla handen från 

kvalitetsavdelningen angående en sammanställning, några sa att det glömdes bort och att man 

egentligen borde ta tillvara på det. En kommun av sex ansåg sig ha kravet på sig att man bör 

jobba utefter brukarmedverkan eller brukarinflytande. Det finns som mål att föräldrar och 

barn skall få sina röster hörda. De övriga fem kommunerna ansåg sig inte ha några direkta 

krav eller påtryckningar högre uppifrån. 

Alla informanter påpekade hur viktigt det är att lyssna till både barn och deras föräldrar. En 

kommun påpekade att de är väldigt manualstyrda och därav kan det vara väldigt svårt att låta 

barnen påverka men att de försöker vara desto mer lyhörda: 

“Eftersom vi går efter den här manualen har de inte mycket att påverka i själva 

materialet och temana, utan det bestämmer vi själva så. Vi har bestämda teman att 

detta ska vi prata om idag och om någon säger att jag vill hellre prata om detta får vi 

säga nej att idag har vi missbruk”. - Eva 

En annan kommun berättade att de anser sig inte vara särskilt manualstyrda och samtidigt att 

de inte tror på att barn skall ha full frihet: 

“Jag tror inte på full frihet, jag tror vi måste styra upp vissa saker. Barn vet inte alltid 

vad som är bäst för dem och vi är vuxna och vi är lagledare”. – Olof 

De huvudsakliga spänningarna och centrala temana vi tar med oss från resultatdelen är hur de 

professionella hanterar enkäter barnen och ungdomarna får fylla i efter varje avslutad termin, 

hurpass mycket demokrati det råder i grupperna. Ett tema vi även tar med är våra 

informanters roll i verksamheten. Vi vill även lyfta fram hur mycket brukarmedverkan samt 

inflytande barnen och ungdomarna egentligen har i dessa grupper.  
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8. Sociologisk analys och slutsatser 

Här kommer vi att presentera vår analys och slutsatser utifrån tidigare presenterat material 

samt knyta an resultatet till våra teorier för att få en fördjupad sociologisk förståelse för vad 

som utspelas i stödgrupperna. På slutet har vi sammanfattat svaren på våran frågeställning. 

8.1 Brukarmedverkan och brukarinflytande 

Vårt största fokus och syftet med studien har under hela tiden varit hur mycket 

brukarinflytande samt brukarmedverkan professionella anser att unga i stödgrupper har. En 

sak vi tidigt reagerade på var hur stödgruppsledarna hanterar enkäter som barnen får fylla i 

efter varje avslutad termin. Alla kommuner förutom en informerade oss om att de inte gör 

något med det material de får in. En av sex kommuner i Hallands län sammanställer sitt 

material vilket är positivt men de kunde inte berätta vad som sedan hände med dessa 

sammanställningar, vilket förmodligen betyder att det inte händer så mycket. Materialet 

övriga kommuner får in läggs på hög och glöms bort, vilket betyder att man inte gör något 

med barnen och ungdomarnas tankar samt förslag. Det barnen konkret har inflytande över i 

grupperna är om de vill fylla i enkäten och huruvida de vill medverka i gruppen eller ej. De 

har även inflytande i småsaker såsom lekar och fika. Barnen har härmed varken något större 

brukarinflytande eller brukarmedverkan, på så sätt har de ingen makt över hur stödgrupperna 

styrs det vill säga empowerment. Huruvida enkäter hanteras på liknande sätt i andra 

stödgrupper kan vi inte uttala oss om.   

 

Empowerment och brukarmedverkan har mycket gemensamt då båda handlar om makt och 

inflytande. De ungas åsikter tas inte tillvara på i stödgrupperna och huruvida det är 

kommunen eller verksamheternas ansvar är svårt att avgöra. Informanterna berättade att det 

fanns önskemål om att enkäterna borde sammanställas och analyseras men att resurserna inte 

räcker till vilket tyder det på att det är kommunen som anser att detta inte är nödvändigt. 

Oavsett om ledarna i stödgrupperna vill ge de unga en chans att vara med och påverka så tar 

kommunerna i Halland bort denna chans eftersom det inte prioriteras. Barnen och 

ungdomarna får fylla i en enkät i slutet av terminen, detta kan inte anses vara någon gedigen 

brukarmedverkan i förhållande till innebörden av empowerment: 

“Involveras inte brukaren förrän mot slutet, i till exempel en utvärdering av en 

behandling så ger inte det någon gedigen brukarmedverkan.” (Rönning, 2007:37) 
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Vi anser att barnen och ungdomarna borde få fylla i enkäten i mitten av terminen så de har en 

chans att påverka. Får de inte fylla i enkäten förrän i slutet ger det inte någon effekt för de 

barnen utan endast för de nästkommande barnen. Tanken med enkäter skall i det här fallet 

vara att det ska ge en utveckling och förbättring för dem som ingår i gruppen här och nu, inte 

när terminen är slut. Med tanke på att varje grupp ser olika ut utefter vilka individer som 

deltar så kan föregående grupps åsikter inte hjälpa nuvarande grupp och vice versa. Det är 

svårt att avgöra vart gränsen skall gå, hur mycket barnen skall få vara med och påverka. Vi 

fick intrycket av att ledarna i grupperna verkar vara ganska mer säkra på vart gränsen skall 

sättas, men vi som utvärderare har en mer osäker uppfattning om vart gränsen skall dras. De 

unga bör utan tvekan få vara med och påverka sina samtal och vad man gör i gruppen men i 

vilken utsträckning är svårt att avgöra då det kan se olika ut från individ till individ. Detta är 

något som begreppet deliberativ demokrati kan användas för att belysa, genom att låta varje 

individ komma till tals.    

 

En kritik som riktas mot idéer om brukarmedverkan och empowerment är att när all 

uppmärksamhet riktas mot individen kan det leda till att man ger individen skulden. Alltså om 

den enskilde brukaren inte uppnår det han eller hon har som mål då är det vederbörandes eget 

fel (Rönning, 2007). Detta är också en faktor att ta hänsyn till när man jobbar med dessa barn 

och ungdomar då de redan har en del problematik i sina liv. Ledarna måste hitta en bra 

balansgång anser vi. Vi menar att barnen och ungdomarna bör ha en hel del inflytande för det 

handlar om deras liv och välmående, det är deras rättighet att påverka sina egna liv. Vi anser 

att detta kan leda till att barnen får ökad motivation, som i sin tur kan leda till bättre resultat. 

Som vi nämnt tidigare är det en svår balansgång. Barnen som går i dessa grupper är i stort 

behov av struktur i sina liv då detta oftast en bristvara, enligt samtliga av våra informanter.  

 

En annan sak vi reagerat på är att stödgruppsledarna inte säger sig ha några krav eller 

påtryckningar att arbeta utefter ungas inflytande och medverkan ifrån kommunen. Detta 

finner vi motsägelsefullt då det finns skrivet i både FN:s barnkonvention samt i 

socialtjänstlagen. Jobbar man med barn kan det tyckas att man skall ha koll på barns 

rättigheter. Det står tydligt i barnkonventionen att barn har rätt till inflytande. De har till viss 

del inflytande enligt några informanter medan några andra anser att barnen inte skall ha något 

direkt inflytande. Det råder en viss förvirring bland våra informanter om vad 

brukarmedverkan och brukarinflytande betyder, vilket de borde veta med tanke på deras 

utbildning anser vi. Med tanke på att det är ett såpass viktigt begrepp och aktuellt ämne bör 
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kommunerna utbilda sin personal inom detta eller åtminstone informera dem om det. Vår 

slutsats är att studien skall få betydelse och att verksamheterna börjar reflektera över 

brukarmedverkan samt inflytande i stället för att se det som en självklarhet. För att knyta an 

ovanstående diskussion till vår huvudsakliga frågeställningen besvaras den till stor del här. 

Genom att stödgruppsledarna inte riktigt vet betydelsen utav brukarmedverkan kan de inte 

heller arbeta utefter det, det går alltså att påstå att det varken råder någon demokrati eller 

chans till att påverka för barnen och ungdomarna. Vi anser inte heller att de har något direkt 

inflytande. Barnen och ungdomarna får till viss del inflytande över huruvida de vill att någon 

lyssnar till dem, om de vill medverka i grupp eller enskilda samtal med en professionell. De 

har inflytande över att de själva kan medverka i gruppen men har trots det valet att, om de 

vill, sitta tysta en hel termin. De kan även påverka fika och lekar till viss mån. 

8.2 Demokrati i gruppen 

Deliberativ demokrati innebär att lägga tyngd på samtalet som metod för att nå konsensus. För 

att uppnå en bra gruppdynamik bör det finnas en ömsesidig förståelse till varandra. Barnen 

och ungdomarna bör ha samma möjligheter till att yttra sig och då krävs det att alla i gruppen, 

även ledarna, har en värdig relation med varandra. Att försöka implementera deliberativ 

demokrati är ett bra arbetssätt i stödgrupperna anser vi. Denna modell har lättare för att slå 

igenom inom mindre sammanhang (se Roth 2004) än större då det nästan är att betrakta som 

en nödvändighet i mindre grupper att alla skall kunna yttra sig. Deliberativ demokrati syftar 

på hur viktigt det är att involvera alla i en process, även de som står utanför processen vilket i 

detta fall skulle betyda att föräldrarna borde involveras. Fråga föräldrarna om det finns något 

som de vill att deras barn ska få mer lärdom kring och om de har några speciella önskemål de 

vill att barnen skall få med sig från gruppverksamheten. Det skall med andra ord finnas en 

ömsesidig relation mellan alla, vilket vi även anser bör kunna utvecklas. Vi menar att alla kan 

bidra med sina åsikter i en diskussion, både ledarna och barnen. Precis som Habermas (1996) 

menar att samtalet skall kännetecknas av jämlikhet och att alla deltagare i gruppen kan bidra 

med sina åsikter bör kommunikationen ske på ett ärligt sätt. Om det sker på detta sätt uppstår 

det ett kommunikativt handlande anser vi. Då kan man också tala om brukarmedverkan i 

verkligheten. Föräldrarna uppfattar vi borde kunna involveras mer men det finns en svårighet 

då föräldrar lätt kan påverka sina barn och av den anledningen kan de unga inte själva 

bestämma över sitt liv. Det kan vara svårt för de professionella att avgöra om det är barnen 

eller föräldrarnas vilja att delta i stödgrupperna. I vissa fall bör nog även barnen skyddas då 

det i många fall är föräldrarna som är orsak till problemet.  
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Det är enligt informanterna fritt för barnen och ungdomarna att bidra med tankar och åsikter 

under grupptillfällena men när det kommer till enkäterna missar man att sammanställa dessa 

vilket leder till att någon utveckling ej kan ske. Det räcker inte med att de professionella tar in 

tankar och åsikter i huvudet utan det krävs att det dokumenteras och analyseras. Kritiken som 

riktats mot deliberativ demokrati är om det i praktiken verkligen går att hitta en väg som 

passar alla. Om man ser till hur det fungerar i stödgrupperna i denna studie just nu så kan man 

säga att det inte är deliberativ demokrati som råder. Ett exempel på detta är när det gäller 

enkäterna som de inte gör någonting med. Balansgången i stödgrupperna är svår när det gäller 

vem som skall få bestämma och vem som skall ha det tyngsta ordet. Hur mycket kan, får och 

vill de vuxna lyssna till? Beroende på hur mycket de professionella är beredda att lyssna till 

och ta in så kan den deliberativa demokratin förstärkas helt eller delvis försvinna. Vi ansluter 

oss därmed till kritiken att det kan vara svårt att applicera den teoretiska modellen på 

verkligheten. Men svårt och besvärligt gör det inte omöjligt. Med det sagt så skall det ändå 

enligt med Premfors och Roth (2004) vara lättare i mindre sammanhang, vilket dessa 

verksamheter är men det beror fortfarande på hur mycket man är beredd att lyssna på 

varandra.  

 

Eriksson och Näsman (2008) använder begreppet ”diskvalificerade vuxna” vilket betyder att 

barn förväntas bete sig som vuxna individer när de hamnar i vuxnas beslutsfattande inom 

socialt arbete. Trots förväntningarna behandlas dem som diskvalificerade vuxna då man i 

slutändan inte tar tillvara på vad de känner. På sätt och vis kan man säga att det är något 

liknande i de verksamheter vi studerat. Barnen är omyndiga och skall enligt lag inte få ta sina 

egna beslut men man ska ta deras åsikter i beaktande i relation till deras ålder. När de 

professionella inte gör någonting med informationen från barnen som de får genom enkäterna 

kan man fråga sig: Är detta ett tecken på att barnen betraktas som diskvalificerade vuxna? 

Handlar det om att man inte lyssnar till vad barnen vill? Dessa retoriska frågor kan vi inte 

besvara men vi hoppas de skall leda till vidare diskussioner. Vi kan dock slå fast att 

grupptillfällena styrs av de professionella och av en viss mall de har blivit tilldelade. Genom 

detta ges barnen inte tillräckliga möjligheter att själva påverka, exempelvis hur grupptillfället 

skall se ut, menar vi. 

Qvarsells (2011) nämner att barn skall få vara med och utforma beslut som berör de själva till 

en viss del, det skall vara en självklarhet. Det är som tidigare nämnts svårt att avgöra i vilken 

utsträckning barnen skall få vara med och påverka, men vi anser att det är viktigt att barnen 
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skall få göra detta. Barnkonventionen poängterar hur viktigt det är att barn och unga skall få 

sin röst hörd och beslut skall tas i beaktning till deras ålder. Att jobba utefter empowerment, 

och speciellt med barn, är alltid en utmaning.  

 

Här får vi till viss del svar på en av våra underfrågor som handlar om hur man tar tillvara på 

barnens åsikter, vilja och rättigheter. Vi kommer i vår diskusison fram till att de professionella 

inte lyssnar tillräckligt mycket på barnen och ungdomarna. Deras åsikter behöver tas tillvara 

på och sammanställas vilket de i dagsläget inte gör. Barnen skall få vara med och påverka 

beslut som rör dem själva. Det är en av grundstenarna i barnkonventionen att barn skall få sin 

röst hörd i relation till dess ålder.  

8.3 Våra informanters roller och stödgruppernas funktion 
Våra informanters roller är ansvarsfulla och kräver en hel del av dem som yrkespersoner, de 

har både praktiska och konkreta uppgifter. De skall sköta verksamheten, stötta barnen samt 

vara både pedagogiska och emotionella. Under intervjutillfällena berättade våra informanter 

att det finns lite tid till att rekrytera barn och ungdomar samt att utvärdera verksamheten, det 

borde finnas mer resurser till dessa verksamheter. De flesta av våra informanter ansåg att de 

har för lite tid att lägga på verksamheten då många av dem inte jobbar med det på heltid. 

Informanterna förklarade för oss att de exempelvis endast arbetade på tjänsten 20 %, och hade 

önskat det vore mer. Hade de fått mer tid och resurser hade de kunnat nå ut till fler unga och 

på så sätt även kunna hjälpa fler, och att om de hade fått mer tid att lägga på verksamheterna 

tror vi de hade kunnat utveckla grupperna mer samt kunna ta tillvara på barnens tankar och 

åsikter. Näsman & Chirico (2012) nämner detta i sin artikel att det är ett visst dilemma när 

man pratar om barns medverkan då det ofta saknas resurser, tid samt personal för att kunna ta 

till vara på barnens åsikter. Det framfördes till oss från de professionella att grupperna betyder 

mycket för barnen och att ledarna önskar att de kunde ta emot fler barn men att de ofta får 

säga nej till barn då det inte finns plats i grupperna. Det finns dock ingen statistik på detta. Vi 

menar att det inte räcker med att de professionella får det berättat för sig och att de håller 

informationen i huvudet, det behövs dokumentationer och utvärderingar som förklarar detta. 

Någon form av statistik bör upprättas som kan användas som underlag för vidare åtgärder. 

Det tycks vara en fördel för de barn och ungdomar som går till verksamheterna om det finns 

gemensamma regler för alla att följa. Dessa regler bestäms tillsammans av både 

gruppmedlemmar och ledare inför varje ny påbörjad termin. Om barnen och ungdomarna 

missar en regel av betydelse, såsom exempelvis att det som sägs i rummet alltid stannar där 
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ser gruppledarna till att få med denne. Reglerna finns för gruppmedlemmarnas bästa och för 

att stärka gruppdynamiken. Barnen och ungdomarna kan även lättare kontrollera sig själva 

med dessa, och reflektera över sig själva och sitt beteende. När de tillsammans sätter reglerna 

anser vi att barnen känner att de blir hörda och lyssnade till. De får genomslag för sina idéer 

och synpunkter vilket är en förutsättning för brukarmedverkan och brukarinflytande. Barnen 

och ungdomarna kan därför i dessa situationer ses som subjekt med egna åsikter och idéer, 

och inte som objekt för åtgärder. I relation till exempelvis insamling av enkäter är det dock 

tvärtom, där blir de inte behandlade som subjekt.  

När barnen får genomslag för sina idéer kan det leda till att dem blir stärkta och får en 

starkare position i gruppen. Modellen vi har tagit fram inom empowerment visar på att mottar 

de professionella vad de unga sagt samt ger feedback till dem kan det leda till empowerment 

och att dem stärks. När barnen själva får bestämma över reglerna kan de känna en viss makt i 

gruppen och på det sättet stärks dem också. Allas röster i gruppen blir lyssnade till samt 

accepterade och det är en utav grundstenarna i deliberativ demokrati, därför går det till viss 

del uppnå deliberativ demokrati i gruppen. 

 

I denna del analyserar vi kring underfrågan om hur mycket kontroll barnen och ungdomarna 

har i grupperna. Vi kommer fram till att det barnen konkret har kontroll över är reglerna som 

sätts tillsammans varje påbörjad termin. De kan alltså inte kontrollera över särskillt mycket på 

det sättet stödgrupperna är uppbyggda idag. 

8.4 Barn som aktörer i sina egna liv 
Vi anser att i första hand skall man inte se barns brukarmedverkan som ett objekt för de 

professionella beslutsfattande utan de skall ses som aktörer som kan påverka sina egna liv. 

Eriksson & Näsman (2008) skriver om ett forskningsprojekt som berör hur barn blir bemötta 

av socialtjänsten när de befinner sig i utsatta situationer. Här påpekar de att barnen ofta 

framstår som objekt för vuxnas omsorg än parter i målet. Barnen ges väldigt bristfälliga 

möjligheter att själva påverka. När man pratar om barns brukarmedverkan och inflytande så 

gäller det att inte se dem som offer utan som självständiga aktörer som kan uttrycka sina 

åsikter om man ger dem chansen. Efter att ha gjort våra intervjuer får vi en känsla av att 

barnen är just objekt för de vuxnas beslutsfattande. Att påstå att barn inte vet vad som är bäst 

för dem är samma sak som att se barnen som offer och ej som aktörer. I en grupp behövs det 

en lagledare som håller en viss struktur i gruppen och ser till att allt fungerar, men samtidigt 
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får man inte glömma bort att ge gruppmedlemmarna en chans till inflytande. Här handlar det 

också om empowerment att kunna utöva makt och inflytande över sitt eget liv, inte över 

någon annans. Det är lätt som vuxen att påstå att man vet bäst i jämförelse med ett barn för att 

man som vuxen har en annan mognad.  

Empowerment i detta fall måste vara att ge barnen feedback på deras utsagor så att deras 

egenmakt: självförtroende, självkänsla och tro på sin egen förmåga att skapa och påverka sitt 

liv stärks. När barnen och ungdomarna blir lyssnade till och de professionella ger feedback på 

vad det sagt visar det på att barnet är viktigt. Att det dem säger spelar en roll, att deras känslor 

är viktiga och att dem betyder. I vår mening skulle man i grupperna då närma sig deliberativ 

demokrati och det Habermas (1996) menar i sin teori om kommunikativt handlande. 

Förutsättningen för att detta ska fungerar är att deltagarna är ärliga och att kommunikationen 

sker på ett sätt så att deltagarna förstår. 

 

Som Lundberg (2003) skriver om deliberativ demokrati så krävs det att barnen säger ärliga 

saker samt att kommunikationen sker på ett likvärdigt sätt. När barnen yttrar sig skall de 

professionella automatiskt reagera på ett sätt som visar att de förstår vad som sagts. Om de 

professionella inte reagerar samt inte förstår vad det är barnet vill förmedla kan barnet känna 

sig som ett offer för de vuxnas maktposition. De professionella och barnen måste acceptera 

varandra, först då kommer de utveckla ett samförstånd. Genom detta samförstånd och 

acceptans som uppstår inom gruppen bildas automatiskt en norm som råder enbart för dem 

och ingen annan, vilket Habermas menar är en typiskt för kommunikativt handlande och 

deliberativ demokrati.  

 

I ovanstående stycken kompletteras svaret på vår huvudsakliga frågeställning. De 

professionella ser barnen som objekt istället för att de skall ses som aktörer med egna åsikter. 

Vi håller med om att det behövs en lagledare som upprätthåller en viss struktur i gruppen men 

man får inte glömma bort att ge gruppmedlemmarna en chans till inflytande. 

 

Vår slutsats är därför att det inte råder någon deliberativ demokrati i verksamheterna fullt ut. 

Detta är dock inte enbart upptill de professionella att se till så att det finns, utan det är även 

kommunernas ansvar. De professionella borde kräva av sin kommun att få tillräckligt med 

resurser så att de kan utveckla barnens inflytande samt deras rättigheter i relation till 
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deliberativ demokrati. Habermas teori anses vara orealistisk i verkligheten och fungerar bäst i 

teorin. 

8.5 Summering utifrån studiens frågeställning 

Vår huvudsakliga frågeställning ”Hur ser de professionella på barns brukarmedverkan och 

brukarinflytande i stödgrupper för barn i familjer där problem såsom missbruk, våld och/eller 

psykisk ohälsa förekommer?” resulterade i svaret att våra informanter var osäkra på 

betydelsen utav brukarmedverkan och brukarinflytande. Någon tyckte att barnen redan hade 

tillräckligt att tycka till om och någon ansåg sig inte kunna ge barnen chans att påverka för att 

de var alldeles för manualstyrda. Trots att alla verksamheterna arbetar på liknande sätt och 

utefter liknande manualer rådde det ändå olika åsikter kring hur mycket inflytande barn och 

ungdomar skall få ha. Beroende på hur manualstyrda de olika kommunerna ansåg sig vara så 

får de unga olika mycket att tycka till om, det vill säga mer eller mindre demokrati i 

grupperna. En sak vi kunde slå fast är att skall de arbeta efter brukarmedverkan och 

brukarinflytande så måste personalen veta innebörden av begreppen.  

 

Angående om barnen har något inflytande och i så fall över vad så gäller i stort sett samma 

som ovanstående, frågorna går in i varandra en del. Barnens inflytande styrs av vad ledarna 

anser att de ska få säga till om och inte. Det barnen konkret har inflytande över är gruppernas 

regler samt gruppnamn. Första träffen gör dem gemensamt regler som skall gälla för alla i 

gruppen och dessa regler bestämmer barnen själva. De professionella är mer med och ser till 

att barnen får med grundläggande regler såsom tystnadsplikt. 

 

Vår första underfråga handlar om hur mycket kontroll barnen har och på vad i så fall. Det som 

är mest självklart att barnen får påverka är huruvida de vill vara med i gruppen eller ej, samt 

hur mycket de vill berätta om sig själva. De har rätt att sitta tyst under alla träffar bortsett från 

att de måste berätta om varför de befinner sig där. Övriga saker de kan påverka är vilken fika 

de vill ha samt lekar i viss mån, de kan ge förslag men i slutändan är det gruppledarna som 

bestämmer. Vi anser därmed att det blir en slags skendemokrati. Barnen får tycka i princip 

vad de vill men sen vad som händer med förslagen är helt upp till ledarna. Utåt sett så verkar 

det som att det råder demokrati men när man granskar närmre så ligger det sista ordet alltid 

hos de professionella.  

 

Barnens åsikter och vilja tas främst tillvara på genom enkäterna men problemet med dessa är 
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att dem görs på slutet av terminen och då är det ingen reell brukarmedverkan. Samt att det 

görs ingen sammanställning eller analys av enkäterna alltså finns det ingen gedigen 

brukarmedverkan eller inflytande. Informanterna påpekade att de lyssnar på vad barnen säger 

och tycker på träffarna men vi anser att det lätt kan glömmas bort om det inte skrivs ner och 

sammanställs. Detta besvarar vår andra underfråga. 
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9. Sammanfattning och reflektion 

Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur professionella som jobbar i stödgrupper ser 

på barn och ungdomars brukarmedverkan samt inflytande. Efter att ha intervjuat personal i 

varje kommun i Halland, sammanställt samt analyserat materialet har vi kommit fram till att 

begreppet är väldigt nytt inom dessa verksamheter. Själva begreppet brukarmedverkan visste 

de flesta betydelsen av men inom deras verksamhet var det inget de direkt jobbade utefter.  

 

Anledningen till att de professionella inte direkt arbetar för brukarmedverkan och inflytande 

tror vi delvis är att grupperna är i stort behov av struktur och trygghet. Vi anser även att 

begreppen skulle behöva tydliggöras mer, detta är något som kommunerna behöver prioritera 

samt lägga ner mer tid på. Vi förstod tidigt att tid och resurser var en brist hos samtliga 

stödverksamheterna, och att det fanns önskemål om att kommunerna borde prioritera dessa 

mer än vad de gör idag. Något alla kommunerna måste börja prioritera är enkäterna, de bör 

börja sammanställa samt analysera dem så verksamheterna kan utvecklas. Vad är meningen 

med enkäterna om det inte görs något med dem, om de ändå bara läggs på hög. Det sker 

varken något inflytande eller brukarmedverkan ifrån barnen och ungdomarna om de blir 

ignorerade.  

 

En god ide anser vi vore att börja arbeta utifrån riktlinjer som tar fram i vilka man beaktar 

såväl empowerment som deliberativ demokrati. Genom att olika parter lyssnar till varandra 

och försöker ta tillvara på informationen så kan barnens rättigheter stärkas. Det ger troligen 

goda förutsättningar inför framtiden och kan leda till större respekt för sig själv samt andra. 

Det behövs riktlinjer över hur de kan arbeta i stödgrupperna samt att nå ut till andra som kan 

behöva deras hjälp och support. Genom att klarare riktlinjer utformas kan de stärkas i sin 

yrkesroll samt sin yrkesutövning vilket leder till att eventuell förvirring och missförståelse 

kan försvinna.  

 

En liknande reflektion gör även Jenny Gren (1996) som påpekar att man borde jobba utefter 

demokratiska riktlinjer i socialt arbete. Inom socialtjänsten bör klienten ha insyn, veta sina 

rättigheter och skyldigheter och så vidare. Det är lätt inom socialt arbete att det glöms bort 

vad barnet kan bidra med för att man inte vill oroa barnet eller skydda det. Viktigt är att man 

samtalar med barnet och inte om dem. Hon förklarar även att tidigare så fanns det ingen rätt 

till självbestämmande och frivillighet men att idag finns det i större utsträckning. Dock anser 
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vi att det borde finnas i ännu större omfattning och försöka få barnen att vara mer delaktiga. 

Barn är fulla av idéer och förstår mycket mer än vad man tror, så i anknytning till deras ålder 

vore det inte därför mer en rätt att involvera dem i den egna processen. Det är just detta 

barnkonventionen syftar till. 

 

I det stora hela anser vi att någon direkt brukarmedverkan eller något inflytande faktiskt inte 

sker, barnen i stödgrupperna får till viss del påverka småsaker på ytan men inte på djupet. Vi 

vet dock inte heller hur pass mycket de bör få bestämma över, då vi som ovan nämnde att de 

är i behov av struktur och trygghet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Verksamheten 

1. Berätta lite allmänt om dig själv:  Ålder? Utbildning? Arbetsuppgifter? 
2. Hur är er stödgrupp uppbyggd? 
3. Vad är målsättning med verksamheten? 
4. Hur ser grupptillfällena ut? 
5. Hur fungerar din barngrupp du jobbar med? 

- Vad läggs mest fokus på? 
- Hur många barn brukar medverka? 

6. Hur länge går barnen hos er? 
Barnen 

1. Kan du berätta om vilka barn det är som kommer till verksamheten? 
- Hur ser fördelningen ut utifrån kön, ålder och familjebakgrund? 

 
2. Behöver barnen sin vårdnadshavares medgivande för att medverka i gruppen? 

 
3. Vad har barnen för inställning inför att vara med i dessa grupper? Anser ni att barnen 

trivs och hur märker ni det? 
 

4. Vad är brukarinflytande och brukarmedverkan enligt dig? 
 

5. Vad är dina tankar kring brukarmedverkan för barn i allmänhet? Är det något ni jobbar 
utefter? 
 

6. Hur tar man tillvara på det barnen säger i gruppen? Vad händer med informationen? 
Kan du ge något exempel. 
 

7. Har du något exempel på hur man kan öka barnens inflytande? 
- Vill de påverka något? 
 

8. Hur ser du på barnens roll i utvecklingen av gruppen? 
 

9. Finns det några påtryckningar / krav på att ni ska använda er utav brukarinflytande? 
 

10. Vad anser du kan vara viktigt för barnen att få ha inflytande i? 
Ge exempel. 
 

11. Vi har hört talas om att barnen får fylla i enkäter efter de varit med i en sån här grupp, 
vad händer med dem resultaten? Kollar man igenom enkäterna? Gör man något 

 
 



konkret med det som kommer fram? 
 

12. Vilken effekt tror du barngrupperna har för barnet och  dess framtid  i det långa loppet, 
hur påverkar det dem? 
 

13. Har du några andra synpunkter om hur barngruppen fungerar eller övriga 
kommentarer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bilaga 2 -  Idéer till att utveckla verksamheterna till högre demokrati  

Här skall vi nu presentera olika förslag vi tagit fram för att kunna utveckla verksamheterna vi 

mött och göra dessa till något bättre.  

• De professionella som inte har gått utbildning om hur man pratar med barn som varit 

med om traumatiserade händelser bör gå en sådan utbildning samt en pedagogisk kurs 

om hur de skall prata med barnen. 

• Försöka få mer tid och resurser till att rekrytera barn och ungdomar. 

• Enkäterna barnen och ungdomarna fyller i bör sammanställas och analyseras. 

• Muntlig utvärdering skulle kunna komplettera en enkät. Nackdelen med muntlig 

utvärdering är att man inte får vara anonym och kanske inte vågar svara ärligt. En 

enkät kan vara problematisk dels för att de unga kan missförstå en fråga samt att de 

inte orkar skriva utvecklande svar. En god idé anser vi skulle kunna vara att ha både 

muntlig och skriftig utvärdering. 
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