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JUST NU
Det pågår rekrytering av
informanter i södra Sverige
och intervjuer med barn i
målgruppen. För att nå
informanter i en verksamhet
som är styrd av sekretess
vänder jag mig till
familjebehandlare, som kan
fråga familjer som tillhör
målgruppen om jag kan
kontakta dem och berätta
mer om forskningen.
Familjebehandlarna får inte
veta om barnen deltar i
studien eller inte.
Barn och unga som deltar i
studien intervjuas vid 1-3
tillfällen. Under samtalet får
barnet måla bilder från sin
vardag och skapa en tidslinje
över kontakten med
socialtjänsten. Vid behov finns
det tillgång till tolk.

Kan du hjälpa till med att
rekrytera informanter eller
har du frågor om studien?
Kontakta mig gärna via
mail eller telefon.

KONTAKT
Annica Markström
annica.markstrom@mau.se
072 993 68 60

VAD VET VI OM HUR DET BLIR FÖR BARNEN?
Barns delaktighet är ett ämne som diskuteras flitigt
inom socialtjänsten. Öppenvården har många
behandlingsinsatser som syftar till att stärka
föräldraförmågan - men vad vet vi egentligen om hur
det blir för barnen?
Att öka kunskapen kring barn och ungas erfarenheter av
socialtjänstens behandlingsinsatser, samt kunskapsutvecklingen om barns aktörskap och delaktighet i
behandlingsprocessen är viktiga frågor för socialtjänsten
idag och i synnerhet för de barn som kommer i kontakt
med myndigheten.

KORT OM PROJEKTET
Sverige praktiseras familjestödsmodellen, där tanken är att stöd till
föräldrar innebär förbättrade förhållanden för barnen. Föräldrars röster
är starka under hela handläggningsprocessen och därtill stärks
förälderns röst och problembeskrivning i de olika leden från utredning till
insats. Detta trots att det finns tecken på att insatserna blir mer
framgångsrika om vi lyssnar mer på barnen. Det finns därmed ett behov
av att undersöka barn och ungas delaktighet i insatsfasen och deras
erfarenheter av att familjen får en behandlingsinsats som ska stärka
föräldraförmågan.
Studien har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer med barn i
åldern 6-17 år, som har en pågående öppenvårdsinsats i familjen i syfte
att stärka föräldraförmågan. Studien är godkänd av
Etikprövningsmyndigheten.

STUDIENS SYFTE
Studiens syfte är att undersöka barn och ungas erfarenheter av att
familjen erhåller en behandlingsinsats som ska stärka föräldraförmågan,
med särskilt fokus på begränsningar och möjligheter i barns delaktighet
och aktörskap i mötet med öppenvården.

