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Abstract 
Author: Louise Eriksson 
Titel: Assessment tools in Child Psychiatry  
Supervisor: Fil.dr. Pär Gustafsson 
Assessor: Fil.dr. Norma Montesino 
 
The purpose of this study was to gain an understanding of the structured and 
evidence-based assessment tool/method The Brief Child and Family Phone Interview 
(BCFPI) trough a social psychology perspective of conversation. The aim was 
especially to seek an understanding of the method considering aspects of children’s 
participation. The research question was:  how do the method users apprehend the 
advantages and the limitations of the BCFPI method considering aspects of children’s 
participation. The study was carried out trough a qualitative analyze and sex 
respondents in two child psychiatry clinics in Sweden were interviewed. A symbolic 
interactionistic perspective were used to analyze the results. The results showed that it 
was mostly advantages that were discussed and only a few limitations were presented. 
No reflections about children’s participation were expressed. Together the results and 
analyze contributed to an understanding of the BCFPI method as a restricted method 
considering social psychology perspectives and perspectives of children’s 
participations. One interpretation of the results showed that much focus was on the 
effectiveness of the method. In the future it could therefor be significant to reflect 
upon social psychology aspects as well as aspects of children’s participation regarding 
the BCFPI method.   
 
Key words: child psychiatry, conversation, participation, evidence-based methods, 
BCFPI, symbolic interactionism  
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Inledning 
 
Utifrån den kunskap som återfunnits i föreliggande studie kan det framföras att inom 

barn- och ungdomspsykiatrin idag förs bedömningssamtal i Sverige med barn och 

dess familjer på ett flertal olika sätt. Samtalen kan präglas av öppenhet eller struktur. 

Oavsett hur bedömningssamtalen genomförs är dock funktionen den samma. Det vill 

säga alla bedömningssamtal har som ändamål att ringa in den barnpsykiatriska 

frågeställningen men samtalen skall också leda till kunskap kring hur situationen 

upplevs av barnet och dess omgivning. Ett exempel på ett strukturerat förhållningssätt 

gällande bedömningssamtal kan vara en typ av telefonintervju som oftast genomförs 

med föräldern till det aktuella barnet.  

 

Beträffande strukturerade bedömningssamtal menar Webb (2006) att allt mer inom 

det sociala- och människovårdande yrket förs med hjälp av systematiska upplägg, 

standardiserade riktlinjer och processade manualer. Dessa skall tillsammans leda fram 

till de mål som är möjliga att uppnå samt vilka beteenden som bör förändras hos 

individen. Författaren menar att genom ett sådant förhållningssätt är det till största del 

effekterna av insatserna som är i fokus istället för upplevelsen och helheten av 

insatserna (Webb 2006). För att skapa en ömsesidig upplevelse av något behöver vi 

människor enligt symbolisk interaktionism interagera med varandra på olika nivåer 

och detta gör vi bland annat genom samtal och i möten med varandra. I sin tur är 

denna sociala interaktion vital då det gäller vår utveckling och vårt formande av vårt 

sociala varande (Trost och Levin 2004). Detta kan relateras till aspekter av hur 

människor förhåller sig till vissa situationer och insatser som görs kring dem. 

Socialstyrelsen (2004) har som utgångspunkt att varje barn har unika kunskaper och 

erfarenheter av sin egen verklighet och medverkar ständigt i sin utveckling. Således 

kan det tolkas som att barn kan uppfattas som aktiva deltagare i processen kring sitt 

psykiska mående men på vilket sätt framhävs då barnets kunskap och delaktighet i 

strukturerade bedömningssamtal? 
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Bakgrund 

 

I föreliggande studie åsyftas begreppet barn alla individer mellan 0-19 år, detta i 

enlighet med Barnkonventionen Artikel I (The United Nation Childrens Fund, unicef 

2008). 

 

Vad är barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet? 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en del av Sveriges landsting där BUP 

generellt sett skall erbjuda adekvata barn- och ungdomspsykiatriska bedömningar 

samt utredningar men likaså framhålla och genomföra lämpliga insatser och åtgärder i 

form av bland annat terapeutiska och medicinska behandlingar. BUP skall också 

bidraga med stödjande familjesamtal samt andra stödjande samtal till övriga aktörer 

så som socialtjänsten (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 2008). Generellt sett 

har primärvården ett basansvar för all hälso- och sjukvård i Sverige. Gällande det 

barn- och ungdomspsykiatriska området kan detta innebära att ansvaret för barn och 

ungdomar med lätt och medelsvår psykisk ohälsa ofta återfinns inom primärvården. 

Denna kan i sin tur utgöras av bland annat mödra- och barnhälsovård, skolhälsovård 

samt delar av socialtjänst. De patienter primärvården inte har resurser och kompetens 

att behandla anvisas till specialistsjukvården inom BUP (Socialdepartementet 2008). 

Dock framhålls det att i nuläget har BUP på ett flertal olika platser i landet en 

funktion som både specialistvård men också som en typ av primärvård vilket tyder på 

att uppdraget för BUP ser olika ut över landet (SKL 2008). 

Vilka barn kommer i kontakt med BUP och hur går det till? 
Ofta är det barn och unga med psykisk ohälsa som kommer i kontakt med BUP därav 

är det relevant att ge en kortare förklaring av begreppet psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa 

är idag ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Under de två senaste 

decennierna har den psykiska ohälsan ökat bland unga. Suicidala tankar, nedstämdhet, 

ångest, oro och sömnproblem är exempel på psykisk ohälsa (Statens Offentliga 

Utredningar, SOU 2006: 77). År 2006 fanns det ca 2 170 000 barn och ungdomar (0-

19 år) i Sverige och av dessa var cirka 4,6 % i kontakt med BUP under samma år. Det 

framgår att cirka 5-10% av barn och ungdomar har behov av kontakt med BUP där 

den största delen sker inom öppenvården (SOU 2006: 77). 
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Vidare kan barn komma i kontakt med BUP genom att denne själv kontaktar 

verksamheten. Men det kan också vara exempelvis anhörig, skol- och barnomsorg, 

socialtjänst eller annan vårdgivare som kontaktar BUP för att framföra sin oro kring 

ett barn genom telefon, brev, besök eller remiss. Efter den första kommunikationen 

med BUP kontaktas barnet och dennes familj för att få till stånd någon form av 

generell bedömning för att titta närmare på aktuell psykiatrisk frågeställning och 

huruvida ärendet skall gå vidare till behandling inom BUP eller ej. Den generella 

bedömningen kan i sin tur gå tillväga på olika sätt. Vissa verksamheter kallar barnet 

och dennes familj till ett eller flera så kallade öppna bedömningssamtal. Emedan 

andra verksamheter tar en telefonkontakt med barnet och dennes familj för att sedan 

göra en ingående telefonintervju kring aktuellt problem. Ett scenario inom BUP 

verksamheter, när det arbetas utifrån de öppna bedömningssamtalen, är att 

barnet/familjen först får stå i kö för att komma till bedömningen och efter den är gjord 

får barnet/familjen stå i en ny kö till aktuell behandling. Sammantaget genomförs det 

sålunda någon typ av samtal med barnet och dess familj då en kontakt med BUP har 

tagits för att kunna utreda bland annat vilken typ av insats/behandling som kan vara 

adekvat (Löndahl & Silverberg 2007).  

 

Bedömningssamtal i form av Brief Child and Family Phone Interview 
De generella bedömningssamtalen av barnets psykiska mående genomförs enligt 

ovanstående på varierande sätt inom olika BUP- verksamheter i landet. Vissa arbetar 

utifrån en generell bedömning i form av öppna bedömningssamtal medan andra 

arbetar utifrån mer specifika och operationaliserade kriterier (SKL 2007) exempelvis i 

form av en standardiserad och strukturerad telefonintervju. Den telefonintervju som 

används är den så kallade Brief Child and Family Phone Interview (BCFPI)1 och är 

en standardiserad kunskapsbaserad bedömningsmetod. Denna metod utvecklades vid 

McMaster University i Kanada och används även i Storbritannien och i Sverige. 

BCFPI baseras på en omfattande studie kring barn/ungdomars psykiska hälsa och 

innebär att förälder, barn eller lärare intervjuas ingående kring vanligt förekommande 

och betydande barnpsykiatriska problem/beteenden/symptom. Telefonintervjun tar ca 

45-60 minuter att genomföra och består av ett frågeformulär2 med en öppen 

                                                 
1 För en ingående och detaljerad beskrivning av metoden se 
www.bcfpi.com/bcfpi/downloads/manual/ch/CHIntMan.pdf 
2 Se frågeformulären på www.bcfpi.com/downloads.html 
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ostrukturerad fråga, som övergripande beskriver aktuellt problem, och 54 

strukturerade frågor. Funktionen av BCFPI är en deskriptiv bedömning som 

klarlägger övergripande problem genom frågor angående psykiska hälsan som är 

vanligt förekommande i samband med beteende- och emotionsbaserade problem. 

Problemen som förekommer hos barnet och eventuellt familjen beskrivs således 

endast genom metoden men dess orsak undersöks inte närmare. Med hjälp av BCFPI 

metoden fastställs även hur problemen påverkar barnets funktionsnivå och hur 

familjen påverkas av situationen men likaså undersöks om motivation till hjälp finns 

hos familjen och barnet. Intervjun används främst vid kontakt med föräldrar och 

lärare till barn i åldern 3 – 18 år. Då barnen själva skall intervjuas vänder sig metoden 

till barn i åldern 12 – 18 år. Nämnvärt kan vara att BCFPI metoden även har en 

utvärderingsfunktion, betydande att verksamheter kan utvärdera effekten av insatsen 

under pågående behandling och efter avslutad behandling. Likaså får verksamheter 

genom användandet av BCFPI metoden en statistisk överblick över hur 

patientunderlaget ser ut (Cunningham, Boyle, Hong, Pettingill & Bohaychuk 2008). 

 

Då det gäller bedömningssamtal som genomförs med hjälp av tolk till barn och 

familjer med utländsk bakgrund kan det vara betydelsefullt att klargöra att intervjun 

inte görs via telefon. Istället skriver den som skall intervjua ut hela frågeformuläret 

och ställer frågorna vid ett möte mellan barnet/familjen och den som intervjuar, detta 

för att minska risken för missförstånd. Likaså kan det vara väsentligt att nämna att då 

det gäller BCFPI metoden så kan det även vara exempelvis en familjehems förälder 

eller annan person som känner barnet väl som kan genomgå intervjun. De som 

använder sig av BCFPI metoden idag är BUP-klinikerna i Västmanland, Halland samt 

hela regionen Skåne. De verksamheter som kommer att starta upp under våren är 

Kronoberg, Nässjö, Täby och Närke (E13). 

 

En av motiveringarna till att börja använda BCFPI metoden i Sverige var att minska 

de långa väntetiderna innan barnet/familjen får komma till en bedömning inom BUP, 

metoden började användas i Malmö 2002 (E1). Likaså relaterat till användandet av 

standardiserade och kunskapsbaserade metoder så som BCFPI metoden, kan det vara 

                                                 
3 E1 och E2 är expertintervjuer som författaren till föreliggande studie genomförde via telefon med 
personer som arbetar dagligen med BCFPI metoden på olika nivåer och med olika funktioner. Se 
närmare beskrivning av expertintervjuerna under metodavsnittet.    
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väsentligt att lyfta fram att det eftersöks alltfler kunskapsbaserade insatser inom 

offentliga verksamheter som exempelvis arbetar med vård, hälsa och socialt arbete 

(SKL 2008). Detta innefattar att insatserna har kunskapsstöd i aktuell forskning där 

vetenskapligt utformade undersökningar visar på att insatserna är verkningsfulla för 

att uppnå det ändamål som avsetts att uppnå (Jergeby 2008). Sålunda kan detta även 

vara en anledning till att användandet av standardiserade bedömningsmetoder börjar 

brukas i en mer omfattande grad.    

 

Vad är egentligen ett samtal?  
Eftersom samtal är ett vitalt begrepp i föreliggande undersökning krävs det där av en 

närmare beskrivning av detta. Det finns otaliga aspekter och perspektiv av begreppet 

samtal men i denna studie framförs begreppet utifrån ett socialpsykologiskt 

perspektiv. Det kan vara betydelsefullt att återge en socialpsykologisk definition av 

samtal då socialpsykologin i sig traditionellt sett har definierats som läran kring hur 

människor påverkar varandra i ett samvarierande mönster. Sett på samtal ur detta 

perspektiv menar Higgins och Semin (2001) att samtal urskiljs både som ett socialt 

och kognitivt fenomen genom att det kan ses som en process där människor utbyter 

information med varandra samtidigt som de influerar varandra genom olika sociala 

system. Samtal består således inte bara av informationsöverföringar utan medför både 

sociala och individuella motiv och funktioner där olika meddelande skickas mellan 

den som samtalar och den som lyssnar. Varje samtal är en social handling som 

innefattar att varje människa i samtalet influerar varandra och påverkar samtalets 

utgång. Detta medför att den som samtalar och den som lyssnar existerar i ett ständigt 

samvarierande tillstånd i ett samtal, vilket skapar både ny kunskap men medverkar 

också till en delad konstruktion av verkligheten (Higgins & Semin 2001). 

Ovanstående definiering av begreppet samtal kan relateras till det som Övreeide 

(2001) resonerar kring samtal med barn och unga i svåra livssituationer. Denna 

författare menar att ett samtal är en levande process där båda parter (den som samtalar 

och den som lyssnar) ger mening och värde till samtalet. Han framför att varje samtal 

är en unik sammankomst mellan personer med olika förhoppningar, tankar och sociala 

sammanhang. Likaså resonerar denne författare kring betydelsen av att ha en hög 

medvetenhet om sig själv och det sociala sammanhanget vilket är väsentligt för att 

kunna nå en nyanserad förståelse för barnets situation, upplevelse och utveckling. 
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Författaren lyfter även fram vikten av att se på samtal som mer än bara en metod för 

att nå viss information (Övreeide 2001). Ovanstående tyder på vikten av att se på barn 

som delaktig i samtalet samt delaktig i sin livssituation. Detta för resonemanget vidare 

till en definition av begreppet delaktighet med fokus på barn som delaktig aktör. 

 

Delaktighet med fokus på barn som delaktiga aktörer  
Världshälsoorganisationen (WHO) har sammanställt ett klassifikationssystem 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som beskriver 

människors fungerande och hälsa där delaktighet i sig är ett centralt begrepp. Utifrån 

ICF definieras begreppet delaktighet som en individs engagemang i olika 

livssituationer och sammanhang. Individens egna fysiska och psykiska 

förutsättningar, omgivande sociala och fysiska miljö samt hur individens 

förväntningar och upplevelser av olika situationer i sitt liv påverkar personens 

uppfattningar av delaktighet (Socialstyrelsen 2005). Detta skulle kunna medföra att 

varje barn eller vuxen kan uppfatta sin delaktighet på olika sätt utifrån aktuell social 

situation och sammanhang samt individuella förväntningar.  

 

Historiskt sett sågs dock inte barn som individer med en självklar rätt till samma 

delaktighet som vuxna. Idag belyser emllertid studier att allt mer barnforskning 

inriktar sig på att försöka nå kunskap kring barn utifrån ett perspektiv där barn ses 

som delaktiga aktörer i sitt sociala sammanhang (Harju 2008). Sociologerna James & 

Prout samt Qvortrup forskar kring barndom och huruvida barn ses som delaktiga 

aktörer och i denna forskning framkommer det att barn är betydelsefulla aktörer både 

i sin egen utveckling men likaså för samhället i stort. Här framgår det även att barn 

inte bara influeras av den sociala struktur som omger dem utan likaledes är de med 

och frambringar samt påverkar sina livssituationer (Harju 2008). Vidare kan detta 

kopplas till det som Socialstyrelsen (2004) resonerar kring att varje barn har en unik 

kunskap och upplevelse om sin egen verklighet och medverkar ständigt i sin 

utveckling. Ovannämnda kan likaså relateras till det som Socialstyrelsen (2003) 

framför kring delaktighet där det tas upp att barnet skall ses som en medverkande del i 

sin vårdprocess där barnets egna åsikter, tankar och känslor är kunskaper som är 

grundläggande att inkludera i bilden. Ovanstående bidrar till ett perspektiv där barn 

bör ses som delaktiga aktörer, vilka existerar i en ömsesidig relation till sitt 
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omgivande sammanhang och som har rätt till delaktighet i olika situationer som rör 

deras liv. Sammantaget ger de beskrivna områdena en samlad bild av det ämne som 

kommer att belysas i denna studie, därav följer således problemformuleringen nedan.  

 

Problemformulering 
 
Det grundläggande uppdraget för BUP verksamheter är att ta tillvara barnets intresse 

genom olika insatser likt ovannämnda. Då barn kommer i sin första kontakt med BUP 

använder sig verksamheterna av olika typer av inledande bedömningsmetoder. Dessa 

metoder kan baseras på endera öppna ostrukturerade samtal vilka i sin tur kan grundas 

på erfarenheter, traditioner samt personliga och professionella kunskaper eller så kan 

de baseras på en standardiserad och strukturerad metod i form av telefonintervju 

(BCFPI metoden). Vidare kan det av bakgrunden urskiljas att utifrån ett 

samtalsperspektiv4 så är barnets delaktighet viktig för ett samtal eller intervju där barn 

uppfattas som aktiva deltagare i sin egen process kring sitt psykiska mående.  

 

Trenden idag tyder på att användningen av standardiserade metoder inom det sociala 

och människovårdande yrket ökar och som följd av användningen av dessa kan det 

vara så att fokus till stor del endast läggs på effekterna av en viss insats (Webb 2006). 

Kopplat till detta framför Övreeide (2001) att det är betydelsefullt att se på samtal 

som mer än bara en metod för att nå viss information beträffande samtal med barn i 

svåra livssituationer. Forskningen tyder även på att den standardiserade metoden 

BCFPI fungerar som ett effektivt instrument som skapar inblick i det psykiatriska 

problemet som rör barnet samt ger ett brett bedömningsunderlag (Boyle, 

Cunningham, Georgiades, Cullen, Racin & Pettingill 2008; Hughes, Rintelmann, 

Mayes, Emslie, Pearson & Rush 2000). Ovanstående ger således skilda och till viss 

del motstridiga aspekter av bedömningssamtal vilka skulle kunna relateras till både 

fördelar och nackdelar med ett användande av BCFPI metoden. Följaktligen finns det 

ett intresse kring att fördjupa sig i BCFPI metoden utifrån ett samtalsperspektiv där 

barnets delaktighet utgör en betydelsefull aspekt.  

                                                 
4 Samtalsperspektivet innefattar aspekter av samtalet utifrån det ovannämnda socialpsykologiska 
perspektivet, detta i sin tur kan likaså relateras till det teoretiska ramverket symbolisk interaktionism 
vilket tas upp nedan. 
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Syfte  
Syftet med denna studie är att öka förståelsen av BCFPI intervjumetoden inom BUP 

utifrån ett samtalsperspektiv.  

 

Därtill att – utifrån ovanstående syfte – särskilt öka förståelsen för barnets delaktighet 

och tilldelade roll i samtalet.  

 

Frågeställning 

Hur uppfattar metodanvändarna5 möjligheterna och begränsningarna med BCFPI 

metoden med barnets delaktighet i åtanke? 

 

Avgränsning och begränsning 
Denna studie mäter ej effektiviteten gällande BCFPI metoden eftersom fokus ligger 

på förståelse av kvalitativa aspekter kring metoden. Studien kommer inte heller att 

föra resonemang kring aspekter av BCFPI metoden vid det tillfälle den används som 

instrument för att samla in information från lärare angående ett visst barn. Vidare var 

det på grund av etiska skäl omöjligt att samla in data om själva intervjusituationen 

genom att intervjua barn som genomgått BCFPI intervjuer. Detta medför en 

begränsning i studien. Det är således en vuxens position som häri framhäver barns 

perspektiv kring det ämne som undersöks. 

   

Teoretiskt ramverk 
 

I sökandet efter svar på studiens frågor där syftet är att öka förståelsen av BCFPI 

intervjumetoden inom BUP kommer analysen ske utifrån det teoretiska perspektivet 

symbolisk interaktionism. Detta anses relevant då detta perspektiv är ett av de centrala 

synsätten inom socialpsykologin vilket i sin tur kan relateras till den 

socialpsykologiska aspekt av samtal som är anfört ovan. Trost och Levin (2004) 

framhåller att symbolisk interaktionism är ett nyanserat teoretiskt perspektiv som 

utgör en grund för en analys av den sociala verkligheten. I sin tur innerhåller sedan 

detta perspektiv ett antal grundläggande föreställningar om verkligheten som skall 

                                                 
5 Med metodanvändarna menas den personal som arbetar med BCFPI metoden. 



 11

hjälpa oss att förstå olika aspekter och processer. Det vill säga symbolisk 

interaktionism söker inte förklara eller förutsäga vissa skeenden utan snarare skapa 

förståelse. Således kan perspektivet användas som ett redskap då den sociala 

existensen skall analyseras och förstås (Trost & Levin 2004), där av kan symbolisk 

interaktionism bedömas vara relevant att använda till föreliggande kvalitativa studie. 

Symbolisk interaktionism genomsyrar inte bara analysen av empirin utan relateras 

också till hela studiens synsätt kring hur människor förhåller sig till varandra. Utöver 

symbolisk interaktionism kommer det att finnas ytterligare analytiska verktyg i form 

av de resonemang som Webb (2006) tar upp kring användandet av standardiserade 

metoder, samt de förändringstankar som Jordan (2004) menar existerar i vårt sociala 

varande. Att ta med dessa resonemang anses relevant då dessa i sin tur kan 

återkopplas till symbolisk interaktionism. 

 

Symbolisk interaktionism och dess centrala delar 
Detta perspektiv inbegriper centrala delar så som interaktion samt det symboliska. 

Likaså är detta perspektiv utformat utifrån fem olika dimensioner; all interaktion är 

social, definition av situationen, vi interagerar med hjälp av symboler, människan är 

aktiv och vi handlar och beter oss samt befinner oss i nuet. De centrala delarna samt 

de fem dimensionerna beskrivs i löpande text nedan. Samspelet eller interaktionen 

mellan individer är det som betonas i symbolisk interaktionism enligt George Herbert 

Mead (1863-1931) som är förgrundsgestalten till detta teoretiska perspektiv. Denna 

interaktion leder till mänsklig utveckling av ett medvetande, ett jag och samhället där 

utvecklingen ses som en interaktiv och oavbruten fortlöpande process. I 

utvecklingsprocessen är individens förmåga att förflytta sig utanför sin egen 

uppfattning och föreställa sig andras perspektiv något vitalt, detta kallas för 

rolltagande. Att kunna tänka sig in i andras upplevelser och känslor är grundläggande 

saker som påverkar förståelsen av oss själva (Mead 1976). Rolltagande sker både i 

samspel med betydelsefulla personer i vår närhet som är väsentliga för vår 

självförståelse men likaså med gemensamma andra, det vill säga våra uppfattningar av 

gruppens eller samhällets generella åsikter, normer och förväntningar. Genom 

rolltagande kan vi förstå våra egna handlingar utifrån hur vi värderar andras agerande 

i förhållande till oss själva. För att skapa en gemensam innebörd i tillvaron behövs 

dessa gemensamma responser hos en själv lik väl som hos den andre. På det sätt som 
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vi människor tolkar innebörder och betydelser skapas således genom den interaktion 

vi har med varandra och med olika ting i vår omgivning. Vad vi betraktar som 

värdefullt och mindre värdefullt kan där av relateras till vilka människor vi interagerar 

med och i vilken miljö vi befinner oss i enligt symbolisk interaktionism (Trost & 

Levin 2004). 

 
I möten med varandra strävar följaktligen människan efter att bilda sig en ömsesidig 

tolkning av situationen samtidigt som vi ständigt här igenom är aktiva skapare av nya 

innebörder och tolkningar. I strävan efter att nå en gemensam betydelse använder 

människan sig av olika symboler där ord fungerar som de vanligaste och mest givna 

symbolerna för dialog med varandra. Dock är kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck 

också en del av de symboler vi använder oss utav. Formningen och betydelsen av 

symbolerna skapas genom den samförstående interaktionen mellan människor. I den 

sociala interaktionen läggs även mycket värde på aktivitet i nuet vilket innebär att 

människan är delaktig i en föränderlig process. Genom interaktioner, tydningar och 

tankar preciserar vi nuet och agerar utifrån vår bakgrund och tidigare upplevelser 

tillsammans med vår kommande framtid (Trost & Levin 2004).  

   

Symbolisk interaktionism handlar också om att människor har ett behov av att forma 

en förståelse om vad som sker i dess omvärld. Som följd medför detta att varje 

människa sammanlänkar avskilda detaljer till något sammanhängande och förståeligt i 

både de små delarna och i det stora sammanhanget. Detta resonemang vill påvisa att 

även om vi genom våra sociala interaktioner strävar efter att nå gemensamma 

betydelser av tillstånd kan alla människor ha olika förståelse och upplevelser av 

händelser och föremål. Två människor kan där av tolka samma situation på två olika 

vis (Augustsson 2005). 

  

Resonemang kring användandet av standardiserade metoder  
Webb (2006) menar att det neoliberala samhället samvarierar med ett osäkerhets- och 

risktänkande där det sociala och människovårdande arbetet behöver analyseras utifrån 

de politiska, sociala och ekonomiska faktorerna och förändringarna som existerar. 

Författaren menar att dessa faktorer påverkar och producerar tänkandet kring 

osäkerhet och risk. Det poängteras att det sociala och människovårdande arbetet har 

övergått från att ha genomsyrats av behovstanken kring vissa grupper i samhället till 
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en genomsyrning av risktanken kring vissa grupper. Som ett resultat för att kunna 

kontrollera och reglera dessa risker/utsatta grupper skapas förändringar i form av nya 

metoder av olika slag som exempelvis evidensbaserade och standardiserade metoder. 

Webb menar att genom ett mer utbrett användande av de här metoderna minskar 

också utrymmet för det mellanmänskliga mötet mellan yrkesutövare och patient 

(Webb 2006). Dessa förändringar påverkar således både yrkesutövare samt patient 

och skulle kunna medföra att det möjligtvis bli allt mindre direkt patientkontakt och 

därigenom även mindre social interaktion. Detta för tankegången vidare till 

förändringsaspekter. 

 

Resonemang kring förändringar 
Jordan (2004) menar att människor hänger ihop med varandra genom sociala samspel 

av våra inre och enskilda världar till den yttre och offentliga världen. Detta i sin tur 

kan relateras till den symboliska interaktionismens perspektiv kring människors 

sociala varande och relaterande till varandra. Det sociala sammanhanget och dess 

strukturer skapar i sin tur olika möjligheter till förändringar och nya samspel. 

Gällande förändring menar Jordan att det ständigt pågår omedvetna samt medvetna 

förändringsprocesser på olika nivåer. Förändringsprocesserna äger rum inom varje 

människa och mellan människor både på det individuella planet samt inom det 

verksamhetsmässiga planet. Således samvarierar dessa sociala förändringar mer eller 

mindre med människors tankemönster, handlingar och samhälleliga strukturer. Likaså 

framkommer det att dessa förändringar sker genom både avsiktlig mening där vissa 

anser att en förändring bör komma till stånd men också genom att ett flertal individer 

sedan utför förändringarna utan närmare begrundan och vidare reflektioner. Jordan 

menar sålunda att det finns en fara med att ha ett oreflekterat förhållningssätt till 

förändringar, att bara utföra saker utan att titta närmare på vad förändringen och dess 

konsekvenser egentligen kan innebära. Faran med en oreflekterad inställning kan 

betyda att de begrepp och kunskaper som innan förändringen varit samspelta inte 

längre fyller sin funktion.  
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Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning kan främst hänföras till studier gjorda kring strukturerade 

bedömningssamtal och då gällande BCFPI metoden relaterat till exempelvis hur 

instrumentet är utvecklat (Cunningham et al 2008) samt exempelvis hur väl metoden 

mäter ett visst beteende eller symptom (Boyle et al 2008). Kopplat till detta är det där 

av väsentligt att lyfta fram att den forskning som existerar kring BCFPI metoden inte 

tycks inbegripa socialpsykologiska- eller delaktighetsaspekter av fenomenet. Detta 

kan också knytas an till det som E2 framhåller att det existerar begränsad forskning 

kring BCFPI metoden. Även E1 som arbetar med olika projekt kring denna metod 

anför att det existerar begränsad tillgång till studier kring metoden då den är relativt 

ny. Sålunda kan ämnet i fråga vara ytterst intressant att belysa.  

 

Dock finns det forskning gjord på området samtal som är en övergripande del av 

ämnet i föreliggande studie. Därav kan det vara av intresse att belysa delar av tidigare 

forskning och reflektioner kring ämnet samtal. Tidigare forskning kring samtal tyder 

på att det är angeläget att förmedla omtanke, empati, värme, accepterande, bekräftelse 

och uppmuntran i olika typer av samtal (Schwartz 2001) vilket det möjligtvis i sin tur 

kan ges utrymme för i ett samtal som präglas av öppenhet. Detta går likaså i linje med 

vad Iwarsson (2007) framhåller kring samtal med barn, där det betonas att vikten av 

att skapa en relation i ett samtal är vitalt.  

 

Andra riktlinjer med forskningsstöd som kan vara betydelsefulla att framhäva i detta 

sammanhang gäller de evidensbaserade och standardiserade bedömningsmetoderna 

samt arbetssätten. Studier kring dessa metoder tyder till viss del på motsägelsefulla 

resultat och resonemang. Viss forskning hävdar att de evidensbaserade och 

standardiserade metoderna är viktiga verktyg för att få inblick i vad som kan vara 

bästa insats eller behandling för en individ (Jergeby 2008). Detta framhäver likaså 

studier gjorda kring BCFPI metoden (Boyle et al 2008). Dock menar Jergeby (2008) 

att det är viktigt att de evidensbaserade och standardiserade bedömningsmetoderna 

bör ses som ett komplement till annan professionell bedömning. Annan forskning 

framför att det saknas bevis och forskning på att det med framgång verkligen går att 

använda sig av evidensbaserade och standardiserade metoder inom den sociala och 
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människovårdande sfären (Tengvald 2003). I sin tur framför Denvall (2008) att 

användandet av evidensbaserade och standardiserade metoder tenderar att skapa en 

tvetydighet istället för att skapa en entydighet hos personal och i organisationer. 

Ytterligare ett problem kring användandet av evidensbaserade och standardiserade 

metoder enligt Vind och Hecksher (2004) är att det finns svårigheter gällande 

implementering av metoderna. Svårigheterna ligger i att ju säkrare personal känner sig 

i sin yrkesutövning och sina individuella metoder desto svårare är det att 

implementera de evidensbaserade och standardiserade metoderna (Vind & Hecksher 

2004). Sammantaget bidrar således ovanstående till ett delat perspektiv kring 

användningen av evidensbaserade och standardiserade metoder. 

  

Metod 
 

Vetenskapsteoretisk ansats 
Denna studie syftar till en förståelseskapande och kvalitativ undersökning gällande 

BCFPI metoden utifrån ett samtalsperspektiv med barns delaktighet i åtanke. Häri 

existerar det sålunda en tolkningsansats och därmed är då en kvalitativ metod att 

föredra enligt Grönmo (2006). Likaså är en kvalitativ metod att preferera då syftet är 

att nå djup nyanserad förståelse av ett fenomen (Jacobsen 2007). Att använda en 

kvalitativ metod innebär att forskaren vill utföra en analytisk beskrivning av något där 

den metodiska ansatsen är präglad av flexibilitet. Gällande relation till 

undersökningskällorna är närhet och känslighet något som är grundläggande sett ur ett 

kvalitativt perspektiv samt att möjlighet till tolkning av det som undersöks 

samvarierar med relevansen av den data som framkommit (Grönmo 2006). 

 

Tillvägagångssätt 
Urval till aktuell studie har gjorts utifrån en strategisk urvalsprincip då detta enligt 

Grönmo (2006) är att föredra då undersökningens ändamål är att studera utvalda 

enheter för att utveckla en helhetsförståelse av den kontext enheterna befinner sig i. 

Urvalet gjordes ej utifrån en slumpprincip utan genomfördes strategiskt med 

systematiska avvägningar kring vilka undersökningsenheterna skulle vara med hänsyn 

till de existerande teoretiska och analytiska syften. Genom ett strategiskt urval sker en 

typ av teoretisk generalisering med avsikt att utveckla en helhetsförståelse av den 



 16

kontext som undersöks. Dock kommer resultat och analys i rådande studie inte ta fäste 

på att kunna generalisera de slutsatser som framkommer vidare till övrig population. 

För att kunna generalisera slutsatserna hade det krävts en mycket mer omfattande 

kvalitativ undersökning. Respondenterna skulle då ha behövts väljas ut genom ett 

slumpmässigt urval kopplat till hela landet vilket skulle innefatta ett alltför 

omfattande arbete vilket i sin tur det ej skulle finnas utrymme för i denna studies 

upplägg.  

 

I det första ledet kontaktades en socionom på en BUP- verksamhet som 

författaren/forskaren visste kunde delge vidare information kring vilka kliniker och 

kontaktpersoner (personal) som kunde uppsökas inför urval av respondenter. Vidare 

kontaktades både chefer samt personal på två olika BUP- verksamheter i södra 

Sverige som arbetar med metoden via e-mail där studiens syfte beskrevs. Cheferna 

gav sitt samtycke till genomförandet av studien och det bestämdes tid via e-mail med 

ett antal respondenter. Urvalet häri har varit personal inom BUP- verksamheter som 

arbetar eller har arbetat både med öppna bedömningssamtal och med BCFPI metoden. 

Då det enligt E1 till mesta del är socionomer och sjuksköterskor som är certifierade 

och använder BCFPI metoden utgjordes respondenterna av dessa två kategorier. 

Studien valdes att genomföras på två olika BUP-verksamheter för att få ett mångsidigt 

datamaterial. Antalet intervjuer var på förhand svårt att fastställa då det bör 

genomföras så många intervjuer att en mättnad av ämnet framstår, det vill säga att det 

inte framkommer några fler nyanser i datan. Dock var författaren medveten om att det 

kunde vara svårt att nå mättnad i föreliggande studie på grund av undersökningens 

omfattning. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer, tre intervjuer på varje 

verksamhet. Två socionomer och en sjuksköterska intervjuades på respektive 

verksamhet. Fyra respondenter var kvinnor (en sjuksköterska och tre socionomer) och 

två var män (en sjuksköterska och en socionom). Respondenterna valdes efter 

yrkesroll och då föll sig könsfördelningen på detta sätt. Möjligt är att 

könsfördelningen kan ha påverkat resultatet men detta är svårt att uttala sig om. 

Väsentligt att lyfta fram är att begreppet respondent kommer att användas kring de 

individer som ingår i datainsamlingen. Detta då författaren söker respons och åsikter 

från undersökningsenheterna vilka i sin tur har direkt kännedom kring det fenomen 

som skall studeras (Grönmo 2006). Emellertid bör det observeras att begreppet 
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metodanvändare likaså kommer att användas och skall då betraktas som synonym till 

begreppet respondent. 

 

Individuella, informella semistrukturerade intervjuer genomfördes vilket innefattar att 

författaren själv hade individuella samtal med respondenterna och utgick ifrån en 

förstrukturerad intervjuguide som omfattade 9 olika teman (se bilaga 1). Nämnvärt 

kan vara att även om studiens syfte var att belysa aspekter kring barnens delaktighet 

kopplat till BCFPI metoden användes inte ordet delaktighet under intervjuerna. Detta 

på grund av att ordet delaktighet kan uppfattas på så många olika vis, vilket kan vara 

förvirrande samt att detta ord eventuellt kunde ha tenderat att styra respondenternas 

svar och resonemang. Det gjordes emellertid en noggrann övervägning kring om ordet 

skulle användas eller inte då ordet ändock är en betydelsefull del i frågeställningen. 

Istället för ordet delaktighet användes ord som ”engagemang”, ”intresse”, 

”sammanhang”, ”förutsättningar”, ”inlevelse” och ”upplevelse”. Genom en 

användning av dessa nyanserande synonymer till delaktighet, bör denna avvägning att 

inte bruka ordet delaktighet inte ha någon större inverkan på studiens helhet. 

Intervjuguiden och dess tema arbetades fram genom att författaren i ett första led läste 

texter och studier utifrån olika perspektiv, vilka var relevanta för denna undersöknings 

syfte och frågeställning. Där efter kunde det benas ut ett antal områden som ansågs 

tillämpliga att beröra under intervjuerna. Anledningen till att föra semistrukturerade 

intervjuer är att detta kan ses som en kombination av en helt öppen intervju samt av 

en strukturerad intervju. Detta medför att intervjuledaren får ta del av en viss 

öppenhet kring de aktuella fenomen samtidigt som den förstrukturerade mallen 

existerar som bakgrund för att intervjun verkligen skall handla om det som är relevant 

för undersökningen (Grönmo 2006).  

 

Då datainsamlingen baserades på informell intervju var det betydelsefullt att 

samspelet mellan intervjuledaren och respondenten var välfungerande. Med tanke på 

detta valdes en plats för intervjuerna där respondenterna kände sig trygga, det vill 

säga respondenterna fick välja plats och platsen blev då uteslutande på varje 

respondents kontor. För att kunna medföra en flexibel och anpassad hållning under 

intervjutillfällena varierade ordningsföljden mellan de olika temana samt att det 

formulerades ett flertal olika följdfrågor vid varje tillfälle, så som exempelvis ”kan du 

berätta lite mer vad du menar med det som du nyss nämnde”. Intervjuerna, som tog 
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mellan 45-60 minuter att genomföra, spelades in med hjälp av en digital inspelare för 

att undvika att missa någon information. Dock bör det övervägas om en 

ljudinspelning är lämplig att använda sig av då denna exempelvis kan påverka 

respondenternas spontanitet. Det är således svårt att i sin tur veta om så var fallet, 

emellertid tycktes ingen av respondenterna vara besvärade av inspelningen. I direkt 

anslutning till intervjuerna transkriberades rådatan i sin fulla längd genom att lyssna 

på de inspelade intervjuerna. Därefter sammanfattades innehållet i varje intervju 

stycke för stycke. Varje stycke kodades sedan med ett nyckelord som skrevs upp på 

mindre etiketter. Detta skapade i sin tur en bättre överblick av datan och medförde att 

materialet kunde delas upp i 6 olika centrala teman utifrån likheter av nyckelordens 

innebörder. Dessa teman belyser sedan olika delar kring förståelsen av BCFPI 

metoden. Ovanstående går i linje med hur Grönmo (2006) samt Jacobsen (2007) 

förhåller sig till intervjumetoder.  

 

I föreliggande studie fanns inget bortfall. Beträffande bortfall då det gäller kvalitativ 

metod kan det röra sig om att en respondent inte vill eller kan svara eller reflektera 

kring ett visst område som intervjuledaren frågar kring. Det kan även handla om att 

respondent innan intervju oväntat avsäger sig samtycke till att deltaga eller att 

respondenten avbryter mitt i intervjun (Grönmo 2006).  

 

Validitet och reliabilitet  
Grönmo  (2006) menar att det är betydelsefullt att under hela undersökningens förlopp 

ha en reflekterande hållning kring studiens fullföljande gällande bland annat validitet 

och reliabilitet. Validitet inbegriper empirins giltighet och relevans, det vill säga 

motsvarar datamaterialet de ändamål som avsågs att undersöka samt uppfattas det 

som mätts som relevant. För att öka datamaterialets validitet genomfördes en 

pilotintervju med en socionom utan koppling till de BUP kliniker som därefter 

inkluderades i studien. Då intervjuguiden var framarbetad genomfördes en verklig 

intervju för att se om teman/frågorna var begripliga samt relevanta. Efter vidare 

övervägande då pilotstudien var genomförd ändrades tre av temana och ett av temana 

togs bort. Reliabilitet i sin tur innefattar empirins pålitlighet och trovärdighet, det vill 

säga är undersökningen genomförd på ett pålitligt och riktigt sätt (Grönmo 2006). 

Med valididtets- och reliabilitetsbegreppen i åtanke har det således varit angeläget att 
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författaren i aktuell studie genomgående förhållit sig granskande till studiens upplägg, 

utformning samt genomförande. En kvalitativ metod som genomförs med ett 

reflekterande arbetssätt anses ofta ha en hög validitet då det är respondenternas 

förståelse av ett fenomen som framhävs. Genom att ha en reflekterande hållning till 

studiens olika delar minskar också risken för olika typer av fel och påverkansfaktorer 

gällande datamaterialet. Där av kan det vara väsentligt att åskådliggöra den så kallade 

undersökareffekten som Jacobsen (2007) tar upp. Denna innebär att intervjuledaren 

och respondenten ständigt påverkar varandra genom sin närhet till varandra 

exempelvis genom olika samspel, könsaspekter, kulturella aspekter samt språkliga 

aspekter vid intervjutillfällena. Närheten mellan dessa kan ha påverkat 

intervjuledarens förmåga att bland annat kunna reflektera kritiskt och därmed ställa 

rätt frågor under intervjuerna. Ytterligare kan det nämnas att då respondenterna i 

studien dagligen arbetar med olika typer av samtal skulle detta också ha kunnat 

påverka datamaterialet. Det kan även vara svårt att veta om det som respondenterna 

har förmedlat under intervjuerna är deras faktiska upplevelse av BCFPI metoden eller 

om det är något som skapats för stunden. Nämnvärt kan likaså vara att detta är en 

tvärsnittsstudie vilket kan uppfattas som en svaghet genom att det som studeras endast 

undersöks vid en specifik tidpunkt, eventuellt hade resultatet sett annorlunda ut om 

undersökningen hade genomförts vid annat tillfälle. Ovanstående kan gemensamt 

uppfattas som svagheter och det är svårt att veta om dessa har påverkat 

datamaterialets tillförlitlighet eller ej. Emellertid upplevdes inte intervjusituationerna 

som ansträngda eller som att ovanstående aspekter skulle ha inverkat med alltför stor 

betydelse på datamaterialets tillförlitlighet. I aktuell studie fanns redan inledningsvis 

en reflekterande hållning till dessa svaghetsaspekter samt att ett noggrant 

genomförande av studien med relevanta metoder har skapat bra förutsättningar för 

hög validitet och reliabilitet. Ovannämnda är beaktat med hänsyn till hur Grönmo 

(2006) samt Jacobsen (2007) förhåller sig till intervjumetoder.  

 

Etiska aspekter 
Beträffande etiska aspekter är det flera olika delar som bör beaktas enligt Grönmo 

(2006). Närmare beaktande har gjorts kring informationskravet där respondenten skall 

informeras om undersökningens syfte, samtyckeskravet det vill säga att respondenten 

skall godkänna sin delaktighet men också att de har rätt att när som helst under 
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intervjun avbryta, konfidentialitetskravet det vill säga enskilda individers uppgifter ej 

framgår, nyttjandekravet det vill säga att datamaterialet endast används till sagd 

undersökning (Grönmo 2006). Detta innebär att författaren i föreliggande studie vid 

undersökningstillfället har informerat om det övergripande syftet med en förhoppning 

om att detta kan generera till mer öppenhet samt att detta kan motivera 

respondenterna till ett aktivt resonerande kring ämnet. Efter noggrant övervägande 

valdes det emellertid att inte använda ordet delaktighet (av samma anledning som att 

ej använda ordet i frågorna) då syftet presenterades. Vidare gav respondenterna sitt 

samtycke att medverka redan vid första kontakten men intervjuledaren frågade varje 

respondent återigen om denne fortfarande ville medverka samt informerade dem om 

deras rätt att kunna avbryta. Likaså informerades respondenterna kring 

konfidentialitetskravet där det framgick att inga namn eller vilken specifik klinik som 

deltagit kommer att framställas i resultatet.  Respondenterna fick likaså ta del av att 

den information som framkommer under intervjuerna endast kommer att användas till 

aktuell studie. Angående konfidentialitetskravet anser författaren att det kan vara 

betydelsefullt för respondenterna att vara informerade om detta så att respondenternas 

åsikter kring ämnet ej skall påverkas av oro inför att vissa responser eventuellt skulle 

kunna ge negativa konsekvenser för dem yrkesmässigt. 

  

Förförståelse 
Det kan vara av vikt att framföra att författaren själv vid vissa tillfällen arbetar med 

öppna bedömningssamtal inom barn- och ungdomspsykiatrin och detta skulle kunna 

medföra att författaren går in med en viss omedveten och/eller medveten förförståelse 

i ämnet som i sin tur skulle kunna påverka studien i sin helhet. Dock minskar risken 

för att denna förförståelse skulle ha en stor betydelse för studien i sin helhet om 

författaren är noggrann med att reflektera över sin egen roll i forskningsprocessen. 

Detta har beaktats genom att författaren ansträngt sig att vara eftertänksam bland 

annat i val av metod, frågeställning och hur intervjuguiden har skapats. 

 

Expertintervjuer 
Då det existerade vissa frågor kring BCFPI metoden som författaren inte kunde hitta 

information kring kunde det vara betydelsefullt att utföra någon typ av 

expertintervjuer för att söka svar på frågorna. Dessa så kallade experter var personer 
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som författaren under undersökningens gång kom i kontakt med vilka dagligen 

arbetar bland annat med BCFPI metodens implementerande, certifierande av personal 

som skall använda metoden samt andra funktioner kring metoden. En av personerna 

kontaktades via BCFPIs hemsida via e-mail och den andra personen kontaktades även 

via e-mail utifrån att författaren fått uppgifter kring denna persons kunskaper 

angående BCFPI metoden. Sålunda bestämdes det via e-mail en telefontid då 

expertintervjun kunde genomföras. Under genomförandet antecknade intervjuledaren 

stödord samtidigt som intervjun pågick och skrev sedan i direkt anslutning till 

intervjuerna ut den sammanlagda uppfattningen av intervjun. I början av 

telefonintervjun gavs även till dessa respondenter information kring studiens 

övergripande syfte samt att personerna upplystes med vidare förklaring kring 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (se 

ovanstående för ingående förklaring av begreppen). Intervjuerna utfördes utifrån 8 

olika teman (se bilaga 2) vilka utarbetats på liknande vis som temana till de ordinära 

intervjuerna. Ytterligare viktigt att framföra är att dessa expertintervjuer endast har ett 

informativt syfte och kommer därför ej att ingå i resultat eller analys delen.  

 

Resultat och analys 
 

Nedan följer en genomgång av de resultat som framkommit vilka likaså återknyts till 

det teoretiska ramverk samt andra relevanta perspektiv som föreligger i studien.  

 

Studien har ett perspektiv/positions val där det är metodanvändarnas uppfattningar 

som åskådliggörs kring BCFPI metoden med barns delaktighet i åtanke. Där av bör 

det således iakttas att alla understående teman exemplifiera metodanvändarnas tankar 

kring de specifika områdena: 

 

Tema 1: MOTIV - Motivering till användandet av BCFPI metoden 

Tema 2: MÖJLIGHETER - Möjligheterna med BCFPI metoden  

Tema 3: BEGRÄNSNINGAR - Begränsningarna med BCFPI metoden  

Tema 4: BARNET - Barnens upplevelse av BCFPI metoden 

Tema 5: FÖRÄLDRARNA - Föräldrarnas roll och upplevelse av BCFPI metoden 

Tema 6: METODEN - Den nyanserade uppfattningen av BCFPI metoden 
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MOTIV 

Tema 1 belyser respondenternas/metodanvändarnas (MA) uppfattningar kring varför 

BCFPI metoden har alstrats och börjat användas. Genomgående framfördes det att 

anledningen till användandet bygger på att det eftersträvas en enhetlig mall för 

bemötandet med fokus på ett gemensamt bedömningsinstrument som skapar bättre 

möjligheter för icke godtyckliga bedömningarna. Alla som kommer i kontakt med 

BUP skall få samma typ av bedömning i form av samma typ av frågor oavsett 

problemområde. Detta åskådliggörs i citatet nedan: 

 
Jag kan tänka mig att en av de största anledningarna till att metoden börjar användas är att man 
vill ha en enhetlig mall för bemötandet som också ger en bredare aspekt av det aktuella 
problemet. 

 

Genom användandet av denna metod anförde MA att familjer och barn fortare kan få 

komma i en första bedömnings kontakt med BUP där tillfälle att genomföra BCFPI 

metoden innebär en första bedömning och sortering kring vad det barnpsykiatriska 

problemet kan innefatta. MA framhöll även att genom ett användande av metoden 

skapas möjligheter för att kunna utvärdera de insatser (olika typer av kortare eller 

längre behandlingar) som sätts in både under tiden som insatserna är aktuella men 

likaså efter att insatsen är avslutad. Då metoden används skapas också en utförbarhet 

att kunna titta närmare på statistik kring bland annat hur väntetiderna faller sig, vilken 

typ av behandlingsmetod som är vanligast samt vilka typer av problemområden det 

förkommer mest av inom BUP. Detta i sin tur kan ge underlag till bland annat vidare 

forsknings områden men likaså vidare fortbildnings ämnen för personal. Gällande 

varför BUP verksamheter började tänka i banor att använda sig av BCFPI metoden 

menade MA på den ena kliniken att iden troligtvis kom ifrån personalgruppen själva. 

Ytterligare påpekades det att genom ett användande så vill man uppnå att patienten får 

den bästa hjälpen. 

 

Då MA generellt sett återgav en mycket liknande bild av motivering till användandet 

av metoden skulle det kunna göras en återkoppling till symbolisk interaktionism och 

dess synsätt kring definition av situationer. Det framkom under intervjuerna att de 

olika verksamheterna som använder sig och skall börja använda sig av BCFPI 

metoden i Sverige träffas regelbundet för diskussions- och fortbildningstillfällen. Det 

är därav tänkbart att genom den sociala interaktion som sker i gruppen vid dessa 
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tillfällen så skapar sig MA en gemensam uppfattning och innebörd kring metodens 

uppkomst och dess funktion. Att skapa en gemensam förståelse av motiveringen till 

användandet av metoden kan vara betydelsefullt för de människor (MA) som 

använder metoden i olika aspekter. Det kan i sin tur tänkas att den gemensamma 

tolkningen medför att det blir lättare att implementera och motivera användandet även 

ute på verksamheterna. Ytterligare skulle det kunna tänkas att en koppling till det som 

MA uttrycker kring motiveringen till användandet av BCFPI metoden kan relateras 

till det som Jeregby (2008) framför gällande standardiserade bedömningsmetoder. 

Genom att det alltmer eftersöks standardiserade metoder påverkar möjligtvis detta 

MAs syn på motiveringen till användandet av BCFPI metoden.  

 

Det ovanstående temat belyser generella tankar kring motiveringen till användandet 

av metoden och MA har ej häri uttryckt några tankar kring samtalsaspekter av 

metoden eller delaktighetstanken beträffande barnen eller barnens upplevelse. Därav 

sker ingen närmare analys kring detta under tema 1.  

 

MÖJLIGHETER 

Tema 2 behandlar vad MA ser för möjligheter med BCFPI metoden. Det kan urskiljas 

att detta tema har en klar sammanlänkning till det första temat. Här i urskiljs det en 

mängd olika åsikter som MA tar upp vilka starkt påminner om varandra. MA framför 

här att genom BCFPI metoden genomförs bedömningssamtalet på ett vidare sätt i 

jämförelse med ett öppet bedömningssamtal. Detta på grund av att metoden täcker ett 

flertal olika områden utifrån frågorna vilket medför att den som utför 

bedömningssamtalet lättare fokuserar på rätt saker redan från början och tenderar 

därmed inte att inrikta sig på saker som egentligen inte är av betydelse. Metoden ger 

en rikare ingång till bedömningen menar MA. Detta exemplifieras nedan: 
 

Man fastnar inte lika lätt i ett visst område eller ett problem vilket man kan tendera att göra i ett 
öppet bedömningssamtal. 
 

Då det är frågor på så många olika områden så blir man mer öppen i sin bedömning, man tycker 
att man är så vid i det öppna bedömningssamtalet men det är man egentligen inte. 

 

Således framhåller MA att i ett öppet bedömningssamtal finns det av olika 

individuella orsaker, risker för att lägga för stor tyngdvikt vid något specifikt vilket 

man undviker genom BCFPI metoden men likaså att risken för att glömma fråga 
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något väsentligt minskar vid användandet av metoden. Där till framkom det att MA 

anser att det är en fördel för barnet och dess familj att minimera antalet personer som 

de träffar i en bedömnings fas och kanske fattar tycke för samt skapar en relation med. 

Istället genomförs BCFPI intervjun via telefon och sedan ställs barnet i kö till vidare 

behandling där denne sedan får träffa sin behandlare vilken den kan skapa en relation 

till och bygga en behandlingsallians med. Genom metoden får klinikerna en gedigen 

bedömning som behandlaren sedan kan använda sig av vid vidare kontakt, barnet och 

familjen behöver således inte upprepa hela sin historia igen. Metoden är ett sätt att få 

tillgång till vid information kring det aktuella problemområdet. Ytterligare framkom 

det att MA anser att metoden kan hjälpa den som intervjuas (förälder/ barn eller 

lärare) genom att denne rannsakar sig själv och fokuserar endast på frågorna och 

svaren då intervjun genomförs via telefon. Därutav menar MA att den som intervjuas 

inte dessutom behöver fokusera på relation- och samspels aspekter, man går inte in i 

ett samtal på samma sätt. Vidare resonerade MA kring att BCFPI metoden är ett bra 

instrument för att avgöra vilken typ av behandling som kan vara aktuell. 

 

Sammantaget kan dessa tankar relateras till symbolisk interaktionism samt det 

socialpsykologiska perspektivet på samtal på så vis att MA uttrycker att de tycks 

fundera över hur människor (häri barn eller förälder och den personal som utför 

BCFPI intervjun eller det öppna bedömningssamtalet) påverkar varandra i 

bedömningssamtal. Det vill säga vad den sociala interaktionen kan ha för betydelse 

för bedömningssamtalets utgång. Utifrån det socialpsykologiska perspektivet hänförs 

varje samtal som en levande process med olika motiv och funktioner vilket medför att 

en typ av relation också skapas. Denna levande bild av samtal framför likaså MA men 

tycks dock samtidigt indirekt förmedla att genom användandet av BCFPI metoden 

kanske dessa aspekter av samtal minska, vilket i sig i ett bedömningssamtal framhävs 

som något positivt. Samtalet blir mer styrt och handlar detaljerat om de frågor och 

svar som skall behandlas vilket i sin tur även kan relateras till hur människor enligt 

symbolisk interaktionism gemensamt skapar definitioner av situationer. Möjligtvis 

skulle det kunna tolkas som att en definition av situationen delvis genom sin 

strukturerade mall redan är förutbestämd i denna typ av interaktion mellan MA och 

den som intervjuas. I nästa led kan det dock resoneras kring om detta i sig kan 

innefatta en fördel eller en nackdel kopplat till bedömningssamtalens funktion, det vill 

säga att utröna väsentlig och avgörande information. Beträffande detta poängterar 
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emellertid Higgins och Semin (2001) att samtal inte endast bör ses som en typ av 

informations utbyte vilket också kan relateras till det som Övreeide (2001) framhåller 

kring att samtal bör betraktas som mer än bara en metod för att nå viss information. 

Ses fenomenet ur ett samtalsperspektiv kan det därav göras en tolkning att genom ett 

användande av BCFPI metoden skulle detta eventuellt kunna medföra att en 

betydelsefull aspekt av samtalet går förlorad. 

 

Vidare framför MA även ovan att det finns en tanke kring att ett bedömningssamtal 

genomfört med BCFPI metoden tenderar att bli vidare och att det är mindre risk att 

glömma något viktigt i jämförelse till det öppna bedömningssamtalet. Sett ur ett 

samtalsperspektiv samt kopplat till symbolisk interaktionism kanske det istället skulle 

uppfattas som en begränsning på grund av att samtalet styrs alltför mycket och den 

levande processen får inte samma plats som i ett öppet ostrukturerat samtal. Tänkbart 

är att det i ett strukturerat samtal inte existerar lika mycket plats åt möjligheten att 

förmedla bland annat empati, omtanke samt bekräftelse som Schwartz (2001) lyfter 

fram som viktiga aspekter av olika samtal. Återigen är det dock svårt att uttala sig om 

dessa aspekter av BCFPI metoden i sig utgör en begränsning med tanke på dess 

funktion. Detta för resonemanget till understående tema. 

  

BEGRÄNSNINGAR     

Tema 3 berör de begräsningar kring BCFPI metoden som MA resonerat kring. 

Generellt sätt kan det urskiljas en tendens till att det framkom få tankar kring 

begräsningar av metoden. Två av MA tog upp att metoden kanske kunde av de som 

intervjuades uppfattas som något onyanserad.  

 
Detta strukturerade sätt kanske kan uppfattas som mer fyrkantigt av de som genomgår intervjun. 

 

I parallell till detta resonemang lyftes också överläggningar kring att ett öppet 

bedömningssamtal kanske kan anpassas mer till situationen. Gällande anpassning till 

situationen kan detta vara särskilt brännande då det gäller bedömningssamtal som 

genomförs med hjälp av tolk. Här genomförs BCFPI intervjun inte i telefon utan i ett 

möte mellan barn/familj samt den som utför intervjun och en tolk. Ytterligare en 

svaghet gällande metoden menar MA kan vara att det är svårt att genomföra intervjun 

då det föreligger motivationsbrist hos den som skall intervjuas. Likaså kan det vara 
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svårt eller omöjligt att genomföra intervjun med en förälder som har psykiska 

funktionshinder.  

 

Överlag var det förhållandevis lite reflektioner som framkom gällande begränsningar 

kring BCFPI metoden och dess användande samt funktion. Sammantaget av detta 

resultat skulle detta likt tema 1 kunna relateras till symbolisk interaktionism och dess 

synsätt kring att människor ständigt påverkar varandra genom sociala interaktioner 

och därigenom skapar ett ömsesidigt utvecklande av uppfattningen om BCFPI 

metoden. Detta i sin tur skulle kunna ske då MA möts vid diskussionstillfällena men 

också genom den allmänna uppfattningen kring att det eftersträvas ett evidensbaserat 

och standardiserat förhållningssätt vilken Jergeby (2008) menar existerar i sociala- 

och människovårdande verksamheter. Ytterligare beträffande att MA allmänt sett tog 

upp få tankar kring begränsningar skulle möjligtvis kunna kopplas samman till det 

som Jordan (2004) framhåller kring att ha ett oreflekterat och till viss del okritiskt 

förhållningssätt till de förändringar som sker. Detta eftersom BCFPI metoden och 

dess evidensbaserade och standardiserade förhållningssätt skulle kunna betraktas som 

en typ av förändring inom BUP verksamheter vilket medför ett nytt tänkande och 

förhållningssätt för både personal och indirekt för patient. Jordan (2004) menar att det 

finns en fara med förändringar specifikt då dessa sker oreflekterat. Faran kan delvis 

vara att de föreställningar och kunskaper som innan förändringen varit samspelta inte 

längre fyller sin funktion men också att en oreflekterad hållning kan innebära oanade 

konsekvenser. Sålunda skulle det i detta fall möjligtvis kunna vara MA som häri utför 

förändringen (att använda BCFPI metoden) mer eller mindre oreflekterat. Om MA 

använder sig av BCFPI metoderna oreflekterat en längre tid kan det tänkas att en 

oanad konsekvens kan innefatta att barnens unika kunskap och uppfattning av sin 

situation, som Socialstyrelsen (2004) resonerar kring, går förlorad. Möjligtvis kan det 

likaså finnas en risk att också barnens rätt till en betydelsefull 

delaktighet i sin vårdprocess där barnens tankar och upplevelse som Socialstyrelsen 

(2003) diskuterar, tilldelas en mindre roll.  

 

BARNET 

Tema 4 berör hur MA anser att barnen upplever BCFPI metoden. Här framkommer 

det att det existerar en allmän uppfattning kring att barn kanske tycker att det är lättare 

att sätta ord på sina känslor och tankar då de får direkt ställda frågor utifrån ett 
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frågeformulär. Genom frågor så skapas något speciellt hos den som blir frågad, något 

kommer upp till ytan. Så här framförde en av MA detta: 

 
När man ställer specifika frågor till barnen hjälper man dem att hitta svar och formuleringar som 
kan beskriva deras mående. 

 

Likaså resoneras det kring att det är få barnintervjuer som görs med barn utan till 

större delen är det föräldraintervjuer som genomförs. Barnet får sin självklara plats 

senare i behandlingen, denna metod är bara första ledet i kontakten med barnet och 

familjen framförde MA. Beträffande detta framgick det i ett flertal intervjuer att det är 

föräldrarna som anses lämna bäst information kring problemområdet och att många 

MA trodde att flertalet av barnen nog var nöjda med att det var föräldrarna som tog 

kontakten med BUP och genomförde intervjun. 

 
De flesta barnen är nog nöjda med att det är föräldrarna som genomför intervjun, ibland kanske 
barnet inte ens vill ha kontakt eller hjälp ifrån oss. 

 

Det framförs även mycket tankar kring fenomenet att bedömningssamtalet genomförs 

via telefon. Här vidhåller MA att i telefonen kanske det är lättare för ett flertal barn att 

svara på frågorna, då behöver barnet inte se den som frågar och barnet behöver inte 

känna sig blyg på samma sätt. Gällande huruvida MA ställde sig till vad skillnaden 

mellan ett genuint möte och en strukturerad telefonintervju kunde upplevas av barnet 

framfördes det olika åsikter kring detta men dock finns gemensamma faktorer i 

svaren. MA uttalade att även om det är bra att skapa relationer, vilket det ofta görs i 

ett möte så kanske det inte behövs i fasen av ett bedömningssamtal. Genom att man 

inte relaterar till varandra på samma sätt kanske det blir lättare för barnet och även för 

den som intervjuar att hålla sig till ämnet. Samtalet blir härigenom mer ”rent” och 

”avskalat”. MA menar att ett genuint möte kommer ändå till stånd senare i 

behandlingen. Detta kan relateras till om det är någon skillnad för barnets upplevelse 

mellan en bedömning gjord med BCFPI eller en bedömning gjord med ett öppet 

bedömningssamtal. MA resonerade som så att skillnader finns det nog men på vilket 

sätt hade MA svårt att verbalisera exakt. Ytterligare framkom det tankar kring att det i 

vissa fall kan finnas en risk med att genomföra telefonintervju med barn då man inte 

vet hur barnet kommer att reagera på vissa frågor och vilken typ av process dessa 
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frågor kan sätta igång. Därav brukar många kliniker istället utföra intervjun i ett möte 

för att minimera risken att något inträffar efter att intervjun är genomförd. 

 

Ett flertal paralleller finns här att dra mellan ovanstående tema och till tanken kring 

barn som delaktiga aktörer men likaså till symbolisk interaktionism samt till ett 

samtalsperspektiv. Det första som kan lyftas fram är en möjlig tolkning kring 

diskussionen om att barn har lättare för att definiera och sätta ord på sina känslor och 

sitt mående genom att svara på frågor. Genom att barnet får denna möjlighet skulle 

detta kunna innebära en större delaktighet för barnet av sin upplevelse och process 

kring sitt mående vilket kan kopplas till det som Socialstyrelsen (2003) framför kring 

vikten av barns delaktighet i sin vårdprocess. I jämförelse till detta kan det framföras 

att MA ändock tycks ha en generell uppfattning kring att barnen är nöjda med att det 

är föräldrarna som genomför intervjun. Sålunda kan det funderas över om att genom 

detta resonemang så tillskrivs barnet redan här en passiv roll i processen kring sitt 

mående. Detta kan relateras till synsättet kring barn som delaktiga och betydelsefulla 

aktörer i sitt sociala sammanhang som Harju (2008) beskriver. Med tanke på 

ovanstående resultat skulle det kunna tänkas att det inte aktivt resoneras kring 

delaktighetstanken för barn inom BUP verksamheter. Beträffande att barn inte i så 

stor utsträckning genomgår intervjun så har interaktionen och samspelet mellan barn 

och behandlare inom BUP gått förlorat vilket kan relateras till både symbolisk 

interaktionism men likaså till de socialpsykologiska aspekterna av samtal. Kopplat till 

detta skulle det kunna tänkas att då ingen interaktion kommer till stånd blir det ur ett 

symboliskt interaktionistiskt synsätt svårt att skapa en gemensam betydelse av 

problemet. Likaså kan det därmed finnas svårigheter för MA och barnet i fråga att 

ömsesidigt tolka vad som är värdefullt och mindre värdefullt i aktuell situation. 

Istället är det således MA och förälder som skapar en gemensam betydelse av 

problemet och situationen. Människor har ett behov av att forma en förståelse av vad 

som sker i dess omvärld utifrån symbolisk interaktionism och gör detta genom att 

sammanfoga stora och små delar i sitt egna sammanhang enligt Augustsson (2005). 

Så även om människor genom social interaktion strävar efter att nå gemensamma 

tolkningar kan två människor ha olika förståelser av en situation. Detta i sin tur skulle 

då kunna medföra att förälder till ett barn skulle kunna ha en annan tolkning av 

aktuell situation än hur barnet i fråga tolkar det. Således kan detta möjligtvis innebära 

att de svar och den tolkning som föräldern ger till MA under BCFPI intervjun 
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eventuellt inte gäller barnets tolkning av situationen, vilket i sig skulle kunna ses som 

en begränsning av metoden.  

 

Vidare kan det resoneras kring att i vissa fall då en intervju med ett barn kommer 

tillstånd genomförs den som bekant ibland per telefon och ibland i ett möte. Utefter 

resultatet kan det emellertid lyftas fram att MA här funderat indirekt i 

interaktionistiska och socialpsykologiska banor med tanke på att det är ett flertal 

kliniker som istället för att genomföra intervjun per telefon istället träffar barnet i 

fråga. Detta på grund av att man som behandlare inte kan veta vad intervjun med dess 

frågor skapar för känslor och processer hos barnet. Genom att träffa barnet och 

genomföra BCFPI intervjun kan det möjligtvis tänkas att detta skapar mer utrymme 

för den levande utvecklingen av förståelsen av situationen. Detta då människor i 

strävan efter att nå en gemensam betydelse av situationen använder sig av olika 

symboler så som tal och kroppsspråk enligt Trost och Levin (2004). Dessa symboler 

kan på så sätt möjligtvis tillsammans i ett möte bidraga till en bredare gemensam 

förståelse av problemet/situationen.  

 

FÖRÄLDRARNA 

Tema 5 inbegriper MA:s inställningar kring föräldrarnas roll och upplevelser av 

BCFPI metoden. Överlag finns det en syn att det är föräldrarna (eller annan 

närstående vuxen) som lämnar bäst information kring gällande problem hos barnet. 

Det initiala läget är således att det är förälder som utför intervjun till största delen. Här 

synliggörs det att MA framför att det är föräldrarna som kanske ser behovet och 

problemet tidigare än barnet och tillskrivs därav en typ av expertroll gällande sina 

barns behov. 

  
Då det oftast är föräldrarna som ringer och ber om hjälp ifrån början så anser man nog att det 
också att det är dem som lämnar de mest utförliga svaren. 

  

Dock lyfter vissa av MA fram att det skulle behövas en utvärdering och en eventuell 

omvärdering beträffande att det är en utgångspunkt att i de flesta fall börjar med att 

intervjua förälder istället för barnet självt, i alla fall då det gäller de äldre barnen. MA 

tar likaså upp att många gånger har föräldrarna ett stort behov av att bli stöttade i 

aktuellt läge. Det är MA:s uppfattning att föräldrarna anser att de blir väl- och seriöst 

bemötta genom användningen av BCFPI metoden. 
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Detta tema kan således också relateras till delaktighetstanken kring barn likt det som 

diskuterats i föregående tema. Samtidigt vaknar funderingar kring hur den 

gemensamma inställning som tycks existera kring att det är föräldrarna som tilldelas 

expertrollen istället för barnen själva har skapats. Detta kan relateras till symbolisk 

interaktionism vilket också kan kopplas till hur historian har sett ut gällande barns 

delaktighet. Tänkbart är att det fortfarande ligger kvar en allmän inställning kring att 

barn inte i samma utsträckning som en vuxen betraktas som en delaktig aktör i sitt 

sociala varande, vilken den borde göra enligt Harju (2008). Så även om studier tyder 

på vikten av att ha en inställning kring att betrakta barn som delaktiga aktörer så tycks 

denna tanke inte fullt ut vara implementerad gällande BCFPI metoden. Kopplat till 

detta framför likaså Socialstyrelsen (2003) att varje barn skall ses som en 

medverkande del i sin vårdprocess, vilket också tas upp under tema 3. Genom att 

föräldrarna då tilldelas expertrollen istället för barnen får således barnen inte tillgång 

till den delaktighet som anses vara betydelsefull utifrån symbolisk interaktionism men 

också utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv på samtal.  

 

METODEN 

Tema 6 som är det sista temat tar upp ståndpunkter som MA framfört gällande 

övergripande tankar om BCFPI metoden. Här framställs metoden som ett välanpassat 

och effektivt bedömningsinstrument. Dock framhöll MA genomgående att det är 

viktigt att tänka på att denna metod endast är det första ledet till vidare insatser. Det är 

under detta tema som MA resonerar kring huruvida det generellt sätt skulle bli en 

annorlunda bedömning vid jämförelse mellan BCFPI metoden och ett öppet 

bedömningssamtal. I denna fråga var det fyra MA som trodde att bedömningen skulle 

bli annorlunda, de framförde att bedömningen troligtvis skulle bli bättre vid 

användandet av BCFPI metoden. Resterande två MA sa att de trodde att bedömningen 

skulle bli ungefär den samma.   

 
Denna metod gav just denna bild och bedömning. Kanske hade bilden sett annorlunda ut om 
bedömningen hade genomförts med ett öppet bedömningssamtal. 

 

Ytterligare framförde MA här att det optimala hade varit att kunna intervjua och träffa 

både föräldrar, barn, lärare och andra närstående till barnet för att få en så 

välnyanserad bild av problemet som möjligt. Dock finns det ej utrymme för detta och 
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då är BCFPI metoden till synes en bra väg att följa för en så bra bedömning som 

möjligt. Emellertid visade MA genomgående att de anser att det är väsentligt att ha en 

ödmjuk och nyanserad hållning beträffande alla aspekter av bedömningssamtal som 

genomförs med BCFPI metoden. Detta i form av att upplever MA att något inte 

stämmer med det som framkommer, även om intervjun är genomförd enligt alla 

förbehåll, så måste varje MA ta ställning till detta och titta närmare på vad det kan 

vara.  

 

Sammanfattningsvis kan även resonemangen i tema 6 relateras till symbolisk 

interaktionism och dess synsätt kring hur människan ständigt existerar i en 

fortlöpande utvecklingsprocess. Häri ses förmåga att kunna förflytta sig utanför sin 

egen uppfattning, genom rolltagning, och sätta sig in i någon annans perspektiv samt 

situation som betydelsefull. Detta kan således återkopplas till det att MA framför 

tankar kring vikten av att ej bli statisk i sitt tänkande kring bedömningar utan att 

ständigt förhålla sig öppen inför olika aspekter hos de barn och föräldrar de möter 

samt olika aspekter av problem. MA framförde att även om BCFPI intervjun kanske 

tyder på en viss tendens av ett problem så måste man ständigt begrunda om detta 

utifrån barnets sida kan verka rimligt, det vill säga att genom rolltagning sätta sig in i 

barnets situation. Där till skulle detta med rolltagande även kunna relateras till 

betydelsen av att ha en hög medvetenhet om sig själv och det sociala sammanhang 

man befinner sig i för att kunna nå en mångsidig förståelse av barnets upplevelse och 

utveckling som Övreeide (2001) skriver om. Möjligtvis kan det där till tänkas att 

genom en förmåga till rolltagande samt en högre medvetenhet om sig själv, skulle 

detta eventuellt likaså kunna bidraga till en högre medvetenhet kring barns förmåga 

till delaktighet. Tänkbart är att det sålunda inte finns lika mycket utrymme för 

rolltagande samt hög medvetenhet kring sig själv genom användandet av BCFPI 

metoden. Ytterligare skulle möjlighet och förmåga till rolltagning kunna tolkas som 

en typ av empatisk förmåga vilket Schwartz (2001) i sin tur beskriver som en 

betydelsefull aspekt i ett samtal.  

 

Vidare kan en koppling göras mellan tema 6 och det som Jergeby (2008) framför 

kring att det är viktigt att de evidensbaserade och standardiserade 

bedömningsmetoderna bör ses som ett komplement till annan professionell 

bedömning. MA framför tydligt att vid användandet av denna metod gäller det att 
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fortsätta ha en nyanserad hållning inför hur problemet ser ut och att vid behov även 

användas sig av kompletterande bedömningar.  

 

Där till skulle de målinriktade tankar som framfördes i tema 6 samt de resonemang 

som påvisades i tema 1 kring att metoden möjliggör insamling av statistik kunna 

sammanlänkas. Dessa i sin tur skulle därmed möjligtvis kunna passa in i ett 

mätbarhets- och effektivitetstänkande som enligt Webb (2006) idag existerar i olika 

organisationer. Webb (2006) menar att genom detta förhållningssätt och med ett 

användande av standardiserade och strukturerade metoder tenderar det 

människovårdande arbete att allt mer inrikta sig på effekterna av en viss insats. Fokus 

ligger här på att finna vilka mål som är möjliga att uppnå samt vilka beteenden som 

bör förändras. En fråga som då väcks relaterat till aktuell studie, är det till största del 

kanske själva resultatet av bedömningssamtalet som är viktigt och inte hur det 

egentligen genomförs och upplevs av barnet och dess familj? Denna fråga för oss 

vidare till den avslutande diskussionen.          

 

Avslutande diskussion  
 

Innan vidare diskussion kring studiens slutsatser kan det vara betydelsefullt att 

framhålla att detta är en kvalitativ tolkning av föreliggande fenomen som i sin tur 

ständigt existerar och samvarierar med dess befintliga sammanhang. Denna tolkning 

är således endast en av många möjliga tydningar. Därtill kan det återigen påvisas att 

denna studie inte tar fäste på att generalisera de slutsatser som framkommer till annan 

population än just de verksamheter som undersökts. 

   

Syftet med denna studie var att öka förståelsen av BCFPI metoden utifrån ett 

samtalsperspektiv. Men dessutom att särskilt öka förståelsen för barnets tilldelade roll 

under samtalet med barnets delaktighet i åtanke. Frågeställningen löd; hur uppfattar 

metodanvändarna möjligheterna och begränsningarna med BCFPI metoden med 

barnets delaktighet i åtanke? Genom en analys och tolkning av det empiriska 

materialet visade det sig att metodanvändarnas uppfattningar kring möjligheterna med 

metoden var omfattande och till synes välbegrundade. Emellertid följde inga 

möjligheter som direkt kan kopplas till aspekter utav barnets delaktighet även om det 
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ställdes frågor kring barnets roll och delaktighet kopplat till BCFPI metoden. Istället 

utgjordes möjligheterna av tankar kring metodens effektivitet och resultat. Detta bland 

annat i form av att genom ett användande av BCFPI metoden genereras det mycket 

information kring problemet, leder till en enhetlig mall för bemötandet, bidrar till 

lämpliga behandlingsalternativ och möjliggör statistiska beräkningar. Emellertid bör 

det tas upp att en tänkbar tolkning av möjligheter med metoden kopplat till barnets 

delaktighet kan göras genom diskussionen om att barn har lättare för att definiera och 

sätta ord på sina känslor och sitt mående genom att svara på frågor. Genom att barnet 

får denna möjlighet skulle detta kunna innebära en större delaktighet för barnet av sin 

upplevelse och process kring sitt mående. Men då gäller det också att barnet får 

möjlighet att genomföra intervjun vilket mer tycks vara ett undantag gällande BCFPI 

metoden. I jämförelse med de möjligheter som framkom var det i sin tur få 

resonemang kring metodens begränsningar som togs upp. Begräsningarna som följde 

rörde inte heller några aspekter av barnets roll eller delaktighet kopplat till BCFPI 

metoden trots frågor kring dessa. Det som framgick var istället att metoden eventuellt 

kunde uppfattas som något onyanserat av de som intervjuas samt att det kan finnas 

svårigheter att använda sig av metoden då den som skall intervjuas inte är motiverad 

till att svara på frågorna eller som av någon annan anledning inte kan svara. 

Sammantaget ger detta ett övergripande svar på frågeställningen; det har visat sig att 

metodanvändarna uppfattar möjligheterna och begränsningarna med BCFPI metoden 

utifrån ett flertal olika aspekter men tendensen tyder på att ingen av dessa innefattar 

reflektioner kring barnets tilldelade roll och delaktighet. Fortsättningsvis krävs det 

eftertanke hur frågeställningens svar tillsammans med helheten av analysen kan 

sammanföras till slutsatser och en sammantagen förståelse av BCFPI metoden utifrån 

ett samtalsperspektiv. Samt likaså hur förståelsen av barnets tilldelade roll i samtalet 

med barnets delaktighet i åtanke kan tolkas. Utifrån ett samtals- och 

delaktighetsperspektiv anser jag att studiens sammantagna förståelse bidrar till ett 

pessimistiskt ställningstagande till metodens användbarhet. Utefter detta kan fyra 

slutsatser skildras:  

 

Slutsats 1; Metoden tycks skapa mindre utrymme för samtalsaspekter samt för social 

interaktion och dess innebörder, vilket i sin tur kan tänkas påverka barnets 

möjligheter till delaktighet  
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Detta i form av att metoden möjligen inte ger samma utrymme för den levande 

process som tillskrivs mycket värde i olika samtal enligt det teoretiska ramverk samt 

andra perspektiv som föreligger i studien. Men dessutom kan det göras en skildring 

kring att det eventuellt existerar mindre utrymme för rolltagande och empatiska 

möjligheter samt möjlighet till hög medvetenhet kring sig själv då BCFPI metoden 

betraktas ur ett samtalsperspektiv. Detta kan också relateras till barnets tilldelade roll i 

BCFPI intervjun som i sin tur kan kopplas till delaktighetsaspekter. Först och främst 

genom att barnet i många fall inte är den som genomför intervjun och lämnas då redan 

där åt en roll som inte i detta led innefattas av delaktighet och medverkan. Dock bör 

det beaktas att det kan vara svårt för ett yngre barn att genomföra intervjun och då 

måste det självfallet vara föräldern som intervjuas.     

 

Slutsats 2; Metoden tycks fokusera på effektivitets- och resultataspekter vilka 

innefattar få reflektioner kring samtals- och delaktighetsaspekter 

Vidare kan resonemanget föras till att mycket av resultatet handlar om metodens 

funktion och användnings områden och denna funktion handlar om vad konsekvensen 

blir av användandet. Det vill säga så som jag tyder resultatet, ett effektivitets- och 

resultattänkande. Det kan tolkas som att fokus ligger på att så snabbt och effektivt 

som möjligt finna lösningar på olika problem hos barnen vilket följaktligen leder till 

en snabb hjälp. Detta tycks vid en första anblick givetvis vara mycket betydelsefullt 

och likaså rimligt dock bör det vidare begrundas på vilket sätt detta skall uppnås. 

Vägen till hjälp för barnen skulle enligt denna studies perspektiv innefatta en 

blandning av ett effektivitetsperspektiv tillsammans med ett samtals- och 

delaktighetsperspektiv. Ligger fokus endast på ett effektivitetsperspektiv kanske detta 

i sig medför att samtals- och delaktighetsperspektivet kring barnen får för lite 

utrymme. Sålunda kan det möjligtvis av studiens resultat generellt utrönas att det bör 

eftersträvas mer reflektioner kring dessa perspektiv gällande BCFPI metoden. Där till 

kan det funderas över kopplingen till det som Jordan (2004) tar upp kring 

oreflekterade förhållningssätt och förändringar. Om det är så att det existerar få 

reflektioner på olika plan av BCFPI metoden så kan detta möjligen innefatta att en 

oanad konsekvens i form av att barnens unika kunskap och uppfattning av sin 

situation går förlorad.  
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Slutsats 3; Metodanvändarna diskuterar väldigt lika kring möjligheter och 

begräsningar av metoden 

Sammantaget återfanns det understrykande lika resonemang kring BCFPI metoden 

hos respondenterna samt att dessa var övervägande positiva. Detta i sig går inte i linje 

med den tvetydighet som Denvall (2008) menar kan skapas vid användandet av 

evidensbaserade och standardiserade metoder. Inte heller går detta resultat i linje med 

vad Vind och Hecksher (2004) skriver kring att det kan finnas svårigheter i att 

implementera evidensbaserade och strukturerade metoder inom verksamheter. Detta 

på grund av att den personal som uppfattar sig själv som säker i sin yrkesroll och med 

sina individuella metoder tenderar att visa motstånd mot dessa metoder. Varför denna 

studies resultat inte påvisar liknande resonemang som ovanstående forskning tar upp 

kan dock vara svårt att uttala sig om. Emellertid kan det vara så som tagits upp i tema 

1 att utifrån symbolisk interaktionism så kan det tänkas att MA tillsammans skapar sig 

en gemensam förståelse och tolkning av metoden bland annat vid de tillfällen som de 

träffas. Ytterligare en tanke som kan vara nog så väsentlig att lyfta fram kan vara att 

hade studien omfattat personal inom BUP och/eller andra BUP verksamheter som inte 

arbetar utifrån BCFPI metoden är det tänkbart att resultatet hade sett annorlunda ut. 

Möjligtvis hade resultatet då medfört en mer kritisk hållning mot metoden och således 

gått mer i hand med ovannämnda forskning.  

 

Slutsats 4; Kan något gå förlorat vid ett användande av metoden  

Ser vi på användandet av BCFPI metoden ur ett längre perspektiv, kan det vara så 

med tanke på barnets roll att vi kan tendera att alltmer förlora samtals- och 

delaktighetsaspekter sett ur ett symboliskt interaktionistiskt- samt socialpsykologiskt 

perspektiv? Vad medför egentligen detta användande? Detta kan relateras till det som 

Tengvald (2003) framför gällande att det saknas stöd kring dessa metoders verkliga 

fungerande i det sociala och människovårdande yrket. Kanske visar framtiden att det 

existerar betydligt fler begränsningar gällande användandet av denna metod än vad 

som först visade sig. Kopplat till resonemanget kring evidensbaserade och 

standardiserade metoder har det under studiens gång skapats ännu en fråga hos mig; 

om dessa metoder kommer att vara de metoder som skall implementeras och användas 

inom det sociala och människovårdande arbetet, kommer det då finnas något utrymme 

för utveckling, nya tankar och metoder eller alternativa vägar?  

 



 36

Under studiens gång har det således väckts ett flertal frågor gällande innebörden av 

BCFPI metoden både beträffande vad den kan betyda i stunden men likaså vad den 

kan tänkas betyda i ett långsiktigt perspektiv. Dock anses det att syftet i aktuell studie 

uppnåtts genom att författaren har beskrivit hur metodanvändarna uppfattar 

möjligheter och begränsningar med BCFPI metoden med barnets delaktighet i åtanke. 

Sammanfattningsvis kan det formuleras att i varje bedömningssamtal oavsett om det 

genomförs via ett öppet bedömningssamtal eller via ett strukturerat bedömningssamtal 

så pågår det utifrån symbolisk interaktionism en ständigt aktiv utveckling och 

tolkning av det som sägs och händer i den aktuella stunden. Dock tycks barnet genom 

BCFPI metoden tillskrivas en roll som inte självfallet involverar samtals- och 

delaktighetsperspektiv då ovanstående resultat och analys tyder på att dessa aspekter 

emellertid inte i denna stund tycks inbegripas i metodens funktion.  

 

Framtida forskning  
Intressant och ytterst relevant hade varit att som nästa forskningsfråga kunna fördjupa 

sig i barnens egna perspektiv kring hur de upplever BCFPI metoden. Detta för att få 

en djupare förståelse kring olika aspekter av denna bedömningsmetod. Ytterligare en 

framtida forskningsfråga hade varit att titta närmare på 

metodanvändarnas/personalens roll och upplevelse kring användandet av BCFPI 

metoden utifrån ett delaktighets perspektiv. Hur ser metodanvändarna/personalen på 

sig själva som delaktiga aktörer när de genomför ett standardiserat och strukturerat 

bedömningssamtal? Kanske kräver framtiden utveckling av teknologisk kunskap vid 

genomförande av bedömningssamtal istället för utveckling av det mellanmänskliga. 

 

Jag skulle önska att vi helt slutade att tala om terapi och forskning som 
människoteknik, och hellre tala om det som människokonst, konsten att delta i band 
med varandra. Om vi uteslutande skulle börja använda ordet ”människokonst” hur 
skulle det förhäxa vårt förstånd och våra liv? (Andersen, 2007, sid, 229). 
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Intervjuguide 
 

Bakgrund till BCFPI metoden 

 

Motivering till användandet av metoden 

 

Fördelar/möjligheter med metoden 

 

Begränsningar/nackdelar med metoden 

 

Jämförelse mellan BCFPI metoden och ett öppet ostrukturerat samtal  

 

Resonemang kring att metoden genomförs via telefon 

 

Barnens upplevelse av metoden 

 

Föräldrarnas upplevelse av metoden 

 

Resonemang kring tanken bakom att det mest är föräldrarna som intervjuas och inte 

barnen 

 

Övrigt 
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Expertintervjumall 
 
Din bakgrund 
 
Dina erfarenheter av BCFPI 
 
Metodens ursprung  
 
Motivering till metodens användande i Sverige 
 
Möjligheter med metoden 
 
Begränsningar med metoden 
 
Barnens roll 
 
Föräldrarnas roll 
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