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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND  

Det är en etablerad föreställning inom socialt arbete att människor är sociala varelser som på 

olika sätt är involverade i och oberoende av relationer till varandra. ”När två människor möts, 

så möts samtidigt olika sätt att tänka” (Meeuwisse, m.fl., s 154. 2006). Alla större sociala 

system är i själva verket beroende av sociala samspelsmönster som vi involveras i under vårt 

vardagliga liv (Giddens, 2007). 

 

När barn far illa eller riskerar att fara illa är det socialtjänsten roll att verka för medborgarna i 

samhället. Med hjälp av lagstiftning utreds familjernas livssituation för att kunna avgöra om 

det finns behov för insatser för att stödja barnet och familjen. Socialtjänstlagen (SoL 

2001:453) bygger på frivillighet och insatser som innebär stöd, vård och råd till den enskildes 

eller familjens behov. I Sverige är det enligt socialstyrelsens statistik cirka 200 000 barn och 

unga mellan 0 och 20 år som årligen blir aktuella för socialtjänsten. Av dessa blir cirka 100 

000 barn föremål för en barnavårdsutredning och en förhandsbedömning. Av dessa 100 000 

barn får cirka 50 000 barn öppenvårdsinsatser. Barnavårdsutredningar är samhällets verktyg 

för att avgöra om ett barns uppväxtsituation är i fara och om socialnämnden behöver ingripa. 

En viktig uppgift som socialtjänsten skall bedöma är risk- och skyddsfaktorerna för barnet för 

att ge barnet och familjen det stöd och hjälp de behöver. Det finns andra aktörer i samhället 

som också har en betydande roll när det gäller att uppfatta om ett barn far illa och det är bland 

annat barnomsorg och barnhälsovård. Barn som far illa eller ligger i riskzon kan bland annat 

vara barn med psykosociala problem, barn i behov av särskilt stöd, föräldrar med bristande 

föräldraförmåga och barn som utsätts för fysiska eller sexuella övergrepp (Sundell m.fl.2008). 

Enligt 5 kap 1 § SoL (socialtjänstlagen 2001:453) skall socialnämnden: 

”- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,  

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 
gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,  

- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 
tecken till en ogynnsam utveckling, 

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den 
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unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, Lag 
(2007:1315) ”   

Enligt 11 kap 2 § SoL (2001:453):  

”Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får 

nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de 

kontakter som behövs. Utredningen skall bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada 

eller olägenhet. Den skall inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av 

omständigheterna i ärendet”.   

”Utredningen skall bedrivas skyndsamt…”  

 

Forskning visar att det finns brister inom socialtjänsten såsom alltför subjektiv tolkning av 

socialarbetaren, otillräcklig information eller att informationen under- eller överskattas. 

Konsekvensen leder till att barnets behov inte blir identifierad och att barnet inte får den insats 

som denne behöver (Sundell m.fl. 2008). 

 

Socialarbetarens uppgift är att ha ett helhetsperspektiv och våga prova nya vägar och 

tankesätt. Detta kan innebära att man undersöker familjebehandlingsinsatser som kan 

förväntas vara fördelaktiga den enskilde och familjen. I praktiken betyder detta att 

socialarbetaren i olika sammanhang samarbetar med grupper istället för enbart med den 

enskilde (Hansson, m.fl. 2004). Stödinsatserna kan delas in i tre nivåer, individuella, allmänna 

och strukturella. Den individuella nivån i enskilda familjearbetet kan exempelvis vara 

familjesamtal, föräldrarådgivning, ungdomsrådgivning och föräldragrupper. Den allmänna 

nivån handlar om barns problem där samverkan mellan olika verksamheter krävs för att lösa 

problemet. Det kan exempelvis handla om ett barn som inte fungerar i skolan på grund av 

hemförhållanden som innebär att skolan och hemmet inte har gemensam syn och har 

svårigheter att kommunicera. Den strukturella nivån handlar om att arbeta förebyggande och 

förhindra barn och ungdomar som kan utveckla ogynnsamma livsvillkor (Hessle, 2003).     

 

Ett specifikt område av socialt arbete med grupper kallas familjebehandling. 

Familjebehandling kan definieras att det är en behandling som riktar sig mot själva familjen 

snarare än till individerna som ingår i den (Hansson, m.fl. 2004). Efter avslutade familjeinsats 

sker ofta uppföljning. Trots att uppföljning sker visar forskning att den inte är tillräcklig för 

att kunna ha kännedom om familjernas uppfattning av familjebehandling. Därmed är vikten 
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av att föräldrarna får komma till tals och bidra med sina erfarenheter viktigt eftersom det leder 

till familjebehandlingens fortlöpande utveckling. Detta gör det möjligt att säkerhetsställa 

kvalitén av familjebehandlingsarbetet. Denna uppsats berör ett familjebehandlingsteam i en 

svensk kommun som arbetar med familjer för att finna olika vägar till positiv utveckling. 

Teamet arbetar med familjen, deras nätverk och andra som kan påverka familjen och deras 

situation. Trots att familjebehandlarna gör en uppföljning av insatserna saknar de ofta en mer 

ingående kunskap om hur familjerna har upplevt insatserna och hur insatserna kan ha påverkat 

familjerna. Av det skälet finns det behov att mer noggrant fånga upp föräldrarnas tankar och 

erfarenheter. I denna undersökning kommer några föräldrar till tals.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att redovisa, belysa och diskutera tre mödrars erfarenheter av 

familjebehandling i en kommun i Sverige.  

 

Mödrarnas erfarenheter har delats in i tre olika teman: 

1) Före insats med frågor kring familjens problematik 

2) Under insatsen med frågor kring familjebehandlingen såsom bemötande, 

professionellt förhållningssättet och själva insatsens innehåll och genomförande. 

3) Efter avslutad insats med frågor kring familjesituationen i nuläget kopplat till insatsen.   

 

2 METOD 

2.1  FÖRFRÅGAN 

Denna studie utfördes utifrån en förfrågan av socialtjänsten i en kommun i Sverige där 

familjebehandlingsteamet arbetar med frivillig öppenvårdsinsats på hemmaplan. Förfrågan 

har inneburit både möjligheter och svårigheter. Författarna har med hjälp av kommunen tagit 

del av kontaktnätet och kunskap om familjebehandling och på så sätt besparat både tid och 

kunskap. Fördelen med att författarna inte har tidigare erfarenheter av likartade studier 

resulterade i att de var öppna och flexibla inte hade några förväntningar av resultatet. 

Nackdelen innebar att författarna kunde vara för anpassningsbara och inte tog ledningen över 

studien. Författarna har kunnat fokusera på intervjuerna och på så sätt kunnat effektivisera sitt 

arbete.  
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I och med att kommunen är engagerad och kommer ta del av resultatet kan man förmoda att 

studien har en viss betydelse för kommunen. Samtidigt som kommunen är engagerad kan 

detta resultera i att kommunen och författarna har olika mål och detta kan i sin tur leda till att 

förväntningar på studien ser olika ut. I och med att kommunen har ett ansvar för de uppgifter 

som lämnades ut innebar det att kommunen ville ha kontroll över studien. Detta resulterade i 

att författarna var till viss mån beroende av kommunens samarbetsvilja för att kunna 

genomföra studien. Svårigheten låg i att kunna balansera mellan att vara så objektiv som 

möjligt gentemot mödrarna samtidigt som författarna kunde samarbeta med kommunen. 

Författarna valde medvetet att inte ta reda på familjernas historik för att kunna förmedla ett 

neutralt bemötande och inte uppfattas som allierade med kommunen. Författarnas 

förhoppning var att få med barnperspektivet genom att ställa frågor till mödrarna om hur 

deras barn upplevde familjebehandlingen. Barn och ungdom 0 till 18 år i denna studie har 

författarna valt att inte fingeras vid namn utan endast nämnas som barnet eller barnen. 

Författarna har valt att inte nämna barnets kön i och med att undvika identifiering. I studien 

valde författarna att fingera mödrarna med andra namn dels för att avidentifiera personerna 

samt för att få berättelsen mer levande. 

2.2 VAL AV METOD 

För att besvara syftet och de olika huvudtemana genomförde författarna kvalitativa intervjuer. 

Detta innebar möten med mödrar som fått insatsstöd av familjebehandlingsteamet. En 

kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus på människors reflekterande, kunskap, 

lärande och handlande. Genom samtalen får vi kunskap om andra människor och deras 

erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i (Kvale, 2009). Studiens syfte är att 

belysa och redovisa hur familjernas uppfattning om insatsen har påverkat eller medfört några 

förändringar hos familjerna och i så fall hur och vilka. Författarna har i denna studie använts 

sig av halvstrukturerade frågor för att uppnå syftet och erhålla mer kunskap om mödrarnas 

erfarenheter av familjebehandling.  

2.3 URVAL OCH BORTFALL 

Urvalet i studien består av 16 familjer som fått insatsstöd från kommunen sedan 2007. Ur 

denna avgränsning för hela perioden 2009 återstår sex familjer. Tillsammans med 

familjebehandlarna diskuterade man urvalets tillvägagångssätt och man kom fram till att de 

sex familjerna skulle väljas ut genom lottning som genomfördes av författarna. I 

undersökningen kom, av praktiska och tidsmässiga skäl, tre familjer att bli representerade av 
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en moder vardera. Mödrarna var ensamstående och inga fäder eller barn deltog i studien och 

detta innebar att endast mödrarnas röst blev hörd. Fäderna var inte intresserade av att delta i 

studien. Författarna kan förmoda att de mödrar som var nöjd med familjebehandling deltog i 

studien och de mödrar som inte var nöjd med familjebehandlingen var förmodligen inte 

intresserad att delta.  

2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT, INFÖR OCH UNDER INTERVJUERNA 

I studien använde författarna halvstrukturerade frågor som var indelade i olika huvudteman 

för att förstå intervjupersonens upplevda perspektiv. En sådan intervju innehåller 

beskrivningar av personens verklighet som påminner om ett vardagssamtal, men ur ett 

professionellt intervjuperspektiv har den ett syfte och innehåller en specifik teknik. De 

halvstrukturerade frågorna utförs vanligen med hjälp av en intervjuguide som inriktar sig på 

bestämda teman som kan innehålla förslag till frågor (Kvale, 2009). Halvstrukturerade frågor 

innebär en kombination mellan öppnar och fasta svar där respondenten ger sin uppfattning på 

det som intervjuaren finner meningsfullt (Lantz, 2007). Författarna kontaktade respektive 

familj för en ytterligare bekräftelse att delta i studien samt att informera om intervjuinnehållet 

och de förväntningar som familjerna kunde förbereda sig inför intervjun. Förarbetet inför 

intervjuerna gjorde författarna en intervjuguide med frågor anpassade utifrån de olika temana 

(se bilaga 1). Författarna har gjort en intervju med familjebehandlingsteamet för att få en 

bakgrund om hur de arbetar och för att skapa en mer helhetsbild av familjebehandling. 

Författarna använder sig inte av någon teoretisk utgångspunkt utan beskriver de teorier och 

modell som används av familjebehandlarna för att kopplas samman mödrarnas erfarenheter av 

familjebehandling. Detta för att ge läsaren ökad kunskap. Författarna har valt att inte nämna 

familjebehandlarna vid namn utan istället kallas dem 1,2 och 3. Vid varje intervjutillfälle 

informerades modern att uppgifterna skulle behandlas under sekretess och att deltagandet var 

frivilligt. Mödrarna informerades att de under och efter intervjun kunde avbryta samarbetet 

samt att det inspelade materialet endast skulle användas till denna studie. Samtliga mödrar 

gav samtycke till ljudupptagning vid varje intervjutillfället. Intervjuupplägget innebar att den 

ena författaren ställde frågor medan den andra författaren noterade stödanteckningar. 

Intervjuaren bör påbörja samtalet när intervjupersonen känner sig lugn, avslappnad samt sig 

bekväm i situationen. Detta för att undvika nervositet och istället ge intervjupersonen 

utrymme till tankar och reflektion, därav är det viktigt att intervjuaren uppmärksammar 

intervjupersonens sinnesstämning och mående (Lantz, A 2007). Samtliga tre intervjuer med 
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mödrarna varierade tidsmässigt från en och en halv timme till två och en halv timme. Efter 

avslutad intervju med mödrarna delade författarna upp intervjumaterialet för att transkribera 

och därefter sammanställa intervjumaterialet.  

2.5 BEARBETNING OCH TOLKNINGSMETOD 

Med så kallad meningskoncentrering lyfter man fram det viktiga ur intervjumaterialet genom 

att bland annat formulerar om långa utsagor till kortare meningar (Kvale, 2009). Författarna 

har delat in intervjumaterialet i huvudteman före-, under- och efter avslutad insats för att 

strukturera intervjupersonernas uppfattning från att insatsen har startats till att den avslutas. 

Resultatdelen och analysen kommer att redovisas tillsammans i de tre huvudteman och 

därefter följer underteman som uppstått utifrån intervjuerna med föräldrarna. Genom att 

redovisa intervjupersonerna separat är syftet att fånga och beskriva deras uppfattning och 

känsla av familjebehandling på ett detaljerat sätt. Rent konkret har författarna transkriberat 

ordagrant intervjuerna och gjort korrigeringar för att skydda intervjupersonernas identitet. 

Utifrån transkriberade resultatet har författarna formulerat om intervjumaterialet och 

koncentrerat kärnan och det som författarna ansåg vara relevant. Ur undertemana valde 

författarna att lyfta fram citat och uttalanden som passade med intervjupersonens berättelse. 

Sedan bearbetade författarna intervjumaterialet genom att göra språkliga grammatiska 

justeringar för att intervjupersonens uttalanden ska lättare förstås.  

2.6 ETIK OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

De etiska problem som kan uppstå när föräldrar genom socialtjänsten blir tillfrågade att delta i 

studier är en utsatt situation. Föräldrarna vet inte om problemet kan uppstå igen och hamnar i 

ett etiskt dilemma med tanke på att de har lämnat ut sina egna berättelser som kan innebära 

både positiva och negativa erfarenheter. Ifall barnen blir återaktualiserade hos socialtjänsten 

innebär det att föräldrarna ännu en gång hamnar i en beroendeställning och utsatthet. I och 

med att mödrarna har avslutat insatsen kan det innebära att hon fortfarande befinner sig i en 

bearbetningsfas och inte hunnit distansera sig tillräckligt för att kunna berätta fritt om sina 

erfarenheter av familjebehandling. Det leder till att författarna måste vara medvetna om den 

utsatthet som mödrarna befinner sig i. Etik i socialt arbete handlar om vad som sker i 

relationen mellan socialarbetaren och klient, det vill säga om etiskt förhållningssätt, 

bemötande, socialarbetarens egna värderingar och etisk medvetenhet (Pettersson, 2009). 
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För att kunna förhålla sig så objektiv som möjligt valde författarna medvetet att inte 

införskaffa sig bakgrundsinformation om familjerna. Familjebehandlarna var dem som 

introducerade mödrarna om studien. Författarna var medvetna om att det eventuellt kunde 

föreligga en risk att mödrarna kunde uppfatta författarna som allierade med socialtjänsten. För 

att författarna inte skulle upplevas som allierade med socialtjänsten var de noggrann med att 

belysa sin neutrala ståndpunkt genom att vara flexibel och lyhörd gentemot mödrarna. 

Författarna informerade mödrarna om vikten av sekretess för att skapa en förtroendeingivande 

kontakt med mödrarna.  

2.7 UNDERSÖKNING AV VALIDITET OCH RELIABILITET 

I kvalitativ forskning är intervjuaren själv ett verktyg som innebär att validiteten i kvalitativ 

forskning kommer vara till stor del beroende av intervjuarens kompetens, skicklighet och 

empati för att kunna studera ett visst fenomen (Kvale, 2009). Författarna i denna studie har 

inte erfarenhet av familjebehandling och heller ingen större erfarenhet av kvalitativa 

intervjuer. För att vara säker på att få med mödrarnas erfarenheter om familjebehandling 

använde sig författarna av en intervjuguide som innehöll halvstrukturerad intervjumetod. 

 

Studiens validitet är relativt stark i och med att författarna undersökte studiens syfte som var 

att ta reda på mödrarnas erfarenheter av familjebehandling samt fullföljde de intervjuer som 

var planerade. Validiteten är samtidigt svag i och med att endast mödrar blev intervjuade. Det 

innebär att studien enbart har fått mödrarnas synvinkel och inte fädernas uppfattning om 

familjebehandling. Reliabiliteten är dock svag i och med att mödrarnas svar skulle bli 

annorlunda om någon annan person skulle genomföra intervjun som i sin tur har annan 

förkunskap och förhållningssätt. Genom halvstrukturerade frågor uppstår följdfrågor som 

leder till att reliabiliteten blir svag eftersom följdfrågorna kan se olika ut beroende på vad 

intervjuaren finner betydelsefullt (Larsson m.fl. 2005). Familjens situation vid 

intervjutillfället är ett exempel som påverkar mätningen av reliabiliteten för att kunna 

fastställa ett identiskt resultat. Validiteten i studien kan man mäta genom de tre huvudteman.  

Validiteten är samtidigt svag i och med att det är svårt att mäta de underteman som 

uppkommit under intervjuerna exempelvis intervjupersonens förväntningar (ibid.). Studiens 

tillförlitlighet är till viss del stark, eftersom det är mödrarnas erfarenheter om 

familjebehandling som framkommer samtidigt är den är svag eftersom det är endast mödrar 

som kommer till tals. Författarnas källor består till huvuddelen av vetenskapliga granskade 
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källor. Författarna är kritiskt medvetna om de källor som inte är vetenskapliga granskade i 

studien.   

3 FAMILJEBEHANDLING – HISTORIK OCH FORSKNING 

3.1 FAMILJEBEHANDLINGENS HISTORIK I SVERIGE 

Familjebehandlingen har sitt ursprung inom familjeterapin. Man flyttade fokus från den 

enskilde individen till att se samspelet mellan människor. Denna utveckling ägde rum i 

Sverige under 1950-talet (Bons & Sternudd, 2004). Under 1950-talet drev Gustav Jonsson, 

även kallad för Skå-Gustav, barnbyn Skå i Stockholm. Det var dåtidens barnavårdsinstitution 

där barn placerades efter alarmerande rapporter om brutala uppfostringsmetoder där det var 

förekommande med straff såsom aga. Idén med barnbyn Skå var att ge barnen en trygg miljö 

och möjlighet att bearbeta tidigare konflikter med personal från barnbyn som agerade som 

ställföreträdande föräldrar och på så sätt fick barnen nya erfarenheter (Wikipedia 2010, 

nationalencyklopedin 2010). Barnbyn påvisade även hur skadligt en institutionsplacering 

kunde vara för barnets anknytning (Forkby, 2005).  

 

Den familjeinriktade behandlingen började ta form i Sverige under 1970-talet där influenserna 

kom från USA och England. De första influenserna byggde på kommunikationsteoretiska 

teorier (Hansson, m.fl. 2004). Kommunikation handlar både om det verbala hur vi pratar 

vilket språk vi använder och det icke-verbala hur vi använder kroppen det vill säga hur vi 

fysiskt uttrycker oss (Payne 2008). De mer kända teoretikerna inom kommunikationsteorin är 

Virginia Satir, Tony Manocchio (Hansson, m.fl. 2004). Flera skolor som har haft en stor 

betydelse för Sveriges utveckling inom familjeterapi är bland annat den strukturella 

familjeterapin och den strategiska skolan. Den strukturella familjeterapin, såsom Salvadore 

Minuchin, handlar om familjens stuktur som ger påverkan till olika problem i familjen eller 

hos den individuella familjemedlemmen. Den strategiska skolan såsom Jay Haley menar att 

problemen i familjen uppstår genom felaktig makthierarki som innebär att barnen har större 

makt än föräldrarna. Korttidsinriktade terapin och de italienska influenserna med den 

systemiska skolan är andra skolor som påverkat Sveriges utveckling inom familjeterapi. Den 

korttidsinriktade terapin MRI (Mental Research Institute, Palo Alto) menar att det är 

terapeutens uppgift att se felen i familjens struktur och kommunikation för att sedan hjälpa till 

att förändra familjen om hur en familj borde fungera och vara. I den systemiska skolan som 
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uppkom under 1980-talet var man intresserad av familjen som system och inte av terapeuten 

(ibid.).  

 

Milanoskolan kom under 1980- 1990 talet och hade ett stort inflytande och man började 

tillämpa en behandlingsmodell som innebar att man betraktade det terapeutiska systemet det 

vill säga både familjen och terapeuten som viktiga (Hansson, m.fl. 2004). Under 1980- och 

1990-talet uppkom en ny behandlingsmodell som skiljer sig från de traditionella 

familjeterapierna. Lösningsfokuserad eller lösningsinriktad terapi är en interventionsmodell 

som utvecklats och beskrivits av Shazer och Insoo Kim Berg och Brief family therapy Center 

i Milwaukee, USA. Skillnaden mellan den lösningsfokuserade behandlingsmodell gentemot 

traditionell familjeterapi är den filosofiska utgångspunkten som skiljer sig på avgörande sätt. I 

lösningsfokuserad terapin menar man att det mänskliga livet är i en ständig process och 

förändring. Lösningsinriktad korttidsterapi lägger fokus på enklare och mer givande lösningar 

istället för att lösa problem. Målet är att klienten lättare ska frambringa framgångsrika 

beteendemönster (ibid.).  Under 1990-talet uppkom den språksystemiska inriktningen som 

kallas för narrativa behandlingsmetoden. Inriktningen lägger fokuset på språket i det 

terapeutiska samtalet, där tanken är att klienten och terapeuten i dialog med varandra 

upptäcker nya sätt att beskriva sina upplevelser som leder till att upplevelserna förändras 

(ibid.).   

 

Under 1990-talet expanderades öppenvårdsverksamheterna eftersom institutionsvården 

uppfattades alltför dyr samt att institutionsvårdens innehåll och effekter ifrågasattes. Samtidigt 

förde medierna den så kallade ”värstingsdebatten” som menade på att det saknades 

institutioner som kunde förhindra de mest utåtagerande ungdomar från att rymma (Forkby, 

2006b). Även socialtjänsten saknade kapacitet att kunna hantera de tyngre kriminella 

ungdomarna (Forkby, 2005). Detta resulterade att samhället efterfrågade ett sätt att hantera 

ungdomsproblemen och man gjorde en genomgripande satsning på insatsstöd istället för 

institutionsvård (Forkby, 2006b).  Enligt Forkby (2006b) finns det idag ingen nationell 

helhetsbild eller begrepp över vilka former som öppenvård bedrivs i. De mest förekommande 

öppenvårdsinsatserna begränsas oftast till de mer kända insatserna såsom MST 

(multisystemisk terapi), nätverksarbete och familjerådsslag. I Sverige har forskning kunnat 

konstatera att det skett en successiv minskning av institutionsvård för barn och ungdomar från 

1940-talet till 1980-talet. Under 1990-talet skedde en annan utveckling parallellt med att 
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institutionsplaceringarna ökade, öppenvårdsinsatserna expanderades, där fokuset var hur man 

skulle kunna skapa alternativ till institutionsvården (ibid.). 

3.1.1 FAMILJEINSATSERNAS OLIKA NIVÅER 

För att en behandling skall få kallas familjebehandling måste de innehålla tre aspekter. Den 

första aspekten är att behandlingen skall vara riktad mot familjer. Den andra aspekten är att 

den skall handla om ett specifikt synsätt där utgångspunkten är att man skall förstå eller 

påverka ett system och den sista aspekten är att behandlingen skall utgår från teorier med ett 

interpersonellt perspektiv (Löwenborg & Sjöblom, 2009). Familjebehandlingsinsatser kan 

vara adekvata på olika nivåer såsom universella det vill säga allmänna insatser, målinriktade 

insatser och kliniska insatser. Universella insatser är insatser som är riktade mot områden 

såsom bostadsområden, mödravårdcentralen, barnavårdscentralen och dagis det vill säga delar 

av samhället. Den vänder sig inte till familjer och individer som behöver hjälp utan syftet med 

allmänna insatserna är att så många människor skall kunna ha nytta av dem. I de målinriktade 

insatserna behöver familjerna nödvändigtvis inte ha problem utan de kan befinna sig i en 

riskzon för att utveckla problem. De målinriktade insatserna syftar till att vara allmänt 

förebyggande och mer specifik för vissa grupper exempelvis föräldrautbildningar eller 

erbjudande om insatser till barn med skolproblematik. De kliniska insatserna är det individer 

och familjerna som söker hjälp eftersom de upplever sig ha problem. De kliniska insatserna är 

inriktade på specifika personer eller individer där de redan har haft eller har problem 

(Hansson m.fl. 2004). MST (multisystemisk terapi) är den form av insats som har minst 

utbredning i Sverige (Forkby, 2006a).  

3.2 TIDIGARE FORSKNING OCH UTVÄRDERING 

En överblick av internationell forskning av familjebehandling påvisar att det råder brist på 

studier som visar effekten av interventionen familjebehandling. Det som särskilt understryks 

är behovet av en kvalitativ utgångspunkt som studerar familjernas – och de professionellas 

upplevelser av familjebehandling. Sverige har tillsammans med England och Norge en relativ 

låg andel barn och ungdomar som omhändertas till vård utom hemmet och när det sker har 

familjehemsvård dominerat klart. I andra delar av Europa såsom Syd- och Centraleuropa har 

institutionsvården haft en starkare ståndpunkt (Löwenborg, & Sjöblom, 2009). 
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3.2.1 FoU – RAPPORTER (forskning– och utvecklingsenhet) 

I samtliga FoU rapporterna framkommer det att de flesta familjer upplevde 

familjebehandlarna som familjära och kamratliga. Familjehandlarna uppfattades inte lika stela 

som socialsekreteraren. De familjer som var nöjda med familjebehandlarna tyckte att 

familjebehandlarna var engagerade och positiva medan de familjer som var mindre nöjda 

tyckte att resultatet var varken eller. Många av utvärderingar bygger på 

familjebehandlingsteam som nyligen är nybildade. De olika familjebehandlingsteamen arbetar 

utifrån olika teorier, metoder, modeller för att uppnå stöd och hjälp till familjerna. Utifrån 

utvärderingarna om familjernas synpunkter har familjebehandlarna kunnat utveckla sitt 

familjebehandlingsarbete. I FoU-rapporterna framkom det att barnen som deltog i 

behandlingarna ofta var skeptiska och avvaktande. Ungdomarna belyser vikten av att fokus 

flyttas från dem och istället tittar på hela familjen och inte enbart på ungdomen, och menar att 

tidigare har de uppfattat sig som det enda stora problemet (Westring Nordh, 2006). Ur FoU 

rapporterna bestod den största gruppen av ensamstående mödrar till tonåringar, medan 

papporna som deltog i studien hade mestadels yngre barn. Majoritet av deltagarna har 

relationsproblem i familjen och varav störst problem är mellan föräldrar – barn. (Löwenborg 

& Kamsvåg 2006). Familjerna upplevde att hela familjen involverades under hela 

behandlingstiden och att man träffades regelbundet som blev en pågående process. Att få en 

kontaktperson från familjebehandlingsteamet och att få träffas minst en gång i veckan i olika 

konstellationer är av stor betydelse (Westring Nordh, 2008). Många familjer upplever det 

positivt att ha familjebehandling på hemmaplan, där familjer talar om vikten att träffas under 

trevliga förhållanden (Westring Nordh, 2006). Att ha familjebehandling på hemmaplan 

upplevs positivt och myndighetsupplevelsen försvinner (Westring Nordh, 2008). De familjer 

som har haft möjlighet att påverka skeendet har processen av insatsen och resultatet varit mer 

framgångsrikt. (Löwenborg & Kamsvåg, 2006). Det har också visat sig positivt att 

familjebehandlare som funnits tillgängliga dygnet runt har kunnat ge familjerna en trygghet. 

Många familjer tycker det är positivt att familjebehandlarna är representerade av olika kön 

(Westring Nordh, 2006). De som inte var nöjda med familjebehandlingen upplevde att det inte 

var ense med familjebehandlarna vad som var problemet och hur det skulle lösas och att det  

ledde till att familjebehandlarna inte fick med sig föräldrarna i arbetet (Åkerlund, 2006).  

 

I FoU-rapporterna framkommer det att familjerna saknar den formella avslutningen. 

Familjerna önskar en sammanfattning och en bekräftelse om vad familjerna har åstadkommit 
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under behandlingen och vad de behöver tänka på i framtiden (Bons & Sternudd, 2004). Det 

finns skillnader i arbetet med familjebehandling som sker i storstad eller i mindre ort. 

(Åkerlund, 2006). De familjer som får insatsstöd är inte självklara kärnfamiljer där många av 

familjerna som kommer till behandlingen lever i komplexa familjekonstellationer och här bör 

nätverksarbetet utvecklas mer (Westring Nordh, 2008). Familjer uttryckte positivt att det som 

har varit viktigt var att familjebehandlarna har fokuserat på det som har fungerat och bidragit 

till att de har kunnat ändra tidigare mönster. Familjerna upplevde att 

familjebehandlingsteamet har varit flexibla och tillgängliga och har funnits till hands när 

familjen har kollapsat (ibid.). Enligt Rönnbäck och Klintbo (2007)är resursteamets arbetsätt 

en blandning av formalitet och informalitet. Formaliteten hjälper till med strukturen och 

informaliteten ser till att strukturen genomförs i praktiken.  

 

Det är gemensamt från samtliga familjer är att de tycker att sex månaders familjebehandling 

är för kort tid och man skulle vara mer flexibel med tidslängden enligt familjerna (Westring 

Nordh, 2006). Ur de flesta FoU-rapporterna framkommer det att familjerna upplever 

personalen som professionella, engagerade och familjära. Alla föräldrarna säger att 

relationerna inom familjen har förbättrats och att det är lättare att prata med varandra utan att 

hamna i konflikt jämfört med tidigare. Ungdomarna pekar på vikten att alla i familjen har fått 

bättre kontakt med varandra och att föräldrarna pratar med varandra än tidigare. Ett önskemål 

av familjerna var att gå in tidigare med insats och eftersökte en föräldragrupp (Westring 

Nordh, 2006).  

3.2.2 SOCIALSTYRELSEN 

Enligt socialstyrelsen öppenvårdens former: en nationell kartläggning av öppna insatser i 

socialtjänstens barn- och ungdomsvård har kommunerna i genomsnitt åtta olika insatser till 

barn och tio insatser till ungdomar. Ungefär två tredjedelar av de tillfrågade 120 kommuner 

uppger att de har beslut från de lokala politikerna eller förvaltningsledningen om att 

öppenvård skall användas som ett alternativ istället för institutionsvård. De kommuner som 

avviker från denna bild är de kommuner som ligger i glesbygden. I glesbygdskommunerna är 

det endast en kommun av tio som uppger att de har öppenvårdsinsatser istället för 

institutionsvård (Forkby, 2006b). Öppenvårdsinsatser i västra Götaland visar att det är viktigt 

att familjerna är delaktig i insatserna. I dagsläget är familjerna redan med och utformar 

insatsen genom att medverka när man upprättar arbetsplaner. I en av kommunerna berättar 

familjerna att de blivit bra bemötta och uppskattar personalens förmåga att lyssna på dem. 
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Kommunerna har inga speciella rutiner för att informera barnet varför de får insatsen men ser 

det som en självklarhet att noggrant förklara för barnet om insatsen (socialstyrelsen 2010). 

Enligt socialstyrelsens hemsida hade ungefär 28 100 barn och unga 1 november 2008 fått 

beslut om behovsprövad öppenvårdsinsats. Det var fler pojkar än flickor som fått 

öppenvårdsinsatser, 55 % pojkar och 45 % flickor.  

3.2.3 ARTIKLAR 

I artikeln Föräldrars och ungdomars erfarenheter en familjebehandling inom socialtjänsten 

(2009) påvisas det att ensamstående kvinnor med barn i skolåldern är den dominerande 

gruppen som får familjebehandling. Gemensamt med dessa kvinnor är att de har en erfarenhet 

om att få sitt barn omhändertagna och att de har lång erfarenhet av att ha brottas med 

myndigheter om att få den rätta hjälpen. Den problematik som generellt framträdde hos 

flickorna kännetecknas av relations- och skolproblem samt att de inte hade någon kontakt med 

sina fäder (Löwenborg & Sjöblom, 2009). Utsträckningen av engagemanget från frånvarande 

fäder är olika. Fäder som har en konstant kontakt med sina barn får en betydande roll i olika 

beslut och är lättare att engagera i behandling (Siebel, 2008). Dessa fäder bevarar sin 

föräldraauktoritet (Braver & Griffin 2000). Fäder som varit frånvarande under en del av 

barnets liv eller som känner sig orättvist behandlad efter en skilsmässa mister ofta sin 

auktoritet som förälder. (Siebel, 2008; Braver & Griffin 2000).  

 

Löwenborg och Sjöblom (2009) beskriver att flickorna i studien är nöjd över 

familjebehandlarna arbetssätt såsom att de kunde tänka fritt och att familjebehandlarna 

lyssnade på dem. ”… Höll med mig och mamma blev arg och så gick hon därifrån och så fick 

jag sitta och prata med dem…” medan en annan flicka berättade att ” jag hade en bild av hur 

mamma var när jag var liten, men när jag fick höra henne prata blev bilden annorlunda. Jag 

märkte på en gång att det fanns många pusselbitar som fattades. När mamma berättade så 

kändes det som pusselbitarna föll på plats. När de sattes på plats där så fick jag en annan 

mer positiv bild av mamma än jag hade innan” (Löwenborg & Sjöblom s 66 ff.).  En fader 

som deltog i studien var inte lika nöjd som flickorna och berättar: ”… att kompetensen saknas 

för att kunna undersöka och uppdaga om det faktiskt är en sjukdom… så jag vet inte, ni 

kanske saknar den hos er, den här kompetensen” (Löwenborg & Sjöblom, 2009 s 67).  
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3.3 PRESENTATION AV KOMMUNEN  

Familjebehandling är en öppen och frivillig insats som startades 2007 där 

familjebehandlingsteamet arbetar på uppdrag av socialsekreterarna från socialtjänsten i 

kommunen. Familjebehandlingen är en insats för familjer som själva vill delta och förändra 

situationer för deras barn och ungdomar i åldrarna 0 till 18 år. Familjebehandlingstiden är sex 

månader. Familjebehandlingsteamet kan exempelvis erbjuda stöd till föräldrar som har 

problem med gränssättningen och föräldraauktoriteten samt om de behöver hjälp och stöd 

med relationer och kommunikationen inom familjen. Familjebehandlingsteamet stöttar även 

föräldrar som känner oro för sitt barn eller ungdom när det gäller skola, alkohol, andra droger 

samt andra negativa beteenden. De erbjuder stöd till familjer med barn och ungdomar som 

kommer tillbaka hem efter placering i familjehem eller på institution. 

Familjebehandlingsteamets målsättning i denna kommun är att bryta familjens negativa 

levnadsmönster, att utveckla och skapa en tryggare miljö för barnen och deras familjer samt 

att involvera andra viktiga personer i familjens nätverk. En ytterligare målsättning är att 

familjen ska klara sig själva för att leva ett självständigt liv. 

 

Familjebehandlingsteamet i kommunen består av en manlig och två kvinnliga 

familjebehandlare som har olika utbildningar och erfarenheter. Familjebehandlare 1 har 

förskolelärarutbildning som grund och därefter socionomutbildning med påbyggnad av barn 

och familj samt KBT (Kognitiv beteendeterapi). Familjebehandlare 1 har även en 

handledarutbildning och erfarenhet av krishantering. Familjebehandlare 2 har 

barnskötarutbildning som grund och har därefter vidareutbildat sig mot barn med särskilda 

behov, socialpedagogik, ungdomsledarutbildning samt socialt behandlingsarbete. 

Familjebehandlare 3 har samhällsplanering och polisutbildning som grund och har arbetat 

som utbildare inom krisarbete, säkerhet, risk- och sårbarhetsanalys samt KBT. Samtliga tre 

familjebehandlare har mångårig erfarenhet av familjebehandlingsarbete. 

 

Familjebehandlarnas uppdrag kommer från socialsekreteraren som har gjort en utredning och 

tillsammans med chefen i IFO (individ och familjeomsorgen) i kommunen har de kommit 

fram till att kunna erbjuda familjebehandling som en insats för att hjälpa familjen. 

Socialsekretare lämnar vårdplan till familjebehandlingsteamet och därefter tar 

familjebehandlingsteamet över familjen. Familjebehandlingsteamet upprättar en 

genomförandeplan tillsammans med socialsekreterare och familjen, där man väljer ut de mest 
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prioriterade problemen utifrån de sju behovsområden enligt BBIC-modellen (Barnets behov i 

centrum). Familjebehandlarna kommer överens med familjen om de antal träffar som ska ske 

under insatsperioden för att uppnå den förändring som är nödvändig. Dem mest 

förekommande problematiken som familjebehandlarna kommer i kontakt med är 

skolproblematik, gränssättning och föräldraauktoritet. Familjebehandlarna arbetar efter ett 

tydligt uppdrag och under tystnadsplikt. Efter avslutad insats har familjebehandlarna ett 

avslutningsmöte där en uppföljning sker som består av ett frågeformulär som familjerna 

frivilligt deltar i och där returneringen av formulären sker på frivillig basis. 

Familjebehandlarna verkställer insatsen och socialsekreteraren har det yttersta ansvaret för 

uppdraget och gör vanligtvis en avstämning efter halva insatsperioden det vill säga tre 

månader. 

 

De teorier och arbetsmodell som familjebehandlarna använder sig av är systemteori, KASAM 

(Känsla av sammanhang), salutogent förhållningssätt, KBT, Anknytningsteori och BBIC-

modellen. Följande teorier och arbetsmodell kommer att beskrivas under 3.3.1 kommunens 

teorier och modell.  

3.3.1 KOMMUNENS TEORIER OCH MODELL 

3.3.1.1 SYSTEMTEORI 

Systemteorin lägger fokuseringen på individen som en del av andra system, det vill säga att 

individer är beroende av varandra och av sin omgivning. Relationen är ömsesidig eftersom 

individen och omgivningen påverkar varandra genom utbyte av olika slag. Systemteorin 

betonar processen om hur relationer och samspel samt innehåll och resultat uppstår och 

utvecklas. En viktig fördel med systemteorin är att man arbetar tillsammans med andra som 

indirekt möjliggör en påverkan hos klienten (Payne, 2008). Familjebehandlarna använder sig 

av systemteorin i och med att de påverkar föräldern som i sin tur påverkar barnet.  

3.3.1.2  ANKNYTNINGSTEORI 

Anknytningsteorin handlar framför allt om förhållandet till modern, men att barnet knyter an 

till andra betydelsefulla människor. Hur barnet knyter an till andra människor som liten 

kommer att påverka barnets relationer senare i livet. Enligt Payne (2008) kan följder av förlust 

av anknytning leda till negativa effekter på barnets utveckling av social kompetens. Barnet 

skapar sin identitet i sociala relationer genom inlärning av hur man beter sig tillsammans med 
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andra individer. Detta sker i takt med att hjärnan skapar en mening i det som sker i 

omgivningen. ”Hur vi är beror på hur vi upplevde dessa tidiga relationer” (Payne, 2008. sid 

128). Familjebehandlarna har börjat använda sig mer utav är anknytningsteorin som är viktig 

exempelvis vid de barn som har tidigare blivit placerade. Det är extra viktigt att ta hänsyn till 

deras bakgrund som innebär att föräldrarna kommer in senare i barnets liv.  

3.3.1.3 KASAM (Känsla av sammanhang) och Salutogent förhållningssätt 

KASAM kommer från det salutogena perspektivet som menas att man försöker förstå vad det 

är som förutsätter individens friska hälsa (Nilsson, 2002). Familjebehandlarna använder sig av 

ett salutogent förhållningssätt för att lyfta fram de positiva resurser som familjen innehar och 

inte enbart fokusera på det negativa. KASAM byggs upp under olika möten med stressorer 

som måste hanteras.  När individen konfronteras med stressorer och de har blivit begripliga, 

hanterbara och meningsfulla framkommer en känsla av sammanhang. Detta är ett 

förhållningssätt som hjälper individen att röra sig mot det positiva i kontinuumet hälsa – 

ohälsa (Gassne, 2008). Familjebehandlarna använder sig av KASAM för att få kunskap om 

klientens välbefinnande med hjälp av frågeformulär. 

3.3.1.4 KBT (Kognitiv beteende terapi)  

KBT inriktar sig mot att ta hand om individers problembeteende såsom exempelvis fobier, 

ångest och depression. KBT fokuserar på karakteristiska tanke- och beteendemönster, det vill 

säga att man försöker förändra tankar och känslor så att beteendet kan bli en lämplig reaktion 

på omgivningen. KBT används vid specifika miljöer och används ofta vid skolvägran, 

barndomsproblem och på psykiatriska kliniker (Payne, 2008). Familjebehandlarna använder 

sig av KBT när de utför observationer och tittar på kedjeanalyser för att se vilka 

bakomliggande orsaker som ligger bakom ett beteende och händelser. Familjebehandlarna ser 

över situationen och de reaktioner som uppstår under insatsperioden och vilka följder och 

konsekvenser det leder till. 

3.3.1.5 BBIC – MODELLEN (Barns behov i centrum) 

BBIC bygger på engelska Integrated Children´s System (ICS) som är framtaget ur 

forskningsarbete och utvecklingsarbete. BBIC bygger på en omfattande teoretisk grund och 

formulär som följer hela ärendegången i barnutredning. BBIC bygger på en helhetssyn på 

barn- och ungas utveckling inom olika områden såsom fysisk och psykisk hälsa, utbildning, 

känslo- och mässigbeteendemässig utveckling etcetera.  BBIC är ett verktyg för socialtjänsten 
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som innefattar att ha kompetens och kunna avgöra samt bedöma barn- och ungas behov för 

eventuella insatser (Socialstyrelsen 2010).  

 

4 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatdelen kommer att redovisas i tre olika huvudteman: före-, under- och efter avslutad 

insats. I resultatet redovisas varje intervjuperson separat där syftet är att fånga och beskriva 

intervjupersonernas uppfattning och känsla av familjebehandling på ett detaljerat sätt. För att 

kunna följa intervjupersonernas historik och förstå de bakomliggande orsakerna till 

problemen har författarna valt att separera varje intervjupersons erfarenhet baserat på de 

underteman som uppkommit under intervjuerna. Varje undertema avslutas med en analysdel. 

Avslutningsvis finns en sammanfattning av avsnittet Resultat och analys. Författarna har valt 

att redovisa mödrarna i ordningen Anna, Berit och Sara.   

4.1 INTERVJU MED FAMILJERNA FÖRE INSATS 

4.1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMATIK  

Anna har fem barn varav tre bor hemma. Anna kom i kontakt med socialtjänsten efter en 

anmälan från skolan som påpekade att det inte stod rätt till med barnens beteende. ”Som 

ensamstående mamma har man inte hundra koll på läget”. Skolan påstod att barnen inte hade 

fått tillräckligt med mat och menade att barnen hetsåt medan mamman berättar att hennes 

barn är matglada. Enligt skolan hade det ena barnet ätit jord och kissat på skolgården men det 

främsta problemet var att småsyskonen bråkade. Anna tyckte att barnen betedde sig konstigt 

”onormalt”, det ena barnet var stökig redan innan anmälan gjordes – hon var själv på väg att 

söka hjälp i samband med detta. Anna märkte att barnens beteende förändrades då barnen 

slogs och bråkade mycket med varandra. Det ena barnet hade svårt för tillsägelser från vuxna 

och i detta fall från lärarna. Anna hade misstankar om att båda barnen eventuellt kunde ha 

ADHD, detta gällde särskilt det ena barnet eftersom det hade lätt att bli arg. Barnets utbrott 

upplevs ”kusligt” av Anna som menar att barnet ”blev alldeles svart i ögonen och helt 

okontaktbart”.  

 

Berit har fyra barn varav ett som bor hemma. Det barn som Berit hade problem med blev 

placerat som liten. När barnet blev återplacerat till Berit blev hon erbjuden hjälp från 

socialtjänsten som hon tackade nej till. När barnet flyttade hem blev tillvaron kaotisk och 
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barnet var avundsjukt på sitt yngre syskon. ”Det var allt mellan himmel och jord”. Berit tog 

själv kontakt med socialtjänst efter att ha insett att hon inte klarade av barnets problematik 

såsom självskadebeteende, skolk och relationsproblem. Enligt Berit sov barnet ingenting och 

åt ingen mat. Barnet var nästan aldrig hemma, rymde flera gånger hemifrån och det var 

poliseskort nästan jämt ” man kände nästan varje polis i stan”.  

 

Sara har fyra barn varav tre bor hemma. Enligt Sara testade barnet många gränser såsom 

alkohol och sniffning, hade hög frånvaro från skolan och hamnade i dåligt sällskap med äldre 

kompisar. Under en sommar inträffade tre olika incidenter, dessutom ville barnet inte gå i 

skolan. Sara kände att hon inte klarade av situationen och tog själv kontakt med 

socialtjänsten.  

4.1.1.1 ANALYS 

FoU-rapporten Med andra ögon – brukarens syn på familjebehandlingen (2006) handlar om 

familjer med relationsproblem, i huvudsak mellan barn och förälder. Samtliga tre mödrar i 

denna studie är ensamstående med ett flertal barn där fadern inte varit aktivt involverad i 

familjebehandlingen. Westring Nordh (2008) beskriver att många familjer som får insatsstöd 

är inte självklara kärnfamiljer utan lever ofta i komplexa familjekonstellationer. Både Anna 

och Berit hade mindre kontakt med barnens fäder än vad Sara hade. Fäder som har en varaktig 

relation med sina barn bevarar sin föräldraauktoritet medan de fäder som är frånvarande under 

barnets uppväxttid ofta mister sin föräldraauktoritet (Siebel, 2008; Braver & Griffin, 2000). 

Forkby (2005) menar att en institutionsplacering är skadligt för barnets anknytning. I Berits 

fall blev hennes barn placerat redan som litet och skulle återplaceras i hemmet. Detta innebar 

komplikationer för barnets återanpassning såsom relationer inom familj, vänner och skola. 

Payne (2008) påtalar att familjen är ett system som påverkas av familjemedlemmarnas 

mående. Alla tre mödrar berättar att barnen har skolproblematik såsom inlärnings- och 

relationsproblem. Anna nämner att skolan hann göra en anmälan till socialtjänsten om barnens 

beteende innan hon själv hann ansöka om hjälp. Relations och skolproblem är mest 

dominerande bakgrundsproblem för insatser av familjebehandling (Löwenborg & Sjöblom 

2009). Berit och Sara ansökte själva om hjälp hos socialtjänsten, de efterfrågade hjälp och 

stöd på grund av att deras barn hade hög frånvaro och beteendeproblem i skolan.  
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4.1.2 FÖRVÄNTNINGAR INFÖR INSATSEN 

Anna förväntade sig att familjebehandlarna skulle strukturera upp hennes vardag och berätta 

hur hon skulle hantera barnen när de bråkade som mest. ”vad får jag göra och vad ska jag 

göra”. När barnen bråkade som mest blev hon paralyserad och kunde inte agera. Anna tyckte 

att det var viktigast att få hjälp med barnen så att de inte skadade varandra, förstörde saker 

eller slog andra människor. Dessutom ville Anna få hjälp med att utreda om något av barnen 

hade några eventuella diagnoser. 

 

Berit hoppades på att få en fungerande tillvaro och att familjen skulle bli en ”vanlig Svensson-

familj”.  

 

Sara förväntade sig att hennes barn skulle få mer hjälp och stöd av familjebehandlarna än vad 

hon upplevde att barnet fick. Sara ansåg att hon inte fick något gehör från skolan och tyckte 

att skolan var viktigast att prioritera och se till att minska barnets höga frånvaro. De 

skolmöten som Sara var på upplevde hon inte gav några förändringar ”det var mycket snack 

och lite verkstad”.  

4.1.2.1 ANALYS 

Den strukturella familjeterapin handlar om familjens strukturer som påverkar olika problem i 

familjen eller den enskilde familjemedlemmen (Hansson, 2004).  Anna, Berit och Saras 

förväntningar var att få hjälp med struktur och regler för att få en fungerande vardag. Berit 

uttryckte sig att hon ville att hennes familj skulle vara en ”vanlig Svensson familj”. Både 

Anna och Berit misstänkte att barnen eventuellt kunde ha diagnoser och trodde på en 

kombination av familjebehandling och medicinering för att uppnå en fungerande vardag. 

Berits och Saras förväntningar var i första hand att minska frånvaron i skolan och tillsammans 

med familjebehandlarna prioriterades detta. Familjebehandlarna och samtliga tre mödrar i 

studien hade som målsättning att bryta negativa mönster och skapa en tryggare miljö för 

barnen.  

4.2 INTERVJU MED FAMILJERNA UNDER INSATS 

4.2.1 FÖRSTA KONTAKTEN MED FAMILJEBEHANDLARNA 

Anna berättar att hon inte minns så mycket av det första intrycket av familjebehandlarna, men 

att hon var positivt inställd till familjebehandlingsteamet. Hon berättar att hon välkomnade 
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familjebehandlingsteamet och tyckte inte att det var så märkvärdigt att få hjälp. De första 

träffarna med behandlingsteamet innebar att de ville börja med att skapa strukturer, regler och 

rutiner. Familjebehandlingsteamet prioriterade hennes hälsa med tanke på att den inte var i 

gott skick. Anna var kraftlös, bland annat på grund av sin ohälsa, och skulle både arbeta och 

ta hand om barnen. ”Det är inte lätt att sätta strukturer och regler när jag var sjuk samtidigt 

som jag skulle arbeta och till slut faller allting till en klump”.  Enligt Anna fungerade barnen 

bra med familjebehandlingsteamet, men hon tror inte att barnen förstod anledningen till varför 

familjebehandlarna var involverad i familjen. Anna berättar att hon inte hade ork eller 

engagemang att påverka insatsens innehåll och valde istället att ta emot stödet och den hjälp 

hon blev erbjuden. 

 

Berit och familjebehandlingsteamet träffades första gången i hemmet där hon fick mycket 

information och där ”de kom in för att stötta mig, hur jag skulle handskas med mitt barn”. 

Berit upplevde till en början att familjebehandlingsteamet inte trodde på henne när hon 

berättade om sitt barns sätt att manipulera. Hon tyckte att det var bra att teamet upptäckte att 

barnet spelade ut dem mot varandra ”sån var hon ju”. Familjebehandlarna försökte rama in 

problemet och Berit kände att de slutligen förstod henne hur barnet försökte hitta kryphål. 

Berit menade tidigt att barnets insats måste kombineras med medicin och fick medhåll av 

familjebehandlarna. Berit anser att man som klient inte kan påverka insatsernas innehåll eller 

beslut eftersom de styrs av socialsekreterarna och chefen på socialtjänsten. Berit tyckte att 

hon kunde påverka familjebehandlingsteamet, men inte i den utsträckning som hon önskade. 

 

Sara berättar att en av familjebehandlarna ringde upp och presenterade sig och bokade in ett 

möte. Två familjebehandlare kom hem till Sara. Första gången hon träffade 

familjebehandlarna var hennes intryck att det de var ”familjära”. Sara tyckte det var svårt att 

upprepa allt hon tidigare hade berättat för socialsekreteraren i och med att de hade en bra 

relation. Sara upplevde under samtalen med familjebehandlarna att hon kunde släppa in dem 

och berätta mer om sig själv och sin familj. Eftersom familjebehandlarna inte antecknade 

under sina möten upplevde hon att det var lättare att prata med dem. Under samtalen kom 

familjebehandlarna in med lite inlägg och tips. Sara upplevde inte familjebehandlarna som 

tydliga i fråga om vad insatsen skulle innebära. När själva insatsen började diskuterade 

familjebehandlarna om saker i största allmänhet och Sara upplevde att själva insatsen inte 

blev konkret. Enligt Sara förstod inte barnet innebörden och syftet till varför 
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familjebehandlarna var i hemmet. Sara tyckte att familjebehandlarna skulle lägga mer fokus 

på barnet än på resterande familjemedlemmar. Sara upplevde att hon kunde påverka 

insatsernas innehåll och berättar att hon hade exempelvis ett möte med BUP (barn- och 

ungdomspsykiatrin) där hon ville att familjebehandlarna skulle närvara som representanter. 

Sara berättade att hennes barn inte ville ha kontakt med främmande människor. 

Familjebehandlarna anpassade sig efter barnets situation och såg exempelvis till att befinna i 

hemmet innan barnet kom hem från skolan. Detta för att minska känslan att de var främmande 

människor som var på besök. 

4.2.1.1 ANALYS 

Familjebehandlarna i denna studie utgår från ett salutogent förhållningssätt som innebär att 

man inte enbart fokuserar på det negativa utan lyfter fram de positiva resurser som finns inom 

familjen. Samtliga tre mödrar var positivt inställda till att få familjebehandling när de väl hade 

accepterat erbjudandet. Enligt FoU -rapport Jämt, Familjekrafts fortsatta utveckling och 

familjebehandlingens långsiktiga effekter (2008) upplevs familjebehandling på hemmaplan 

som positivt och myndighetsupplevelsen försvinner. Anna, Berit och Sara bekräftade att 

samarbetet mellan dem och familjebehandlarna blev lättare genom att familjebehandlarna 

hade ett familjärt bemötande. Anna och Berit uppskattade den familjära relationen till 

familjebehandlarna eftersom de kunde använda familjebehandlarna som bollplank. Sara 

tyckte till en början att det var positivt att familjebehandlarna var familjära, men upplevde 

senare att de stundvis kunde förlora sin professionalitet och objektivitet. Samtliga tre mödrar 

uppfattade familjebehandlarna som öppna, flexibla och tillgängliga i den utsträckning som de 

behövdes för den aktuella situationen. Detta bekräftas i andra studier om familjers uppfattning 

av familjebehandlare. Alla tre mödrar tyckte att de kunde prata om det mesta med 

familjebehandlarna. Anna och Berit hade ett större behov att ha familjebehandlarna som ett 

bollplank eftersom de båda hade små privata nätverk som de inte ville belasta med sina 

problem. Sara hade ett mindre behov att ha familjebehandlarna som bollplank eftersom hon 

hade ett större privat nätverk.  

4.2.2 FAMILJEBEHANDLARNAS ARBETE MED FAMILJEN 

Anna säger att kontakten med familjebehandlarna var positiv och hon har känt ett stort stöd. 

Hon påpekar att de alltid har varit tillgängliga. Hon ifrågasätter sig själv och vad hon gör för 

fel som mamma. ”Jag menar att det är viktigt att inte ge upp även om man får skit som 

mamma”. I början av insatstiden var träffarna med familjebehandlarna intensiva och de 
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träffades tre gånger i veckan. När det började fungera i familjen minskades antalet träffar. 

Tillsammans med familjebehandlarna la man upp en arbetsplan, där prioriterade man i första 

hand Annas hälsa. Till en början delade Anna inte samma uppfattning  som 

familjebehandlarna om att hennes hälsa skulle prioriteras, men insåg senare att det var rätt 

beslut. Anna upplevde att familjebehandlarna var tydliga med arbetsplanen och målen. 

Familjebehandlarna ansåg att hälsan var viktigast så att hon skulle orka ta hand om sina barn. 

Hon lärde sig av familjebehandlarna att använda olika strategier för att kunna hantera barnen 

när de fick raseriutbrott. När Annas hälsa blev bättre fick hon mer ork att ta hand om barnen 

och märkte att barnen blev mer positiva till familjebehandlarna. 

 

Berit tyckte att kontakten med familjebehandlingsteamet ”flöt på, det ska inte var några krux 

utan alla kort ska läggas på bordet, detta för att kunna prata om allt och få en förändring – 

det klargjorde jag ganska tidigt för teamet när de kom in i bilden.” Allteftersom Berit 

bekantade sig med familjebehandlingsteamet upplevde hon att de lyssnade på henne. Hon 

berättade att hon kunde rådgöra med familjebehandlarna dygnet runt, det fick henne att känna 

sig trygg att ha vetskap om att de fanns där för henne. Till en början ville inte Berit ha något 

med familjebehandlingsteamet att göra, men insåg senare att hon inte klarade av situationen 

själv ” jag fick nog mycket dispens eftersom de var så mycket inne hos mig”. Berit anser att 

familjebehandlingsteamet var klara och tydliga i sina mål. Arbetsuppdelningen innebar att 

Berit och barnet hade en varsin familjebehandlare som tog sig extra tid för varje person. 

Beroende på barnets sinnesstämning kunde personalen skifta person med varandra. 

Tillsammans med familjebehandlarna diskuterades vilka medel som fungerade bra och mindre 

bra. Planeringen genomfördes en vecka i taget och i vissa fall var barnet med vid planeringen 

”nu har vi gjort det och nu gör vi det”. Trots detta hittade barnet olika kryphål för att komma 

undan och komma med undanflykter. Familjebehandlarna använde sig av olika verktyg för att 

uppnå resultat men enligt Berit uteblev resultatet. Trots att teamet inte uppnådde förväntat 

resultat upplever Berit att teamet gjorde sitt bästa utifrån de förutsättningar de hade. 

 

Enligt Sara kom familjehandlarna hem till dem innan barnet kom hem från skolan för att 

barnet inte skulle uppleva familjebehandlarna som påträngande och främmande. Det var 

meningen att vissa möten skulle ske utan barnets närvaro. Sara tyckte det var lagom antal 

träffar och att hon hade själv möjlighet att påverka när mötena skulle ske. Hon tyckte att 

teamet anpassade sig bra efter hennes önskemål. Sara berättar att teamet var lättillgängliga 
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och flexibla. Sara berättar att familjebehandlarna ville hjälpa henne och kom med tips och råd 

fastän hon inte hade efterfrågat dem. Hon säger själv att hon har ett stort privat nätverk som 

hon kan prata med om andra saker utöver de problem hon har med barnet. Sara kommer inte 

ihåg om familjebehandlingsteamet satte upp några bestämda mål. Hon tyckte att 

familjebehandlarna enbart var fokuserade på att hjälpa henne i föräldrarollen istället för att 

skapa en relation och hjälpa barnet. 

4.2.2.1 ANALYS 

Familjebehandlarna gick tillsammans med mödrarna och socialsekreteraren igenom 

genomförandeplanen och vilka problem som skulle prioriteras. Anna och Berit upplevde att 

familjebehandlarnas mål och genomförandeplan var tydliga medan Sara upplevde målen som 

otydliga. Westring Nordh (2008) menar att familjer som träffar familjebehandlarna 

regelbundet upplever att de är involverade under hela behandlingstiden.  Familjebehandlarna 

kom överens med Anna, Berit och Sara om antalet träffar som skulle ske under 

insatsperioden. Alla tre mödrar upplevde att inledningen av insatsperioden var intensiv och att 

antalet träffar kunde variera mellan två till fem stycken i veckan. Samtliga mödrar tyckte att 

de blev sedda och att familjebehandlarna tog sig tid att lyssna på dem. Löwenborg och 

Sjöblom (2009) beskriver i sin studie att de familjer som kände sig hörda, sedda och fick 

utrymme att tänka fritt gav bättre resultat och större framgång. Berit berättar att hon och 

hennes barn fick varsin kontaktperson ur familjebehandlingsteamet och tyckte det var bra 

eftersom barnets humör skiftade. Återigen visade familjebehandlarna sin flexibilitet när det 

gällde Berits barn som försökte manipulera och få sin vilja igenom.  

4.2.3 FAMILJEBEHANDLINGENS FRAMGÅNG OCH MOTGÅNG 

Anna upplever att både hon och det äldsta barnet har kunnat prata med teamet om allt som 

varit viktigt. Hon tycker att det har varit med bra med både manlig och kvinnlig 

familjebehandlare. Anna känner sig sedd och har förtroende för familjebehandlarna och 

känner sig trygg med dem. Hon berättar att de alltid har tagit sig tid för henne och för barnen. 

Anna upplever att familjebehandlarna har varit som ”coacher” till henne som förälder. Anna 

menar att hon får större chans att klara sig själv genom stödet från familjebehandlarna på 

hemmaplan. ”Genom att få insats på hemmaplan minskar man risken att barnet blir placerad 

utanför hemmet”. Anna berättar att barnen har fått vara delaktiga under hela insatsen och att 

familjebehandlarna har ägnat mycket tid åt att göra aktiviteter tillsammans med barnen. Hon 

tycker att teamet har ställt upp på henne under hela insatstiden. Anna kommer inte på något 
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speciellt som hon skulle ha velat ändra på eller har saknat. Anna tycker att familjebehandlarna 

har varit konkreta i de direkta situationer som har varit. När familjebehandlarna har kommit 

med kritik till familjen har de framfört denna direkt i situationen men på ett sakligt sätt. Hon 

har upplevt kontakten mellan henne och familjebehandlarna som lättsam och de har kunnat 

skämta med varandra under hela insatsperioden. 

 

Berit tycker att hon har kunnat prata med familjebehandlingsteamet om allt och att ”de blev 

som en i familjen”. ”Jag var glad att familjebehandlarna fanns där för mig så att jag fick kraft 

att klara av situationen”. Varje helg tillbringade barnet sin tid hos en stödfamilj, vilket gav 

Berit tid att samla kraft och vila ut. Barnet uppskattade familjebehandlarna när de gjorde 

aktiviteter tillsammans utanför hemmet som exempelvis att fika. Barnet ville bara göra 

aktiviteter på sina villkor, annars var inte barnet intresserad att spendera tid tillsammans med 

familjebehandlarna. Enligt Berit ansåg inte barnet att det hade några problem och det gjorde 

det svårare att lösa barnets problem. Berit upplevde att hon fick konkreta tips och strategier av 

teamet när det var som mest kaotiskt. Hon var medveten om att förändringar sker långsamt 

och anser att familjebehandlarna inte kunde ha gjort på något annat sätt. Trots alla försök och 

medel till att uppnå en förändring uteblev resultatet enligt Berit. ”Det är bra att det finns ett 

sånt här familjebehandlingsteam. Det har varit bra på alla fronter, annars har man ju gått 

under själv. Fast man har vänner och släkt här så kan man ju inte, jag menar, de har ju sina 

familjer att ta hand om och inte orkar man sitta där och tjafsa med mina problem då” 

 

Sara tycker att hon har kunnat prata om allt med familjebehandlarna, även om saker som har 

varit av privat karaktär. Hon berättar att familjebehandlingsteamet kunde komma med tips och 

råd som hon inte alltid hade efterfrågat. Det negativa med familjebehandlarna var att de var 

lite för familjära. ”Det var som om det vore gamla bekanta på besök” och på så sätt kunde de 

tappa sin professionalitet och objektivitet enligt Sara. Hon tyckte att socialsekreteraren var 

mer objektiv och kunde se helheten. Sara berättar att hon inte kan komma på något som 

familjebehandlarna skulle kunna gjort annorlunda. I efterhand tycker Sara att 

familjebehandlarna skull ha fokuserat mer på barnet än på henne. Hon tycker att de borde ha 

etablerat mer kontakt med barnet.  

 

Hon tycker familjebehandlarna inte lyssnade tillräckligt på familjernas önskemål samt vad 

som var problemet i familjen. Sara önskar att familjebehandlarna kunde ge familjerna 



Melander Elisabeth, Tjernberg Camilla 

 

 25

utrymme att själv utveckla tanken om vad som är problem och hur de ska lösas istället för att 

kommer med en alltför snabb lösning. Efter att ha funderat på frågan om motgångar svarade 

Sara att hon var besviken eftersom hon inte fick den hjälp som hon behövde. Enligt Sara har 

barnet än idag inte förstått anledningen till varför familjebehandlarna tillbringade tid med 

familjen. Hon berättar att barnet har en förmåga undvika problem som blir för känsliga ”det 

man inte pratar om finns inte”.  

4.2.3.1 ANALYS 

Samtliga tre mödrar upplevde att familjebehandlarna var engagerade och positiva. Utifrån 

tidigare studie av Westring Nordh (2006) framkom det att de föräldrar som var nöjda med 

familjebehandlingen tyckte att familjebehandlarna var engagerade, medan de familjer som var 

mindre nöjda med resultatet tyckte varken eller. Det framkom även att familjerna upplevde 

det som positivt att ha familjebehandling på hemmaplan under trevliga och trivsamma 

förhållanden. Anna, Berit och Sara tyckte alla det var både praktiskt och lättsamt att ha 

familjebehandlarna hos sig. Genom att ha familjebehandling på hemmaplan har 

familjebehandlarna lättare att se samspelet mellan familjemedlemmarna. Precis som Bons och 

Sternudd (2004) beskriver flyttar man fokus från individen till att se interaktioner mellan 

människor emellan. Anna och Berit mottog konkreta tips och råd och olika strategier för att 

lösa problemen. För Anna och Berit bidrog råd och stöd till att de fick kraft till att orka med 

vardagen. Sara mottog till viss del råd och tips från familjebehandlarna men upplevde 

samtidigt en irritation över de råd som inte efterfrågats av henne. Enligt Löwenborg och 

Kamsvåg (2006) blir resultaten mer bättre om familjerna får möjlighet att påverka insatsen. 

Socialstyrelsens tillsyn i Västra Götaland visar att familjer som är delaktiga i insatsens 

utformning ofta har positiva upplevelser och bemötande av personalen. Även om 

familjebehandlarna inte fanns fysiskt tillgängliga dygnet runt när mödrarna hade det som mest 

kaotiskt upplevde de en trygghet i att kunna nå personalen per telefon. De mödrar som hade 

familjebehandlare av både manligt och kvinnligt kön upplevde det som fördelaktigt med tanke 

på fädernas frånvaro för barnen. Motgångarna ur mödrarnas perspektiv såg olika ut, Anna var 

i stort sett nöjd med insatsen och vad familjebehandlarna hade åstadkommit när det gällde 

barnen. I Berits fall var hon nöjd fastän förändring uteblev. Berits barn är återigen placerat, 

men Berit har åter fått en fungerande vardag. Sara var relativt nöjd med familjebehandlarnas 

arbete men upplevde att deras familjära sätt stundvis kunde bli för familjärt.  
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4.3 INTERVJU MED FAMILJER EFTER AVSLUTAD INSATS 

4.3.1 INSATSENS AVSLUT 

Anna berättar att insatsen avslutades när familjen började fungera, ”det flöt på”, och att 

familjebehandlarna inte längre behövde närvara. Sista mötet med familjen bjöd 

familjebehandlarna barnen på fika och gick igenom de arbetskort som barnen tidigare hade 

gjort. Familjebehandlingsteamet gav barnen beröm samtidigt som de påpekade att det var 

viktigt att följa korten fortsättningsvis. Familjebehandlarna hade ett enskilt avslutningsmöte 

med Anna där de gick igenom vilka förändringar som hade ägt rum. Anna berättar att vid 

avslutningen bjöd familjebehandlarna på god mat och hon tyckte att det var ”helt underbart 

och barnen var inte med utan de var på skolan”. Familjebehandlarna och Anna pratade 

igenom positiva förändringar och diskuterade vad hon bör tänka på framöver. Anna berättade 

att hon var nöjd med avslutningen. Anna upplevde att sex månader familjebehandling är för 

kort tid och menar att ”jag skulle vilja ha dem hela tiden och de har varit en stor resurs för 

mig”.  

 

Berit tyckte inte att sista mötet var speciellt bra eftersom barnet blev placerat och 

familjebehandlarna kopplades bort. ”Familjebehandlarna blev avkapade från resten av 

familjen”. Berit kände att resterande familjemedlemmar blev lämnade. Berit berättar att hon 

tog kontakt med socialtjänsten och påtalade behovet av att övriga familjemedlemmar skulle få 

hjälp men fick till svars att hon kunde uppsöka en psykolog. Berit kände sig utmattad efter allt 

som hade hänt ”inte en till människa till i hemmet som jag måste sitta och förklara om hur allt 

har varit”. Berit berättar att även det yngsta syskonet hade vant sig vid att ha 

familjebehandlarna hos sig nästan sju dagar i veckan och plötsligt var de borta. ”Det var 

nästan att man själv gick in i väggen, tycker jag”. Berit menar att familjebehandlingens avslut 

kunde ha gjorts på ett smidigare sätt. Trots att Berit fick förlängd familjebehandling räckte 

inte tiden till eftersom behov av hjälp kvarstod. 

 

Sara blev informerad att insatsen skulle avslutas. Hon tyckte ändå att avslutet blev abrupt. 

Sara hade velat ha möjlighet till familjebehandling en längre tid än de sex månader som var 

tilltänkt. Socialsekreteraren och familjebehandlarna var med på sista mötet och tillsammans 

gick man igenom hur insatsen hade fungerat. Sara berättar att hon saknade en uppföljning och 

anser att avslutningsmötet inte var tillräcklig. Enligt Sara borde uppföljningen utföras av 
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socialsekreteraren eftersom denne var lättare att tala med och var mer objektiv. I efterhand har 

Sara reflekterat att ”för en del passar behandlingen men inte för en del”. Sara berättar att hon 

tycker att familjebehandlingens mål kunde vara ännu tydligare för att få fram problemets 

innehåll och vad familjen behövde hjälp med.  

4.3.1.1 ANALYS 

I Bons och Sternudd (2004) studie visade det sig att familjerna saknade en formell avslutning 

och i vissa fall uteblev avlutningen helt. Familjerna i studien hade önskemål om en 

summering av vad de hade åstadkommit och vilka saker som de skulle tänka på för att vara 

förberedda inför framtiden. Annas familj fick en bra avslutning med familjebehandlarna. 

Familjebehandlarna delade upp avslutningen för Annas familj och hon upplevde att 

familjebehandlarna gjorde en summering av insatsen, vilka framsteg som hade gjorts och vad 

hon skulle tänka på i framtiden. Berit saknade en utförligare avslutning. Hon upplevde att 

kontakten bröts abrupt och hade velat att familjebehandlarna fanns där som stöd efter att 

barnet hade blivit återplacerat. Berit menade att det var svårt att förklara för det yngre 

syskonet varför familjebehandlarna var borta ur deras vardag. Enligt Sara tyckte hon att det 

var bra att socialsekreteraren var med på sista mötet med familjebehandlarna.  Hon menade att 

socialsekreteraren stod för en mer objektiv hållning jämfört med familjebehandlarna. Sara 

delar Berits uppfattning om att kontakten med familjebehandlarna avslutades abrupt. Alla tre 

mödrar ansåg att sex månaders familjebehandling var för kort tid för att hinna ta itu med 

problemen. Alla tre mödrar upplevde att resultaten började ge effekt när insatstiden började ta 

slut.  I Westring Nordh (2006) studie framkommer det att familjerna anser att sex månaders 

familjebehandling är för kort tid och menar att tidslängden borde vara mer flexibel. 

4.3.2 KONTAKT EFTER AVSLUTAD INSATS 

Anna tycker att kontakten med familjebehandlarna alltid har varit bra, även efter avslutad 

insats. Hon tycker att det är en fördel att de kände till varandra innan. När de har stött på 

varandra har de alltid hälsat på varandra utan problem. Däremot är hon inte nöjd med hur 

socialsekreteraren har framställt henne i utredningen och känner sig ”uthängd”. Hon tycker att 

hon har fått all skuld som mamma medan hennes ex-man har klarat sig utan större skuld. Hon 

tycker inte att det framkommer i utredningen att det var hon själv som ville göra en ansökan, 

istället hann skolan göra en anmälan. 
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Berit berättar att kontakten med familjebehandlarna var bra men när barnet placerats avtog 

kontakten. Allt eftersom tiden gick blev kontakten med familjebehandlarna mer sporadisk och 

de hade mest kontakt per telefon. Fastän familjebehandlarna inte var involverade i någon 

insats mot hennes familj tog de sig tid att prata med henne och Berit uppskattade att 

familjebehandlarna fanns där för henne ”Åh jag sa att jag kommer ringa er iallafall fastän jag 

inte får”. Berit berättar att hon inte orkade involvera nya människor och ta om hela historien 

igen och hade en stor tillit till familjebehandlarna. 

 

Sara berättar att hon inte har haft någon kontakt med familjebehandlarna efter sista 

avslutningsmötet. Hon påpekar att det ändå känns tryggt att veta att de finns där även om de 

inte längre arbetar med hennes familj. 

4.3.2.1 ANALYS 

Anna har fortfarande kontakt med familjebehandlarna och tycker inte det är besvärligt att 

stöta på familjebehandlarna utanför hemmet. Berit hade precis efter återplaceringen av barnet 

mycket kontakt med familjebehandlarna per telefon men allteftersom tiden gick minskade 

kontakten med familjebehandlarna. Sara har inte haft någon kontakt med familjebehandlarna 

sedan familjebehandlingen avslutades men säger att det känns tryggt att ha vetskapen om att 

de finns där utifall något skulle inträffa. Hon menar att det är både tryggt och bekvämt att 

kunna ringa familjebehandlarna eftersom de känner henne och hennes familj.  

4.3.3 FAMILJESITUATIONEN I NULÄGET  

Anna berättar att bråket mellan barnen har minskat. På skolan har barnen fått en varsin 

resurslärare och det fungerar bra. Anna upplever att hon får mer positiv feedback av 

resurslärarna jämfört med tidigare lärare. Anna är medveten om att hon inte får ha 

resurslärarna på obegränsad tid, men önskar att hon får ha dem så länge det är möjligt. 

Barnens fader bor numera i närheten och kan träffa barnen varannan helg jämfört med tidigare 

då han bodde på annan ort. Hennes ex-man säger sig ha kontroll över barnen men Anna vet 

inte om det stämmer. I dagsläget mår Anna mycket bättre än vad hon gjorde tidigare med 

tanke på hennes hälsa har förbättrats. Barnen har också märkt att hon mår bättre och att hon 

orkar hantera konflikter på ett bättre sätt än tidigare. Anna berättar att hon fick beröm av 

resurslärarna då ett av barnen fick utbrott och hon hanterade det på ett lugnt sätt.  Hon har gått 

upp i arbetstid och ser arbetet som en ”frizon” och glömmer bort alla bekymmer och fokuserar 

på sitt arbete. Ett av barnen tillbringar en helg i månaden hos en avlastningsfamilj. Anna 
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tycker det fungerar bra och barnet trivs hos avlastningsfamiljen. Enligt Anna borde det andra 

barnet också få en avlastningsfamilj, detta har varit en orsak till avundsjuka mellan syskonen. 

Anna tycker att socialsekreteraren borde se till båda barnens behov och bevilja 

avlastningsfamilj till båda barnen.  Återigen tycker Anna att utredningens innehåll var till 

hennes ex-mans fördel och hon menar att saker och ting som gick fel inte enbart berodde på 

henne eftersom barnets fader flyttade ifrån familjen. Anna menar att separationer skadar mer 

än vad vuxna tror och att det är inte så lätt för barnen när det kommer in nya vuxna personer 

in i deras liv.  

 

Berit berättar att barnet fortfarande är placerat och mår relativt bra med tanke på 

omständigheterna. Även Berit mår relativt bra jämfört med tidigare och arbetar. Vid årsskiftet 

påbörjades medicinering mot en diagnos och Berit är lättad över det. Berit berättar också att 

barnet har börjat i skolan igen. Barnets matproblem, att inte äta, återkommer till och från. 

Berit har varit i kontakt med placeringshemmet även om kontakten är ”si och så”. Berits 

kontakt med barnet varierar, ibland vill barnet träffa henne och ibland inte. Berit berättar att 

barnet lägger skulden på henne till varför det blev placerat. Personalen på placeringshemmet 

har enbart kontakt med socialsekreteraren och inte med familjebehandlarna. Berit blir 

uppdaterad av personalen varje vecka om barnets tillstånd. Berit vet inte hur länge barnet 

kommer att vara placerat och prognosen för barnets tillstånd är oviss. Barnet träffar inga 

syskon men har deras telefonnummer, enligt Berit har de inte pratas vid. Berit berättar att hon 

har problem med att förklara för det yngre syskonet vart storasyskonen är.  

 

Sara berättar att hon i dagsläget mår bättre nu än tidigare och att hon arbetar. Barnet mår bra 

och går numera i skolan. Sara tycker att barnet har utvecklats i sin personliga mognad den 

senaste tiden. Tidigare trodde inte skolan att barnet skulle få betyg men i dagsläget 

eftersträvar barnet att slutföra grundskolan med betyg. Barnet har brutit det negativa mönstret 

och tillbringar sin tid med familjen och har nya vänner som inte har ett destruktivt beteende. 

Barnet har en kontaktperson genom socialtjänsten som stöttar barnet. Enligt Sara hittar de på 

roliga aktiviteter tillsammans och det har fått barnet mer motiverat att sköta skolarbetet. Sara 

berättar att bråken har minskat och att barnet inte dricker alkohol längre. Om det uppstår 

konflikter mellan Sara och barnet kan de lösa konflikterna bättre än tidigare ”ett konkret 

exempel är när sonen spelar TV-spel och jag säger åt honom att dämpa sig, då stänger han 

dörren istället för att börja bråka”. Sara berättar att hon har en relativ god kontakt med 
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barnets pappa men att han har enligt Sara har svårigheter att prata om problem. Även om Sara 

har en relativ god relation till barnets pappa har hon fått tagit allt ansvar när barnet har haft 

problem och därmed har hon känt sig ensam. Enligt Sara har barnet olika beteenden beroende 

på om barnet umgås med fadern eller henne själv, därför ser inte fadern problemen på samma 

sätt som Sara. Enligt Sara har barnet och fader en god relation till varandra.  

4.3.3.1 ANALYS 

Anna berättar att hennes hälsa är bättre och barnen beter sig någorlunda bättre. Det händer 

fortfarande att hennes barn får utbrott, men skillnaden idag jämfört med tidigare är att hon har 

ork och strategier att kunna hantera situationen. Barnens fader bor numera i samma stad och 

enligt Anna har barnen fått en bättre relation till honom. Anna tror fortfarande att ena barnet 

eventuellt har en diagnos och inväntar utredning. Berits barn blev återplacerat och hon har 

kontinuerlig kontakt med barnet och med personal på boendet. Hon bor i dagsläget med det 

yngsta barnet och mår efter omständigheterna bra. Enligt Berit fungerar hon bra i vardagen 

både med arbetet och i hemmet. Payne (2008) menar att barnet skapar sin identitet i sociala 

relationer genom att lära sig hur andra människor beter sig. Sara berättar att barnet numera går 

i skolan och har ett umgänge som är mer positivt utvecklande. Hon upplever att barnet mår 

bättre, har mognat och är mer harmoniskt. Relationen mellan Sara och barnets fader är bättre 

än tidigare och barnet spenderar mer tid tillsammans med honom än tidigare. Sara säger själv 

att hon mår mycket bättre nu än tidigare och att hon planerar för framtiden på ett sätt som hon 

tidigare inte kunnat.  

4.3.4 FAMILJEBEHANDLINGENS BETYDELSE 

Anna beskriver familjebehandlarna som ”fantastiska” och att de har hjälpt henne till 

förbättringar. Anna säger att ”hon inte hade suttit där utan dem”. Anna kan tänka sig 

genomgå liknande behandling men medger att det inte är roligt att ha familjebehandling varje 

år. Hon skulle helst vilja slippa att ha kontakt med socialsekreterare men inser samtidigt att 

kontakten behövs för att få insatsen beviljad. Anna berättar att hon vill att familjen skall ”flyta 

på” men menar att det är bra att det finna hjälp att tillgå. Hon anser att det är viktigt att 

”socialsekreterare ser till situationen och att det inte bara går efter boken”. Hon berättar att 

hon kan rekommendera familjebehandlingen till andra familjer som befinner sig i likvärdig 

situation. Anna berättar att familjebehandlingsteamet har hjälpt henne att prioritera hälsa, 

arbetsupplägg och ”coachat” henne.  
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Berit skulle kunna tänka sig genomföra samma behandling och har rekommenderat 

familjebehandling till andra familjer. Hon skulle inte vilja förändra den hjälp hon har fått och 

menar att ”alla problem är så olika från barn till barn”. Berit berättar att situationen 

förmodligen skulle ha varit annorlunda om hon inte var ensamstående, då hade hon haft en 

vuxen som bollplank och stöd. Enligt Berit har familjebehandlarna ersatt den rollen och 

fungerat som bollplank och stöd. ”Som ensamstående vet man inte i förväg hur man skall 

hantera problemen i de situationer som uppstår”. 

 

Sara kan rekommendera behandlingen till andra familjer som är i liknande situationer. Hon 

kan tänka sig genomföra samma behandling beroende på hur hennes tillstånd är. Vid den 

tidpunkten då hon behövde hjälp med barnet var hennes tillstånd dåligt. Om det skulle uppstå 

problem med barnet under nuvarande förutsättningar menar hon att hon skulle hantera 

situationen bättre än jämfört med tidigare med anledning av att hennes tillstånd är bättre. Sara 

berättar att familjebehandlarna gjorde ett bra arbete och fanns till hands ”när det var som 

värst”. Hon tycker att familjebehandlarna skulle ha haft mer mandat att kunna påverka 

skolans verksamhet men är samtidigt medveten om att de inte besitter den beslutspositionen. 

Sara tror att familjebehandlarna arbetar bättre med yngre barn än med äldre barn för att yngre 

barn är lättare att få kontakt med. Hon har lärt sig olika strategier som hon kan koppla till 

barnets beteende ”nu är det därför han gör som han gör”. Det har lett till att barnet har lugnat 

ner sig och hon likaså. Hon uppger att barnet mår bättre och kan vara sig själv. Sara tycker att 

familjebehandlarna och socialsekreteraren har utfört ett bra arbete utifrån de förutsättningar 

som de har haft. Hon tycker att skolan har brustit i sitt ansvar mot hennes barn eftersom de 

bland annat gjorde jämförelser med det äldre syskonet ”det här klara ju du, det här klarade 

…”. Sara tycker att skolan har betett sig opedagogiskt.  

4.3.4.1 ANALYS 

Westring Nordh:s (2006) studie beskriver att föräldrars relationer har förbättrats i familjer 

efter familjebehandling och de efter behandling har fått lättare att prata med varandra utan att 

hamna i konflikt. Ungdomarna i Westring Nordh (2006) studie berättar att de har fått bättre 

kontakt med varandra i familjen och att föräldrarna kommunicerar med varandra än tidigare. 

Anna berättar att konflikterna har minskat genom familjebehandlarnas strategier. Anna har 

uttryckt att hon inte skulle ha klarat sig igenom kaoset med barnen utan familjebehandlarnas 

stöd. Anna berättar att familjebehandlingsteamet har hjälpt henne att prioritera hälsa, 

arbetsupplägg och coachat henne. Berit uttrycker att hon inte skulle vilja förändra något av 
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familjebehandlingen och säger att familjebehandlarna har varit det stöd och bollplank som 

hon saknat. Hon menar att det förmodligen skulle ha varit annorlunda om hon hade haft någon 

annan vuxen person vid sin sida. Sara berättar att hon i stort sett är nöjd med 

familjebehandlingen och kan tänka sig att söka hjälp igen beroende på hennes välmående. 

Sara menar att om detta hade inträffat i dagsläget hade hon förmodligen inte ansökt om 

familjebehandling eftersom hon känner sig starkare än tidigare. Sara anser att 

familjebehandlarna skulle ha större mandat att påverka i andra verksamheter, exempelvis 

skolan. 

4.4 SAMMANFATTNING AV ANALYS 

Under 1990-talet ökade öppenvårdverksamheterna eftersom institutionsplaceringarna blev 

ifrågasatta i fråga om resultatets effekt på behandlingen. Forkby (2005) menar att det är 

skadligt för barn att vara institutionsplacerade. Genom att välja familjebehandling på 

hemmaplan gör samhället en kostnadsbesparing istället för att låta barnet vara 

institutionsplacerat (Forkby, 2006). Sverige har ett relativt lågt antal barn som blir 

omhändertagna till vård utanför hemmet. När socialtjänsten verkställt alla familjeinsatser och 

resultatet uteblivit kan eventuellt ett omhändertagande ske. Familjebehandlarna i denna studie 

gjorde allt de kunde, men Berits barn blev ändå återplacerat eftersom resultatet uteblev.   

FoU-rapporternas utvärderingsresultat visade att familjerna upplevde familjebehandlarna som 

professionella och engagerade. Samtliga familjer i FoU-rapporterna uppgav att relationerna 

sinsemellan i familjen hade förbättrats efter avslutad familjebehandling. Anna, Berit och Sara 

uppgav att de tyckte att familjebehandling är en bra insats som har hjälpt dem till en 

fungerande vardag och förbättrat relationerna inom familjen. Familjebehandlarna i denna 

studie upplevdes av samtliga tre mödrar som kamratliga och familjära. Anna uttryckte sig att 

familjebehandlingen har gett henne en andra chans att kunna klara sig själv utan att barnen 

blir placerade. Anna, Berit och Sara har alla berättat att familjehandlarna har fungerat som en 

avlastning och de har haft en betydande roll när det har varit som mest kaotiskt i deras liv. 

Alla tre mödrar påtalar att familjebehandlarna har gett dem konkreta råd och stöd. Sara 

uttrycker att hon inte alltid har uppskattat de råd som hon har fått eftersom hon inte har 

efterfrågat råden. 

 

Anna, Berit och Sara var alla ensamstående föräldrar i familjebehandlingen. Detta bidrog till 

att de tre fick bära ett stort ansvar utan stöd av barnens fäder. Berit menar att 
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familjebehandlingsresultatet skulle ha sett annorlunda ut om hon hade haft en partner att 

kunna utbyta tankar och diskussioner med.  Braver och Griffin (2000) menar att fäder som är 

delaktiga i sina barns liv även har lättare att engagera sig i behandling medan fäder som är 

frånvarande är svårare att involvera. Siebel (2008) menar att fäder som är frånvarande ofta 

mister sin föräldraauktoritet. Enligt Anna och Sara har barnen olika beteenden hos sina fäder 

än hemma. Sara tror att det kan bero på att hon och fadern inte delar samma synsätt kring vad 

som kan vara orsak till problemen.  

 

Löwenborg och Kamsvåg (2006) menar att det är viktig att familjeinsatser sker i ett tidigt 

stadium för att rätt stöd och hjälp ska kunna erbjudas. Det är viktigt för familjerna att bli 

hörda, förstådda och befriade från skuld och skam. Anna, Berit och Sara kände att de kunde 

kommunicera med familjebehandlarna och att familjebehandlarna lyssnade aktivt. 

Familjebehandlarna lyfte fram familjens resurser och detta resulterade till framgångsrika 

beteendemönster (Hansson, m.fl. 2004). När individen i olika möten kontronteras med sina 

problem och individen upplever problemen som begripliga, hanterbara och meningsfulla 

frambringas en känsla av sammanhang (KASAM) (Gassne, 2008). 

 

Anna, Berit och Sara har idag en någorlunda fungerande vardag där de alla tre har återgått till 

arbete. Samtliga barn hos familjerna mår bättre i och med att de har fått rätt hjälp och stöd för 

klara av sin vardag. Samtliga barn i denna studie går i skolan. Annas barn har fått resursstöd i 

skolan och fungerar bättre både i skolan och i hemmet. Berits barn är i dagsläget medicinerat 

mot diagnos och är under vård. Saras barn mår bättre än tidigare och har bättre kontakt med 

familjen. Samtliga tre mödrar vill inte ha familjebehandlingen ogjord och menar att de 

förmodligen inte skulle vara i den situation de befinner sig idag utan 

familjebehandlingsteamet. Anna, Berit och Sara kan alla rekommendera familjebehandling till 

andra familjer i liknande situation. Både Anna och Berit har rekommenderat 

familjebehandlingsteamet i deras bekantskapskrets.  

 

5 DISKUSSION 

Ur författarnas studie framkommer det inga större skillnader i resultatet jämfört med tidigare 

forskning, denna bekräftar snarare tidigare resultat. Sammanfattningsvis visar studiens resultat 

att de mödrar som deltagit i familjebehandling främst har haft problem inom familj och skola. 
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Studien överensstämmer med Löwenborg och Kamsvåg (2006) och Löwenborg och Sjöblom 

(2009) som menar att relations- och skolproblem är de största problemen inom familjen. 

Samtliga tre mödrar i studien bekräftar att familjebehandlingen på hemmaplan har en stor 

betydelse för att få familjen att fungera i vardagen. Författarnas studie bekräftar FoU-

rapporten Familjekrafts fortsatta utveckling och familjebehandlingens långsiktiga effekter 

som visar att familjebehandling på hemmaplan upplevs positivt och myndighetsupplevelsen 

försvinner. Det framkom att familjebehandlarna lyckades få mödrarnas förtroende och därmed 

lyckades skapa ett nära samarbete. Även om resultatet i vissa fall uteblev menar mödrarna att 

de inte skulle ha hanterat situationen utan familjebehandlarna. Familjebehandlingsresultatet i 

studien visar att samtliga mödrar och barn gör relationsmässiga förbättringar inom familjen, 

skola och utanför hemmet. I resultatet framkom att mödrarna ansåg att avslutningen av 

familjebehandlingen var för abrupt. I FoU-rapporterna framkommer det att familjerna önskar 

en långsammare avslutning av familjebehandlingen. Detta för att alla familjemedlemmar ska 

hinna förstå och bearbeta den process som de varit delaktiga i. Mödrarna i studien bekräftar 

att de saknar en mer långsam utfasning av familjebehandlingen för att undvika det tvära 

avslutet. Samtliga tre mödrar i studien påtalar att familjebehandlingstiden är för kort tid att 

hinna lösa alla problem och att familjebehandlingstiden bör vara mer flexibel än sex månader. 

Enligt Payne (2008) är systemteorin ett system där familjemedlemmarna påverkar varandra. 

Problemen inom familjen är ofta komplexa och påverkar familjemedlemmarna emellan och är 

därmed tidskrävande.   

 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för mödrars erfarenhet av familjebehandling 

på hemmaplan i en kommun i Sverige. För att uppnå syftet intervjuades tre mödrar som har 

haft familjebehandling under 2009. I och med att mödrarna har fått komma till tals och 

beskrivit sina erfarenheter av familjebehandling anser författarna att syftet och 

frågeställningarna har blivit besvarade. Mödrarnas erfarenheter delades upp i tre huvudteman: 

före-, under- och efter avslutad insats. Författarna har genom studien redovisat, belyst och 

diskuterat mödrarnas erfarenheter av familjebehandling på hemmaplan i och med att de har 

fått kommit till tals i kapitel 4, resultat och analys. För att få ta del av mödrarnas erfarenheter 

av familjebehandling såsom tankar, känslor och åsikter ansåg författarna i denna studie att 

kvalitativ metod var det mest lämpliga tillvägagångssättet. Författarna valde halvstrukturerade 

frågor som innebar en kombination av riktade- och öppna frågor. Halvstrukturerade frågor 

innebar att mödrarna fick möjlighet att berätta fritt men samtidigt under ordnade förhållanden. 
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Samtidigt kan författarna se vissa svårigheter i att jämföra mödrarnas erfarenheter av 

familjebehandling eftersom följdfrågorna ser olika ut, detta påverkas även av vilken kunskap 

och erfarenhet intervjuaren besitter och vem intervjupersonen är. För att få mödrarna att 

lämna ut sig själva fick författarna balansera mellan att bjuda på sig själva och samtidigt hålla 

en professionell nivå. Kvalitativ metod är ett bra tillvägagångssätt för att ta reda på 

intervjupersonens tankar och upplevelser på ett detaljerat sätt som inte skulle komma fram 

genom kvantitativ studie. 

 

Resultatet i denna studie visar att familjebehandling på hemmaplan har en positiv påverkan på 

relationer mellan familjemedlemmar, beteende- och skolproblematik. Mödrarna i denna studie 

har med hjälp av familjebehandling kunnat prioritera, kommunicera och samarbeta både inom 

familjen och utanför familjen. Författarna har främst valt att lyfta fram det professionella 

förhållningssättet, avslutningen och tidslängden av familjebehandlingen som framkom ur 

resultatet. I studien framkommer att familjebehandlarnas professionella förhållningssätt gör 

att de upplevs som kunniga, familjära och förtroendeingivande. Det framkom i studien att de 

mödrar som behövde extra bollplank uppskattade det familjära förhållningssättet, medan de 

mödrar som eftersökte professionellt förhållningssätt ville få ett mer objektivt bemötande. 

Familjebehandlarnas flexibla arbetssätt med föräldrar och barn har haft stor betydelse i 

samarbetet och för de överenskomna träffarna. Tillgängligheten har i studien framkommit 

som en viktig faktor det vill säga att föräldrarna har haft regelbunden kontakt med 

familjebehandlarna som har haft positiv påverkan i familjen. Detta överensstämmer med 

tidigare forskning som visar att familjer som upplever familjebehandling på hemmaplan ser 

detta, och att träffas under trivsamma förhållanden, som positivt (Westring Nordh, 2006). 

Fastän familjebehandlarna i studien inte funnits tillgängliga fysiskt dygnet runt har de ändå 

funnits tillgängliga per telefon. Mödrarna känner ändå en trygghet tack vare att 

familjebehandlarna finns anträffbara per telefon. Det som också tydliggjordes i resultatet var 

att mödrarna ansåg att familjehandlingen slutade abrupt. Familjen hann inte mentalt ställa om 

sig på att familjebehandlarna inte längre var involverade i familjen. Deras känsla av det 

plötsliga avslutet efterlämnade en känsla av ensamhet. Mödrarna efterfrågade en långsammare 

utfasning och uppföljning av familjebehandlingen. Forskning visar att familjer önskar en 

sammanfattad avslutning med summering av vad familjerna har åstadkommit och vad 

familjerna bör tänka på i framtiden (Bons & Sternudd, 2004). Familjebehandlarna i denna 

studie fick prioritera de mest akuta problemen för att hinna med att genomföra 
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familjbehandling under sex månaders tid. Detta innebar att sex månaders familjebehandling 

åtgärdade en del av problematiken, men att vissa problem kvarstod. Detta kan eventuellt 

resultera i att familjerna kan återaktualiseras hos socialtjänsten framöver.  Tidigare forskning 

bekräftar att sex månaders familjebehandling är för kort tid för att man ska hinna ta itu med 

alla problem (Westring Nordh, 2006). 

 

Författarna kunde även reflektera över att om familjeinsatser bygger på frivillighet kan det 

ändå finnas ett osynligt tvång i och med att föräldern känner sig pressad att anta erbjudandet 

om familjebehandling. Det ligger i människans natur att vilja klara sig själv, om detta inte 

längre är möjligt ställs man inför ett val – antingen tar man mot hjälp eller inte. Det man kan 

anta är att de personer som är motvilligt inställda till hjälp känner sig pressade i och med 

rädslan att få sitt barn omhändertaget. Författarna är oerfarna inom kunskapsområdet gällande 

familjebehandling och tillvägagångssättet av intervjuerna, detta kan enligt författarna påverka 

studiens resultat negativt.  I tidigare forskning har man fått med fädernas, mödrarnas och 

barnens erfarenheter av familjebehandling. I denna studie har endast mödrar kommit till tals, 

detta gör att studiens relevans minskar eftersom fädrens och barnens röster inte framkommit. 

Detta resulterar i att studien blir vinklad eftersom endast en förälder får sin röst hörd. Även 

barnperspektivet försvagas i och med att barnen inte blev intervjuade. En annan aspekt att ta 

hänsyn till var att författarna utförde arbetet under en begränsad tid, detta innebar att studiens 

omfattning i storlek begränsades. Urvalet varierade när det gällde allvarlighetsgraden i 

familjernas problematik och vad problemen bottnade i. Skillnaderna mellan författarnas studie 

och en FoU-rapport är genomförandetiden samt att en FoU-rapport är mer gedigen och bidrar 

till samhällsforskning över hela Sverige. En FoU-rapport har en längre tidshorisont samt 

kunnig och erfaren personal. Även om studien inte är av samma dignitet som en FoU-rapport 

bidrar studien till en ytterligare bekräftelse om familjebehandling som överensstämmer med 

tidigare forskning. Genom förfrågan av kommunen kommer studiens resultat förmodligen 

vara av stort intresse. Studien om mödrars erfarenheter av familjebehandling kan förmodligen 

bidra till kunskap och ligga till underlag till eventuella förbättringar. 

  

Författarna kan konstatera att en förfrågan kan innebära både möjligheter och svårigheter men 

övervägande positiva fördelar. Genom kommunens förfrågan om att genomföra studie om 

föräldrars erfarenheter av familjebehandling på hemmaplan uppstod ett antal metodproblem 

En förfrågan kräver ett samarbete mellan författarna och socialtjänsten. Eftersom författarna 
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inte enbart själva bestämmer över uppsatsens innehåll uppstår praktiska begränsningar. 

Författarna hamnade i en beroendesituation i och med att författarna var beroende av 

socialtjänsten för att komma i kontakt med mödrarna. Om mödrarna inte hade velat delta i 

studien hade författarna inte kunnat genomföra studien och därmed blev situationen sårbar. 

Samtidigt var socialtjänsten beroende av författarna eftersom socialtjänsten var initiativtagare 

till förfrågan. Ett annat dilemma som uppstod i studien var avidentifieringen med tanke på det 

låga antal familjer som deltog i studien samt att socialtjänsten har viss möjlighet att kunna 

identifiera mödrarna.  

 

Författarnas slutsats av familjebehandling på hemmaplan är att det är en viktig insats för att 

familjerna ska lyckas lösa sina problem. I studien framkommer det att familjebehandling leder 

till förbättringar inom familj och skola. Studien visar också att mödrarna var nöjda med 

samarbetet med familjebehandlarna. Mödrarna känner sig sedda och prioriterade av 

familjebehandlarna. Familjebehandlarna har en betydelsefull roll i och med att de finns 

tillgängliga för avlastning när situationen är som mest kaotisk. Familjebehandlingen har en 

stor betydelse för att få familjers vardag att fungera. Samtliga tre mödrar kan tänka sig att 

genomföra liknande familjebehandling om de skulle uppstå ett nytt behov. De kan dessutom 

rekommendera familjebehandling till andra föräldrar i liknande situationer.  

 

Författarna kan konstatera att det finns tidigare forskning om familjebehandling och om 

familjers erfarenheter av familjebehandling på hemmaplan. En framtida studie skulle kunna 

rikta in sig mer på fäderna och barnperspektivet med tanke att det är flest mödrar som deltar i 

forskningen. Ur studien framkom det att sex månaders familjebehandling var för kort tid, även 

forskning bekräftar detta fenomen. Författarna skulle tycka det var intressant att ta reda på om 

det finns skillnader mellan familjebehandlingens resultat som utförs på kort tid kontra längre 

tidsperiod. Forskning om familjebehandling på hemmaplan kommer alltid vara en färskvara. 

Därmed kommer familjebehandlingens utveckling vara beroende av forskning för att kunna 

ge familjerna den rätta hjälpen.  
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Bilaga 1 

 

INLEDANDE INFORMATION TILL INTERVJUPERSONERNA 

 

1. Presentation av författarna. 
2. Bakgrundsinformation (insats under 2009), vad intervjun syftar till? Vad 

vi främst är intresserad av att få veta (deras uppfattning om insatserna). 
3. Tid, hur lång intervjun kan komma att vara 
4. Tillvägagångssättet, hur går det till praktiskt  
5. Intervjuresultatet, hur det kommer att användas och vilka som kommer 

att ta del av det. 
6. Etiken, Tystnadsplikt, anonymitet, hur länge intervjumaterialet kommer 

att bevaras.  
7. Intervjupersonens rättighet att ha möjlighet att ställa frågor efter 

intervjun samt rätten att avbryta intervjun före, under eller efter 
intervjun. 

8. Hur intervjun är upplagd, inledande frågor samt före- under- och efter 
insats samt att vi har tre teman som är genomgående i intervjun som 
handlar om bemötande, kunskap och utförande i praktiken.   
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INTERVJUGUIDE - FAMILJERNA 

 

 INLEDANDE FRÅGOR: 

 

1. Hur känner du/ni inför att delta i denna studie av oss socionomstudenter genom 
socialtjänsten? 

 

2. Vad har du/ni för förväntningar av intervjun? 
 

3. Beskriv orsaken/problemet till att du/ni var i kontakt med socialtjänsten som 
resulterade till familjeinsats?  
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FÖRE INSATS 

4. Hur såg er familjesituation ut före insats? 
 

5. Hur gick det till när ni blev erbjuden familjebehandling?  
 

6. När du/ni blev erbjudna familjebehandling, blev det tydligt för dig/er vad 
behandlingen innebar? Förstod barnet/ungdomen vad insatsen innebar? 

 

7. Vad fick er att tacka ja till familjebehandlingen? 
 

8. Berätta om de förväntningar du/ni hade på insatsen innan den påbörjades? 
 

9. Vad ansåg Du/ni var det viktigaste att få hjälp med?  
 

10. Minns du hur kontakten var i första mötet med familjebehandlingsteamet? 
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 UNDER INSATS 

 

11. Berätta hur det gick till när ni fick hjälp av familjebehandlingsteamet?  
 

12. Vilka möjligheter hade ni som familj att kunna påverka insatserna innehåll? 
 

13. Berätta hur er kontakt med familjebehandlingsteamet såg ut? 
  

14. De antalen träffar och överenskomna tider, har de varit tillräckliga?  
 

15. Under arbetes gång, kände ni att ni hade behov att ta kontakt med 
familjebehandlarna utöver den överenskomna tiden? Var det i så fall lätt att få tag i 
dem? 

 

16. Var familjebehandlingsteamet tydliga med er arbetsplan och vilka mål som fanns?  
 

17. Tycker ni att ni har kunnat prata och ventilerat era tankar för 
familjebehandlingsteamet i lugn och ro?  

 

18. Vad tycker du/ni/barnet/ungdomen har fungerat bra med familjebehandling på 
hemmaplan? 

 

19. Beskriv de som fungerande mindre bra eller inte fungerade alls? 
 

20. På vilket sätt kunde man ha gjort annorlunda? Är det något du/ni/barnet/ungdomen 
har saknat? 

 

21. Om du skulle sammanfatta dina intryck av familjebehandling av 
familjebehandlingsteamet, hur skulle du då uttrycka dig? 
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 EFTER AVSLUTAD INSATS 

 

22. Hur gick det till när familjebehandlarna avslutade familjebehandlingen?  
 

23. Hur har kontakten varit efter avslutad insats? 
 

24. Hur ser er familjesituation ut i dagsläget efter avslutad insats? 
 

25.  Skulle ni kunna tänka er genomföra samma insats igen?   
 

26. Skulle du/ni kunna rekommendera insatsen för någon annan familj? 
 

27. Vilken betydelse har familjebehandling haft för er som familj? 
 

28. Om du/ni skulle söka hjälp igen, hur skulle du/ni vilja ha det då? 
 

29. Nu är vi färdiga med våra frågor, är det något mer du vill tillägga? 
 


