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”NYCKELN TILL LÄRANDE” 
 En brukarutvärdering av Nyckelgårdens behandlingshem 
 
Sammanfattning  

Nyckelgården är ett HVB-hem med inriktning på behandling av föräldrar och barn. Den 
primära anledningen till att familjer placeras är omsorgsbrist hos föräldrarna. Detta innebär 
vanligen föräldrarnas svårigheter att kontrollera sina egna känslor och frustrationer, vilket har 
lett till en oförmåga att prioritera barnens känslomässiga behov. Nyckelgården erbjuder 
kvalificerad behandling i förälder-barnrelationen och arbetar även med svårigheter knutna till 
självutveckling, social kompetens och nätverk. Syftet med vår studie var att utvärdera 
Nyckelgården för att arbetet där ska kunna utvecklas och förbättras. Vi har genomgående 
utgått från ett brukarperspektiv för att förmedla tidigare klienters upplevelse av sin vistelse på 
behandlingshemmet. De frågeställningar som konkretiserar vårt syfte är; Hur har tidigare 
klienter upplevt bemötande och möjlighet till delaktighet under sin vistelse på 
behandlingshemmet? Har tidigare klienter upplevt någon form av förändring i sin livssituation 
till följd av familjebehandlingen? Vad upplevde tidigare klienter som mest givande under 
behandlingstiden och vad behöver förbättras? För att uppnå syftet med studien har vi genom 
kvalitativ metod genomfört intervjuer med fem av Nyckelgårdens tidigare klienter. Resultatet 
av intervjuerna har analyserats utifrån två teorier; Aaron Antonovsky’s teori om KASAM 
samt John Bolwby’s anknytningsteori, vilken Kari Killén utgår ifrån i sitt resonemang om 
professionell-klient relationen. Utvärderingen visar att respondenterna har upplevt delaktighet 
under sin behandling och att detta i flertalet fall har bidragit till motivation under 
behandlingsprocessen. Vidare visar resultatet att personalens förmåga att lyssna och visa 
empati upplevs som viktigt för respondenterna. Det mest givande med behandlingen 
upplevdes vara att de fick verktyg i form av kunskap för att bättre hantera sin föräldraroll 
samt hjälp till självhjälp i sin övriga livssituation. Majoriteten av respondenterna uttryckte att 
de upplevt positiva förändringar till följd av Nyckelgårdens behandling i form av mer 
fungerande relation och bättre samspel med sina barn. Vår slutsats av resultatet är att 
Nyckelgården är en väl fungerande verksamhet och att personalen fortsatt bör reflektera över 
sin förmåga att lyssna, visa empati samt bekräfta klienter i sin föräldraroll.  
 
 
Nyckelord: Familjebehandling, HVB-hem, bemötande, delaktighet, professionell-klient 
relation 
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”THE KEY TO LEARNING” 
 An clientoriented evaluation of Nyckelgården treatment home 
 
  
Abstract  
 
Nyckelgården is a treatment home that focuses on family preservation. The primary reason for 
placing families is care shortage from the parents. This means that parents display difficulties 
controlling their emotions and frustrations, which have led to an inability to prioritize the 
emotional needs of the children. Nyckelgården offers qualified treatment of the parent-child 
relationship and also work with difficulties regarding self-development, social abilities and 
social networks. The aim of our study was to evaluate Nyckelgården in order to develop and 
evaluate their work. Throughout our evaluation we originated from a client’s perspective in 
order to convey former clients experience of their time spent at the treatment home. The 
questions of issue have been; how have former clients experienced refutation and ability to 
participate during their stay at the treatment home? Have former clients experienced any kind 
of change in their life situation related to the family treatment? What did former clients 
experience to be most rewarding about their stay and what is in need of improvement? In 
order to attain the aim of the study we have trough qualitative method performed five 
interviews with former clients of Nyckelgården. The result of the interviews have been 
analyzed with the help of two theories; Aaron Antonovsky and his theory of KASAM and 
John Bolwby’s theory of attachment from which Kari Killén have discussed professional-
client relationships. The evaluation show that the respondents have experienced participation 
during their treatment and that in many cases this has led to improved motivation during the 
treatment process. Further, the result show that professional´s ability to listen and display 
empathy proved important to the respondents. Most rewarding in relation to treatment was 
receiving tools in terms of knowledge to better deal with the parenting role and to experience 
a sense of empowerment. The majority of the respondents expressed that they experienced 
positive changes in relation to their treatment at Nyckelgården as well as improved interaction 
with their children. Our conclusion is that Nyckelgården is a well-functioning organization 
and that the professionals continuously should reflect on their ability to listen, display 
empathy and acknowledge clients in regards to their parenting role. 
	  
	  
 
Keywords: family preservation, treatment home, refutation, participation, professional-client 
relationship 
	  
	  
	  



	   4	  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

  
1. INLEDNING ......................................................................................................................... 7 

1.1. Uppsatsens ämne och relevans för socialt arbete ............................................................ 7 
1.1.1 Nyckelgårdens behandlingshem ................................................................................ 8 
1.1.2 Familjebehandlingens perspektiv och metoder ......................................................... 8 
1.1.3 Illustration av Nyckelgårdens verksamhet (2012) .................................................... 9 

1.2 Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 10 
1.3 Uppsatsens disposition ................................................................................................... 10 

2. BAKGRUND OCH FORSKNINGSÖVERSIKT ............................................................ 11 
2.1 Familjebehandlingens framväxt och innehåll ................................................................ 11 
2.2 Effekter av familjebehandlingens interventioner ........................................................... 13 

2.2.1 Intensiv familjeterapi ............................................................................................... 13 
2.2.2 Relation- och samspelsbehandling enligt Marte meo metoden ............................... 13 

2.3 Studier med ett brukarperspektiv ................................................................................... 14 
2.3.1 Nationella kvalitativa studier .................................................................................. 14 
2.3.2 Internationella kvalitativa studier ............................................................................ 15 

2.4 Sammanfattning ............................................................................................................. 16 
3. TEORI ................................................................................................................................. 16 

3.1 KASAM – Känsla Av SAMmanhang ............................................................................ 16 
3.2 Anknytningsteori ............................................................................................................ 18 

3.2.1 Tillräckligt bra föräldraskap – behovet av bekräftelse ............................................ 18 
3.2.2 Relationen mellan professionell och klient – betydelsen av empati ....................... 18 

4. METOD ............................................................................................................................... 19 
4.1 Utvärdering ..................................................................................................................... 20 
4.2 Urval ............................................................................................................................... 21 

4.2.1 Respondenter ........................................................................................................... 21 
4.3 Intervju ........................................................................................................................... 21 
4.4 Etiska överväganden ...................................................................................................... 22 
4.5 Analysmetod ................................................................................................................... 23 

4.5.1 Bearbetning av material .......................................................................................... 23 
5. RESULTAT ........................................................................................................................ 24 

5.1 Delaktighet ..................................................................................................................... 24 
5.2 Relationer ....................................................................................................................... 25 
5.3 Samarbete ....................................................................................................................... 26 
5.4 Empowerment ................................................................................................................ 27 



	   5	  

5.5 Förändrad livssituation ................................................................................................... 28 
5.6 Perspektiv efter avslutad behandling .............................................................................. 29 

6. DISKUSSION ..................................................................................................................... 30 
6.1 Summering ..................................................................................................................... 30 
6.2 Övergripande diskussion ................................................................................................ 30 
6.3 Reflektioner angående utvärderingens begränsningar ................................................... 33 
6.4 Implikationer för forskning och praktik ......................................................................... 34 

REFERENSLISTA ................................................................................................................. 35 
BILAGA 1 ............................................................................................................................... 37 
BILAGA 2 ............................................................................................................................... 38 
BILAGA 3 ............................................................................................................................... 39 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 



	   6	  

 
 
 

FÖRORD 
 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Nyckelgården som har gjort det möjligt för oss att genomföra 
denna utvärdering. Vi har fått använda Nyckelgårdens lokaler vid intervjutillfällena samt fått 
hjälp att kontakta våra respondenter. Tack också till föräldrar som berättat om upplevelser och 
erfarenheter av Nyckelgårdens familjebehandling! Utan föräldrarnas deltagande hade denna 
studie inte varit möjlig.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Kari Jess för stöd och vägledning under arbetets gång.  
 
 
Uppsala, december 2012  
 
Amelie Vikström och Sandra Axelsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   7	  

 

1. INLEDNING 

1.1. Uppsatsens ämne och relevans för socialt arbete 
	  
Barn eller ungdomar som far illa i hemmet är ett känsloladdat och omdebatterat ämne. Även 
om professionella har goda intentioner med den hjälp de erbjuder, finns ofta svårigheter och 
meningsskiljaktigheter om vilka typer av insatser som ger bäst resultat. Socialstyrelsen anger i 
sin rapport ”Att arbeta med barn och föräldrar” (1988) att barn och föräldrar tidigare 
separerats för att så snabbt som möjligt "lösa" situationen och att det ibland har ansetts vara 
den enda lösningen. Det moderna arbetet med familjer idag handlar allt mer om att hjälpa 
barn och föräldrar att föras samman och utveckla en bättre och mer stabil relation till 
varandra. Dessa typer av insatser har inte alltid varit, och är inte alltid självklara.  
 
En stor del av de människor, både ungdomar och vuxna, som behöver socialtjänstens stöd i en 
svår livssituation har en problematisk barndom bakom sig. Därför är det viktigt att hjälpa 
dessa människor så tidigt som möjligt för att hindra att negativa relationsstörningar överförs 
till deras barn. Grunden till människans personlighetsutveckling läggs under barnets tidiga år. 
Gemensam behandling av föräldrar och barn kan i många fall vara en lämplig vårdform för att 
utveckla barnet, föräldrarna och deras relation.  
 
Under 80-talet ökade efterfrågan på platser där barn och föräldrar kan få vård tillsammans. 
Under senare år har debatten kring omhändertagande blivit allt mer uppmärksammad och idag 
finns en större medvetenhet kring de effekter separationer har på barns utveckling vilket 
bidrar till sökandet efter alternativa former till omhändertagande. Intresset för 
familjebehandling är idag stort och olika behandlingsenheter försöker anpassa sin verksamhet 
till målgruppen familjer. Enligt Socialstyrelsens senaste tillsynsrapport Hem för vård eller 
boende för barn, unga och familjer från 2007-2008 fanns det vid tidpunkten totalt sex 
offentligt bedrivna HVB-hem för föräldrar och barn, varav två stycken hade blivit 
inspekterade av Socialstyrelsen. 

I relation till ovanstående har vi genomfört en brukarorienterad utvärdering av Nyckelgårdens 
verksamhet för att belysa tidigare klienters upplevelse av deras vistelse på 
behandlingshemmet. Nyckelgårdens behandlingshem har inte utvärderats tidigare, annat än att 
Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet har granskat verksamheten. Jergeby (2011) 
understryker i boken Evidensbaserad praktik i socialt arbete att det idag inte är en 
självklarhet att politiker och professionella ska ha företräde då det gäller att definiera problem 
och komma med problemlösningar inom socialt arbete. Klienter är en viktig kunskapskälla då 
det gäller att undersöka om utbudet av behandling överensstämmer med behovet. Klienter kan 
vidare ses som experter på sina erfarenheter av bemötande, delaktighet samt olika 
interventioners innehåll. Av denna anledning är det relevant att utvärderingar genomförs där 
klienters upplevelse av olika områden av socialt arbete belyses och tillmäts betydelse.  
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1.1.1 Nyckelgårdens behandlingshem 

Nyckelgården (2012) är ett hem för vård eller boende (HVB-hem) i Uppsala som arbetar med 
familjer med barn i åldern noll till tolv år. Nyckelgårdens verksamhet är belägen i ett 
villaområde med närhet till stadskärnan. Målgruppen för denna typ av insats är familjer med 
svår psykosocial problematik och som har aktualiserats hos socialtjänsten. Exempel kan vara 
att föräldrarna har relationsproblem, kognitiva funktionsnedsättningar, trauman eller att det 
finns en bakgrund med våld eller sexuella övergrepp. Nyckelgården erbjuder kvalificerad 
behandling i förälder-barnrelationen och arbetar även med svårigheter knutna till umgängen 
mellan föräldrar och barn, självutveckling, social kompetens och nätverk. För att kunna 
påbörja ett behandlingsarbete på Nyckelgården krävs att föräldrarna har någorlunda 
fungerande rutiner för sig själva och barnen samt att föräldrarna har ork och tålamod att vara 
med sina barn större delen av dygnet. Verksamheten bedrivs inom offentlig sektor och 
startades år 1995. Uppsala kommun har som huvudman det yttersta ansvaret för 
verksamheten. Familjernas placering sker enligt socialtjänstlag (2001:453), och lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). Föräldrarna definierar uppdraget i varje 
enskilt ärende tillsammans med socialtjänst och Nyckelgårdens personal. Familjer tas emot 
för heldygnsboende och/eller dagbehandling. Det finns plats för tolv familjer, två 
heldygnsärenden och tio familjer på dagbehandling. Behandlingstiden är individuell och de 
flesta bör behandlas minst tre till sex månader för att behandlingen ska ge effekt. 
Personalgruppen är tvärprofessionell och består av legitimerade Marte meo terapeuter, steg-1 
terapeuter med bild- respektive psykodynamisk inriktning, aggression replacement training, 
gestaltterapeut och barnorienterad familjeterapeut. Verksamheten har bemanning dygnet runt 
med sovande jour. 

1.1.2 Familjebehandlingens perspektiv och metoder 

Nyckelgårdens behandlingsarbete utgår från familjesystematiska, kognitiva och 
utvecklingspsykologiska teorier med ett samspelsperspektiv. Grunden för verksamhetens 
arbete är miljöterapi och syftet är att lära föräldrar om barns utveckling samt ge dem stöd i att 
utveckla fungerande rutiner i vardagen. Hagqvist m.fl. (2000) anger psykiatern Maxwell 
Jones som upphovsmannen till de miljöterapeutiska principerna som uppmärksammades i 
Sverige 1968. Målet med ett miljöterapeutiskt arbete är att föräldrar och barn tillsammans får 
nya erfarenheter som underlättar fortsatt utveckling hos familjen samt att föräldern på egen 
hand eller med visst stöd kan känna sig trygg med att kunna tillgodose barnets behov. För att 
få ett fungerande miljöterapeutiskt arbete krävs att kommunikationen är öppen och att 
personal och föräldrar samverkar för att uppnå ett gemensamt mål vad gäller behandling och 
administration.  

Vidare syftar Nyckelgårdens behandlingsarbete till att lära och utveckla säkerhetstänkande, 
stödja gränssättning samt förstärka samspel, kommunikation och samarbete inom familjer. 
Verksamheten använder ett flertal kombinerande metoder i behandlingsarbetet. Den mest 
använda metoden är relationsbehandling enligt Marte meo. Holländskan Maria Aarts (1996) 
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är grundaren till metoden. Begreppet Marte meo kommer från latinet och betyder ”av egen 
kraft” och syftar därmed på förälderns kraft och förmåga att stödja sitt barns utveckling. 
Metoden introducerades i Sverige i början av 90-talet och har idag en stor spridning inom 
olika arbetsområden trots att den inte är evidensbaserad. I behandlingen används videokamera 
som ett redskap och arbetet utgår ifrån förälderns frågeställning och problembeskrivning. 
Marte meo terapeuten filmar korta sekvenser i familjens vardag och analyserar sedan 
tillsammans med föräldern vad i kommunikationen som leder till positiv utveckling. 
Terapeuten hjälper föräldern att se behov och resurser hos barnet och de egna möjligheterna 
att svara på barnets behov.  
 
Den norska psykologen Martin Soltvedt (2005) har utvecklat en metod som för in 
barnperspektivet i familjebehandlingen. Syftet med barnorienterad familjeterapi (BOF) är att 
med ett kreativt och lekfullt förhållningssätt samtala med barn och föräldrar. Metoden utgår 
ifrån leken och är ett sätt att kommunicera. I lekens symbolik kan familjemönster i samspel 
och interaktion upptäckas. Barn och föräldrar leker i en sandlåda inomhus med stöd av en 
terapeut. Leken videofilmas och efter varje lektillfälle har terapeuten och föräldern samtal där 
de tittar på filmen tillsammans. Terapeuten pratar med föräldern om vad som sker på leknivå 
samtidigt som kopplingar till behandlingen görs. Återkommande teman i barnorienterad  
familjeterapi är exempelvis närhet-avstånd, gränser, tempo och konflikter. 

1.1.3 Illustration av Nyckelgårdens verksamhet (2012) 
 

 

BARNPERSPEKTIV	  

BOF	  
Barnorienterad	  
Familjeterapi	  

	  
	  
Tejping	  	  	  	  	  	  	  Bild	  	  	  	  	  	  	  	  Samtal	  

Systemteori	  
Familjeterapi	  

MARTE	  MEO	  

HELDYGNS-‐	  
BEHANDLING	  

OCH	  
ÖPPENVÅRD	  

MILJÖTERAPI	  

Beteendeteori	  
&	  

Kognitiv	  teori	  

Psykodynamisk	  
teori	  

Personal:	  
Nio	  behandlare	  
Enhetschef	  
Närteam	  
Handledning	  
Personalmöte	  
Behandlingskonferens	  
Dokumentation	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lek	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Humor	   	  	  	  Barnsäkerhet	  

Uppdrag:	  
Förfrågan	  
Studiebesök	  
Uppdragsmöte	  
Genomförandeplan	  
Behandlingsplan	  
Arbetsplaner	  
Uppföljningsmöten	  
Skriftlig	  
sammanfattning	  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en utvärdering av Nyckelgårdens verksamhet, ge ett 
brukarperspektiv på hur färdigbehandlade klienter upplevt bemötande och delaktighet under 
sin vistelse på hemmet. Vidare ämnar vi att med utvärderingen ge en bild av hur avslutad 
behandling har påverkat klienternas tillvaro efter vistelse på Nyckelgården.  

För att besvara uppsatsens syfte ställs följande frågeställningar:  

• Hur har tidigare klienter upplevt bemötande och möjlighet till delaktighet under sin 
vistelse på behandlingshemmet?  

• Har tidigare klienter upplevt någon form av förändring i sin livssituation till följd av 
familjebehandlingen? 

• Vad upplevde tidigare klienter som mest givande under behandlingstiden och vad 
behöver förbättras?  

Genom intervjuer med färdigbehandlade klienter vill vi ta del av deras åsikter om och 
upplevelser av den behandling som Nyckelgården erbjuder. Vi har avgränsat oss till att 
intervjua föräldrar som har genomgått behandling. Vi har valt att inte intervjua barn, dels för 
att åldern noll till tolv år är en svår målgrupp att intervjua ur ett etiskt perspektiv, men främst 
för att behandlingen fokuserar på att stärka de vuxna i sin föräldraroll. Undersökningen avser 
inte att mäta behandlingens effekt eller bidra med generella slutsatser. Förhoppningsvis kan 
denna utvärdering ge ett brukarperspektiv på vad som fungerar och vad som kan förbättras 
gällande verksamhetens arbete.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Kapitel ett inleds med en förklaring av ämnets relevans för socialt arbete. Vidare ges en 
beskrivning av Nyckelgårdens verksamhet som är utvärderingens fokus och målgruppen för 
deras arbete. I detta kapitel berörs även det syfte och tillhörande frågeställningar som vi 
ämnar besvara med denna utvärdering. I kapitel två redogörs för bakgrundsfakta kring 
familjebehandling som insats, dess framväxt, syfte samt användningsområden. 
Fortsättningsvis redovisas kvantitativ och kvalitativ forskning som genomförts på 
familjebehandlingens område för att illustrera nuvarande forskningsläge samt varför denna 
utvärdering är betydelsefull. I kapitel tre framställs valda teoretiska infallsvinklar med 
tillhörande begrepp som blir applicerbara i analysen av utvärderingens resultat. I kapitel fyra 
redogörs för metodval och kapitlet innehåller metodövervägande, genomförande samt etiska 
reflektioner. I kapitel fem presenteras utvärderingens resultat. Kapitlet inleds med en kort 
presentation av utvärderingens respondenter som följs av en redogörelse av respondenternas 
svar utifrån teman som delaktighet, relationer, samarbete, empowerment, förändrad 
livssituation samt perspektiv efter avslutad behandling. Vidare återkopplas resultatet till 
tidigare forskning. I kapitel sex analyseras resultatet och diskuteras i relation till valda teorier 
och begrepp. I kapitel sju som avslutar uppsatsen presenteras reflektioner och slutsatser kring 
utvärderingens resultat.  
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2. BAKGRUND OCH FORSKNINGSÖVERSIKT  

Kapitlet ger en bakgrund till samt beskriver syftet med familjebehandling och hur behandlare 
konkret kan arbeta. Vidare görs en distinktion mellan olika begrepp inom familjebehandling, 
både svenska och internationella då dessa ofta förväxlas eller antas ha samma innebörd. 
Fortsättningsvis presenteras en forskningsöversikt rörande effektstudier på olika 
interventioner inom familjebehandling samt studier med ett brukarperspektiv som kan anses 
vara relevanta för utvärderingens problemområde. Detta kapitel knyts samman med hjälp av 
en sammanfattning av det nuvarande kunskapsläget på familjebehandlingens område. 

2.1 Familjebehandlingens framväxt och innehåll 

Berg (2009) beskriver att familjebehandling använder sig av kunskaper och tekniker som 
härstammar från familjeterapin. Familjeterapi är en sorts psykoterapi vars syfte är att behandla 
delar av eller hela familjer som behöver stöd i att bemästra problemfyllda livssituationer. 
Familjeterapins grundidé är att en individs beteende hänger samman med omgivningen. 
Familjen kan ses som ett system som ständigt är under utveckling där samtliga parter växelvis 
påverkar varandra, behandlingens fokus hamnar därför på familjens interaktionsmönster. 
Enligt Hansson (2001) växte denna form av terapi fram på 60-talet då behandling av enskilda 
individer inte längre ansågs tillräcklig. Vidare beskriver Sundelin & Hansson (1995) 
familjeterapi som en form av praktiskt samtal mellan terapeuter och klienter. Samtalet är 
strukturellt utformat efter den specifika teori som terapeuten utgår ifrån. Hansson (2001) 
menar att familjeterapi och familjebehandling ej bör förväxlas då familjeterapi endast utförs 
av legitimerade psykoterapeuter som arbetar med familjeinriktning. 

Berg (2009) förklarar att familjebehandling är en särskild insats inom socialtjänsten där fokus 
ligger på familjen som en enhet, snarare än att behandla barn och föräldrar var för sig.  
Löwenborg & Sjöblom (2009) skriver att individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten 
erbjuder ”behovsprövat personligt stöd” där familjebehandling ingår som insats. Insatsen kan 
bli aktuell enligt Socialtjänstlag (2001:453) 6 kap då insatsen är frivillig, eller enligt Lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) där tvång förekommer. 
Familjebehandling kan utföras på olika sätt, exempelvis genom familjesamtal, 
samspelsbehandling mellan föräldrar och barn samt nätverksarbete.  

Följande tre inslag bör enligt Löwenborg & Sjöblom (2009) vara en del av insatsen för att få 
kallas familjebehandling: 

• Behandlingen riktar sig mot familjer 
• Familjen är delaktig i behandlingens målformulering 
• Behandlingen utgår ifrån systemteoretiska grunder 
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Vidare beskriver Berg (2009) hur familjebehandlare vanligen arbetar och hur arbetets process 
kan se ut: 

• En behandling påbörjas skyndsamt och med en tydlig målformulering. 
• Arbetet sker i ett behandlingsteam som exempelvis kan bestå av socialsekreterare, 

behandlare och olika former av stödpersoner. Den personal som väljs ut för att arbeta 
med en familj får fortlöpande handledning under behandlingens gång.  

• Behandlingen sker inom fasta tidsperioder, vanligen 3-6 månader.  
• Det händer att familjebehandlingen kompletteras med annan typ av behandling som 

kan vara relevant för familjens problematik, exempelvis sexuella övergrepp och våld i 
familjen.  

• Den övergripande målsättningen är att bevara familjen som enhet och liktidigt försäkra 
samtliga familjemedlemmar säkerhet. 

Innebörden i begreppet ”barnets bästa” har under senare år har kommit att ändrats och 
utvecklats. Från att tidigare ha uppmuntrat separation mellan barn och föräldrar för att skydda 
barnet från försummelse och övergrepp, strävas i dag efter att förbättra och stärka de 
familjeband som redan finns. I stället för att se föräldern som inkompetent och som en ”dålig 
förälder” arbetar familjebehandlare för att förstärka förälderns tillgångar och ge denne stöd i 
sin föräldraroll. Syftet med familjebehandling att så långt som möjligt undvika att barnet ska 
behöva skiljas från sina föräldrar, detta för att det anses vara ett stort trauma för barnet att 
genomgå en sådan separation. Doyle (2007; 2008) har genomfört två amerikanska 
longitudinella studier där utfall jämförts för barn som placerats i familjehem eller annan form 
av samhällsvård med barn som har fått bo kvar med sina familjer. Barnen som jämfördes med 
varandra hade utsatts för liknande grad av försummelse. Den första studien visade att de barn 
som blivit placerade uppvisade starkare tendens att hamna i ungdomsbrottslighet, arbetslöshet 
samt att bli gravida som tonåringar, än de barn som fått bo kvar med sina familjer. Den andra 
studien undersökte utsikten för barnen att bli häktade och/eller dömda för brott som vuxna. 
Åter igen visade resultatet att de vuxna som varit placerade under sin barndom var 
överrepresenterade bland de som senare i livet varit inblandad i någon form av brottslighet.  

Löwenborg & Sjöblom (2009) beskriver att det i USA används olika begrepp för att urskilja 
vad för grad av problematik en familj har och vad de har för behov. ”Family support” är ett 
begrepp som syftar på förebyggande arbete med familjer. Avsikten med interventionen är att 
tidigt identifiera riskfaktorer och sårbarhetsfaktorer i familjer samt att ge stöd och vägledning 
i stressfyllda situationer i föräldraskapet. ”Familypreservation” är en insats som är avsedd för 
familjer med svår problematik som har aktualiserats hos sociala myndigheter. Det svenska 
begreppet familjebehandling kan uppfattas som en blandning av de två, eftersom att det är ett 
paraplybegrepp för flera interventioner som behandlar många olika sorters problem av 
varierande allvarlighetsgrad. 
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2.2 Effekter av familjebehandlingens interventioner 

Statham (2000) har i Outcomes and effectiveness of family support services, sammanställt 
tillgänglig internationell forskning på olika slags insatser inom familjebehandling. Det finns 
belägg för att ett fåtal föräldraprogram leder till förändring för familjer över tid. Ett tjugotal 
randomiserade kontrollerade studier (RCT) som gjorts i USA har påvisat att gruppbaserade 
föräldraprogram har lett till att barn i åldern tre till tio år uppvisade minskade 
beteendeproblem. En intensiv gruppbehandlingsform av föräldraprogram har undersökts i 
Storbritannien gällande familjer där mödrar haft allvarliga svårigheter i sin föräldraroll. 
Behandlingen har visat sig ha positiv inverkan på mor och barns samspel, mödrarnas psykiska 
hälsa samt barnens beteende. Detta påvisades genom en RCT studie där mödrarnas samspel 
med barnet videoinspelades och analyserades. En annan form av familjebehandling är stöd i 
hemmiljön till mödrar som nyligen fött barn. Effektstudier av denna insats har genomförts i 
USA och uppföljning av familjerna efter ett år visade på liknande positiva effekter som 
beskrivits i studien ovan. Det kan vidare utläsas ur Stathams forskningsöversikt att viktiga 
element som påvisats inom familjebehandlingsforskning, är utformning av stödet samt graden 
av kvalitet på relationen mellan professionell och klient. 

2.2.1 Intensiv familjeterapi 

Den form av familjebehandling som ligger närmast undersökningsobjektets arbetssätt och 
behandlingsform är vad Hansson (2001) kallar intensiv familjeterapi ”IFT”. Vad som 
kännetecknar denna behandlingsform är att hela eller större delar av familjen tas emot på en 
så kallad familjeenhet för dygnsvård, vanligen tre till fyra veckor. Genom noggrann planering 
skapas ett intensivt familjeterapeutiskt program som består av individuella samtal och 
familjesamtal inom ramen av ett miljöterapeutiskt syn- och arbetssätt. En av fördelarna med 
den här formen av familjebehandling är att flera olika modeller för behandling kan 
kombineras, exempelvis miljöterapi med individterapi. Sundelin (1999) medverkade i början 
av 90-talet vid genomförandet av en omfattande multicenterstudie på åtta familjeenheter vid 
barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i Sverige. I studien ingick 109 familjer och 86 av dessa 
följdes upp sex månader efter behandlingens start. På grund av etiska skäl användes ingen 
kontrollgrupp, istället användes icke kliniska, kliniska samt en mindre väntlistegrupp till IFT 
som jämförelsegrupper. Denna studie genomfördes med hjälp av kvantitativa mätinstrument. 
Resultatet visade en positiv effekt vad gäller förbättrad familjefunktion samt minskad 
symtombelastning främst hos barn och mammor.  

2.2.2 Relation- och samspelsbehandling enligt Marte meo metoden 

Socialstyrelsen (2009) stödjer flera forsknings- och utvärderingsprojekt som ska ge ny 
kunskap om metoder som effektivt förebygger psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 
Rapporten Socialtjänstens öppna verksamheter - en inventering av metoder presenterar en 
kartläggning av de oftast förekommande metoderna inom socialtjänstens öppna verksamheter. 
En av de vanligaste metoderna har visat sig vara relation- och samspelsbehandling enligt 
Marte meo metoden. En fråga som aktualiserades i samband med kartläggningen var varför 
dessa metoder fått en så stor spridning i olika verksamheter. En utvärdering ser till metodens 
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teoretiska grund samt mått på effekt och om dessa kan förklaras av metoden i sig. Med 
anledning av detta startade Socialstyrelsen ett projekt med syfte att utvärdera ett antal av 
dessa metoder och deras effekter. Marte meo metoden blev objektet för en randomiserad 
kontrollerad studie gällande barn i åldern 4-12 år som uppvisade beteendestörningar. 
Emellertid var det metodens påverkan på barnens samspel med förskollärare/lärare som 
undersöktes, inte samspelet med deras föräldrar. Studien förväntades vara färdig till 
sommaren 2012 men något resultat har ännu inte publicerats.  

Hettrel & Lindqvist (2001) beskriver genomförandet av en större studie av Marte meo 
metoden som genomfördes i i Israel 1994 vid namn The Orion Project. Studien använde 
undersöknings- och kontrollgrupper bestående av underprivilegierade familjer från isolerade 
bostadsområden för att undersöka hur Marte meo metoden fungerar gällande förstärkning av 
positiva föräldrabeteenden. Denna studie påvisade signifikanta positiva förändringar i 
samspelet mellan barn och föräldrar sex månader efter avslutad behandling. I övrigt har inga 
ytterligare studier gjorts av Marte meo av lika stor omfattning och resultatet kan därför inte 
stödjas eller motbevisas. Sammanfattningsvis har få utvärderingar gjorts av metoden både i 
Sverige och internationellt och kunskapsläget om huruvida familjer blir hjälpta på sikt är än så 
länge svagt. Denna brist på evidens kan anses vara problematisk då metoden är så flitigt 
använd inom det sociala arbetet idag.   

2.3 Studier med ett brukarperspektiv 

2.3.1 Nationella kvalitativa studier  

Socialstyrelsen och länsstyrelsen genomförde 2007-2008 en tillsynsrapport vid namn Hem för 
vård eller boende för barn, unga och familjer- en nationell tillsyn. Denna beskriver att det är 
av stor vikt att beakta barnets möjlighet till individuellt bemötande då barn bor tillsammans 
med sina föräldrar en längre tid (mindre än ett år) i ett HVB-hem. Detta även om 
behandlingen utgår ifrån ett systemteoretiskt perspektiv och där fokus är att stärka de vuxna i 
föräldrarollen samt att se familjen som en enhet. Det fastslås också att personalens 
förhållningssätt och kunnande är avgörande inom familjebehandling samt att centrala faktorer 
för längre vistelser på HVB-hem är bemötande, omsorg samt vardagsrutiner. Slutligen påvisar 
tillsynsrapporten att HVB-hem som tar emot familjer har färre brister än övriga HVB-hem 
som enbart tar emot barn och ungdomar. De brister som påvisats i HVB-hem för familjer är 
exempelvis utebliven dokumentation av barnets uppfattning och möjlighet till delaktighet. Det 
har sällan heller upprättats en behandlingsplan för varje enskilt barn.  

Tillsynsrapporten understryker vidare att det finns en relativt stor del forskning på det sociala 
arbetets olika områden med familjeinriktning. Många studier har genomförts inom 
familjehemsvård samt på utredningar inom institutioner för barn och unga. Vidare har 
aspekter som exempelvis barn och ungas delaktighet i beslutsärenden och känslomässiga 
behov fått allt mer uppmärksamhet inom forskningsfältet på senare år. Forskningen om HVB-
hem för delar av eller hela familjer är långt mer bristfällig. 
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Baserat på bristen av kvalitativa studier om brukare och professionellas upplevelse av 
familjebehandling genomfördes 2006 en studie av Löwenborg och Kamsvåg vid namn Med 
andra ögon- brukarens syn på familjebehandling. Författarna definierar i sin studie 
familjebehandling som alla de ärenden som givits till två behandlingsenheter med 
familjeinriktning inom socialtjänsten. Ärendena gäller insatser som exempelvis 
samspelsbehandling i förälder-barnrelationen, föräldragrupper, familjesamtal samt 
nätverksarbete. Studien bestod av en kvantitativ delstudie för att kartlägga målgruppen för 
insatsen familjebehandling och omfattade ca 270 familjer. Den andra delstudien var kvalitativ 
och genomfördes med hjälp av fokusgrupper och individuella intervjuer som bestod av ett 
slumpmässigt urval från den kvantitativa delstudien. Resultatet av den kvalitativa studien 
stödjer den internationella forskningssammanställningen av Statham (2000) och framhåller 
betydelsen av kvaliteten på relationen mellan professionell och klient. En faktor som enligt 
klienterna är avgörande för att kunna skapa en god relation är kontinuitet med en och samma 
behandlare. Många klienter uppgav att det var frustrerande att behöva träffa olika behandlare 
för varje möte och återberätta sin historia. Klienter betonade också att den egna motivationen 
var avgörande för behandlingens process och resultat. Flertalet av klienterna ansåg att 
motivationen kan förstärkas av upplevelsen att behandlaren möter dem med respekt och en 
genuin vilja att hjälpa. Vidare upplevdes det som viktigt att ett ordentligt tidsutrymme gavs 
till att skapa en trygg och tillitsfull relation till sin behandlare. Att berätta om sin situation och 
hur det känns är något som måste få ta tid, ansåg klienterna. Ett antal klienter ansåg efter 
avslutad behandling, att de inte fått den hjälp de behövde. De var av uppfattningen att deras 
behov inte utretts tillräckligt och att de därför inte fått hjälp som motsvarat behoven. Slutligen 
berättade de flesta klienter att en faktor som skapade trygghet var då en neutral professionell 
behandlare upprätthöll en struktur och saklighet i samtal mellan medlemmar i familjen.  

2.3.2 Internationella kvalitativa studier 

En omfattande kvalitativ studie genomfördes av Boer och Cody (2007) med syfte att 
undersöka relationer mellan socialarbetare och aktualiserade familjer inom den sociala 
barnavården. Med hjälp av intervjuer undersöktes sex stycken professionell-klient relationer 
för att identifiera vilka attribut hos socialarbetarna som ansågs avgörande för 
relationsutvecklingen. Det påvisades att ett humanistiskt syn- och arbetssätt gentemot klienter 
förstärker relationen dem emellan. Vidare klarlägger Carlsson (2003) i boken Så blir det 
hjälp- om hjälpprocesser i socialt arbete att internationell forskning och utvärdering på 
familjebehandling främst undersökt separata delar av området, exempelvis klienters 
upplevelse av bemötande samt behandlingars effektivitet och att en helhetsbild av hela 
behandlingsprocessen saknas. Vidare har det också påvisats att komponenter som klienter 
anser betydelsefulla i kontakten med professionella är en förstående attityd samt stöd under 
processens gång, och att ett framstående hinder under en behandlingsprocess är brist på 
klientinflytande. Det senare resultatet är från en kvalitativ studie som fokuserat på möten 
mellan socialsekreterare och klienter som ägt rum på ett socialkontor.  
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2.4 Sammanfattning 

Baserat på denna forskningsöversikt kan det konstateras att det finns både svensk och 
internationell forskning som indikerar att familjebehandling i många fall fungerar. Då 
familjebehandling är ett samlingsbegrepp för en rad olika insatser är det dock problematiskt 
att uttala sig om en övergripande evidens. Sammantaget finns det forskning om 
familjebehandlingens olika delområden men näst intill ingen forskning som är direkt relaterad 
till den behandling som utförs inom HVB-hem där barn och unga behandlas tillsammans med 
sina föräldrar. 

I relation till detta finns det också ett mycket litet underlag av brukarperspektiv på 
familjebehandling i Sverige. Hur ser familjers erfarenheter och upplevelser av 
familjebehandling ut? Vad har varit hjälpsamt och vad har varit problematiskt? Gällande den 
form av familjebehandling som syftar på HVB-hem som tar emot delar av eller hela familjer 
för behandling under en längre tid, återfinns inga brukarorienterade utvärderingar. 
Familjebehandling ter sig bli en allt mindre renodlad metod och verksamheter använder sig 
ofta av en sammanblandning av olika perspektiv och arbetssätt som de anser fungerar. Detta 
kan tänkas aktualisera behovet av både brukarorienterade utvärderingar och effektstudier allt 
mer. I jämförelse med svensk forskning har det sammantaget gjorts fler studier internationellt 
inom området familjebehandling, dock bör dessa resultat tillämpas med varsamhet i svenska 
sociala välfärdsammanhang.  

3. TEORI 

Här presenteras teorier som är relevanta som analytiska verktyg i diskussion och analys av 
uppsatsens resultat. Till att börja med används den medicinska sociologen Aaron 
Antonovskys teori KASAM – Känsla Av SAMmanhang. Antonovsky (1991) menar att en 
individs motståndskraft är beroende av i vilken utsträckning denne upplever tillvaron som 
meningsfull, begriplig och hanterbar. Detta är relevant för analysen då Nyckelgården arbetar 
med att stödja och utveckla föräldrar i sina ansvarsroller samt förändra och stärka familjens 
samspel. Vidare introduceras Bowlbys (1994) anknytningsteori som behandlar 
anknytningsbeteenden mellan barn och deras omsorgsgivare. Killén (2002) utgår ifrån ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv då hon redogör för begreppen tillräckligt bra föräldraskap, 
empati och bekräftelse i förhållande till relationen professionell – klient. Dessa begrepp blir 
relevanta för att analysera hur Nyckelgårdens bemötande av klienter upplevs.  

3.1 KASAM – Känsla Av SAMmanhang 

Aaron Antonovsky (1923 – 1994) var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion 
University of the Negev i Israel. Antonovsky (1991) myntade begreppet salutogenes vilket 
betyder hälsans ursprung och är en sammansättning av latinets salus (hälsa) och grekiskans 
genesis (ursprung). Perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller 
hälsa. 
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Antonovsky genomförde i början av 70-talet en hälsoundersökning om hur kvinnor från olika 
etniska grupper upplevt och anpassat sig till klimakteriet. De självskattningsformulär som 
genomfördes påvisade att en stor del judiska kvinnor som överlevt koncentrationsläger trots 
denna psykiska och fysiska utmaning fanns vara vid god eller tillfredställande hälsa. Denna 
iakttagelse ledde till publiceringen Health, stress and coping (1979) där Antonovsky 
redogjorde för den salutogenetiska modellen. Vad är det som gör att människor blir och 
förblir friska? Antonovsky argumenterade för att svaret på den frågan var KASAM – Känsla 
Av SAMmanhang.  

Enligt Antonovsky (1991) finns det ett kontinuum på hälsa och ohälsa, det vill säga att 
individer ständigt rör sig mellan de två poolerna frisk och sjuk. Det är graden av KASAM 
som avgör var på denna skala individen befinner sig och detta grundläggs i samspel med 
omgivningen under en individs barndom och uppväxt. Begreppet KASAM utvecklades till 
följd av djupintervjuer med 51 respondenter som alla hade upplevt ett svårt trauma som de 
ansågs ha klarat av förvånansvärt bra. Temat för intervjuerna var hur respondenterna såg på 
sina liv. I analysen gick det att urskilja två grupper som antingen bedömdes ha en stark eller 
svag KASAM. Vid ytterligare granskning av de två grupperna identifierades tre 
återkommande teman som idag utgör de centrala komponenterna i KASAM. Dessa tre 
delkomponenter är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

• Begriplighet avser i vilken grad individen upplever inre och yttre stimuli som 
begripliga, sammanhängande och strukturerade. En individ med låg känsla av 
begriplighet upplever stimuli som information som är kaotisk, oväntad och oförklarlig 
och därmed svår att begripa. Händelser som trauma eller misslyckanden blir då svåra 
att förklara och begripa.  

• Hanterbarhet syftar på en individs upplevelse av vilka resurser som finns till 
förfogande för att hantera yttre och inre stimuli. Med detta menas resurser som 
hanteras antingen av individen själv eller av omgivningen. En låg känsla av 
hanterbarhet innebär exempelvis att situationer uppfattas som okontrollerbara och 
orättvisa.  

• Meningsfullhet betyder i vilken grad en individ känner motivation och engagemang 
inför de utmaningar som hör livet till. Även utmaningar som inte är önskvärda, 
exempelvis en närståendes dödsfall, hanteras av en individ med hög känsla av 
meningsfullhet som något som kan bearbetas och så småningom tillskrivas en mening.  

Enligt Antonovsky är de tre delkomponenterna starkt korrelerade till varandra. Emellertid är 
det dock fullt möjligt att placera sig lågt på en komponent och högt på en annan och därmed 
kan kombinationerna se olika ut. Den viktigaste komponenten anses vara meningsfullhet med 
det motivationella inslaget då en hög grad av denna leder till ett aktivt sökande av resurser. 
Det är sannolikt att utan meningsfullhet så blir varken hög begriplighet eller hög hanterbarhet 
varaktigt.  
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3.2 Anknytningsteori  

Den engelske psykoanalytikern John Bowlby (1907-1990) är grundaren till teorin om barnets 
känslomässiga anknytning till en föräldragestalt. Denna teori kallas för anknytningsteorin 
eller bindningsteori. Enligt Bowlby (1994) är nyfödda barn genetiskt förprogrammerade till 
att knyta an till sin primära omsorgsgivare. Det evolutionära syftet med denna 
förprogrammering är att skydda barnet från fara och öka dess överlevnadsmöjligheter. Ett 
barn föds med ett register av specifika beteenden vilka framkallar närhet till omsorgsgivaren. 
Då ett barn skriker vid behov påkallas omsorgsgivarnas uppmärksamhet. Ändamålet med 
barnets anknytningsbeteende är att sätta igång omsorgsgivarens omvårdande funktioner. I de 
flesta fall reagerar och svarar omsorgsgivaren på ett optimalt sätt som gynnar barnet. I relation 
till detta bör nämnas att barnet relaterar och knyter an till sin omsorgsgivare oavsett hur de 
blir behandlade. Anknytningsbeteendet kan ses som barnets svar på omsorgsgivarens 
beteende och det samspel som barnet upplever. Barnet utvecklar därmed utvecklingsmönster 
som är baserade på tidigare erfarenheter. Barnets tidiga anknytningsmönster etableras under 
uppväxten och utvecklas till inre arbetsmodeller som individen bär med sig genom hela livet.   

Författaren Kari Killén (2002) utgår i sin bok Barndomen varar i generationer – om 
förebyggande arbete med utsatta familjer från Bowlbys anknytningsteori. Författaren lägger 
vikt vid hur omsorgsgivarnas egna anknytningsrelaterade erfarenheter ligger till grund för de 
arbetsmodeller som de har av sig själva och sina föräldrar. De inre arbetsmodellerna får 
viktiga konsekvenser för omsorgsgivarnas förmåga att klara av stress och påfrestningar. En 
omsorgsgivare som har goda inre arbetsmodeller har en bättre förutsättning att svara på 
barnets signaler på ett adekvat sätt. 

3.2.1 Tillräckligt bra föräldraskap – behovet av bekräftelse  

Arbetet med utsatta familjer kan innebära vissa utmaningar som är relaterade till de 
professionellas förhållning- och arbetssätt gentemot klienter. Killén (2002) talar om risken att 
professionalisera föräldrarollen vilket innebär att förväntningar på föräldrar ökar hela tiden. 
Detta riskerar att leda till att professionella förväntar sig perfektionism som i själva fallet är 
ouppnåeligt för vem som helst. Det är riskabelt att enbart fokusera på föräldrarnas roll i 
samspelet därför bör de professionella främja ett bemötande som stärker föräldrarnas 
självkänsla. Om föräldrarna upplever att de inte är tillräckligt bra föräldrar kan det hindra dem 
från att känna stolthet och tillfredsställelse samt motverka utvecklingen av ett fungerande 
föräldraskap. Ett viktigt element i arbetet med föräldrarna är att bekräfta deras roll som 
förälder och medvetandegöra saker som de gör bra.   

3.2.2 Relationen mellan professionell och klient – betydelsen av empati  

Killén (2002) understryker betydelsen av kvaliteten på relationen mellan professionella, 
föräldrar och deras barn. Det finns en risk att det fokuseras för mycket på den metod eller 
modell som används snarare än på att utveckla en god relation. I samband med detta är det 
viktigt att vara medveten om att professionellas relation till föräldrar kommer att se olika ut 
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från familj till familj. Det är av vikt att som professionell vara tillmötesgående och förmedla 
en känsla av trygghet samtidigt som ett formellt förhållningssätt behöver upprätthållas.  

De flesta föräldrar är sårbara i sin föräldraroll speciellt inom kontexten av behandlingsarbete. 
Exempelvis står förstagångsföräldrar inför ett flertal utmaningar; de ska dels anpassa sig till 
barnet samtidigt som de har intagit en ny roll i livet som förälder som i sin tur påverkar andra 
relationer och skapar nya förväntningar. Förstagångsföräldrar tenderar att vara extra känsliga 
för kommentarer från professionella och detta kan utlösa försvarsmekanismer som försvårar 
kommunikationen mellan professionell och föräldrar. Ett respektfullt förhållningssätt innebär 
att de professionella visar samma lyhördhet och empati för föräldrarnas behov som de 
professionella vill att föräldrarna visar sina barn. Med empati menas en individs förmåga att 
leva sig in i någon annans situation och förstå och känna med denne utan att ta över 
känslorna. Förmågan till empati är inte statisk, den kan stärkas och utvecklas och bör ses som 
ett utav de viktigaste verktygen i relationen professionell – klient. 

Sammanfattningsvis blir Antonovskys teori och begreppen begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet användbara i vår analys av avslutade klienters upplevelse av sin vistelse och 
behandling på Nyckelgården. Kan de efter sin vistelse på behandlingshemmet se på sin 
livssituation ur ett nytt perspektiv? Anser de att de mottagit användbara verktyg för att själva 
förbättra sin situation? Har graden av motivation ändrats? Har behandlingen hjälpt att 
identifiera och möjliggöra resurser? Fortsättningsvis kommer avslutade klienters upplevelse 
av bemötande analyseras med hjälp av Killéns resonemang om begreppen tillräckligt bra 
föräldraskap, bekräftelse samt empati. Hur har de under behandlingen upplevt förväntningar 
relaterat till föräldraskapet? Upplevde de att personalen hade ett empatiskt förhållningssätt 
och bekräftade dem som föräldrar? 

4. METOD 

I det här kapitlet ämnar vi redogöra för metodval, genomförandet av vår datainsamling samt 
hanteringen av materialet. Jacobsen (2009) menar att då metodval ska göras inför en studie är 
det centralt att utgå ifrån vad det faktiskt är som ska studeras och inte tvärtom. Kvalitativ 
metod är ett sätt att samla in data utifrån uppfattningen att den sociala verkligheten är något 
som konstrueras av individen. För att besvara syftet med utvärderingen och för att få en djup 
och nyanserad förståelse av klienters subjektiva upplevelse av sin vistelse på Nyckelgårdens 
behandlingshem, har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Vi har i vår studie inga 
förbestämda hypoteser, slutsatser kommer enbart att dras utifrån det insamlade empiriska 
materialet. 

Bryman (2002) anger validitet och reliabilitet som två centrala begrepp inom metodiken. 
Validitet bedöms genom att forskaren reflekterar över hur sanna resultaten är och om 
materialet som framkommit är trovärdigt. Kvalitativ metod är ett metodval som ofta generar 
hög intern validitet. Det är respondenterna som förmedlar sin konstruktion av verkligheten, de 
är förstahandskällor till sina upplevelser vilket leder till en stor grad av nyansering och närhet 
till ämnet som undersöks. Å andra sidan karakteriseras denna metod av låg extern validitet då 
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resultatet av en kvalitativ undersökning med få enheter inte är möjligt att generalisera. 
Respondenterna i vår utvärdering är få till antalet och kan inte anses representera några andra 
än sig själva, alltså uppstår ett generaliseringsproblem. Reliabilitet avser ett resultats 
tillförlitlighet och huruvida resultatet skulle bli detsamma om studien genomförts vid ett annat 
tillfälle och av andra forskare. Jacobsen (2009) beskriver att kontexten, alltså miljön inverkar 
på intervjun och resultatet. En plats som upplevs som onaturlig för respondenten kan innebära 
störningar eller påverkan under intervjutillfället. Med anledning av detta lät vi respondenterna 
fritt välja på vilken plats de ville bli intervjuade. Andra saker vi tänkt på i relation till 
reliabilitet har varit att vara konsekventa gällandet sättet vi ställt frågor samt vårt 
förhållningssätt gentemot respondenterna.  

4.1 Utvärdering 

Blom m.fl. (2011) menar att grunden till utvärderingars användande är ”nödvändigheten att 
lära av erfarenheten för att göra bättre i framtiden”. Målet för en utvärdering kan vara av olika 
karaktär. Exempelvis kan en utvärdering undersöka effekten av en specifik insats, utreda 
styrkor och svagheter i en verksamhet, belysa attityder hos berörda aktörer samt klarlägga 
resurser i form av ekonomi, kvalifikationer och personal. Sandberg & Faugert (2012) 
framhåller att utvärdering under de senare decennierna har kommit att bli ett allt viktigare 
verktyg för att detaljgranska verksamheter inom både det privata och offentliga området. 

Blom m.fl. (2011) menar att kvalitetsbegreppet är ett viktigt element när det kommer till 
utvärdering. Generellt kan det sägas att utvärdering avser att identifiera kvalitet och eventuella 
brister av det. Socialtjänstlag (2001:453) 3 kap. 3 § fastställer att: 

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom 
socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i 
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.  

Karlsson (1996) beskriver en typ av utvärdering vars paraplybegrepp är aktörsfokuserad 
utvärdering. Utvärderingar inom denna familj undersöker och utreder insatser ur berörda 
aktörers perspektiv, exempelvis klienter, samarbetspartners, genomförare och beslutsfattare. 
Denna utvärdering ämnar belysa klienters perspektiv och upplevelse av Nyckelgårdens 
verksamhet, och kan därför betraktas som en brukarorienterad utvärdering. Dahlberg & 
Vedung (2001) skriver att en fördel med denna typ av utvärdering är att tolkningsutrymmet 
angående vad som är viktigt i en verksamhet lämnas åt klienterna i stället för åt makthavarna 
(professionella, politiker, forskare). Detta kallas för maktutjämningsargumentet. Sandberg & 
Faugert (2012) beskriver att en negativ aspekt av brukarorienterad utvärdering är att klienter 
ofta saknar insikt i de ekonomiska och praktiska begränsningar som en verksamhet kan ha. 
Detta betyder att det inte alltid finns möjlighet att i praktiken göra förändringar utefter 
brukares önskemål och åsikter. Det är också tänkbart att brukare inte har kunskap om 
verksamheters mål, syften och service vilket kan leda till orealistiska förväntningar på 
insatserna. 
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Nyckelfrågor i utvärderingsprocessen som Karlsson Vestman (2012) uppmärksammat är 
följande: VARFÖR genomförs utvärderingen? VAD är objektet för utvärderingen? VILKA 
berörs av utvärderingen? HUR ska den genomföras och av vem? Hur ska RESULTATET 
tolkas och utvärderas? Hur LÄRA av utvärderingen? Dessa frågor kommer ständigt vara 
närvarande under vår arbetsprocess. Detta för att inte hamna på sidospår under arbetets gång 
och för att slutrapporten ska hålla så god kvalitet som möjligt.  

4.2 Urval 

För att kunna uppfylla utvärderingens syfte har ett urval om fem utskrivna klienter från 
Nyckelgårdens behandlingshem valts ut. Vi har gjort vad Bryman (2002) kallar för 
bekvämlighetsurval vilket innebär tillgång till respondenterna via kontakter, i detta fall 
Nyckelgården som är vår uppdragsgivare. Det har funnits en medvetenhet om svårigheter 
kring urvalsprocessen då Nyckelgårdens personal har varit vår länk till tidigare klienter. På 
grund av risken att endast klienter som genomgått en framgångsrik behandling sållas ut, hölls 
ett möte med behandlingshemmets enhetschef. Tillsammans gick vi igenom tänkbara personer 
och försäkrade att urvalet innehöll respondenter vars behandling resulterat i olika utfall.   

Utvalda personer kontaktades till en början av enhetschefen. Därefter ringde vi upp de 
personer som visat intresse för medverkan, med anledning att närmare förklara syftet med 
utvärderingen samt för att boka tid för intervju. Vid början av varje intervjutillfälle lämnades 
skriftlig och muntlig information om utvärderingen och hanteringen av information (se bilaga 
1). Respondenterna fick också lämna ett skriftligt samtycke till medverkan (se bilaga 2). 

4.2.1 Respondenter 

Vi har i vår urvalsprocess strävat efter en variation vad gäller ålder, kön, psykosocial 
problematik samt etniskt ursprung. Respondenterna bestod av tre kvinnor och två män som 
var mellan tjugo och femtio år och hade under behandlingstiden varierande former av 
problematik; kognitiva funktionsnedsättningar, sociala svårigheter samt personliga trauman. 
Två av respondenterna har utländsk bakgrund. Respondenternas behandling resulterade i olika 
utfall och i tre fall blev barn familjehemsplacerade. Gemensamt för respondenterna var att de 
hade genomgått en kontinuerlig behandling under en längre period (sex till tolv månader) och 
har därmed varit heldygnsboende på Nyckelgården. Vi såg en fördel med att det hade gått en 
längre tid sedan respondenterna skrevs ut från behandlingshemmet (sex till tjugofyra 
månader). Detta för att respondenterna då har hunnit fått perspektiv på sin tillvaro efter 
behandlingen.  

4.3 Intervju 

Jacobsen (2009) påpekar att kvalitativ metod innebär tidskrävande insamlings- och 
analysmetoder. Intervjuer som syftar till att nå en djup och nyanserad information tar tid att 
genomföra, vanligen en till två timmar per intervju. Intervju är en central kvalitativ 
insamlingsmetod som kan vara mer eller mindre strukturerad. Vi valde att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer i vår utvärdering. Aspers (2011) beskriver att en semistrukturerad 
intervjuform ser ut så att intervjuaren utgår ifrån ett antal färdiga frågor som ställs till 
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respondenten, dock ges utrymme att ställa följdfrågor till de svar som genereras. Detta ger 
tillfälle att beröra just de teman som är relevanta för utvärderingen samtidigt som det finns en 
möjlighet till att fördjupa sig i respondentens personliga upplevelse och föreställningar. En 
intervjuguide innehållande konkreta frågor användes (se bilaga 3), samtidigt som vi undvek 
att styra intervjun allt för mycket. De övergripande frågorna som berörts är respondenters 
upplevelse av eget inflytande, personalens bemötande samt om behandlingen uppfyllt 
förväntningar och/eller rädslor. Utifrån dessa frågor lämnades utrymme till respondenterna att 
vara så kallade ”medkonstruktörer” av frågorna, där våra följdfrågor konstruerades efterhand 
beroende av de svar som gavs. Aspers (2011) menar att detta minimerar risken att intervjuaren 
begränsar respondenters möjlighet att framföra sin uppfattning samtidigt som det kan öppna 
upp intervjuarens ögon för viktiga områden som tidigare inte reflekterats över. 

Fem intervjuer genomfördes inom tidsramen av en och en halv vecka och varje intervju tog 
cirka en timme. Intervjuerna ägde rum antingen i respondentens hem eller i någon av 
Nyckelgårdens lokaler. Det var viktigt för oss att låta respondenterna själva välja en plats där 
de kunde känna sig bekväma samt för att få dem att känna att de hade ett visst inflytande i den 
process som vi hade bett dem att medverka i. Fortsättningsvis användes bandspelare i 
samband med varje intervju för att underlätta hantering av information. Vi var båda 
närvarande vid tre av intervjuerna och delade då upp intervjuguiden oss emellan och hjälptes 
åt att ställa frågor till respondenterna. De resterande två intervjuerna genomfördes av endast 
en person.  

Möjliga utmaningar som vi har haft i åtanke under intervjuprocessen har varit intervjuareffekt. 
Jacobsen (2009) beskriver detta som att intervjuaren under samtalet blir en del av 
respondentens kontext. En följd av detta kan bli att respondenten ger snedvridna svar på grund 
av upplevd osäkerhet inför intervjuaren. Samspelshinder kan uppstå i form av förutfattade 
meningar och idealbilder som respondenter och intervjuare har av varandra. Samtliga av dessa 
faktorer och risker har förminskats, exempelvis genom att ha ett öppet och vänligt 
förhållningssätt, låta respondenter välja plats för intervju, förenkla språket under intervjuerna 
samt diskuterat och analyserat vår förförståelse av Nyckelgården och människorna som 
verksamheten arbetar med.  

4.4 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2011) framhåller att det ställs stora förväntningar på forskning och 
utvärdering i dagens samhälle. En utvärderare har ett stort ansvar vad gäller de respondenter 
som medverkar i utvärderingen. Forskare förväntas att genomföra studier av hög kvalitet och 
bör därför göra sitt bästa gentemot alla de som påverkas av slutresultatet. För att kunna 
genomföra en studie måste extra uppmärksamhet på yttre påverkan och manipulering finnas 
med under processens gång. Etikens överväganden handlar om att hitta en balans mellan olika 
intressen.  
 
Nedan följer en beskrivning på allmänna krav enligt Nyberg (2000) som vi avser beakta:  
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• Informationskravet innebär att forskare måste informera brukare om undersökningens 
syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det är också viktigt att 
informera brukarna om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att 
avbryta sin medverkan.  
 

• Samtyckeskravet bygger på att forskaren skall inhämta undersökningsdeltagares 
samtycke.  

 
• Konfidentialitetskravet innebär att forskare måste garantera att etiskt känsliga 

uppgifter om enskilda behandlas med anonymitet.  
 

• Nyttjandekravet betyder att det material som samlas in måste användas på ett korrekt 
sätt för ändamålet av undersökningen. Uppgifter om enskilda får därmed inte 
användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 
Vi som utvärderare har haft dessa punkter i åtanke för att undvika problematik kring 
undersökningen. Respondenterna i utvärderingen har informerats både skriftligt och muntligt 
om utvärderingens villkor, syfte och tillvägagångssätt. Vi hoppas och tror att detta skapade en 
positiv grogrund för en förtroendefull relation mellan oss och de medverkande.  
 
Respondenternas namn publiceras inte i slutrapporten, i stället används pseudonymer. Vidare 
har vi strävat efter att minska den maktobalans som kan upplevas i en intervjusituation. Vi har 
exempelvis varit medvetna om att språktermer som är självklara för oss i relation till vår 
profession, inte är lika självklar för respondenterna. Av denna anledning har vi i den mån det 
varit möjligt förenklat språket under intervjuerna.  

4.5 Analysmetod  

Syftet med utvärderingen är att belysa respondenters subjektiva upplevelse av Nyckelgårdens 
verksamhet, därför blev en innehållsanalys relevant. Jacobsen (2009) beskriver att denna form 
av analys används för att tolka insamlad data som information om faktiska situationer, alltså 
utgår metoden ifrån att de beskrivningar av förhållanden som ges är ”verkligheten”. 
Analysarbetet för denna form av analysmodell består av kategorisering av innehållet i vardera 
intervju, belysande av citat och jämförande av kategorier. Beroende av graden av konsensus 
och variation gällande kategorierna så öppnas eventuellt upp för ytterligare ett steg i analysen 
vilket är söka svar på varför det ser ut som det gör. Ett exempel kan vara att en respondent 
berör en kategori som ingen annan nämner.  

4.5.1 Bearbetning av material 

Som tidigare nämnt frambringar kvalitativ metod en stor mängd data. Här redogörs för 
tillvägagångssättet vid innehållsanalysen av vårt intervjumaterial.  

Efter transkribering av samtliga intervjuer lästes det skrivna materialet igenom ett flertal 
gånger för att få en uppfattning om helheten. Vid genomläsningen sållades överflödig text 



	   24	  

bort som inte ansågs fylla någon funktion för utvärderingens syfte. Vidare bearbetades 
materialet med hjälp av överstrykningspennor, anteckningar i marginalen samt markering av 
centrala uttryck. Kategorier skapades sedan med hjälp av intervjuguidens övergripande frågor 
samt ny information som ansågs relevant för utvärderingens syfte. Kategorierna fylldes 
därefter med citat från respondenterna där de beskrivit upplevelser och fört resonemang som 
hörde till en viss kategori. Ett exempel på detta led i innehållsanalysen såg ut såhär: 

 
KATEGORI 
 
Upplevelse  
av relation  
till personal 
 

CITAT 
 

”Personalen är jätte bra… lugna… dom hjälpa oss... alla är jätte glada 
och snälla... dom var hela tiden en resurs och jag fick vara mamma. Jag 
känner mig som hemma… barnen också. Dom är som min familj. Därför 
det är bra, det är som hemma… som familj” 

 

Materialet granskades ytterligare genom noga jämförelse av kategorierna för att undersöka 
hur innehållet liknade respektive skiljde sig åt. Slutligen genomfördes en mycket enkel 
kvantitativ analys där vi kontrollerade antalet uttalanden som kunde härledas till olika 
kategorier, detta gav oss en uppfattning om vad varje respondent lade vikt vid. Den 
systematiska bearbetningen ledde till ett större antal kategorier som sedan reducerades till 
övergripande teman, utifrån vilka vårt resultat kommer att presenteras. De slutgiltiga 
kategorierna fastställdes till följande teman: delaktighet, relationer, samarbete, empowerment, 
förändrad livssituation samt perspektiv efter avslutad behandling. Dessa teman kommer i 
senare att diskuteras i relation till valda teoretiska ramar.  

5. RESULTAT 
 
I detta kapitel görs en övergripande presentation av de resultat som framkommit till följd av 
genomförda intervjuer och innehållsanalys. Svaren redogörs för utifrån teman som har 
framkommit genom noga bearbetning av intervjumaterialet; delaktighet, relationer, samarbete, 
empowerment, förändrad livssituation samt perspektiv efter avslutad behandling. Ett flertal 
citat presenteras tillsammans med våra resonemang för att belysa respondenternas 
upplevelser. Vidare kopplas tidigare forskning samman med utvärderingens resultat för att 
belysa liknelser och skillnader. Återigen bör nämnas att respondenterna har blivit tilldelade 
pseudonymer för att säkerställa deras anonymitet.  
 

5.1 Delaktighet  
 
Enligt Socialstyrelsens (2007-2008) tillsynsrapport har delaktighet främst uppmärksammats 
inom i HVB-hem för barn och unga. Vidare anger Carlsson (2003) att ett betydande hinder i 
mötet mellan socialsekreterare och klienter är brist på klientinflytande. Forskning om 
föräldrars delaktighet inom HVB-hem för familjer är dock bristfällig. I intervjuerna lade 
samtliga respondenter vikt vid att få vara delaktig i sin behandlingsprocess. Majoriteten av 
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respondenterna uttryckte att de upplevt delaktighet under sin behandling på Nyckelgården. De 
beskrev att de fick vara delaktiga i utformningen av sin behandlingsplan samt informerade om 
rätten att ta del av sina journaler. Ett par respondenter upplevde att de fick uttrycka sina 
önskemål och behov under behandlingens gång, men att det berodde på hur långt i 
behandlingen de befann sig.  
 
Lisa beskriver det såhär: 
 

Både och... jag tror att i början så vågade jag inte säga riktigt... mina åsikter där... utan... det tog 
väl ett tag innan man vågade öppna sig... och säga vad man kände… så mycket i början tror jag 
mest bara att jag följde med strömmen och så /…/ På dom här mötena så frågar ju dom vad man 
själv vill uppnå med tiden där... och då stod det ju med liksom det jag ville jobba på och så... så 
det blev mer klarhet vad man kanske gjorde där. 

 
En respondent upplevde aldrig delaktighet i praktiken. Hon uppgav att hon fick möjlighet att 
delge sina önskemål och behov under behandlingsprocessen men att personalen bestämde för 
mycket och sällan tog hennes åsikter i beaktning: ”Dom skulle hela tiden styra och jag menar 
att man inte kan gå in och plocka bort hela föräldrarollen för mycket” (Emelie). Personen 
återkom ett flertal gånger till upplevelsen att personalen motarbetade henne i föräldraskapet. 
 

5.2 Relationer  
 
Socialstyrelsen (2007-2008) anger i sin tillsynsrapport att en god relation mellan professionell 
och klient är avgörande inom familjebehandling. Detta stöds av både internationell och svensk 
forskning. Löwenborg och Kamsvågs studie (2006) samt Stathams (2000) internationella 
forskningsöversikt visar att kvalitet på relationen mellan professionell och klient är av stor 
betydelse för behandlingens process och resultat. Vidare understryker Boer och Codys (2007) 
i sin kvalitativa studie att ett humanistiskt syn- och arbetssätt kan förstärka relationen 
professionell-klient.  
 
Vid jämförelse av forskningsöversikten och vår studies resultat blir ett flertal likheter tydliga. 
Samtliga respondenter återkom upprepade gånger till betydelsen av personalens 
förhållningssätt där begrepp som mänsklighet och förmåga att lyssna var centrala. 
Vissa upplevde att de utvecklade närmare relation till viss personal och en gemensam 
nämnare för dem betydelsefulla relationerna var upplevelsen av ett empatiskt och respektfullt 
förhållningssätt. 
 
 Emelie talade om sin relation till personalen på följande sätt: 
 

Om någon gör fel säger jag ifrån direkt och det är inte populärt på Nyckelgården… då blir man 
särbehandlad… alltså mindre bättre behandlad /…/ Det fanns en bra personal på 
Nyckelgården… hon var normal höll jag på att säga… hon såg när man var ledsen och kramade 
om en. Vi tyckte inte alltid lika hon och jag heller men det kunde vi reda ut på ett lugnare sätt mot 
vad de andra klarade av. Dom flesta vikarierna var perfekta... vikarierna delade upp sin tid 
mellan oss och den andra boendefamiljen på ett bättre sätt… de var mer mänskliga och satte sig 
in i min situation. 
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Respondenterna uppgav att känslan av att inte bli lyssnad på bidrog till sämre kvalitet på deras 
relation till personalen. En person upplevde att åldern hade betydelse för hur hon blev bemött. 
Hon beskrev att vissa i personalen uppfattade henne som vuxen medan andra behandlade 
henne som omyndigförklarad: ”Vissa gånger behandlar dem en som om man ska vara vuxen 
medan i andra stunder så kan dom nästan prata med en som om man vore en ung dum 
mamma som inte kan” (Lisa). Detta upplevdes enligt henne som ett förvirrande inslag i 
behandlingen.  
 
Ett par respondenter talade varmt om sin relation till Nyckelgårdens personal, och använde 
uttrycket familj för att beskriva gemenskapen som de upplevde under sin vistelse.  
 
Maryam beskrev det såhär: 
 

Personalen är jätte bra… lugna… dom hjälpa oss... alla är jätte glada och snälla... dom var hela 
tiden en resurs och jag fick vara mamma. Jag känner mig som hemma… barnen också. Dom är 
som min familj. Därför det är bra, det är som hemma… som familj. 
 

En annan person beskrev betydelsen av att kunna skratta och umgås med personalen, vid 
sidan av behandlingens annars mer allvarsamma inslag. Han menade att det var lättsamheten 
som bidrog till känslan av att vara en del av en familj.  

5.3 Samarbete  
 
Respondenterna beskrev samarbetet med personalen på olika sätt. En person beskrev ett gott 
samarbete kring barnen och de dagliga rutinerna. Hon beskrev också en upplevelse av 
osäkerhet då svenska inte är hennes modersmål. I relation till detta visade personalen en 
förmåga och vilja att samarbeta: ”När jag har också fel ibland när jag från annan land 
komma, jag visste inte vad jag ska göra här, dom lärde mig ordentligt och tog hit tolk om det 
behövdes” (Maryam). 
 
En respondent beskrev personalen som ett team som arbetade mot samma mål och att de alltid 
försökte visa rätt väg. Personen beskrev att samarbetet med personalen främst handlade om att 
skapa förståelse för varandra. 
 
Amir uttryckte det såhär: 
 

Nyckelgården försöker och förklarar saker... dom frågar mig... jag frågar dom… om jag inte 
förstår. Dom försöker och förklara varför dom gör det... och varför så viktigt /…/ Dom har gått 
på min språknivå... annars om man inte förstår så förstår man inte, jag kan inte lära mig saker 
om jag inte förstår. 

 
Två respondenter menade att det fanns ett samarbete men att det inte var helt oproblematiskt: 
”Asså jag kände ju ofta att jag tyckte att de var dom som bestämde... dom styrde och ställde. 
Jag började känna att vi samarbetade mer i slutet faktiskt... innan så var det väl... jag tyckte 
att de la sig i för mycket” (Lisa). Det var främst upplevelsen av att viss personal inte lyssnade 
och därmed bestämde i för stor utsträckning, som bidrog till att samarbetet försvårades. 



	   27	  

5.4 Empowerment 
 
Att få verktyg att bättre hantera sin vardag är hjälp till självhjälp. En viktig faktor i ett 
empowerment inspirerat arbete som familjebehandling är graden av motivation hos klienten. 
Kvalitativ forskning av Löwenborg & Kamsvåg (2006) visar att klientens egen motivation är 
avgörande för behandlingens process och resultat.  
 
Det framkommer tydligt att just bristen på egen motivation var en av anledningarna till att en 
respondent valde att avbryta sin behandling: ”Jag ville inte, det gick över mina gränser, det 
var för mig inte naturligt och faller det inte naturligt så blir det ju fel och då ville jag avsluta 
behandlingen” (Emelie). Denna person uppgav vidare att Nyckelgårdens behandling inte mött 
familjens behov, vilket stämmer överens med vad klienter i Löwenborg och Kamsvågs studie 
uppgav som anledning i de fall dem inte ansåg sig ha blivit hjälpta.  
 
Flertalet respondenter uppgav att personalen på Nyckelgården stöttat och motiverat dem att 
själva kontakta olika slags myndigheter samt att organisera sin vardag. En person beskriver 
känslan av att ha fått stöd att ordna med praktiska saker som ett led till bättre självförtroende: 
”Ja dom har hjälpt mig… med saker… som att ordna upp med gamla räkningar… lärt mig 
ringa till olika ställen… asså att man har jobbat också med sig själv… vilket också asså… 
man blir ju tryggare i sig själv” (Lisa). 
 
Konkreta verktyg och metoder som Nyckelgården arbetar med för att synliggöra klienters 
resurser samt förstärka vad de gör bra i föräldrarollen är Marte meo och BOF. Flertalet 
respondenter uppgav att Marte meo var en positiv upplevelse som har hjälpt dem att se sina 
barn i en given situation och förbättra deras interaktion. Dessa upplevelser stödjer 
effektstudien The Orion Project (1994) som genomfördes i Israel och dess resultat som visade 
signifikanta positiva förändringar i samspelet mellan barn och förändrar.  
 
Amir beskrev hur han arbetat på sitt samspel med sina barn med hjälp av dessa metoder:  
 

Vi sitter i… sandlåda och gör tillsammans vilket man inte gjort förut. Man kan lära sig mycket 
därifrån... jag ser mina barn och deras behov… och jag som är pappa måste lyssna och svara 
och så göra saker tillsammans /…/Nyckelgården hade en plansch… den visa massa saker… 
gränser… vilken gräns man har om man inte kommer överens med barnet… det var en röd färg… 
den farligaste… man ska inte gå upp där. Den gav mig en klar bild som var jätte bra för oss… 
som mig som inte förstår svenska på riktigt… den hjälper… jag fick den och har den hemma.  

 
Flertalet respondenter uppgav att metoderna till en början bidrog till en känsla av otrygghet då 
det i metoden ingår att bli filmad tillsammans med sitt barn, men efter att ha deltagit ett antal 
gånger ändrades deras inställning: ”Dom visar inte för att man ska känna sig dålig, utan dom 
vill filma det som ser bra ut… dom tar fram det positiva men samtidigt hjälper till med vad 
som kan förbättras” (Peter). Respondenterna upplevde att dessa metoder var några av de 
främsta verktygen som bidrog till ett förbättrat samspel i förälder-barnrelationen.  
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5.5 Förändrad livssituation 
 
Insatser enligt socialtjänstlag (2001:453) är frivilliga, trots detta finns ett underliggande tvång 
för personer aktualiserade hos socialtjänsten som blir erbjudna behandling på Nyckelgården. 
Samtliga respondenter uttryckte att de innan behandlingen var införstådda med att deras barn 
skulle bli placerade i familjehem om de inte tackade ja till socialtjänstens erbjudande om 
familjebehandling. Detta var i samtliga fall anledningen till att de valde att flytta in på 
Nyckelgården trots en känsla av ovilja: ”Jag fick två alternativ och då valde jag att åka till 
behandlingshemmet, trots att jag verkligen inte ville dit” (Lisa). Majoriteten av 
respondenterna upplevde trots sin tidiga misstro att deras relation och kontakt med sina barn 
avsevärt förbättrats till följd av familjebehandlingen. Även i de fall då behandlingen 
resulterade i familjehemsplacering upplevde föräldrarna att de idag har mer stabilitet och 
kontinuitet i relationen till sina barn. Våra respondenters upplevelser liknar den svenska BUP-
studiens (1999) resultat av Intensiv Familjeterapi som visade en positiv effekt gällande 
förbättrad familjefunktion.  
 
Respondenterna beskrev utförligt och entusiastiskt positiva förändringar som behandlingen 
resulterat i. Stabila och kärleksfulla förälder-barn relationer samt trygghet och självständighet 
föräldrarollen var vanligt förekommande beskrivningar på förändringar. En av personerna 
beskrev utvecklingen som att gå från osäkerhet till självständighet.  
 
Maryam beskrev positiva förändringar i relation till välmående och lärdom för livet: 
 

Det är bra att dom hjälpte mig både psykiskt och fysiskt… dom hjälpa mig bli lugn och trygg /…/ 
Idag… jätte mycket skillnad… relationen jätte bra… vi har kärlek till varandra. Hela livet jag ska 
använda vad Nyckelgården sagt. Jag har alltid sagt… varför dom säga Nyckelgården?… jag vet 
inte… jag tänker Nyckelgården som nyckel… nyckeln är litet men kan öppna ett hus, ett jätte stort 
och man kan lära mycket där. 
 

En respondent talade om hur tiden på Nyckelgården resulterat i att han har fått tillbaka sin 
värdighet som förälder och att hans mål att få behålla sina barn har uppfyllts. Han upplevde 
också kunskapen från behandlingshemmet som användbar på många sätt: ”Det kunskaper jag 
fått använder jag inte bara på mina barn, jag också använder på andra människor” (Amir).  
Ett par av respondenterna talade bland annat om hur kontakten med barnets andre förälder har 
förbättrats och att de insett betydelsen av ett fungerande samarbete för barnens skull. 
 
Peter uttryckte det såhär: 

 
 Ja absolut… jag och grabben har mer förtroende för varandra och kan prata mera öppet sådär… 
vi skriker inte längre på varandra utan möts på halva vägen. Nu frågar han också först innan han 
gör något och inte bara tar för givet att han får göra allt för pappa /…/ Och sen om han är hemma 
hos mamma kan hon säga ring pappa och fråga om han vill med och så var det aldrig förut… idag 
gör vi mycket grejer tillsammans till skillnad från innan Nyckelgården. 

  
En av respondenterna upplevde att behandlingstiden inte gjort någon skillnad för henne och 
hennes barns relation och hon valde till sist att avbryta sin behandling vilket resulterade i att 
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barnet blev placerat i ett familjehem. ”Jag ville prova behandlingen för att se om jag kunde få 
hjälp med att göra det bättre mellan mig och min son… men det blev ju inte så… det är en 
erfarenhet i alla fall” (Emelie). Hon beskrev vidare att hon aldrig skulle rekommendera 
Nyckelgården till någon utomstående då hon inte önskar någon att genomgå samma helvete 
som hon gjort. 

5.6 Perspektiv efter avslutad behandling 
 
Det blir tydligt att majoriteten av respondenterna sedan behandlingens start har ändrat 
perspektiv. De uppgav att de ibland kan sakna personalen och tryggheten de bidrog till. Ett 
nyckelord som flertalet personer återkommer till är personalens vilja och förmåga att hjälpa 
vilket enligt Löwenborg & Kamsvåg (2006) forskningsrapport är av betydelse för en 
framgångsrik behandling. 
 
Lisa berättade: 
 

Jag tycker att dom gör ett bra jobb… men det är väl också för att jag är därifrån nu… det blev 
väl mer påfrestande att bo där som sagt… tillslut såg man bara negativa saker… man såg inte att 
dom ville hjälpa en liksom… men nu så känner jag mer att dom vill hjälpa och det har dom velat 
hela tiden men bara det att det har blivit fel… så nu ser jag det från ett annat perspektiv… det 
kanske låter kanske knäppt men jag kan faktiskt sakna Nyckelgården ibland… det som jag ångrar 
lite i efterhand är att jag inte uppskattade det mera… asså... för det var en speciell trygghet där 
ändå. 

 
En person upplevde vistelsen på Nyckelgården som en värdefull erfarenhet: ”Nyckelgården 
skulle jag rekommendera… alltid jag pratar om det här… för vem som helst, på jobbet och 
sådär” (Amir)  
 
Det var ett fåtal respondenter som delgav ett negativt perspektiv. De upplevde att det som var 
mest påfrestande med behandlingen var antalet möten, avsaknaden av privatliv samt att 
behöva förhålla sig till en relativt stor personalgrupp.  
 
Emelie ställde sig negativ till större delen av sin vistelse på Nyckelgården: 
 

Jag ville mer att de skulle få min son att förstå att han inte kunde göra som han ville. På 
Nyckelgården jobbar dom mer med oss föräldrar… hur vi ska göra… hur vi ska vara… men 
barnet måste också lära sig… så där blev det ju fel… dom stressade fram en relation till ens barn 
som man inte har  /…/ Det är det värsta jag har gjort i hela mitt liv.  

 
Under bearbetning av materialet blev det tydligt att det inte fullt ut gick att separera 
interventionen familjebehandling från familjernas fullständiga resurskontext. Flertalet av 
respondenterna tenderade att beskriva en process som startade vid aktualisering inom 
socialtjänsten och denna kontakt pågår fortfarande i samtliga fall. Respondenterna hade med 
andra ord svårt att konkret skilja interventionen familjebehandling från socialtjänstens 
utredningsprocess då det kom till vissa intervjufrågor.  
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6. DISKUSSION 
 
Här presenteras en summering av utvärderingens resultat samt en fördjupning av de 
perspektiv som har framkommit via intervjuer med fem av Nyckelgårdens tidigare klienter 
utifrån valda teoretiska referensramar. Killéns anknytningsteorietiska utgångspunkt och 
begrepp appliceras på temana delaktighet och relationer och Antonovskys teori om KASAM 
används för att belysa temana empowerment, förändrad livssituation och perspektiv efter 
avslutad behandling. Vidare diskuteras utvärderingens begränsningar i relation till utförandet 
och kontextuella faktorer. Avslutningsvis diskuteras implikationer för forskning och praktik. 

6.1 Summering 
 
I relation till utvärderingens syfte och tillhörande frågeställningar kan följande 
sammanfattning göras av resultatet. Till att börja med upplevdes Nyckelgården som 
hemtrevligt och med en trygg atmosfär, dock med alltför litet utrymme för mängden personer 
som vistas där dagligen. Huset beskrevs även som lyhört vilket uppfattades som störande i 
behandlingsarbetet. Majoriteten av respondenterna delgav att de upplevt delaktighet under 
behandlingsprocessen, främst vid utformandet av behandlingsplanen. Fortsättningsvis 
framhöll respondenterna betydelsen av ett empatiskt och lyhört förhållningssätt för att kunna 
utveckla goda professionell- klient relationer. Vidare uppgavs det mest givande med 
behandlingen vara att de fick verktyg i form av kunskap för att bättre hantera sin föräldraroll 
samt hjälp till självhjälp i sin övriga livssituation. I relation till detta har de uttryckt att de 
upplevt positiva förändringar till följd av Nyckelgårdens behandling i form av mer fungerande 
relation och bättre samspel med sina barn, även i de fall då barnen slutligen blev placerade i 
familjehem. Negativa aspekter som uppgavs gällande professionell-klient relationen var 
orättvis fördelning av personalens tid mellan boendefamiljerna. Vidare nämndes fråntagande 
av föräldrarollen samt frånvaro av hänsyn till egna önskemål under behandlingsprocessen.  
Sammanfattningsvis visar utvärderingens resultat att majoriteten av respondenterna ställde sig 
positiva till sin behandlingstid på Nyckelgården trots tvivel vid behandlingens start. 

6.2 Övergripande diskussion 
 
Bowlbys anknytningsteori (1994) har bekräftat betydelsen av professionellas relation till 
föräldrar och barn inom behandlingsarbete. Relationen som skapas till föräldrar kan ses som 
det viktigaste verktyget de professionella råder över. En respondent som genomgående ställde 
sig negativ till Nyckelgårdens behandling motiverade detta bland annat med att personalen 
ställde för högra krav på föräldraskapet. Respondenten uttryckte också att Nyckelgårdens 
personal försökte framtvinga en förälder – barn relation som inte var naturlig. Denna 
upplevelse kopplar vi till Killéns (2002) resonemang om professionalisering av 
föräldrarollen, vilket innebär att professionellas förväntningar på föräldrar riskerar att bli allt 
för höga. Enligt Killén kan professionalisering av föräldrarollen leda till en känsla av 
otillräcklighet vilket kan hindra behandlingens syfte. I förhållande till risken att 
professionalisera föräldraskapet finns också en negativ tendens att vilja framkalla omedelbara 
förändringar. Denna vilja kan hindra de professionellas accepterande av föräldrarna och 
därmed saknas en viktig förutsättning för att skapa en god relation. 
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Det kan ses som en självklarhet att föräldrar är sårbara i sin föräldraroll då de ska påbörja 
behandling. Det är enligt Killén av stor vikt att de professionella bekräftar föräldrarnas tro på 
sin förmåga att vara tillräckligt bra föräldrar. Det är alltså viktigt att undvika att 
professionalisera föräldrarollen och i stället hjälpa föräldrarna förstå att ingen förälder är 
perfekt. Professionella bör aldrig befinna sig i en position mellan barn och förälder utan 
snarare bredvid eller snett bakom i en stödjande och vägledande roll. En förälder kan förbättra 
sin uppfattning om sig själv, sitt barn och förhållandet dem emellan om de ofta får uppleva 
positiva och stödjande relationer. Ett återkommande nyckelord från våra respondenters 
uttalanden är en nyfunnen känsla av trygghet i både föräldrarollen och i sig själva som 
individer. Detta anser vi bekräftar vad Killén (2002) menar med att en del föräldrar inom 
familjebehandling för första gången i sitt liv får uppleva relationer där de kan känna sig trygga 
samt att de har förmågan att vara tillräckligt bra föräldrar.  
 
Vidare nämner Killén att förstagångsföräldrar tenderar att vara extra känsliga för råd och 
kommentarer från professionella. Detta kan göra att kommunikationen mellan professionell 
och förälder inom familjebehandling inte alltid blir friktionsfri. Upplevda utmaningar och 
förväntningar i relation till den nya rollen som förälder kan skapa en känsla av otrygghet. En 
av respondenterna är förstagångsförälder och upplevde ambivalenta känslor under 
behandlingens gång, främst gällande att behöva lyssna och förhålla sig till personalens 
vägledning. Hon beskrev att föräldraskapet var något helt nytt och att anpassningen till en ny 
familjemedlem var omtumlande nog. Denna sårbara situation kan ha bidragit till att 
respondenten inte alltid var mottaglig för behandling.  
 
Enligt Killén (2002) är den viktigaste grunden i behandlingsarbete att befinna sig på samma 
nivå som klienten vilket också utgör det första steget i ett empatiskt förhållningssätt. Empati 
kan ses som ett av de avgörande verktygen gällande relationen professionell – klient. 
Vårt resultat visar att de egenskaper som respondenterna uppgav som betydelsefulla i 
relationen till personalen, var en förmåga att visa mänsklighet samt att sätta sig in i 
respondenternas situation. Killén beskriver vidare att föräldrar inom familjebehandling 
förväntas utveckla förmågan att leva sig in i barnets situation och ha en realistisk uppfattning 
om barnet. I relation till ovanstående bör det förväntas av professionella att uppvisa ett 
liknande förhållningssätt gentemot föräldrarna. Utifrån utvärderingens resultat och Killéns 
resonemang kan vi konstatera att för att en förändring ska kunna ske är professionellas 
förmåga att lyssna och visa förståelse inför klientens situation en nödvändighet. Att 
åstadkomma detta kan förhoppningsvis lägga grunden för skapandet av en terapeutisk allians. 
Att utgå från samma nivå som klienten enligt Killén är en grundprincip, och i Nyckelgårdens 
fall anser vi att det finns möjlighet till delaktighet vid utformandet av behandlingsplanen. 
Samtliga respondenter upplevde delaktighet då de aktivt fick delta i utformandet av sina 
behandlingsplaner inför sin vistelse på Nyckelgården. Den respondent som avbröt sin 
behandling uppgav att det under behandlingsprocessen blev tydligt att hennes uppfattning av 
behandlingens mål inte stämde överens med personalens, trots upplevd delaktighet vid 
planerandet av behandlingen. En dialog med klienten vid dessa tidiga led i processen tänker vi 
möjliggör delaktighet och uppfyller rätten till självbestämmande. Det blir tydligt att genom att 
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låta klienter inneha en aktiv roll där de tillåts komma med idéer och åsikter angående sin 
behandling skapas större möjligheter och motivation till förändring.  
 
Det är möjligt att det inte alla gånger räcker med ett bra förhållningssätt från de professionella 
samt ett gott självförtroende hos föräldrarna. Det är viktigt att se till klienters hela 
livssituation, exempelvis är ekonomiska och praktiska element kring familjerna av stor 
betydelse för att skapa en fungerande vardag. Om föräldrar har en komplicerad ekonomisk 
situation kan det vara svårt att vara en tillräckligt bra förälder till sitt barn trots att man har 
utvecklat ett gott självförtroende i sin föräldraroll. 
 
I relation till ovanstående kan det nämnas att majoriteten av respondenterna uppgav att 
Nyckelgårdens personal genomgående motiverat dem under behandlingen. Detta togs bland 
annat i uttryck genom att personalen stöttat dem i att lära sig att själva organisera och hantera 
sin tillvaro. Ett viktigt inslag i motivationsarbetet kunde vara att lära sig ta ansvar för sin 
ekonomi med anledning att stabilisera tillvaron och kunna kontrollera sina resurser. Detta 
ledde också till en förståelse för vilka konsekvenser ekonomiska problem kan leda till. Här 
blir Antonovsky’s teori KASAM (1991) med begreppet hanterbarhet applicerbart som syftar 
på en individs förmåga att förstå vilka resurser den själv kan kontrollera och inte bara se 
situationer som svårhanterliga och orättvisa. Vi tolkar respondenternas upplevelser som att de 
har fått en starkare känsla av hanterbarhet och empowerment vilket har gett dem bättre 
förutsättningar att hantera olika situationer. Dessa två begrepp kan anses vara nära kopplade 
till varandra då båda behandlar hanterandet av resurser i relation till en individs motivation. 
 
Respondenterna talade också om att behandlingen lett till att de behövt arbeta med sig själva 
och sin självkänsla. Exempelvis har de genom samtal med personal bearbetat eventuella 
personliga trauman och med hjälp av olika metoder tränat på att utvecklas i sin föräldraroll. 
En respondent förklarade detta som att gå från osäkerhet till självständighet. Genom att ta itu 
med personliga svårigheter och därmed finna trygghet i sig själv skapas bättre möjligheter att 
förändra relationen till sitt barn. Detta inslag i behandlingen tror vi kan ha påverkat flera 
respondenter på ett positivt sätt och stärkt deras känsla av begriplighet, vilket enligt 
Antonovsky (1991) syftar på att de inte i samma utsträckning uppfattar stimuli som 
information som är kaotisk och svår att begripa.  
 
Samtliga föräldrar uttryckte att de var skeptiska till att påbörja behandling på Nyckelgården 
och många var kritiska även under behandlingsprocessen. Trots detta kan flertalet av 
respondenterna idag redogöra för positiva förändringar som de upplever är till följd av 
vistelsen på Nyckelgården. Behandlingens utfall för respondenterna varierade, en del barn 
blev placerade i familjehem och andra fick vara kvar hos sina föräldrar. Även i de fall då barn 
blev placerade kan flertalet av respondenterna tala om en positiv förändring gällande 
samspelet med sina barn och i sin föräldraroll. Vi tolkar detta som att respondenterna idag kan 
tillskriva vistelsen på Nyckelgården en mening oavsett behandlingens slutliga resultat. 
Antonovskys begrepp (1991) meningsfullhet behandlar i vilken grad en individ kan uppleva 
en känsla av mening även inför svåra utmaningar i livet. Ett par respondenter med olika 
behandlingsutfall beskriver sin utveckling på näst intill identiska sätt då de talar om en ny 
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känsla av trygghet i föräldrarollen. Det blir tydligt att flertalet föräldrar efter Nyckelgården i 
en högre grad än tidigare känner motivation och engagemang inför sin roll som förälder. 
Antonovsky understryker att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet står i relation till 
varandra. Vi anser att i förhållande till familjebehandling är en stark känsla av meningsfullhet 
av stor vikt på grund av dess motivationella inslag. Familjer som genomgår behandling kan få 
hjälp att uppnå en starkare känsla av begriplighet och hanterbarhet och därmed bättre förstå 
inre och yttre påverkan samt uppfatta och hantera resurser. Dock är det tänkbart att dessa två 
element av KASAM ej blir långvariga om känslan av meningsfullhet fortfarande är svag.  

Avslutningsvis vill vi understryka Killéns (2002) anknytningsteoretiska utgångspunkt att 
familjebehandling är en viktig intervention inom socialt arbete som ett försök att förhindra att 
negativa mönster gällande känslokontroll och självuppfattning förs vidare och återskapas i 
kommande släktled. I relation till detta kan Nyckelgårdens behandlingsarbete betraktas inte 
bara som en intervention i de fall där allvarliga problem redan uppstått, utan också som ett 
förebyggande arbete för nästkommande generationer.  

6.3 Reflektioner angående utvärderingens begränsningar 
 
Till att börja med är en självklar begränsning med denna utvärdering att resultatet inte är 
generaliserbart då vi intervjuat ett litet antal respondenter. Vi ser dock att utvärderingen kan 
bidra med värdefull information till Nyckelgårdens verksamhet. Resultatet kan leda till något 
konstruktivt i utvecklingssyfte för verksamheten samt individuella tankeprocesser hos 
personalen angående deras sätt att förhålla sig till klienter.  
 
Vidare finns en medvetenhet om att vårt slutliga resultat hade kunnat se annorlunda ut då en 
respondent valde att avbryta sin medverkan och därmed skapade ett bortfall. Bortfallet 
ersattes med en annan respondent vars bakgrund, problematik samt utskrivningstid skiljde sig 
från den ursprungliga respondentens. Detta bidrog till att vi fick ta del av en helt annan 
upplevelse och berättelse i relation till Nyckelgården vilket sannolikt påverkat resultatet som 
helhet. Vidare har vi reflekterat över utskrivningstidens betydelse för utvärderingens resultat. 
Samtliga av respondenterna i utvärderingen hade bott på Nyckelgården i minst sex månader. 
Det är tänkbart att denna långa behandlingstid medfört att deras uppfattning om 
familjebehandlingen och vistelsen på Nyckelgården kommit att bli normaliserad. Det är 
möjligt att en person som vistats på hemmet en kortare tid hade varit mer kritisk i 
utvärderingen. 

Ett par respondenter hade inte svenska som modersmål, vilket kan ha bidragit till att 
information gick förlorad under intervjutillfällena. Vid dessa tillfällen fanns en strävan att 
säkerställa att respondenterna uppfattade intervjufrågornas syfte samt att vi tolkade deras svar 
på ett korrekt sätt. Vidare medverkade vi båda vid tre av intervjutillfällena, de resterande två 
intervjuerna hanterades av endast en av oss. Detta kan tänkas ha påverkat intervjuernas utfall 
både positivt och negativt. Exempelvis kan respondenterna ha känt sig mer bekväm med 
endast en intervjuare samtidigt som två intervjuare kan hjälpas åt med följdfrågor och 
diskutera sina subjektiva tolkningar av intervjusituationen. Fortsättningsvis fanns det vid 
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utförandet av intervjuerna en risk för intervjuareffekt då respondenterna var informerade om 
att en av oss för närvarande arbetar i Nyckelgårdens verksamhet. I relation till att en av oss 
som anställd har insikt i verksamheten kan detta tänkas påverka förmågan att ställa sig 
objektiv till respondenternas upplevelser. Av denna anledning har vi valt att presentera 
respondenternas upplevelser utan vidare analys av tänkbara underliggande faktorer.  

6.4 Implikationer för forskning och praktik 

Kunskapen som professionella besitter kan inte anses fulländad eller tillräcklig. Klienters 
kunskap i form av expertis gällande sin problematik samt erfarenhet av behandlingsinsatser 
får inte lämnas obeaktad. Det är en integrerad form av de två kunskapskällorna som skapar 
goda förutsättningar för socialt arbete. Denna utvärdering ger Nyckelgårdens personal en 
uppfattning om hur ett antal tidigare klienter upplevt sin behandlingstid vilket kan anses 
värdefullt i utvecklingssyfte, både på individ- och gruppnivå. Utvärderingen kan också 
komma att användas som presentationsmaterial vid möten med uppdragsgivare men även till 
att förmedla till både tidigare och kommande klienter att deras upplevelse och erfarenhet 
tillmäts betydelse. 
 
Som tidigare nämnt påträffades ett flertal liknelser vid jämförelse av utvärderingens resultat 
och tidigare forskning. Vårt resultat visade att majoriteten av respondenterna upplevt 
delaktighet under sin behandling på Nyckelgården. Delaktighet inom i HVB-hem för barn och 
unga har uppmärksammats allt mer inom forskningen, vi vill dock enligt forskningsöversikten 
uppmärksamma behovet av denna forskning inom just behandlingshem för familjer. En annan 
reflektion är att ett par respondenter var av annan etnisk bakgrund och samtliga framhöll att 
de upplevde att personalen anpassade sig till deras språknivå vilket underlättade i 
behandlingsarbetet och förstärkte deras relation till de professionella. Här ser vi ett behov av 
ytterligare forskning för att undersöka hur professionella inom familjebehandlingshem 
förhåller sig till klienter med annan etnisk bakgrund. Detta kan anses viktigt gällande 
språkanpassning samt även då skilda kulturer innebär olika syn på begrepp som familj och 
barnuppfostran. Slutligen har få studier gjorts både i Sverige och internationellt angående 
Marte meo metoden och vi vill understryka vikten av att pröva evidensen för denna metod när 
den är så flitigt använd, särskilt med anledning av de positiva erfarenheter som våra 
respondenter delgivit. Här är det relevant att åter igen nämna behovet av forskning på 
familjebehandlingens område då det finns en tendens att obehindrat blanda metoder samt att 
följa metodmanualerna i begränsad utsträckning.  
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BILAGA 1 
2012-11-12 

 
Hej! 
 
Vi heter Amelie Vikström och Sandra Axelsson och är socionomstudenter på Uppsala 
Universitet. Vi ska under hösten skriva en C-uppsats, som är ett vetenskapligt examensarbete 
inom socialt arbete. Studien kommer att utgå från familjer som har avslutat 
heldygnsbehandling på Nyckelgården. För att kunna genomföra detta vill vi intervjua 
föräldrar som kan tänkas dela med sig av sina erfarenheter kring sin vistelse på Nyckelgården.  
Syftet med intervjuerna är att undersöka hur du har upplevt din vistelse och behandling på 
Nyckelgården. Vi är intresserade av din upplevelse av bemötande och delaktighet under 
behandlingens gång. Slutligen undrar vi på vilket sätt vistelsen på Nyckelgården har påverkat 
dig, ditt barn samt er relation.  
 
Deltagandet i intervjun är frivilligt och du har som uppgiftslämnare rätt att avbryta din 
medverkan när som helst under kontakten med oss. Det du säger kommer att spelas in på band 
och användas som underlag för utvärderingen, därefter kommer banden att förstöras. Referat 
och citat från dig kommer enbart att användas i utvärderingssyfte. Vi som arbetar med 
intervjumaterialet har tystnadsplikt och dina uppgifter är därmed sekretesskyddade. Namn, 
bostadsort och andra förhållanden som kan avslöja vilka ni är kommer att döljas i den slutliga 
utvärderingsrapporten.  
 
Intervjutillfället beräknas ta ca 1 timme. För att underlätta för er är vi flexibla både vad gäller 
tid och plats. Intervjuerna kan genomföras i ert hem eller på annan önskad plats. En annan 
möjlighet är att göra intervjuerna på Nyckelgården eller i någon av Uppsala universitets 
lokaler. Vi kontaktar dig inom kort per telefon för att bestämma datum och tid för intervju. 
Har ni frågor kring utvärderingen och dess genomförande är ni välkomna att kontakta oss 
eller vår handledare per telefon eller e-mail. 
  
Med vänlig hälsning, 
 
Amelie Vikström   Sandra Axelsson 
073-9030962    072-2539123  
Amelie.Vikstrom.5930@student.uu.se  Sandra.Axelsson.2182.@student.uu.se  
 
Handledare: Kari Jess 
018-4717804 
Kari.jess@soc.uu.se  
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BILAGA 2 
2012-11-12 

 
  
 
 
 

Samtycke 
 
Om du bestämmer dig för att medverka enligt villkoren på förgående sida ber vi dig fylla i 
följande uppgifter. 
 

Ort och datum ............................................................................................................................ 

Namnunderskrift ........................................................................................................................ 

Namnförtydligande ..................................................................................................................... 

Adress (frivilligt) ......................................................................................................................... 

Telefon ........................................................................................................................................ 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 3 
2012-11-12 

Intervjuguide  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Ålder 
Kön 
Civilstånd/barn/bostad 
Behandlingstid 

Innan och under behandling 
 
Hur har du upplevt relationen till personalen? 
 

• Formulerande av personliga mål  
• Delaktighet i behandling 
• Bemötande av personal 
• Samarbete med personal 

Efter behandling 
 
Har du upplevt någon förändring som du kan koppla till Nyckelgårdens behandling? 
 

• Förälder – barn relationen idag 
• Erfarenhet och kunskap efter avslutad behandling 
• Förbättringsområden vad gäller Nyckelgårdens verksamhet och dess miljö 

	  

Förbättringsområden 
 
Upplever du att någonting kan förbättras med Nyckelgårdens verksamhet? 
 

• Nyckelgårdens miljö 
• Personalens förhållnings – och arbetssätt 


