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Abstract 
 
Studiens syfte har varit att lyfta fram viktiga aspekter i ett förändringsarbete genom klienters 
egna upplevelser av vad som hjälpt dem i kontakten med behandling, råd och stöd. 
Grundtanken var att tillvarata klienters erfarenheter av vad som varit till hjälp och stöd. Trots 
klientperspektivets centrala betydelse, visar tidigare studier att det nyttjas alltför sällan i det 
praktiska utövandet. 
Genom kvalitativa samtalsintervjuer av föräldrar till barn med psykiska svårigheter, som 
under en längre tid haft kontakt med en av Barn och ungdomspsykiatrins öppna mottagningar 
i Stockholm, har viktiga erfarenheter samlats in och bearbetats. Detta material har sedan 
jämförts med tidigare forskning. Konstruktionism, Symbolisk interaktionism och begreppet 
Empati har använts för studiens uppläggning och för att förstå resultaten. Avgörande för 
intervjupersonernas upplevelser av att bli hjälpta har till största delen varit förhållanden, som 
kunnat kopplas till relationen mellan dessa och behandlaren. När behandlaren förmedlat 
äkthet, ”nästan vän” känsla, förtroende och tillit, och om klienterna själva kunnat ta emot 
hjälp och se sig som en resurs har det upplevts som hjälpande. Att få upprättelse, har 
upplevts vara till stor hjälp, detta resultat har inte påträffats i den tidigare genomgångna 
forskningen. 
 
 
 
Nyckelord: Klientperspektiv, Patientperspektiv, Brukarperspektiv, Föräldraperspektiv
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1. Inledning  
 

Under några års arbete, studier och praktiserande i kontakt med människor som frivilligt eller 

under tvång blivit föremål för förändringsarbete, själva eller med sina närmaste, tillsammans 

med professionella hjälpare, har jag ofta tänkt på betydelsen av klientens egen upplevelse av 

behandlingen. Att ”möta klienten där hon är”, är ett av de grundläggande förhållningssätt som 

flera röster inom socialt arbete på senare tid tagit fasta på. Detta är också något jag själv 

upplever som en av de viktigaste delarna i att lyckas med ett förändringsarbete. Ett led i att 

kunna närma sig ett sådant sätt att förhålla sig på, tänker jag, kan vara att helt enkelt 

undersöka hur hon själv upplever behandlingen, möten med personal och hur det vidare 

påverkat livssituationen. Klienterna, som själva lever med problemen de behöver hjälp med 

borde också, tänker jag, kunna bidra med kunskap om vad som hjälper just dem. Därför anser 

jag, speciellt i ett socialpedagogiskt sammanhang, att kunskap om klienters perspektiv är ett 

verktyg av stor betydelse för socialarbetarens och det sociala arbetets utveckling.  

 
Klientperspektivet har i dag uppmärksammats vilket visas i forskningsrapporter och andra 

studier. Tidigare studier visar klientperspektivets betydelse för forskning, utveckling och 

livsbefrämjande insatser inom socialt arbete i det svenska samhället. Så här skriver 

Socialstyrelsens avdelningschef Åsa Börjesson i förordet till deras studie 

”Frivilligorganisationer som uppdragstagare. Vad betyder det för brukarna?”: 

 

I Socialstyrelsens verksamhet har patient- och klientperspektivet fått ökad 

uppmärksamhet. Den konkreta utformningen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

ska anpassas till patientens, klientens och andra berördas behov, och uppfattningar. 

(Socialstyrelsen, 2002, s.3) 

 
De senaste decennierna har klientperspektivets betydelse på olika områden inom den sociala 

sektorn ökat. Dess grund finns ofta i en klassisk humanitär tanke där professionella inom 

olika verksamheter ser vikten av att klienten behandlas med respekt och blir lyssnad på för 

den enskilde klientens skull. Mer och mer börjar det ändå yttra sig i en slags insikt om att 

klienten också kan vara en resurs. En resurs inte bara för den enskilde klienten utan också i 

form av att tillföra kunskap genom sina erfarenheter i ett perspektiv som den professionelle 

inte har tillgång till i samma utsträckning. I en av Socialstyrelsens rapporter tas det upp ett 

mycket talande exempel, i detta fall ur en rörelsehindrads perspektiv:   
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Om man utifrån betraktar en rullstolsburen person är det t.ex. lätt att man främst eller 

enbart ser dennes nedsatta funktionsförmåga som orsaken till att han eller hon har svårt 

att fritt röra sig på en gata eller i en lokal. Den funktionshindrade ser i stället orsaken i de 

höga trottoarkanterna och de smala trappuppgångarna. Perspektiven påverkar alltså 

synsättet på funktionshinder och handikapp och får också konsekvenser för vilka 

handikappolitiska åtgärder som anses vara rimliga att genomföra. (Socialstyrelsen 2003a, 

s.11) 

 

Denna insikt om vikten av att förstå den andres livsvärld och upplevelser verkar sakta men 

säkert ta mark i samhällsdebatten. En fundering som kan vara på sin plats är ändå: hur 

mycket av detta omsätts till praktik i arbetet med utsatta individer? 

 

Min ursprungsidé var sedan en tid tillbaka att utforska klientperspektivet på någon eller några 

institutioner. I första hand hade jag tänkt mig att genomföra undersökningen på några för mig 

nya platser för att kunna förhålla mig så neutralt som möjligt. Samtidigt, som en extra 

trygghet, kände jag mig inte främmande för att utnyttja de kontakter från institutioner jag är 

och varit yrkesverksam på.  

 

I samband med en uppsatsföreläsning i början på terminen erbjöd företrädare på 

forskningsenheten för Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, uppbackat av en 

kontaktperson från Socialhögskolan, sina resurser i form av data och möjligheter att rekrytera 

informatörer för intervjuer. Ett av de områden de själva såg som intressanta uppslag var just 

forskning om klientperspektiv eller brukarundersökningar som det ibland också benämns. 

Min tanke var redan från början att främst försöka synliggöra vad klienterna ansett vara bra 

och till hjälp i kontakten med professionella hjälpare. Detta bland annat beroende på egna 

erfarenheter av att fokus på fungerande och positiva egenskaper är mer användbara och oftare 

leder till positiv förändring i arbete med människor än motsatsen.  

 

Eftersom Barn- och ungdomspsykiatrin, i fortsättningen förkortad BUP, i någon form funnits 

med i många av de sammanhang av socialt arbete jag befunnit mig i kändes det naturligt och 

spännande att få rikta in undersökningen på klienters perspektiv där, också med tanke på att 

undersökningen kunde vara en liten del i utvecklingen av denna verksamhet. 

 

Liknande undersökningar av klientperspektivet har tidigare gjorts inom BUP (och tidigare 

Psykisk barn- och ungdomsvård, PBU), bland annat inom familjerådgivning i syfte att 
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utveckla verksamheten. Några arbeten har också gjorts som kartläggning och utvärdering i 

form av olika projekt med bland annat landsting och Socialstyrelsen som projektansvariga. 

 

1.1 Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholms läns landsting erbjuder råd, stöd och 

behandling för barn och ungdomar från 0 till 17 år och deras familjer. 3 % av åldersgruppen, 

ca 9000 personer, besöker BUP i länet årligen.  Barn, ungdomar och föräldrar kan ta kontakt 

med BUP utan att ha fått någon remiss eller annan hänvisning. Ofta handlar kontakten om 

nedstämdhet, ångestbesvär, självsvält och andra psykiska besvär med orsaker som ofta är 

blandade och har att göra med den enskilda individens förutsättningar och den miljö eller det 

sammanhang barnet eller ungdomen befinner sig i. 

 

Några av de behandlingsformer som används är bland annat familjeterapi, lekterapi, 

samtalsbehandling, medicinering och behandling där beteendeträning ingår. Syftet med 

behandlingen är att hjälpa familjen och barnet eller ungdomen att fungera bra i sin hemmiljö, 

bland kamrater och i skolan. Samarbete med skola, barnomsorg och socialtjänst ingår som en 

viktig del i arbetet. BUP har även ett konsultativt arbete gentemot skola, socialtjänst och 

rättsväsendet.   

BUP samarbetar med vuxenpsykiatrin när det gäller gruppen unga vuxna, ungdomar i åldern 

16-25 år. 

Det finns några specialiserade mottagningar som i huvudsak tar emot patienter från de lokala 

mottagningarna och som också ger dem konsultation. Utredning vid neuropsykiatriska 

störningar och upprättande av samverkansklasser, för de barn som av olika orsaker inte klarar 

en vanlig skolklass, är också något som ligger inom BUP: s verksamhetsområde. 

 

BUP utgör sedan våren 2000 en sammanslagning av tidigare PBU och de två barn- och 

ungdomspsykiatriska verksamheterna som fanns i länet. Den nya länsomfattande 

verksamheten är organisatoriskt placerad under Norra länets produktionsområde. 

Verksamheten består av ett 50-tal enheter spridda över Stockholms län. Större delen av dessa 

enheter består av lokala mottagningar i kommuner och stadsdelar. Dessa lokala mottagningar 

utgör själva grunden för verksamheten. Omkring 1000 personer arbetar inom BUP i 

Stockholms läns landsting. I de största enheterna är omkring 25-35 anställda medan de 

minsta består av cirka 4-5 personer. 
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Huvuddelen av den behandlande personalen på mottagningarna består av psykologer, 

socionomer och läkare. Inom avdelningsvården, bland annat på några av de större sjukhusen, 

finns också ett stort antal sjuksköterskor och mentalvårdare. 

 

2. Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med undersökningen är att belysa erfarenheter av råd, stöd och 

behandling utifrån ett klientperspektiv. Hur klienter själva ser på sina erfarenheter av 

kontakter med professionella behandlare, i detta fall inom den psykiska barn- och 

ungdomsvården och vad de upplever som stödjande ger förhoppningsvis uppslag till idéer om 

nya vägar att gå, som ett led i utvecklingen för att bättre kunna nå och hjälpa människor. 

Detta framförallt i behandlingsliknande situationer men också generellt i professionella 

medmänskliga sammanhang.  

 

Utifrån detta syfte formuleras följande frågeställningar: 

• Vad upplever föräldrarna har fungerat och varit till hjälp i och med den kontakt de haft 

med BUP?  

• Vad anser föräldrarna att de själva kunnat bidra med under denna kontakt?  

 

3. Teoretiska perspektiv och centrala begrepp 
De mest avgörande tankarna som ligger till grund för denna uppsats handlar om utveckling 

av vägar, för egen del eller för att hjälpa andra, till ett socialt tillfredsställande liv. Det 

handlar om den interaktion mellan människor, fylld av språk, känslor och symboler, som 

tolkas och omtolkas i cirkulära processer under tiden livet ”går sin gilla gång”. Det handlar 

också om vem som besitter den kunskap som krävs för att kunna åstadkomma förändringar 

där det behövs och hur den kunskapen ska kunna frigöras och användas på ett bra och 

utvecklande sätt.  

 

När det gäller teoretiska perspektiv baserat på mänskliga relationer och förändring blir jag 

ständigt påmind om några av de viktiga grundstenar som återfinns i ett flertal vedertagna 

teoretiska synsätt. Ett av dessa synsätt, det konstruktionistiska, ser jag som något av det mest 

grundläggande och, menar jag, genomsyrar allt socialt liv. Jag har också valt att använda ett 

teoretiskt perspektiv, symbolisk interaktion, som jag anser innehåller en omfattande 

”verktygslåda” för att försöka förstå individen och samhället, hur människors olika 
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livsvärldar kan se ut. Grundläggande när det gäller relationer i allmänhet, men i synnerhet när 

det gäller klient -behandlare relationer, är också begrepp som förhållningssätt, bemötande 

och empati. 

 

3.1 Konstruktionism 
Det konstruktionistiska perspektivet bygger på, som begreppet självt antyder, att den 

verklighet vi människor upplever inte bara finns där som ett objektivt fenomen utan består av 

de föreställningar vi själva konstruerar, över tid, i olika processer. 

Michael Crotty (1998) ger ett konkret exempel när han uttrycker att det sunda förnuftet säger 

oss att trädet framför oss är ett träd. Det uppenbarar sig exakt på alla de sätt vi skulle beskriva 

ett träd. Det skulle vara ett träd, i samma mening, oavsett om någon kände till dess existens 

eller inte. Men Crotty poängterar:  

 

We need to reminds ourselves here that it is human beings who had construed it as a tree, 

given it the name, and attributed to it the associations we make with trees. It may help if 

we recall the extent to which those associations differ even within the same overall 

culture. ´Tree` is likely to bear quite different connotations in a logging town, an artists` 

settlement and a treeless slum. (Crotty, s.43) 

 

Crotty (a.a.) menar också att även om man inom konstruktionismen ser våra upplevelser som 

konstruerade betyder det ändå inte att de skulle vara overkliga eller orealistiska. Snarare att 

de skulle vara relativa och realistiska. 

 

När det gäller att värdera saker på olika sätt i sin vardag, har Paul Watzlawick (1996) uttryckt 

det på ett sätt som numera blivit en klassiker, att man kan se vattenglaset som halvfullt eller 

halvtomt beroende på om man vill vara optimist eller pessimist. (Watzlawick, Weakland & 

Fisch 1996 s.104) 

 

Familjeterapeuterna Hårtveit och Jensen (2002) visar på likheter när det gäller andra tolkande 

teoretiska utgångspunkter:  

 

På samma sätt som konstruktivismen, tar hermeneutiken sin utgångspunkt i skillnaden 

mellan verkligheten som den är i sig själv och verkligheten såsom den framstår för mig. 

Min bild av verkligheten är min tolkning och därmed det jag har att hålla mig till. 

(Hårtveit & Jensen, 2002, s. 78) 

 5



 

 

De tar också upp begreppet socialkonstruktionism, som introducerades av den amerikanska 

psykologen och filosofen Kenneth Gergen i hans kritik mot de tidigare konstruktivisterna 

och på så sätt också understryker språkets betydelse i de sociala processerna. Författarna för 

fram Gergens tre teser om hur man kan försöka förstå en observation: 

 

1. Varje handling kan beskrivas på ett oändligt sätt. 

2. Grunden för att beskriva en handling på ett bestämt sätt, är inte empirisk utan ett 

nätverk av tolkningar. 

3. Varje handling blir identifierad på olika sätt. Det är problematiskt att peka ut en som 

den riktiga. (Hårtveit & Jensen 2002, s.80 f) 

 

 

3.2 Symbolisk interaktionism 
Detta teoretiska perspektiv kan sägas ha en förstående ansats framför en förklarande och 

förutsägande. Det som är intressant är att förstå skeenden och processer, hur uppfattningar 

tankar och relationer förändras i det samspel, eller brist på samspel, som finns mellan dessa 

tänkande, handlande och reflekterande varelser vi bestämt oss för att benämna människor.  

 

Georg Herbert Mead (1863-1931) anses vara grundaren av den symboliska interaktionismen. 

En av hans elever Herbert Blumer (1900-1987) som utvecklade perspektivet vidare var också 

den som myntade begreppet ”symbolisk interaktionism”. Hans Berglind (1995) kommenterar 

ett av Mead´s nyckelbegrepp ”taking the role of the other” som ett sätt att förstå den andre: 

 

Det här förhållningssättet som ju strider mot ett renodlat positivistiskt, innebär att jag, 

även som forskare, ska försöka förstå en annan människa genom att ta hennes roll. Det 

innebär att jag ska förhålla mig empatiskt till den människan. Ett sådant empatiskt 

förhållningssätt bör, enligt det här sättet att se det, även känneteckna den professionelle 

hjälparen. Det rimmar väl med den gamla socialarbetarregeln att ”börja där klienten är”. 

(Berglind, 1995,s.27) 

 

Social interaktion är en av de viktigaste grundstenarna inom symbolisk interaktionism. Det 

handlar om att människor är sociala varelser som medvetet och omedvetet interagerar med 

varandra och med sig själva. Interaktionen bygger i sin tur på de subjektiva upplevelser 

människor, enskilt eller i grupp, tolkar in i det som händer i och omkring oss.  
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Enligt Berg, I K och De Jong, P (2003 s.331) anser flera författare, bland annat G. H. Mead, 

att vi människor skapar mening i interaktionen med andra och försöker finna mening i våra 

erfarenheter. Språket i alla dess former är en förutsättning för att vi ska kunna skapa alla de 

attribut och föreställningar som kan göra att vi upplever gemenskap och en något sånär 

liktydig bild av vår livsvärld som vi behöver för att kunna odla denna gemenskap.  

 

Enligt Blumer består det säregna och specifika i att människor först reflekterar och gör 

tolkningar av varandras beteenden och handlingar för att finna mening i det som sägs och 

görs. Efter denna tolkning – till skillnad från en betingad reflex – ges responsen eller svaret 

på det mottagaren har uppfattat vara betydelsen av handlingen (Meeuwisse & Swärd, 2002 

s.150). 

 

Signifikanta andra är ett viktigt begrepp inom symbolisk interaktionism. Det är kortfattat ett 

antal, oftast närstående, människor som har och har haft mycket stor betydelse för vår 

inlärnings- och socialiseringsprocess. Det är människor vi bryr oss om och relaterar till. Den 

signifikanta andra har stor betydelse för uppbyggandet av jaget och vår föreställningsvärld 

bland annat genom att definiera situationen för oss på ett rimligt sätt. Dessa människor kan 

till exempel vara föräldrar, syskon, lärare, arbetskamrater, och nära vänner. (Trost & Levin, 

1999 s.59 ff.). 

 

Det är främst genom symboler människor skapar mening i sina livsvärldar, därav namnet 

symbolisk interaktion. Trost, J och Levin, I (1999) tolkar Mead som följer:  

 

Interaktionen sker med vad Mead kallar gester. När en gest genom interaktion får samma 

mening för båda aktörerna blir den en särskiljande eller signifikant symbol. Denna 

symbol blir till ett stimulus att handla efter. Symbolerna som vi använder gör att vi 

ganska lätt kan förutsäga beteenden hos varandra och hos oss själva, förutsatt att de är 

särskiljande. Jaget, ”the self”, utvecklas på motsvarande sätt, det uppstår också ur social 

interaktion. (Trost, J. & Levin, I, 1999, s.42) 

 

Språket är en avgörande ingrediens i det symboliskt interaktionistiska perspektivet. Med 

språk menas i sammanhanget inte bara det talade och skrivna språket utan även kroppsspråk 

och andra saker i människors beteenden och handlanden som uttrycker mening för oss. 

Språket är själva nyckeln, det hjälpmedel som förmedlar kunskap och gör att mänsklig 

utveckling överhuvudtaget är möjlig (Meeuwisse & Swärd, 2002 s.153). 
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Slutligen, en av de viktigare delarna när det gäller förändringsarbete, kanske speciellt inom 

det psykosociala området, är just synen på möjlighet till förändring. Enligt den symboliska 

interaktionismen är ingenting statiskt, alla är föränderliga. I stället för att påstå att någon är, 

t.ex. neurotisk, farlig, intelligent, ser man det istället som att någon beter sig neurotiskt, 

farligt eller intelligent i vissa situationer (Trost & Levin, 1999 s.18f ).  

 

Genom att, för att använda Florian Znanieckis välkända uttryck, ”definitionen av situationen” 

hela tiden är föränderlig finns det goda möjligheter att ändra uppfattning och beteende och 

därigenom också kunna ändra sin livssituation. (Trost & Levin, 1999 s.12) 

 

3.3 Begreppet empati 
Ett centralt begrepp när det gäller mänskliga möten handlar om medkänsla och inlevelse. I 

behandlings- och klientarbete kan enligt Ulla Holm (1995) begreppet empati definieras på 

följande sätt: 

 

Empati betyder att fånga upp och förstå en annan människas känslor och att vägledas av 

den förståelsen i kontakten med den andra. Det är alltså fråga om både en inre process av 

att nå förståelse och ett sätt att kommunicera denna förståelse, inte bara i ord utan i alla 

de handlingar som riktas mot den andra (Holm, U, 1995, s.77) 

 

Empatin gör att vi kan bli bekräftade, accepterade och förstådda. Förmågan till empati gör att 

vi inte behöver känna oss ensamma om tankar och känslor och att människor kan utgöra ett 

stöd för varandra. Empati är det huvudsakliga innehållet i identifikationsprocesser skriver B. 

Lennéer-Axelsson och I. Thylefors (1999). Ibland kan det vara svårt att hålla isär de olika 

teoretiska begreppen empati respektive sympati. Det är heller inte ovanligt att även 

professionella behandlare av olika skäl blandar samman dessa i praktiken menar författarna:  

 

Alltför ofta i behandlingsrelationer är det mer sympati än empati som uttrycks. Skäl till 

bristande empati kan vara personlig oförmåga, personlig upprördhet, tidspress, brist på 

kunskaper, trötthet. Vårdorganisationens normer som inte belönar empati utan synliga, 

konkreta praktiska åtgärder. […] Utmärkande för god kvalitet i vårdarbete anser vi vara 

att kontakten kännetecknas av empati. Vården blir då mänsklig istället för teknisk. När 

man i vårdsammanhang talar om vikten av att personalen har en subjektsyn istället för en 

objektsyn, är det just empati som utgör främsta skiljelinjen mellan dessa båda syn- och 

handlingssätt (Lennéer-Axelsson, B & Thylefors, I. 1999, s.161). 
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För den professionelle handlar empati till stora delar om förhållningssätt, vilken syn man har, 

hur man bemöter, respekterar och hur man förhåller sig till klienten, och,  inte att förglömma, 

sig själv. 

 

3.4 Begreppet klient 
Enligt Svenska akademiens ordbok (SAO) kan man tolka begreppet ”klient” dels som en 

person som står i ett visst underdånighets/ skyddslingsförhållande till någon annan. Någon 

som ställer sig under någons beskydd, i egenskap att vara någons klient. Det kan också tolkas 

som en person som rådfrågar eller är kund hos till exempel en advokat eller läkare. Också 

mer allmänt om en person som tillhör en institutions klientel.  

 

”Brukare” som ofta används liktydigt med klient och patient ger SAO kort och gott 

betydelsen: en person som använder något. (Svenska Akademien och Språkdata, 2004) 

Brukare, enligt Möller (1996), är en person som, likt ”klienten i en beroendeställning”, inte 

har någon valmöjlighet när det gäller hjälpinsatsen, men som ändå på något sätt kan påverka 

den, exempelvis genom att utforma insatsen tillsammans med ansvarig hjälpinstans. Det kan 

också vara en sammanslutning av flera användare som tillsammans påverkar innehåll och 

inriktning genom t.ex. ett brukarråd.  

 

En orsak till att dessa två begrepp används ibland likvärdigt men ibland med olika betydelse, 

inom politik, forskning och i det praktiska sociala arbetet, kan bland annat bero på att 

förutsättningarna som brukare eller klient kan skilja sig radikalt åt från fall till fall och mellan 

olika områden. Begreppet konsument (eng. consumer) är mindre vanligt inom socialt arbete i 

Sverige men används ofta i en del engelskspråkiga länder och ses som mindre stämplande.  

 

4. Tidigare forskning  
För att få en översikt av tidigare forskning (i första hand svenska studier) om klienters 

erfarenheter och forskning om professionellt användande av klientperspektiv i behandling 

och liknande förändringsarbete har jag sökt i olika bibliotekskataloger och databaser. Jag 

började att söka i Stockholms Universitets databaser på olika sökord som jag ansett vara 

förknippat med ämnet, bland annat klient-, patient- och brukarperspektiv. Databaserna 

visade, enligt min bedömning, ge ett ganska tunt resultat vilket gjorde att jag också 

undersökte möjligheten att hitta information via Internet. Denna sökning visade sig ge en hel 
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del uppslag på forskning inom området. Informationen fanns bland annat inom 

Socialstyrelsen, olika forskningsenheter och projekt i kommuner och landsting. Från 

hemsidor och genom personlig kontakt med olika forskningsenheter fick jag sedan material, 

forskningsrapporter, forskningsartiklar och utvärderingar som jag bedömde skulle kunna ge 

ett bra underlag för denna studie.  

 

Kanske kan svaret på frågan varför ett klientperspektiv är nödvändigt, tyckas självklart för en 

del men en genomgång av litteratur i detta ämne visar att det finns många olika sätt att tänka 

kring fenomenet. Det finns olika argument beroende på olika intressen i samhället och var 

den enskilde befinner sig i förhållande till klientskapet.  

 

Inom forskning och utvecklingsområdet finns många som ser en möjlighet i perspektiv som 

tidigare inte givits någon större plats. Eliasson (1995) menar att om man utforskar världen ur 

”tidigare försummade perspektiv” (t.ex. kvinno-, klient- eller ungdomsperspektiv) ger det 

möjlighet att få ny kunskap och att slippa fastna i gamla vedertagna förställningar.  Det är 

därför enligt författaren också framför allt ”vetenskapligt och kunskapsmässigt motiverat” 

(a.a. s.30).  

 

Karlsson (2002) visar i empiriska undersökningar där den erfarenhetsbaserade kunskapen 

ställts mot den professionella, att båda kunskapstyperna är viktiga i svenska 

självhjälpsgrupper men att de fyller olika funktioner. 

 

År 2001 gjordes en granskning, initierad av Socialstyrelsen, av hur Socialstyrelsen tillämpar 

patient-/klient-/anhörigperspektivet (pka-perspektivet) på socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens områden. Forskargruppen bestod av sju personer inom olika professioner, bland 

annat inom den sociala sektorn, de flesta med egna brukarerfarenheter. Granskningen 

handleddes av professor Sune Sunesson vid socialhögskolan i Lund. Kritiken var hård. Det 

gruppen kom fram till var bland annat att tillämpningen av ”pka” var bristfällig och ibland 

obefintlig. De ansåg att Socialstyrelsen intog ett ”tekniskt administrativt perspektiv som 

sällan inkluderar människan utan snarare de formella aspekterna av ett 

verksamhetsperspektiv”. (Socialstyrelsen 2001 s.32) Vidare ger gruppen en del 

rekommendationer till Socialstyrelsen som handlar om hur de kan få kommuner och 

landsting att beakta klientperspektivet i en större omfattning. 
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I seminarieserien ”Effekter för brukaren” som går under projektet Nationellt stöd för 

kunskapsutveckling inom socialtjänsten, gick man under fem tillfällen igenom och 

diskuterade olika uppfattningar och erfarenheter från sociala insatser. Barn och ungdom, 

Funktionshinder, Försörjningsstöd, Missbruk och Äldreomsorg var de områden som 

diskuterades.  Närvarande var personer (klienter/brukare) med erfarenhet av socialtjänstens 

insatser, företrädare för frivilligorganisationer, forskare, praktiker samt medarbetare från 

Svenska Kommunförbundet och Socialstyrelsen. Några av de saker man kommer fram till var 

bland annat att klientens medverkan i forskning och utveckling behövs om man ska kunna få 

till ett bra fungerande förändringsarbete. Det är ett arbete som kräver insikt och kunskaper 

om de ofta långa och från individ till individ mycket olika processer som leder till en bättre 

livssituation. Jan Blomqvist från FoU-enheten i Stockholm angående missbruk: 

 
Om vi vill ta reda på vad som hjälper en människa att sluta missbruka, måste vi ha klart 

för oss att det finns många olika förklaringsmodeller, allt ifrån att missbruket beror på en 

genetisk disposition till att det beror på socialt tryck och/eller tillgänglighet. För att skapa 

en evidensbaserad praktik måste vi genomföra både kontrollerade studier och studier där 

människor med egna ord beskriver en förändringsprocess. (Socialstyrelsen 2003b, s.9f) 

 

I en sammanfattning av ”psykiatrireformen” (Knutsson & Pettersson 1995) ger författarna 

flera tankar och förslag på hur verksamheter för psykiskt långtidssjuka måste byggas. Några 

av de viktiga förutsättningar som nämns för att få en fungerande vård är klienter och deras 

anhörigas förutsättningar att utöva inflytande och medbestämmande. De anser också att de 

verksamheter som redan drivs i klienters eller klientorganisationers regi har goda 

förutsättningar att leva upp till de krav som regeringsbeslutet ställer.  

 

4.1 Klienters/brukares perspektiv 
Vad klientperspektivet kan tillföra forskning och utveckling inom det sociala området kan ju 

också ses utifrån olika perspektiv. Att klienterfarenheter från sociala insatser i någon form 

kan vara en tillgång när det gäller att förbättra framtida metoder och arbetssätt verkar de 

flesta berörda numera vara överens om även om uppfattningarna om omfattningen kan skilja 

sig stort. Ett ytterligare perspektiv är makt och självbestämmandets betydelse i 

klient/brukarsammanhang.  I den tidigare nämnda studien av Möller (1996) finns en figur 

över relationen mellan brukare/klient/konsument och myndigheter där klientens 

beroendeställning, men även påverkansmöjlighet framgår. Möllers typologi kan illustrera 
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dessa begrepps tänkbara positioner för att ge en uppfattning om hur autonomin i de olika 

rollerna kan se ut: 

 

                 
               (Möller 1996, s.24). 

 

 

I slutet av 1960 började bildandet av klientorganisationer, bland annat för psykiatripatienter, 

fängelseinterner och människor med drogrelaterade problem (Lundström & Wijkström, 1997. 

refererad i Karlsson, M. 2002 s.71). Organisationerna som växt fram för att tillvarata olika 

utsatta gruppers intressen fokuserar ofta, av naturliga skäl, på möjligheterna att själva stå för 

det största inflytandet.  

 

Under 1970-talet började ”empowerment” användas som begrepp. Det kom bland annat att 

beteckna ett förhållningssätt inom det sociala arbetet där det fanns en strävan att göra 

maktförhållandena mellan den professionelle och klienten mer jämlikt. Detta började också 

ge intressegrupperna större inflytande. I Sverige finns ett stort antal klient och 

brukarorganisationer inom både inom sjukvårds- och det sociala området. Kriminellas 

revansch i samhället (KRIS), De handikappades riksförbind (DHR), Riksförbundet för social 

och mental hälsa (RSMH) och Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, 

(RFHL) är några av de exempel på klient/brukarorganisationer som arbetar för att ge sina 

medlemmar större inflytande i samhället.  

 

Att klargöra vad empowerment innebär är enligt Bengt Starrin (Forsberg & Starrin, 1997) 

inte lätt men… ”en viktig aspekt av empowerment är att man aktivt tar kommandot enskilt 

eller kollektivt. Man väntar således inte tills någon `ger tillstånd´ utan man tillkämpar sig 

`makten´.” (a.a. s.12) Vidare beskriver Starrin det som om det vore lättare att beskriva 
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motsatser till empowerment exempelvis: alienation, hjälplöshet, maktlöshet och hopplöshet. 

En forskningsstrategi som bygger på empowerment är det som på engelska kallas för 

participatory research. På svenska finns bland annat benämningen deltagarbaserad forskning 

som bygger på att ”vanliga” människor inom ett område själva genomför forskningen 

tillsammans med en forskare. Några av de grundläggande principerna för forskningen är 

bland annat: att den bedrivs så att ”vanliga” människor kan delta i hela processen, 

målsättningen bör vara att den för med sig direkta och positiva effekter för de involverade 

och att de är handlingsinriktade. (Forsberg & Starrin) 

 

Sammanfattningsvis, utefter de källor jag granskat, ser det ut som att klientmedverkan och 

klientflytande inom socialt arbete är något som anses viktigt av och för många parter i 

samhället men att det har en mycket begränsad förankring i det praktiska arbetet. Den så ofta 

åberopade självklara korsbefruktningen mellan teori och praktik, anser jag, har i detta fall 

mycket att önska. 

  

4.2 Klienters upplevelser från kontakten med professionell hjälp 
En del av den forskning som gjorts i Sverige inom området ”klient-/patientperspektiv” är 

kopplad till vård, stöd och behandling inom psykiatrin. Det är detta område som också varit 

aktuellt för min C-uppsatsstudie. Mer specifikt har studiens empiri inriktat sig på en stor 

grupp som ändå har ett lite speciellt ”klientförhållande”. Detta är föräldrar till barn där barnet 

i första hand eller åtminstone till en början ses som föremålet för hjälpinsatserna.  

 

Omständigheterna i de olika ”klientförhållandena” är dock, enligt de rapporter jag gått 

igenom (Bergström, 1996; Denhov, 2000; Johannesson & Rhodin, 1999) i stora delar 

jämförbara när det gäller vad som upplevs och känns viktigt för klienten i mötet med 

”experterna”. Jag har valt att sammanföra några av de resultat jag ansett vara viktiga, från de 

olika rapporterna inom några större teman för att på så sätt få en bättre överblick. 

 

4.3 Relationen mellan klient och behandlare 
Mycket ur materialet med de erfarenheter som beskrivs i rapporterna, är kopplade till 

relationen mellan klient och behandlare. Personalens bemötande är något som ofta tas upp av 

klienten, bland annat i denna studie gjord på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid 

Sundsvalls sjukhus. Där två viktiga faktorer tas upp:  
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… behandlarens personlighet respektive vilja att hjälpa familjen med deras problem. I det 

första fallet betonas vikten av att behandlaren framstår som vänlig, hjälpande och 

stödande i relationen till föräldern samtidigt som han förmedlar en känsla av förståelse, 

tillit och respekt inför henne. I det andra fallet betonas vikten av att alliansen mellan 

behandlaren och föräldern präglas av en samstämmighet om målen för behandlingen. 

(Bergström, 1996, s.40) 

 

 

En slutsats Bergström också kommer fram till är att tilliten till behandlaren bygger på ”… 

behandlarens förmåga till kongruens; att vara verklig och äkta, hel och integrerad, att vara 

den man är”. (a.a. s.50.) En sak jag kan se utifrån detta, är att en del klienter kanske föredrar 

en mer neutral och avvaktande men kongruent (äkta, ärlig) behandlare framför en som har ett 

ytligt positivt och vänligt förhållningssätt. 

 

I en annan studie av ”brukarperspektivet” beskriver Denhov (2000) hur klienten ser en bra 

behandlare som ”nästan-vän”. Något som kan tolkas som ett professionellt men ändå för 

klienten ett ärligt personligt förhållningssätt: 

 

I berättelserna beskrivs de positiva känslor som uppstår när kontakten fungerar: att känna 

sig sedd, bekräftad, förstådd lyssnad på och respekterad är återkommande teman. En 

känsla av att personalen var uppriktigt intresserad, brydde sig om och ville hjälpa till. 

(s.33) 

 

Även om känslan av att ha en nära personlig kontakt med behandlaren är avgörande för 

många, verkar ändå kompetens och ett professionellt förhållningssätt vara mycket viktigt för 

klienten. Så här uttrycker en av Denhovs respondenter just detta:  

 

Han måste ha fått en jädrans kontakt med mig från första stund. Det var väl det som 

betydde så otroligt mycket, det var nog hans egna lilla specialtalang och fallenhet för sitt 

jobb som fick stå för det… (Denhov, 2000 s.33) 

 

Att klienten blir sedd och att hon får känna sig bemött som en intressant person framstår, 

enligt Denhov, också vara en viktig del i en fungerande behandlingsrelation. Detta sker ofta 

genom behandlarens nyfikenhet och uppmärksamhet på små vardagliga men för klienten 

ändå viktiga saker. Behandlarens förmedlande av hopp och tilltro är något som tas upp som 

viktigt för många klienter.  
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4.4 Inför första mötet 
Många klienter beskriver blandade känslor inför första mötet med psykiatrin. Ofta är det 

tankar som är kopplade till väntan på att få en tid bokad. Väntetiden upplevs av många som 

en orolig och ångestfylld tid även om det samtidigt är mycket efterlängtat (Bergström 1996). 

Det finns också en oro över hur de ska bli bemötta, om de ska bli förstådda. Samtidigt finns 

förväntningar på att just bli förstådda, att få den hjälp som är så akut. I en utvärdering av 

korttidsinsatser (Johannesson & Rhodin, 1999) visade det sig att möjligheten att få snabb 

hjälp var mycket viktigt för föräldrarna.  

 

De undersökta familjerna har i första hand valt planerad korttidsterapi därför att problemen 

kunde förvärras om de fått vänta för länge. När de ställdes inför frågan om de trodde att två 

samtal kunde vara till hjälp, tycks det som att frågan underordnats behovet av att få komma 

snabbt (Johannesson & Rhodin s.27). 

 

 

4.5 Tid och kunnighet 
Känslan av att personalen tar sig tid är en annan viktig sak som flera föräldrar tar upp. Tid i 

olika bemärkelser. Dels under det personliga mötet, att den enskilde ges känslan av att få ta, 

bland annat behandlarens, tid i anspråk, men också tidsperspektivet på lång sikt. Att känna att 

det finns tid i framtiden. En förälder uttrycker en tidsaspekt så här: ”Jag hade (namn), i 

början gillade jag henne inte men sen när tiden gick tyckte jag bättre om henne. Det tar ju 

lite tid innan man lär känna folk.” (Denhov, A 2000 s.12.) 

 

Personalens kunnighet inom klientens problemområde är en sak flera klienter tagit upp som 

viktigt. Exempelvis så kan den psykotiska patienten uttrycka att en specialist på psykotiska 

patienter är ett bra stöd eftersom hon är utbildad och ser hur det är ställt. (Denhov,A 2000) 
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5. Metod 
 

5.1 Val av metod 
Frågeställningarna har undersökts genom öppna kvalitativa, temastyrda, intervjuer. Enligt 

Kvale (1997 s.13.f) är intervju en metod som lämpar sig väl när det gäller att utforska 

människors erfarenheter och känslomässiga upplevelser. Under intervjuerna har ambitionen 

varit att i mesta möjliga mån genomföra mötet i en avslappnad samtalsform. Denna 

samtalsform med möjlighet att låta intervjupersonen delge sin livsvärld på sitt eget sätt, att 

med egna ord beskriva det som hon själv anser vara mest angeläget, är också skälet till att jag 

valt att använda mig av intervjun som redskap för att samla in materialet.  

Dessa möten med intervjupersonerna har givit ett rikt material från flera års erfarenheter av 

kontakt med Stockholms barn och ungdomspsykiatri. I samtalen har också givits utrymme för 

att uttrycka kritik men jag har hållit fast vid det som varit studiens grundtanke; att fånga 

klienters egna erfarenheter av vad som har hjälpt, respektive skulle kunna hjälpa dem, i ett 

arbete med att närma sig en mer tillfredställande livssituation.  

 

5.2 Urval  
Eftersom BUP: s Utvecklings- och utvärderingsenhet redan i inledningsskedet av studien 

givit löften om att bistå med intervjupersoner till studien, verkade det som om urvalet av fem 

intervjupersoner skulle vara realistiskt. Senare visade det sig dock, av skäl som inte riktigt 

blivit klarlagda, att det från denna centrala enhets sida varit mycket svårt att rekrytera 

intervjupersoner. Urvalet har därför begränsats till två intervjuer. Av samma skäl hade också 

båda intervjupersonerna vid intervjutillfällena sina huvudsakliga kontakter på en och samma 

mottagning. Som påpekats och argumenterats för i Inledningen (Se 1. s.1f), har studien 

begränsats till att omfatta vad som varit till hjälp för klienten.  

 

Efter det att BUP väckt mitt intresse för att göra mitt klientperspektivarbete med klienter hos 

dem tog jag tog en första personlig kontakt med BUP: s Utvecklings- och utvärderingsenhet i 

Stockholm. Forskningsansvarig där gav löfte om att förmedla mitt PM och presentationsbrev 

med intervjuförfrågan till ett flertal enhetschefer. Cheferna skulle i sin tur be behandlare på 

enheterna att förmedla intervjuförfrågan vidare till tilltänkta intervjupersoner, det vill säga 

föräldrar till barn som haft en hjälpkontakt på mottagningen. Detta har inneburit att 

behandlare på respektive avdelning själva bedömt vilka personer som varit lämpliga att 

intervjua. Dessa har i sin tur kunnat få mitt brev med förfrågan. Argumentet till detta 
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förfarande från behandlare har varit att den personliga situationen gör det mindre lämpligt för 

en del klienter att medverka.  Eftersom urvalet i sista skedet gjorts genom en bedömning av 

behandlare på mottagning, som har eller har haft nära kontakt med intervjupersonerna, anser 

jag det vara troligt att detta kan ha påverkat urvalet på så sätt att materialet blivit rikare på 

positiva uppgifter, det vill säga sådant som klienten uppfattat ha varit till hjälp. 

Jag fick trots många påstötningar och försök att komma i kontakt med personer att intervjua, 

slutligen besked om att två föräldrar, båda mammor, var villiga att medverka. 

Intervjupersonerna är föräldrar till barn med psykiska svårigheter som varit på BUP: s lokala 

öppna råd och stöd mottagningar kontinuerligt under flera års tid. Båda föräldrarna har stor 

erfarenhet av både nuvarande BUP och av den tidigare motsvarande verksamheten PBU. En 

av föräldrarna har även erfarenheter av att själv som barn haft kontakt med PBU. 

Intervjupersonerna som ”tilldelats” mig hade huvudsakligen positiv erfarenhet från kontakten 

med, den nuvarande verksamheten, BUP.  

 

5.3 Genomförande 
I det presentationsbrev som förmedlades till intervjupersonerna fanns en personlig 

beskrivning av mig och mina avsikter med intervjuerna, dokumentations- och 

tillvägagångssätt, samt information om vad medverkan i intervjun skulle innebära för 

föräldern (se bilaga 1). Där fanns också information om att jag arbetade fristående från BUP 

och att det var frivilligt för föräldern att delta, att det var möjligt avbryta intervjun när som 

helst, anonymitet och konfidentiell hantering av bandinspelningarna från intervjuerna.  

 

Efter etablerad kontakt med intervjupersonen via telefon kom vi, efter förälderns önskemål, 

gemensamt överens om tid och plats. Båda föräldrarna valde att genomföra intervjun i sina 

hem, något som i dessa fall visade sig ge en avslappnad och öppen atmosfär.   

Utifrån studier av tidigare forskning, annan litteratur inom området och egen erfarenhet 

konstruerade jag åtta övergripande teman, som tillsammans med några följdfrågor fick 

fungera som stöd för intervjuerna. Dessa teman har fokuserats på vad som intervjupersonerna 

anser ha varit till stöd och hjälp, men det har även funnits utrymme för kritik och negativa 

erfarenheter. 

Intervjupersonerna har givits möjlighet att under samtalen själva välja tema och turordning. 

Praktiskt har det gått till så att varje tema skrivits ned på kort med stor text (se bilaga 3). 

Dessa har slumpmässigt lagts upp på ett bord framför intervjupersonen före intervjuns 

egentliga start. Efter att ha fått instruktioner om tillvägagångssättet har sedan intervjun startat 

med att respondenten valt ut det tema hon först velat börja tala om för att sedan fortsätta till 
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nästa temaval och så vidare. Före intervjun har intervjupersonen informerats om sin fulla rätt 

att välja bort teman samt möjligheten att avbryta intervjun när som helst.  Respondenten har 

sedan givit sin berättelse utifrån de olika temakorten i samspel med mig, intervjuaren, som 

vid behov givit stöd i form av några frågor och följdfrågor. Varje intervju, som vardera har 

tagit en och en halv timma, och de har, med de intervjuades tillåtelse, spelats in på band.  

 

5.4. Bearbetning och analys 
De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet med undantag av några få passager som 

jag bedömt vara, förvisso intressanta och lärorika men ändå, irrelevanta för just denna 

undersökning. Det har till exempel handlat om delar ur berättelsen där intervjupersonen 

berättat om svåra personliga problem och där jag inte kunnat se någon direkt koppling till 

mina frågeställningar. Berättelsen har under transkriberingen också anonymiserats genom att 

alla namn- och plats- samt en del tidsuppgifter tagits bort eller ändrats. 

 

Efter insamling och utskrift av intervjumaterialet har jag som ett nästa steg läst igenom texten 

ett flertal gånger.  Det material som inte hade någon anknytning till forskningsfrågorna har 

redigerats bort. Likaså avlägsnades namn på personer och platser för att tillgodose kravet på 

sekretess.  

Som grund för att organisera intervjumaterialet har jag till vissa delar följt Kirsti Malteruds 

(1998) tillvägagångssätt ”från kaos till tematisering” och från ”tema till kod” (s.91 ff). 

Texten har bearbetats genom att ordna materialet i nya teman. Dessa teman som 

utkristalliserade sig har skapats utifrån att de enligt min mening, besvarat forskningsfrågorna.  

 

När det gäller undersökningens material blir denna gradvisa analysprocess, något som 

Malterud (1998 s.93) också tar upp, kantad av svårigheter att hitta precisa och avgränsande 

teman. I mitt fall har jag, även efter många justeringar, upptäckt att olika fenomen, begrepp 

och uttryck från utsagorna ofta går igen i flera teman och vice versa. Detta gör att det bland 

annat har varit svårt att undvika upprepningar i analyserna. Man skulle också kunna se det 

som en spegling av den ”cirkulära” verklighet, helheten, som ligger till grund för 

undersökningen. Många både problem och lösningar verkar hänga samman med varandra i 

varierande grad. 

I kapitel 6 Resultat och analys, presenteras och analyseras dessa teman. Med tanke på att öka 

studiens pålitlighet återges citat från intervjuerna. Citaten har redigerats lätt genom att 

upprepningar, vissa utfyllnadsord och annat som används i talspråk har tagits bort. Jag har 

dock varit noga med att kontrollera att innebörden i citaten inte förändras. Analysen har skett 
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med hjälp av de teorier och begrepp som jag presenterat i kapitel 3 samt resultat av tidigare 

forskning som presenteras i kap. 4.  

 

5.5 Studiens trovärdighet och giltighet 
För att kontrollera min studies kvalitet har jag använt de kriterier som Larsson (1993) samt 

Patel & Tibelius (1987) ställt upp för att bedöma en kvalitativ studies trovärdighet och 

giltighet. Det som benämns reliabilitet och validitet i kvantitativa studier uttrycks med 

begrepp som pålitlighet, överensstämmelse och noggrannhet i kvalitativa studier. Eftersom 

jag använt en kvalitativ intervju för att få kunskaper om hur klienter själva ser på kontakten 

med professionella instanser har det varit lämpligt att diskutera min studie utifrån dessa 

kriterier. 

 

Som nämnts tidigare har båda intervjupersonerna haft sin huvudsakliga kontakt på samma 

lokala BUP-mottagning. Detta innebär att de flesta erfarenheter av vad som varit till hjälp, 

som ingår i denna undersöknings empiri, till största delen härrör från just denna mottagning. 

Detta tror jag har påverkat resultatet på så sätt att intervjupersonerna kan ha haft fler likartade 

upplevelser än om deras kontakt varit på olika mottagningar. Studien kan också av samma 

skäl ha fått en starkare klang av generaliserbarhet, bland annat genom att pluralformen 

”intervjupersonerna” använts ofta i sättet att beskriva. Samtidigt, tillsammans med de 

teoretiska perspektiven och tidigare forskning tycker jag ändå mig kunna se en viss 

generaliserbarhet trots studiens mindre omfattning. Trots få intervjuer har detta material ändå 

bidragit till en hög grad av överrensstämmelse med vad studien haft för avsikt att undersöka, 

något jag direkt kopplar till materialets bredd och rikedom. 

 

  

Även om det inte framgått av presentationsbrevet att studien skulle fokusera på vad som varit 

positivt och hjälpt intervjupersonerna, har jag ändå tolkat det som att intervjupersonernas 

goda relation till och positiva erfarenheter av mottagningen påverkat dem att vilja bli 

intervjuade för att berätta om den hjälp de är glada och tacksamma för att de fått. Detta har 

naturligtvis påverkat intervjuernas innehållsrikedom. 

  

Att urvalet av intervjupersoner skett med hjälp av behandlarna tror jag har bidragit till att 

urvalet blivit erfarna BUP-besökare, och därigenom också, intervjupersoner med främst 

positiva erfarenheter. (Se 5.2 s.16f.)  Av den information jag fått från BUP har jag förstått det 

som att de som tackat nej till förfrågningar om medverkan, har varit behandlare på 
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mottagningar. Det vill säga att förfrågan i de flesta fall aldrig nått klienten.  I ett fall har dock 

behandlaren berättat att hon skickat förfrågningar hem till klienter med post. 

Jag tror det är möjligt att jag hade kunnat få något eller några ytterliggare perspektiv på eller 

vinklingar av vad som varit till hjälp, från hjälptagare med en mindre positiv inställning till 

kontakten med BUP. 

 

I undersökningens alla led har jag strävat efter noggrannhet. Det gäller under insamlandet av 

data, transkribering och analys. Jag har i detta metodkapitel redogjort så exakt som möjligt 

för hur studien genomförts. I presentation av resultatet har jag valt att återge fylliga citat från 

intervjuerna, vilket underlättar för läsaren att bedöma trovärdigheten.  

 

6. Resultat  
Resultatet av denna studies empiri är en spegling av två föräldrars upplevelser av vad som har 

varit betydelsefullt och hjälpande i deras kontakt med BUP. Jag vill också understryka att 

undersökningens material, med respondenter som i huvudsak varit positiva till kontakten, 

varken kan eller har för avsikt att ge en bild av hur BUP: s verksamhet fungerar i allmänhet.   

 

Det mest övergripande ämnet som också gått likt en röd tråd genom detta, trots allt, rika 

material, handlar om relationer och bemötande. Detta är något jag också funnit gemensamt 

från de tidigare studier jag tagit del av. Relationen och mötet med behandlaren har varit ett 

centralt tema som de intervjuade upplevt vara viktigt för att bli hjälpta i sin livssituation. 

 

Vad som också tydligt framkommer av dessa intervjuer, i linje med tidigare forskning, är att 

det finns många olika faktorer, och samverkan dem emellan, som avgör vad klienten upplever 

vara till hjälp. 

 

För att ge anonymitet åt intervjupersonerna har jag i citaten valt att benämna dem som 

intervjuperson 1 och 2, förkortat IP1 respektive IP2. Deras barn är benämnda i födelse 

ordning som barn 1 och 2, B1 respektive B2. Behandlare har fått bokstavsbenämningarna A, 

Dr B, och E.  
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6.1 Någon som vill lyssna och förstå 
Att bli lyssnad på, att få ta upp tid och att bli förstådd har ansetts vara bland det viktigaste för 

intervjupersonerna som varit till hjälp för att kunna gå vidare. Att få prata med någon som 

lyssnar och som framför allt vill ta emot deras berättelse med intresse och engagemang: 

 

”Ja, för det första så lyssnade hon på mig. Inte bara hon, det var både en kvinna 

då och sen en psykiater som också var involverad redan från början.” (IP2) 

 

Intervjupersonerna uttrycker vid ett flertal tillfällen orsaker till att de upplever sig förstådda 

och lyssnade på. Det handlar om att behandlaren är personligt engagerad och intresserad av 

att stödja och hjälpa, något som uttrycks av IP1 som ”att inte alltid ta till saker de lärt sig i 

böcker”.  

Bergströms studie (1996) visar att en av de viktigare faktorerna som klienterna tar upp är att 

behandlaren förmedlar en känsla av förståelse, tillit och respekt. (Se 4.3  s.14) 

 

Intervjupersonerna har tidigare haft dåliga erfarenheter av möten med behandlare och de 

uttrycker också att det inför och under första mötet med behandlaren varit extra ångestladdat 

och känsligt. Detta första möte har därför också varit extra viktigt och avgörande för den 

fortsatta kontakten med behandlaren:  

 

”…det var första gången jag fick prata med någon. Hennes  blick , det var liksom 

att… du kan prata. Och jag pratade och jag pratade och jag pratade… Det ville 

inte ta slut. Helt plötsligt hade jag någon som lyssnade på mig. … Närvaron,  jag 

kände en närvaro. Dom här människorna, det var liksom att de lös upp. Dom log 

mot mig och man såg att dom lyssnade” (IP1) 

 

Föräldrarnas tidigare dåliga erfarenheter av kontakten med behandlare kan också ha haft 

betydelse för hur en god behandlingsrelation etablerats. De ger båda exempel på hur deras 

tidigare negativt ”konstruerade” bild av behandlingskontakten givit en motsatt, positiv, effekt 

efter upptäckten av att bilden inte längre stämde. Kontrasten mellan tidigare kontakt och 

denna upplevdes som mycket stor. Detta måste naturligtvis ses i samband med flera andra 

nämnda faktorer. Bland annat nämner en av intervjupersonerna att hon själv förändrats sedan 

den första kontakten (med PBU) och att hennes egna förutsättningar att ta emot hjälp blivit 

bättre sedan dess. Föräldrarna har också uttryckt känslan av att en fortsatt relationen till 

behandlaren etablerats just vid detta första möte: 
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”…men så träffade jag dom och dom lyssnade. Dom lyssnade med hjärtat, dom 

visade att dom lyssnade. Dom tog det jag sa på allvar.” (IP2) 

 

Johannesson och Rhodins studie (1999) visade, som tidigare nämnts, att klienterna hade 

blandade känslor inför första mötet (Se 4.4 s.15) och att där även fanns en del oro och ångest, 

men att det, till skillnad från denna studie, främst var många positiva förväntningar.  

 

Den empatiska förmågan hos behandlaren verkar ha haft en avgörande betydelse för att 

kunna ge en bra hjälp, något som blir extra tydligt under det första mötet. Enligt Lennéer 

Axelsson och Thylefors (1999) är empatin den enda tillfartsvägen till andra människors 

psykiska liv och också en förutsättning för att utveckla självförtroende och jagstyrka. 

(s.158.f)  

 

Båda föräldrarna lägger också stor vikt vid att det inte bara handlat om att någon lyssnar utan 

också att det från första början hänt saker, att behandlarna agerat praktiskt, som ett kvitto på 

att faktiskt ha blivit lyssnad på. Att det händer något, att få snabb hjälp var, enligt 

Johannesson och Rhodins studie, också mycket viktigt för föräldrarna. (1999, s.20) 

 

Bemötandet på mottagningen i allmänhet har också varit ett viktigt led i att känna sig 

förstådd och lyssnad på. Även om intervjupersonerna sett det som stor tur att ha fått just den 

behandlare de har, nämns ändå flera andra personer på mottagningen som viktiga för 

förändringsarbetet: 

 

”… min första kontakt [ med BUP]  var jättebra, jag fick komma dit nästan på en 

gång. [Jag] träffade E på en gång då, och de berättade vilka de var. Och de 

presenterade mig för andra på verksamheten att ” ja det här var sekreteraren.” 

Jag fick hälsa på städaren. Så att det var liksom sån familjeatmosfär. Alla log mot 

mig och jag kände mig så välkommen.” (IP1) 

 

IP1 ger ett exempel på hur Jaget, ”the self”, stärks och utvecklas genom den positiva sociala 

interaktionen på mottagningen. (Se 3.2 s.7) Ett vänligt, ärligt leende blir här, enligt symbolisk 

interaktionism, en mycket tydlig, språklig, symbol för välkomnande.  
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6.2 Att bli sedd som någon med resurser, att få förtroende 
Att få förtroendet och att bli respekterad i sitt föräldraskap som en värdefull person med 

viktiga kunskaper om sina egna barn, har tagits upp under intervjuerna som avgörande i 

många situationer. De intervjuade menade att de hade fått  sitt självförtroende stärkt och en 

bättre självbild och detta ledde i sin tur till en känsla av handlingskraft. Detta bör förstås mot 

bakgrund av att de intervjuade tidigare  i många sammanhang säger att de setts som den 

dåliga föräldern, en som inte är bra för sina barn.  

 

Att bli och att känna sig … ”sedd, bekräftad, förstådd lyssnad på och respekterad” (Denhov 

2000 s.33) återkommer som viktiga delar av hjälpprocessen i de undersökningar jag tagit del 

av (se 4.3 s.14). 

En hel del forskning har, i linje med föräldrarnas utsagor, visat på att detta bemötande är av 

stor vikt när det gäller att hjälpa klienten vidare. Enligt Holm (2001 s. 49) måste varje 

professionell relation baseras på respekt för klienten om han ska få den trygghet han behöver. 

Hon menar att en hjälpsökande som inte får respekt och intresse från hjälparen har svårt att ta 

hjälpen på allvar.  

 

IP2 beskriver sina upplevelser av tidigare kontakt, då för sitt äldre barn, som ett möte med 

bristande förtroende och öppenhet. Hon sätter erfarenheterna i relation till hur BUP kontakten 

ser ut i dagsläget: 

 

”…men nu tycker jag dom visar tvärtom, att den som sitter inne med kunskapen 

och vet mest, det är ju jag. Och det känns så skönt att ha deras förtroende, dom 

ifrågasätter inte mig.” (IP2) 

 

Föräldrarna beskriver vid ett flertal tillfällen behandlarnas förhållningssätt som mottagande 

och utan värderingar. Som jag ser det ställer sig behandlaren i en ”icke vetande position”, 

genom att bortse från sin egen referensram och därigenom  vara helt öppen för andras 

upplevelser: 

 

”Jag har haft tur att få E. för att hon säger: - Det du tycker är bra för dig, det är 

bra för dig! Det du tycker hjälper dig och dina barn, det hjälper dig och dina 

barn. Så hon har sagt det… testa allt du tycker är bra.” (IP1) 
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Berg, I K & De Jong, P (2003 s.37) tar upp detta förhållningssätt, att fokusera på klientens 

behov, tankar och önskningar för att kunna hitta lösningarna just där, inom klientens 

referensram. 

 

Att ha blivit styrkt i sin föräldraroll har enligt föräldrarna betytt mycket för att kunna bli en 

aktiv och mer självständig förälder. Intervjupersonerna talar också om att ha ett ömsesidigt 

förtroligt samarbete med behandlaren i stället för att vara ett ”passivt hjälpbehövande offer”: 

 

”… jag tror att de känner så pass mycket förtroende för mig som förälder så att 

dom vågar lita på att jag ser behoven och kan uttala dem när det behövs. Alltså… 

dom har hela tiden använt sig av mig som en resurs och inte som någon  som man 

gör nånting åt, utan jag är med, det är ett samarbete.” (IP2) 

 

Knutsson & Pettersson (1995) lägger i sin sammanfattning av Psykiatrireformen också stor 

vikt vid inflytande och medbestämmande som några av de viktigaste faktorerna för att 

klienterna ska kunna bli hjälpta (Se 4. s.11)  

 

Detta sociala samspel, anser jag, går att tolka som, inte bara en stark motivationsfaktor och 

känsla av meningsfullhet och sammanhang för klienten, utan också som en process med 

möjligheter att ta tillvara de resurser som behandlare och hjälpare tillsammans har tillgång 

till. Trost (1999 s.98) jämför den sociala interaktionen med pardans. Om dansen, den sociala 

interaktionen, ska fungera så måste båda parter uppfatta situationen på ungefär samma sätt. 

Det förutsätter också en viss grad av ömsesidigt förtroende för att tillåta varandras kunskaper 

att blomma ut. 

 

6.3 Personligt med en privat känsla 
Bergström drar i sina studier slutsatsen att tilliten grundar sig på förmågan till kongruens 

(1996 s.19) I min studie framgår att när behandlaren ger ”lite utöver det vanliga”, eller lite 

mer av sig själv, uppfattar klienten det som ett tecken på kongruens, att medkänslan och 

engagemanget är äkta och personligt. Det kan ibland handla om att behandlaren hör av sig, 

ringer eller mejlar ”vid sidan av jobbet”, bara att för höra hur familjen mår. Detta har också 

tagits upp flera gånger som ett viktigt inslag i vad som varit till hjälp.  

 

När intervjupersonerna upplevt att behandlaren, särskilt under tillfälliga kriser, har kunnat ge 

en känsla av att vara ”lite mer privat” och nära bekant har det ofta hjälp till att göra krisen 
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mer hanterbar. För IP2 har detta varit extra viktigt några gånger under helgen när stödet och 

hjälpen normalt inte är tillbaka förrän arbetsveckan startar på måndag igen:  

 

”Ibland kan A säga så här till mig: men lägg det här åt sidan IP, nu är det helg. 

Nu gör du si och så alltså det är nästan lite som mor dotter förhållande så här. 

Jag blir ju inte liten så där i relationen med henne men det är ändå skönt att hon 

kan ge mig tiden” (IP2) 

 

IP1 beskriver i sin berättelse en mycket kaotisk period då hon i det närmaste upplevde sig 

”klättra på väggarna” och var på gränsen till ett sammanbrott. I denna situation blev ett kort 

telefonsamtal från behandlaren en vändpunkt: 

 

”… så är det E. som ringer. Och hon var ledig, hon hade semester. Och det 

hjälpte mig. Om hon bryr sig om mig när hon har semester… jag klarar allt. Det 

hjälpte mig… för det visade mig att det finns folk som tänker på mig även när de 

inte får betalt. (IP1) 

 

Vikten av att uppleva en nära relation till sin behandlare tas också upp i Denhovs studier 

(2000), som beskriver hur klienten ibland ser en bra behandlare som ”nästan-vän”. (Se 4.3 

s.14) 

Att ibland ”prata skit” eller diskutera saker, personliga eller allmänna, eller ha annat utbyte 

som anses ligga ”utanför” själva behandlingssamtalen har påverkat känslan av äkthet och 

närhet i förhållande till hjälparen, säger en av intervjupersonerna: 

 

”Dom har ju varit väldigt underbara även på det privata planet, jag har fått låna 

mycket böcker som jag inte egentligen alls … det är inte alls deras funktion…” 

(IP2) 

 

Att bli hjälpt handlar ofta om att känna sig betydelsefull och omtyckt av behandlaren. Att gå 

till BUP-mottagningen beskrivs i några sammanhang som kul, trivsamt eller mysigt:  

 

”… jag tycker hemskt mycket om A och jag tror att hon tycker om mig också. Jag 

känner mig avslappnad i mitt samröre både med henne och Dr B.” (IP2) 
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Samtidigt som denna nära personliga relation, på gränsen till det privata, upplevts som 

mycket betydelsefull i kontakten med behandlaren har intervjupersonerna i olika grad 

uttryckt vikten av att behandlingskontakten i huvudsak hålls på en professionell nivå. Mycket 

av tryggheten och framstegen tillsammans med behandlingskontakten anser föräldrarna vara 

kopplat till yrkesmässig kunskap och erfarenhet, något som skulle gå förlorat om relationen 

blev alltför ”kompisliknande”. 

 

Personer som blir viktiga för en persons fortsatta utveckling betecknas inom det symboliskt 

interaktionistiska perspektivet som signifikanta andra (Se 3.2 s.7). I en speciell situation, 

kanske när det känns besvärligt, kan vi fråga oss: ”Vad skulle pappa ha sagt?” eller, ”Hur 

skulle Lena ha gjort?”  

En av intervjupersonerna gav ett målande exempel på detta i situationer där hon upplevde att 

hon inte själv klarade av situationen men blivit hjälpt av att relatera till signifikanta andra: 

 

”… det är till E. jag relaterar varje gång jag har det tufft… - hur skulle E. ha sagt att jag 

ska göra?” (IP1) 

 

 

6.4 En social företrädare, till stöd och upprättelse 
Enligt Bergström (1996) söker föräldern i mötet med behandlaren en person som vill och kan 

ta upp kampen mot det som hindrar en normal livssituation för familjen. Vid tillfällen när 

orken inte riktigt räcker till överlåter föräldern ansvaret på behandlaren som då kan fungera 

som ersättare. Detta ger föräldern möjlighet att lära sig och utvecklas som vårdnadshavare: 

”Genom att studera behandlarens beteende får hon förutom denna kunskap, också det stöd 

hon behöver i de påfrestningar som familjen står för.” (Bergström. 1996 s.37) 

Intervjupersonerna uttrycker också vikten av att den professionelle är en slags auktoritet som 

när man känner sig svag och maktlös tar ens parti likt en försvarsadvokat. I flera fall kände 

intervjupersonerna att de med hjälp från behandlare fått upprättelse från att ha känt sig 

kränkta. IP2 berättar om ett tillfälle efter att ha upplevt ett ensidigt beslut från socialtjänsten 

om en utredning, en utredning som senare blev genomförd men då efter att ha gjort nya 

överenskommelser:  

 

 

” Så dom började med att sammankalla ett möte då mellan de här handläggarna 

på socialen, mig och BUP. Och där satt dom alltså, jag var ju med, och nästan 
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läste lusen av dom och talade om för dom att så här kan man inte göra, bara så ni 

vet det så är det fel av er att angripa det hela på det här viset och vi känner 

familjen …” (IP2) 

 

Det framgår i båda intervjuerna att det ofta handlar om att orka, att ha kraft och att inte ge 

upp. Att få rätt och att bli respekterad, bli upprättad, efter att ha känt sig orättvist behandlad, 

bland annat av olika myndigheter, upplevs som mycket viktigt. Vad som ibland upplevts än 

viktigare är att kunna få en ärlig ursäkt från behandlare i liknande situationer. Detta har IP1 

sett som en av grundstenarna i att det ömsesidiga förtroendet kunnat upprätthållas.  

 

I detta fall handlade det om att behandlaren diskuterade familjen med barnens lärare utan att 

först ha fått tillåtelse av föräldern. När IP1 invände mot detta, agerade behandlaren genom 

att följa med mamman till nästa möte på skolan: 

 

”… så sa hon det på mötet också för det var ju med lärarna hon hade diskuterat 

mig. Där visade hon sitt ansvar. Hon avbokade sina andra grejer där den dan för 

att följa med mig på mötet och be om ursäkt framför mig och säga det till lärarna 

att … nästa gång vi ska prata om IP, antingen ska hon vara med eller så ringer vi 

och meddelar henne om det.” (IP1) 

 

Förtroendet sattes här på prov men bibehölls, mycket på grund av att behandlaren visade 

lärarna inför IP1 vad hon ansåg vara rätt. 

 

En annan typ av upprättelse i föräldrarollen är att BUP utrett och diagnostiserat en 

intervjupersons barn och funnit att problemen delvis hade neuropsykiatriska orsaker. IP2 

menar att det varit den viktigaste hjälpen som hon fått genom BUP. Hon fick bekräftelse på 

de egna misstankarna om att en neurologisk skada legat till grund för dotterns svårigheter och 

inte i första hand berott på ett bristfälligt föräldraskap. Därmed fick hon en upprättelse i 

föräldrarollen gentemot skola, sjukvård och sociala myndigheter:  

 

”… ett av de allra bästa exemplen tror jag är att det gick att få fram en diagnos så 

pass snabbt på B2 och att det i sin tur presenterades då för skolan, skolledningen 

fick se svart på vitt att hon har en diagnos och hon är beroende av extra stöd och 

extra hjälp … /…det gav mig en enorm styrka att orka gå vidare … den där 
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kraften man får av en sån grej gör i sin tur att man orkar på ett annat sätt att ta 

tag i saker …” (IP2) 

 

I dessa exempel på upprättelse har det inneburit att klienternas situation omtolkats av 

klienterna själva och andra inblandade. För föräldrarna har dessa situationer bland annat givit 

möjlighet till ökat självförtroende i föräldrarollen. När problem omdefinierats har det fört 

med sig att de kunnat ”läggas åt sidan” och föräldrarna fått möjlighet att gå vidare. (Se 3.2 

s.8) 

 

6.5 Att kunna ta emot hjälp 
Båda intervjupersonerna har jobbat hårt och länge med sina svårigheter och kommit en god 

bit på väg i att förbättra sin livssituation. Deras beskrivningar ger ändå en bild av att de 

befinner sig någonstans mitt uppe i sina bekymmer. Trots detta, förmedlar de stor insikt om 

hur viktigt det är att vara så delaktig och motiverad som möjligt. IP2 talar rent allmänt om 

vikten av att kunna lägga fram sina problem och att kunna söka stöd. Hon säger att man själv 

måste vara medveten om vad man behöver och kunna formulera det. Men hon fortsätter:   

 

” … många föräldrar och speciellt här ute är ju tyvärr kanske inte rustade på det 

sättet utan dom kommer dit och kanske inte vill själva.[---]. Och dom föräldrarna 

är ju inte säkert alls lika öppna på samma sätt och då blir det liksom inte samma 

samarbete heller. Och då kan jag tänka mig att om man inte som förälder 

verkligen kan lägga fram hur behovet ser ut eller få stöd från annat håll så kanske 

man inte får så mycket därifrån heller.” (IP2) 

 

IP1, som under intervjun också berättat om sin tidigare apati och handlingsförlamning, 

upplever att hon efter mycket stöd och hjälp har hittat egna resurser och börjat se hur viktigt 

det är att själv vara mottaglig för idéer och att göra ett eget arbete:  

 

”[Efter]… alla idéer jag får från BUP så försöker jag jobba själv. Jag förväntar 

inte mig att BUP ska göra hela det jobbet, vilket jag tror många föräldrar gör.” 

(IP1) 

Denhov (2000) ser i sina studier ett genomgående tema där intervjupersonerna tar upp den 

egna förmågan att kunna ta hjälp av andra. Ett flertal har enligt studien lärt sig detta inom 

vården från andra med samma kunskaper och erfarenheter från upplevelser som liknar deras 

egna. (Denhov 2000 s.11) 
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Många återkommande exempel inom temat har handlat om att själv, som förälder, vara öppen 

för den hjälp som erbjudits. Båda intervjupersonerna har egna erfarenheter av att detta kan 

vara både svårt och smärtsamt: 

 

”… jag tror att de dåliga erfarenheterna kommer när man inte är öppen för…den 

hjälp man får på BUP är svår att ta…psykiskt…de gräver ju så djupt. Man går ju 

inte bara dit och pratar om sitt barn som mår dåligt utan… det är en helhet, 

familjen är en helhet.” (IP1) 

 

Även om det egna ansvaret ses som grundläggande för att hjälpen ska fungera lägger 

intervjupersonerna ett tungt ansvar, och i det samma också orsak till framgång, på 

behandlarna när det gäller att kunna ta till sig hjälpen. IP2 säger att i vilken grad man är 

motiverad att ta emot hjälp varierar: 

 

”… att i och med att jag själv är motiverad för att ta emot hjälp så är ju halva 

inne då så att säga, det är väl en sak men det beror ju naturligtvis också på hur 

hjälpen kan se ut som erbjuds.” (IP2) 

 

Hon återkommer till att det krävs en grund av ömsesidigt förtroende och respekt: 

 

”… jag har kunnat känna att det hela bottnar i att de har förtroende och respekt 

för mig och det jag har lagt fram och det jag har bett om hjälp för. Skulle jag ha 

känt mig det minsta ifrågasatt eller överkörd eller kränkt på nåt vis så är jag är 

jag hundra på att jag inte skulle kunnat ta till mig hjälpen.”  (IP2) 

 

Att våga vända sig till någon för att få hjälp är inte självklart för IP1. Hon säger: 

 

”… jag har fått hjälp på BUP med att våga säga att jag behöver hjälp. Jag har 

fått hjälp med att våga säga –du jag tycker inte om när du säger så där! Jag har 

fått hjälp med att våga vara den jag är. Innan BUP så var jag ju så rädd. Jag var 

ju så rädd för allt och alla.”” (IP1) 

 

Föräldrarna upplever att hjälpen till stor del handlat om att bli motiverad och en insikt om att 

de själva besitter kunskap som kan förändra situationen. Ofta är det saker som att få hjälp 
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med att hitta andra, alternativa, sätt att tänka på och framför allt att våga lita på, ta till sig och 

prova det nya som kommer ur detta samarbete. 

Att uppnå en godtagbar omtolkning, att konstruera om sin egen syn på situationen, är enligt 

Watzlawick, Weakland & Fisch (1996) en väg att närma sig en lösning av problemen.  

 

7. Slutdiskussion 
Det intervjupersonerna upplever ha varit till hjälp i kontakten med BUP kan sägas vara 

mångfasetterat. Det har varit många skilda saker. Bara en kort medmänsklig blick kan ibland 

ha betytt mycket, en tystnad på tjugo minuter, ett recept på en god korvgryta, att själv få ge 

någonting som tas emot med äkta glädje, ja listan kan göras lång på alla de till synes små men 

viktiga detaljer som tillsammans har byggt upp en bärande relation och i det samma en hel 

del självkänsla, självförtroende och tillit. 

 

 ”Alla dessa små viktiga detaljer” ser jag tydligt som några av de symboler man inom den 

symboliska interaktionismen anser att människan behöver för att skapa mening i sin livsvärld 

(Se 3.2 s.7). Det jag också tycker mig ha sett under intervjusamtalen är hur påfallande ofta 

behandlare och hjälptagare verkar ha tolkat sina livsvärldar liktydigt, något som, enligt den 

symboliska interaktionismen, behövs för att en känsla av gemenskap ska uppstå. Här tycker 

jag mig också se hur behandlarens intresse, engagemang och empatiska förmåga har haft en 

avgörande betydelse (Se 3.3 s.8f.). 

 

Mycket av det, för att inte säga det mesta, som i intervjuerna tas upp som orsaker till en 

positiv förändring av livssituationen, går att härleda till relationen mellan behandlaren och 

intervjupersonen. För att uppleva saker som att; bli lyssnad på, vara nära vän, bli respekterad, 

vara omtyckt och att ses som en hel, unik människa, förutsätts oftast en väl fungerande och 

trygg relation. Jag tror det är ännu viktigare när det gäller människor som, i dessa fall, haft 

mycket få positiva erfarenheter av sina tidigare relationer till andra människor. VAD som görs 

är naturligtvis ofta av största vikt men något jag tycker mig se att denna studie förmedlar är 

att HUR det görs är minst lika viktigt och ibland också viktigare.  

 

För att som behandlare lyckas bygga en relation till klienten som fungerar i en 

behandlingssituation tror jag krävs, förutom den nyfikenhet och det genuina engagemang 

som tidigare nämnts också en stor öppenhet och tydlighet i kommunikationen för att bygga 

det gemensamma språk som, enligt den symboliska interaktionismen, ligger till grund för 

mänsklig utveckling (Se 3.2 s.7). Något jag tycker mig ha sett i studien, och som också är ett 
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sätt att förstå varför intervjupersonerna varit så positiva till sin kontakt med BUP, är att just 

dessa egenskaper funnits med i den relation de haft med behandlarna där. 

 

Samspelet, interaktionen, mellan behandlare och klient har ofta tagits upp under intervjuerna. 

Upplevelsen av att tillsammans med behandlaren göra det arbete som krävs för att förändra 

livssituationen har varit avgörande. Det handlar då ofta om känslan av att betraktas som en 

person med egna resurser och ett eget kunnande som måste tas tillvara på, tillsammans med 

och med hjälp av, behandlarens kompetens. Det har handlat om att känna sig viktig och att 

kunna ta ett stort eget ansvar i det fortsatta arbetet. Som jag kan förstå det ur ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv, och som också uttrycks i intervjuerna, är det till största delen 

behandlaren, bland annat i egenskap av signifikant annan (Se 3.2 s.7), som har 

implementerat, förmedlat och påverkat dessa tankar och känslor hos intervjupersonerna. 

 

Att ett mycket stort ansvar ligger hos behandlaren kommer tydligt fram i undersökningen. 

Hur behandlaren agerar gentemot klienten, vilka beslut som tas och allt som kan kopplas till 

det klienten uppfattar som behandlarens personlighet är av största betydelse. Behandlarens 

gensvar blir då också klientens instrument för bedömning av behandlaren. En bedömning 

som oftast är viktig för hur den fortsatta kontakten kommer att utvecklas. Blumer tar upp just 

detta ”tolkning – respons” fenomen som en förutsättning för den sociala interaktionen (se 3.2 

s.8f.).  

 

Att kunna ta emot hjälp har ansetts som grundläggande hos båda intervjupersonerna i min 

studie. Det har också beskrivits hur svårt det många gånger kan vara att just ta emot, att själv 

se att det finns något i det som erbjuds som skulle kunna hjälpa till att göra situationen bättre. 

Hjälpen har ibland också varit förknippad med smärtsamma känslor och minnen. 

Intervjupersonerna i denna studie har haft en längre period av råd stöd och behandling hos 

BUP, vilket jag anser, gör att de kan reflektera och se tillbaka på sina egna tidigare 

erfarenheter med en viss distans. De menar att det ofta krävs vissa förutsättningar för att 

kunna ta emot hjälpinsatser. Jag tolkar det som att mottagligheten och motivationen bland 

annat har växt i takt med att självförtroendet och tilltron till behandlaren har ökat.  

 

Insikten om sin egen delaktighet, konstruktiva krav på sig själv och större eget ansvar för sin 

livssituation tas upp i intervjuerna som viktiga förutsättningar för mottagligheten, 

förutsättningar som enligt intervjupersonerna mer eller mindre helt saknades i början av 

behandlingskontakten. Denna process, ett långsiktigt arbete med att förändra den egna 
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självbilden och stärka självförtroendet ser jag, i enlighet med symbolisk interaktionism, till 

stor del grunda sig i att ha förändrat definitionen av situationen (Se 3.2 s.8). Förmågan att ta 

emot hjälp har i tidigare forskning också tagits upp, om än i mindre omfattning, främst av 

klienter som varit med i ”vårdsvängen” ett längre tag (Se 6.5 s.28). 

 

Ett något mer överraskande resultat, jämfört med tidigare genomgången forskning, har varit 

att intervjupersonerna i denna studie lagt stor vikt vid behandlarens funktion som deras 

sociala företrädare. De gånger behandlaren stöttat och hjälpt intervjupersonen att få 

upprättelse gentemot andra instanser har upplevts vara till stor hjälp genom den kraft och det 

mod den genererat. Dessa tillfällen av upprättelse, som bland annat upplevts ge en känsla av 

att ha fått respekt och ett delvis återerövrat människovärde, har uttryckts som mycket 

betydelsefulla för intervjupersonerna. Vikten av att bli respekterad av andra människor, vilket 

det handlar om här också, ligger i linje med tidigare forskning men det som skiljer sig i denna 

studie är just att få det genom upprättelse och här i egenskap av förälder. Detta har, såvitt jag 

kan se, inte tagits upp i tidigare forskning. 

 

En av förklaringarna till varför upprättelse tydligare framkommit i denna studie, tänker jag, 

kan vara just kombinationen av att klienterna i detta fall är föräldrar och som dessutom 

kommit ganska långt i arbetet med att vilja, och kräva att få vara en respekterad 

samhällsmedborgare. När man, som dessa föräldrar, har lärt sig en del av det sociala 

samspelets positiva sidor, och dessutom börjat inse att ingenting är statiskt, saker går att 

förändra, tror jag det blir extra motiverat och viktigt att få tillbaka den respekt man känner sig 

värdig.  

 

Föräldrarollen tror jag skiljer sig på så sätt att det är ett extra stort ansvar som också 

känslomässigt är mycket påtagligt, speciellt när det uppstår problem i familjen. Som individ 

ställs man till svars och ifrågasätts, i många sammanhang, på olika plan i samhället. I det 

ännu större ansvar det innebär att vara förälder, utöver ”enskild individ – perspektivet”, blir 

det så ofantligt många fler inblandade, till exempel skola, BVC, olika myndigheter med 

barnfokus och andra föräldrar som vet ”hur saker ska vara”. Det blir fler ”tyckare” och 

”bestämmare”, som tillsammans med att ha det totala ansvaret för ett vuxenberoende, 

oskyldigt barn, ger känslan av att inte räcka till, att inte vara bra och god nog som förälder. 
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Den tidigare forskning som tagits upp i denna studie har bestått av utsagor från olika typer av 

klientskap. Som också nämnts (Se 4.2 s.13), utifrån studiens tidigare forskning, verkar 

upplevelserna av vad som har hjälpt i en behandlingssituation i övrigt inte skilja sig nämnvärt 

mellan olika kategorier av hjälpsökande inom det psykosociala området. Upplevelsen av att 

få upprättelse, här med hjälp av behandlare och även i och med en diagnos av sitt barn, skulle 

dock utifrån empirin i denna studie kunna ses som viktigare för gruppen ”föräldrar till barn 

med psykiska svårigheter”. 

 

Att på detta sätt, som i denna studie, gå in och möta medmänniskor för att få ta del av deras 

livsvärld så som de själva upplever den, på ett explorativt, öppet sätt med nyfikenheten som 

ledstjärna, tror jag ger många och skulle kunna ge fler människor en större kunskap och 

säkerhet i sin yrkesroll som hjälpare. Förutsättningarna för att skapa detta möte verkar tyvärr 

se mycket olika ut beroende på arbetssituationen. I en del yrkeskategorier finns det inbyggt 

och är till och med en förutsättning, inom andra har knappt tanken ens väckts. 

 

Intervjupersonernas upplevelser av den hjälpande relationen tolkar jag som en kombination 

av, och en balansgång mellan; starkt personligt stöd, självständighet och jämbördighet.  

 
7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Intresset för klientperspektiv av olika slag har, som nämnts tidigare, visat sig vara stort på 

många områden inom socialt arbete. Att kunna ta del av en annan persons perspektiv kräver 

ofta, förutom intresse och engagemang också tid, kunskap och erfarenhet. Hur mycket av 

dessa förutsättningar finns det ute i socialarbetar ”stugorna”? Man skulle kunna fundera på 

hur ofta och i hur stor grad det är klientens egentliga perspektiv det handlar om, och i hur stor 

utsträckning det i stället kanske är yrkesutövarens egen bild av klientperspektivet som styr 

arbetet. 

 

I en del av den tidigare forskning som tagits upp i denna studie, har det konstaterats att den 

senaste tidens intresse och medvetenhet, teoretiska kunskaper och målsättningar när det gäller 

att ta tillvara klienters perspektiv långt ifrån står i proportion till det praktiska arbetet. Detta 

tycker jag i det närmaste verkar vara ett slöseri på både resurser och kanske också mänskligt 

lidande.  
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Jag tror därför att en mer omfattande studie, där man tar del av alla berörda parters 

erfarenheter, tankar och uppfattningar om vad som för ett förändringsarbete framåt, skulle 

kunna ge samlad bild av vad som uppfattas vara till hjälp. Resultatet av detta material skulle 

kunna ge en större förståelse och samarbetsförmåga både i relationen ”professionell-

professionell” och ”professionell-klient”. Materialet skulle också kunna ligga till grund för 

utvecklande diskussioner mellan olika professionella, mellan behandlare och klient men, inte 

minst inom olika utbildningar som har inriktning mot förändringsarbete. Detta skulle kunna 

bli en del av en början i att reducera det stora glapp som finns mellan den omfattande 

teoretiska kunskapen och hur det tillämpas i det praktiskt utförda arbetet. 
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BILAGA 1  
Bålsta 2004-10-07 

 
Brev till föräldrar som har/haft kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) i Stockholm. 
 
Hej!  
Jag heter Ronny Nyquist, är socionomstudent och går min sista termin på Socialhögskolan 
här i Stockholm. I min utbildning ingår det att skriva en uppsats om ett valfritt ämne inom 
socialt arbete. Mitt ämne handlar om föräldrars erfarenheter av den hjälp de fått under sin och 
sina barns kontakt med BUP.  
 
Jag har tidigare arbetat med barn och ungdomar som haft olika svårigheter och i samband 
med det träffat föräldrar som delat med sig av sina erfarenheter från kontakten med olika 
behandlingsverksamheter.  
 
I dessa möten har jag lärt mig en hel del. Jag har också förstått hur viktigt det kan vara att få 
ta del av dessa kunskaper och erfarenheter. Viktigt för att kunna bli en bra ”stöd och 
hjälpperson” men också för att få uppslag till idéer om nya vägar att gå i behandlingsarbete. 
 
 
Nu undrar jag om du är intresserad av att vara med på en samtalsintervju, i ungefär en timma, 
där du får berätta om erfarenheter du gjort under din kontakt med BUP.  
 
Din medverkan är helt frivillig och du har också möjlighet att avbryta om du vill. Jag är 
fristående från BUP och den enda kopplingen är att de förmedlar vår kontakt. Du kommer att 
förbli anonym och ingen annan än jag och min handledare kommer att ha tillgång till 
intervjumaterialet.  För att slippa anteckna under vårt möte har jag tänkt använda 
bandspelare. Bandet kommer att raderas efter att jag lyssnat igenom det.  
 
Jag hoppas att du vill vara med och förmedla mer kunskap till både utbildning och vård.  
 
Du kan mejla eller ringa mig så vi kan komma överens om vilken tid och plats som passar 
bäst. Om du hellre vill att jag hör av mig så kan din BUP-kontakt förmedla ditt telefon nr till 
mig. 
 
Med vänlig hälsning Ronny 
 
 
Ronny Nyquist          
Vipvägen 38              
746 33 Bålsta 
 
Mobil: 070-257 84 25 
Mail:    ronny.nyquist@Lnctv.com 
 
 
Handledare: 
Fil.dr. Agneta Kanold 
Socialhögskolan, Stockholms universitet 
Tfn 08-16 20 00  
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BILAGA 2 
 

Intervjuguide 
Intervju Nr: 1 
Ålder F/B:  ___ /___ 
 
Inledning 
Kan du göra en kort beskrivning av dig och din familj. 
*Antal besök hittills? *Orsak till BUP kontakten? *Vem tog initiativet till besöket? 

 

 
Huvudfrågor inom varje tema 
 

– Vad tycker du är/har varit viktiga erfarenheter? 
… och 
– Vad upplever du har varit bra och till hjälp… respektive inte?  

 

 
TEMAN 

 
• Kontakten med personalen på BUP/mottagningen 

  Bemötande mm.  Personligt/professionellt. 
 

• Mitt samarbete med BUP 
  Delaktighet?  Har du bidragit med egen kunskap, förslag eller idéer? Har du påverkat? 

 

• Samarbete mellan mottagningen på BUP och andra myndigheter 
  Ex: skola, socialtjänst, hälso & sjukvård annat 

 

• Min första kontakt med BUP 
      Innan - förväntningar, farhågor, ev. förändringar 

 

• Vad jag tycker varit bra med BUP 
 

• Vad jag tycker varit dåligt med BUP 
 

• Förändring  
  Vad tycker du har förändrats i och med kontakten med BUP? På vilket sätt? 

 

• Personalens kunskap och skicklighet 
 Arbetssätt, metoder, diagnoser? 

 
Är det något utöver det vi pratat om som du känner är viktigt att ta upp innan vi avslutar? 
 
Har du några reflektioner på intervjusamtalet? 
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BILAGA 3            Temakort storlek 1:2. (I original aprikosfärgade) 
 
 
 
 

Kontakten med personalen på BUP 

 

Mitt samarbete med personalen/BUP     

 

Samarbete mellan BUP & andra 
myndigheter 

 

  Min första kontakt med BUP 
 

  Vad jag tycker varit bra med BUP 

 

  Vad jag tycker varit dåligt med BUP 
 

  Förändring  

 
Personalens kunskap och skicklighet  
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