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ABSTRACT 
 

”När man gick därifrån så kände man det här jäklaranamma!” 
- fyra föräldrars upplevelser av Råd- och Stödsamtal 

 
Jessica Lundkvist 

& 
 Cecilia Roth 

 
 
 

 
The aim of this study was to increase our knowledge about how the “Conversational-contact 
with the social services” is experienced by the parents who attend it. The research was based 
on a qualitative method consisting of four individual interviews. 
 
Main issues of the study: 
• The parents experience of the content of the meetings with the social workers 
• Do the parents experience that the conversational-contact has contributed to some changes 

in their lives?  
 
Results indicated that all parents were positiv to the conversational-contact. Afterwards they 
felt more secure and stable both as persons and in their role as parents. The parents 
experienced a change in both thoughts and how to handle troublesome situations in life. The 
social workers knowledge about family relations and their promotive professional approach 
towards the parents, was recognized as contributing to these changes. In general results agree 
with earlier research, except from one distinction which indicates that the social workers 
knowledge about the family dynamics is just as important as their approach. The interviews 
and the interpretation of the interviews were framed by a cognitive- and conversational 
perspective. 
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institutional care efforts, Parents. 
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1. INLEDNING 
Under de senaste åren har det skett en enorm ökning av ungdomars och vuxnas psykiska 
ohälsa. Till följd av detta har behovet av hjälp och stöd bland föräldrar och barn ökat inom 
Individ- och familjeomsorgen. Den kraftiga tillströmningen av hjälpsökande har skapat en 
kösituation som nödvändiggjort förändringar i behandlingsinsatserna och de långa 
väntetiderna har gjort att man börjat tänka mer kring korttidsinsatser. (Brolin Bjurmark, 
Carlberg, Nässén, Parment & Rhodin, 1998; Socialstyrelsen, 2003)  
 
En av oss gjorde sin andra praktikperiod på Nätverksteamet, en resurs till Barn- och 
Ungdomsenheten i Enskede-Årsta Stadsdelsförvaltning. När det blev dags att välja ämne för 
vår C-uppsats, valde vi att kontakta familjebehandlarna i Nätverksteamet vilka gav oss i 
uppdrag att undersöka en av deras korttidsinsatser: Råd- och Stödsamtal (RoS). Under vår 
utbildning har vi läst mycket om hur man som professionell bör förhålla sig i samtal med 
klienter och varför det är betydelsefullt, men ingenting kring hur klienterna upplever 
samtalen. Därför ville vi i denna studie ta reda på hur föräldrar som kommer på RoS kan 
uppleva mötet med familjebehandlarna, samt om de upplevt att det lett till någon slags 
förändring i deras liv. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att få en djupare kunskap och förståelse för hur ett urval föräldrar 
upplever Råd- och Stödsamtal (RoS). För att uppfylla vårt syfte har vi valt ut två 
frågeställningar som vi kommer att undersöka närmare: 
• Hur upplever föräldrarna mötet med familjebehandlarna? 
• Upplever föräldrarna att RoS har lett till någon slags förändring i deras liv? 

1.2. Förförståelse 
Vi har försökt gå in i denna studie så öppensinnade som möjligt då vi ämnar undersöka 
föräldrarnas upplevelser kring fenomenet. Därigenom har vi strävat efter att inte tolka in våra 
egna åsikter och tankar i det empiriska materialet. Vår förförståelse grundar sig på praktiska 
lärdomar kring vad RoS och det parallella fenomenet korttidsterapi är. Naturligtvis har vi läst 
på det vi funnit kring tidigare forskning och våra valda teoretiska analysperspektiv, men 
ställde oss så neutrala som möjligt till detta under datainsamling och databearbetning. 
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2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
Mer än en halv miljon människor har årligen kontakt med någon enhet inom Individ- och 
familjeomsorgen. Majoriteten är unga vuxna och familjer med tillfälliga bekymmer, 
ekonomiska svårigheter eller samlevnadsproblem. Däribland barn och ungdomar som far illa 
och gör illa, föräldrar som brister i sitt föräldraskap och människor med beroendeproblem. 
Genom Individ- och familjeomsorgen kan de få råd, stöd och service samt ekonomiskt och 
annat bistånd exempelvis kontaktfamilj, boendestöd och behandling i öppna former. 
(Socialstyrelsen, 2004) 

2.1. Presentation av Nätverksteamet i Enskede-Årsta 
En av de resurser som finns inom Enskede-Årsta Stadsdelsförvaltning är Nätverksteamet – ett 
team vars insatser är tillgängliga för alla föräldrar och barn/ungdomar bosatta inom 
stadsdelen. Nätverksteamet är ett öppenvårdsteam och en resurs till Barn- och 
Ungdomsenheten. Teamet består av tre familjebehandlare som i grunden är socionomer med 
olika vidareutbildningar. Gemensamt för dem är systemteoretisk vidareutbildning och de 
arbetar alla utifrån en gemensam systemteoretisk grundsyn. Familjebehandlarna använder 
även metoder från KBT (kognitiv beteendeterapi) såsom lösningfokuserad metod, ART 
(aggression replacement training – en manualbaserad metod för att lära sig ersätta aggressivt 
beteende), Komet (en manualbaserad metod skräddarsydd för föräldrautbildningar inspirerad 
av parent management training) och Trappan (en samtalsmetod i tre ”trapp”-steg för barn som 
bevittnat eller varit utsatta för våld i hemmet). De använder sig också av en psykodynamisk 
förståelse i mötet med familjer. Nätverksteamet arbetar dels på uppdrag av utredande 
socialsekreterare inom Barn- och Ungdomsenheten, men man kan även som brukare själv 
kontakta teamet för råd och stöd. (H. Josephson, familjebehandlare, personlig 
kommunikation, 1 mars, 2007) 

2.1.1. Råd- och Stödsamtal (RoS) 
Nätverksteamet erbjuder olika former av insatser, däribland Råd- och Stödsamtal (RoS). I 
dessa samtal integrerar familjebehandlarna kunskaper från systemteori, kognitiv 
beteendeterapi och psykodynamiskt synsätt. När det gäller frågor förknippade med familjeliv 
och barn kan man som förälder och barn/ungdom själv vända sig till Nätverksteamet för att 
inom kort bli erbjuden tre RoS, enskilt eller tillsammans med sitt barn/ungdom respektive 
förälder. Vanligast är dock att föräldrarna söker RoS. De kontaktar Nätverksteamet via telefon 
och stämmer träff, antingen i något av kontorets samtalsrum eller i form av hembesök.  
Framkommer det efter tre samtal att det finns behov för en längre samtalsserie så kan det 
erbjudas. (a.a.) 
 
RoS kan vara stödjande, rådgivande eller en blandning däremellan och samtalen pågår 
vanligtvis i 45-60 minuter. I vissa fall ger familjebehandlarna råd om hur till exempel en 
förälder kan ändra sitt förhållningssätt. Ibland ger de uppgifter till nästkommande samtal. I 
andra ärenden är familjebehandlarna bollplank för att föräldrar och barn/ungdomar själva ska 
hitta svar på hur de kan gå vidare med sina problem. När en förälder exempelvis är uppfylld 
av många problem, hjälper familjebehandlarna till att sortera dem, såsom vad de bör 
koncentrera sig på just nu, vad de måste stå ut med, vad de kan ändra på, vad de inte kan 
ändra på och så vidare. (a.a.) 
 
Målen med RoS varierar. Det kan röra sig om att en familjemedlem behöver hjälp att se och 
aktivera sina egna resurser. Det kan också handla om att mobilisera resurser i familjens 
nätverk. I de fall familjemedlemmar inte vet var de kan få den hjälp de önskar (och de önskar 
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annat stöd än vad teamet kan ge), kan Nätverksteamet informera om vart de kan vända sig för 
att få rätt hjälp. (a.a.) 
 
Under vår litteratursökning har vi förstått att RoS inte är ett vetenskapligt begrepp, utan mer 
något Nätverksteamet använder sig av i sitt arbete för en viss form av samtal. Hur 
familjebehandlarna väljer att lägga upp samtalskontakten i varje enskilt fall är helt beroende 
vad brukaren har för behov. Begreppet Råd- och Stödsamtal är inte ständigt förekommande i 
alla stadsdelar utan någonting Nätverksteamet bestämt sig för att använda då begreppet till 
stor del beskriver vad samtalen faktiskt består av, det vill säga råd och stöd. I jämförelse med 
andra samtalsformer består RoS, som vi nämnt tidigare, inte renodlat av en metod eller en 
modell utan är en kombination av många olika. Då det är vanligast att föräldrar söker RoS har 
vi valt att i denna studie studera just dessa och när vi vidare i uppsatsen beskriver arbetet med 
klienter eller hjälpsökande, är det föräldrarna vi åsyftar. 

2.2. Motiverande samtal 
Miller & Rollnick (2002) skriver att motiverande samtal är en effektiv klinisk metod för 
rådgivning och psykoterapi. En av hörnstenarna i motiverande samtal är samarbete, vilket 
innebär att behandlaren tar hänsyn till klientens egen expertis och perspektiv. Behandlaren 
försöker skapa en atmosfär som befrämjar snarare än påtvingar förändring. Resurser och 
motivation förutsätts finnas inom klienten, där inre motivation till förändring ökas genom att 
stödja sig på klientens egna uppfattningar och mål. I motiverande samtal ligger ansvaret för 
förändring hos klienten vilket innebär att denne alltid har friheten att ta emot rådgivning eller 
inte. (a.a.) Samtalen handlar om förändring, men inte bara om hur utan främst om den ska ske. 
Klienten bör ges utrymme till att stanna upp, se, känna, tänka och reflektera över sig själv. 
Denne bör även utforska och lyfta fram sin motivation och ta ställning till en eventuell 
förändring. Behandlaren ska hjälpa till att lyfta fram och betona de tankar, känslor och 
upplevelser hos klienten som kan ligga till grund för detta. Även ett empatiskt lyssnande kan 
bli till en läkande kraft hos klienten. Med noggrannhet och omsorg i lyssnandet kan 
kommunikationen användas för att hjälpa denne till utveckling. (Barth & Näsholm, 2006) En 
annan samtalsmetod som visat sig vara brukbar i samtal med klienter och som ur många 
aspekter går ihop med metoden motiverande samtal, är den lösningsfokuserade metoden. 

2.3. Lösningsfokuserat arbete 
Lösningsfokuserat arbete handlar om att ta till vara på människors egna styrkor, förmågor och 
tillgångar. Man lägger stor vikt vid den kommande framtiden med förhoppning att bygga 
visioner, hopp och motivation för klienten istället för att fokusera på tidigare händelser och 
orsaken till problemen. (Corcoran, 2005) Som behandlare bör man genom skickligt ställda 
frågor hjälpa klienten att själv lösa sina befintliga personliga problem. Med hjälp av öppna 
frågor uppmanar man klienterna att utveckla hur de tänker som hjälper dem att ge sig själva 
en mer detaljerad bild av hur deras verklighet ser ut. De blir mer medvetna om sig själva i sitt 
livssammanhang vilket ökar deras möjlighet att påverka sina liv. Behandlaren bör inspirera 
istället för att tala om för klienterna hur de ska göra och därefter brukar lösningen komma ur 
själva samtalet. (Engquist, 2002) Syftet med hjälpyrket är att stödja klienter att välja ett mer 
produktivt och tillfredställande liv. Fokuserar behandlaren enbart på problemen kan klienterna 
förlora hoppet och känna sig som offer i sin problematik. Om man istället hjälper människor 
att upptäcka de betydande krafter de har inom sig själva blir de stärkta. Detta är vad 
lösningsfokuserat arbete handlar om, att hjälpa människor att hitta sina egna resurser. (Berg & 
De Jong, 2003) 
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2.4. Korttidsterapi  
En utgångspunkt för korttidsterapi är att någonting inträffat som stör eller hindrar personen i 
fråga från att använda sina resurser på ett konstruktivt sätt. Det kan handla om trauman eller 
låst livshållning. Genom att understödja inneboende, slumrande krafter hos klienten och via 
empatisk förståelse för dennes problem och symtom, kan behandlaren hjälpa till att återställa 
klientens, självständighet och självtillit. År 1998 lades det fram en rapport baserad på en 
försöksverksamhet, där avsikten var att systematiskt erbjuda korttidsterapi till familjer. 
Studien var kvantitativ och cirka 100 familjer inom fyra BUP-mottagningar ingick i 
undersökningen. De erbjöds mellan ett till fyra besök som följdes upp. Utfallet återgavs under 
tre rubriker: 1) situationen när man sökte hjälp, 2) tankar kring behandlingen och 3) 
situationen idag. (Brolin Bjurmark et al., 1998) 
 
1) Situationen när man sökte hjälp: Familjerna sökte hjälp för var att barnen hade problem i 
skolan, individuella problem, föräldraproblem, andra relationsproblem, utagerande problem, 
utsatthet och övrigt. Man försökte urskilja vad som gjorde att föräldrarna tog kontakt med 
BUP och de flesta refererar till sina egna behov och menade att de helt enkelt inte stod ut med 
den befintliga situationen längre. (a.a.) 
 
2) Tankar kring behandlingen: När det kom till vad föräldrarna mindes från besöken och 
samtalen, summerades det i positiva och negativa svar. För att sammanfatta de positiva svaren 
tyckte de flesta att problemen kom fram. Föräldrarna kände sig bekräftade. De hade fått stöd, 
professionella råd och nya perspektiv på saker. En känsla av ömsesidighet gjorde att samtalen 
fick ett värde i sig. Hos cirka en fjärdedel av föräldrarna fanns negativa upplevelser vilka 
grundade sig i ett missnöje på grund av bristande kontakt med behandlaren. (a.a.) 
 
3) Situationen idag: Föräldrarnas förståelse för barnens känslor hade ökat och därmed hade 
föräldrarna blivit stärkta och säkrare i sin föräldraroll. Att ha fått reda på att barnens symtom 
eller ageranden inte var farligt, att ha fått konkreta råd och ett annat perspektiv på problemen 
bidrog till förändring. Bland de negativa fanns två föräldrar som blev upprörda när 
behandlaren enligt deras uppfattning rättfärdigade barnets beteende. De flesta menade att en 
förbättring av de problem de sökt för hade skett. Problemen hade antingen blivit lättare att 
leva med eller försvunnit helt. De flesta menade att samtalen på BUP hade bidragit till 
förbättringen i kombination med egna idéer och bidrag till förändring. (a.a.) 

2.5. Klientens syn på behandlaren 
I läroboken Psykosocialt behandlingsarbete beskriver Lennéer Axelson och Thylefors (1999) 
en tidigare gjord undersökning där behandlaren belyses ur ett klientperspektiv. Deras tolkning 
av resultatet var att klienterna lade större vikt vid personliga egenskaper än vid vilken roll 
behandlaren har och att denne ska vara förstående, varm, mänsklig och hjälpsam. De skriver 
även om ett flertal andra undersökningar som är gjorda kring klientens syn på behandlaren. 
Det som enligt författarna kommer fram av dessa undersökningar är att klienter som lyckats 
vända mot en positiv social- och psykologisk utveckling, gjort det på grund behandlarnas 
känslomässiga engagemang. Socialarbetarens förmåga till inlevelse, respekt, aktivt lyssnande 
och engagemang är av stor vikt, men även empati är en faktor som så gott som alltid visat 
samband med gynnsamma behandlingsresultat. Likaså att klienten känner sig accepterad och 
omtyckt. Det framkommer däremot att behandlarens teoretiska bakgrund och metoder är 
mindre viktiga för framgång i arbetet än personligheten.  
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2.6. Stödsamtalet hos skolkuratorn i gymnasieskolan – en studie ur elevperspektiv 
Alinder (2004) har i sin magisteruppsats studerat elevers upplevelser kring vilken nytta de 
anser sig ha haft av skolkuratorn. Studien är en kvalitativ undersökning baserad på intervjuer 
med sex gymnasister, vilka haft kontakt med skolkuratorn under gymnasiet. Eleverna ansåg, 
enligt författaren, att skolkuratorn i stödsamtalet med eleven, ska anpassa sig efter elevens 
egen förmåga till att lösa sina problem eller förhålla sig till en besvärlig livssituation. Det 
viktigaste för eleverna var att kuratorn kunde skapa en god och tillitsfull relation med dem. 
Denna relation var grunden till att eleverna, med kuratorns hjälp, förmådde att använda sina 
egna resurser. Vidare menade eleverna att kuratorn framför allt ska lyssna men också vara 
aktiv och ställa frågor och ibland ge konkreta råd. 

2.7. Forskningsfokus 
Under vår litteratursökning upptäckte vi hur mycket forskning det finns kring olika 
samtalsmetoders och samtalsmodellers meningsfullhet, brukbarhet och effektivitet. Den 
tidigare forskningen identifierar dock inte vilka specifika problem man söker hjälp för, 
konkret vilka råd, vilket stöd eller vilken hjälp man anser sig ha fått av samtalskontakten. 
Tidigare forskning identifierar vad som är viktigt i mötet med behandlaren men inte varför det 
är viktigt – betydelsen av det och hur det känns att bli bemött på ett visst sätt. Därför vill vi 
lyfta fram detta i vår studie. Forskningsfokus kommer att ligga på föräldrars upplevelser, 
känslor och tankar kring och under mötet med familjebehandlarna i RoS. Vi har också för 
avsikt att se huruvida resultatet ligger i linje med tidigare forskning. 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 
Olika teoretiska perspektiv kan öka kunskap och förståelse för människors beskrivningar av 
fenomen. När vi läst litteratur kring det område vi valt att undersöka, har vi funnit att det 
vanligen speglas utifrån ett kognitivt- psykodynamiskt- systemteoretiskt och 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. Vi har dock valt att analysera resultatet utifrån ett 
kognitivt- och ett samtalsmetodiskt perspektiv.  
 
Samtalsmetodik är någonting som genomsyrat större delen av vår utbildning och vi har läst 
många böcker om hur man som behandlare bör förhålla sig i mötet med klienter. Med 
samtalsmetodik menar vi, i denna studie, behandlarens förhållningssätt gentemot klienterna 
under samtal som är av vikt för effektivitet och utgång. Då vi vill undersöka hur föräldrarna 
bland annat upplever mötet med de familjebehandlarna, hoppas vi att det samtalsmetodiska 
perspektivet kan komma att ge oss en ny, värdefull och nyanserad kunskap kring detta. 
 
Det kognitiva perspektivet syftar till att förstå individens tankevärld och föreställningar och 
betonar sambandet mellan tankar, känslor och beteenden (Andersson, Palm & Juhela, 1994). 
Vi har valt det kognitiva perspektivet för att förstå om och i så fall hur RoS hjälpt föräldrarna 
till förändring av tankar, känslor och beteenden. 

3.1. Kognitiv teori  
Det kognitiva perspektivet syftar till att förstå individens tankevärld och föreställningar 
(Perris, 1996). I kognitivt behandlingsarbete är syftet att hjälpa människor att förstå och 
uttrycka, kanske förändra, känslor, tankar och beteende (Andersson et al., 1994). I den 
kognitiva teorin utgår man ifrån att tankar är bärare av känslor och handlingar. Människan 
betonas här som en upplevande, tolkande och bearbetande varelse, där varje individ tolkar 
verkligheten på sitt unika sätt. (Kåver, 2006) Vårt sätt att uppfatta olika situationer och 
händelser bestäms huvudsakligen av tidigt inlärda kognitiva strukturer eller scheman, som 
utgör ett slags filter för våra upplevelser. Dessa filter avgör sedan hur vi bearbetar, tolkar och 
lagrar informationen från såväl den inre som den yttre omgivningen. Våra kognitiva scheman 
uppdateras allteftersom och är ett resultat av tidigare erfarenhet.  (Perris, 1996) Därigenom 
reagerar vi inte automatiskt på vår omgivning, utan vi observerar, bearbetar och reagerar på 
den utifrån våra unika erfarenheter och våra individuella behov och motiv (Kåver, 2006).  
 
Begreppet kognition kommer från latinets cognitio som betyder undersökning, inlärning eller 
att få kunskap. Betydelsen av kognition avser tankar, minnen, varseblivningar och drömmar. 
Kognitioner är således inte bara verbala formuleringar, utan en mängd olika 
sinnesförnimmelser och erfarenheter och beskriver det mesta som pågår i våra huvuden. Inom 
kognitiv teori menar man att begreppet innefattar i huvudsak tre olika processer: 1) hur vi 
inhämtar information om omvärlden, 2) hur vi bearbetar den samt 3) hur vi använder oss av 
och agerar på informationen. (a.a.) Utifrån det kognitiva synsättet ses människan som aktiv i 
förhållande till sin omgivning och i samspel mellan den fysiska och sociala miljön. Hon är 
inte ett offer för sin miljö, utan styr sin egen utveckling. Människan införlivar från 
omgivningen det hon behöver för att gå vidare i utvecklingen och kan även påverka sina 
tankar. I detta synsätt är känsla, tanke och handling nära förenade. (Helleday, Jorup & 
Wikander, 1998)  

3.1.1. Assimilation och ackommodation 
Helleday et al. (1998) skriver om två grundläggande begrepp som tillsammans bidrar till vår 
strävan att anpassa oss till vår omgivning, det vill säga adaption. Det ena begreppet är 
assimilation och det andra ackommodation. Assimilation innebär att ny kunskap och 
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information som individen tar in från omgivningen anpassas till tidigare kunskap och 
erfarenhet. Individens anpassning till omgivningen sker däremot genom ackommodation, och 
innebär en förändring av de redan existerande strukturerna sa att de anpassas till de nya 
förhållandena i omgivningen. (Illeris, 2001) Man kan säga att assimilation är när miljön 
påverkar individen och ackommodation när individen anpassar sig till omvärlden (Helleday et 
al., 1998). 

3.2. Samtalsmetodik 
Möten med klienter är betydelsefulla och innehåller möjlighet till hjälp och tröst. Detta ställer 
höga krav på behandlarens förmåga att hantera dessa möten på ett sätt som får klienten att 
känna sig förstådd, sedd och bekräftad. (Holm, 2001) Dennes väsentligaste uppgift i mötet 
med klienter är att skapa ett samarbetsklimat, en förtroendefull kontakt, som stimulerar 
klientens egna resurser. Inte förrän klienten finner en trygghet i relationen, vågar denne öppna 
sig och närma sig det som är svårt. Då behandling är en inlärnings- och 
problemlösningssituation, underlättar en ömsesidig känslomässig kontakt förändringen och 
reaktioner från behandlaren får ett positivt värde. Ett bra behandlingsklimat präglas av 
behandlarens person såsom personlighet, kunnighet, intuition, referenssystem och 
människosyn. (Lennéer Axelson & Thylefors, 1999) 

3.2.1. Strukturering 
Människor i kris behöver den trygghet som ges genom stöd och struktur. Ramarna för 
kontakten anges genom strukturering. Talar man om vad kontakten går ut på och vad målet är, 
kan osäkerhet och rädsla mildras. När situationen får klarare linjer ökar tryggheten. Klienter 
som är i stort behov av hjälp hoppas ofta att behandlaren skall lösa alla problem. (a.a.) 

3.2.2. Respekt och acceptans 
Det är viktigt att acceptera klientens uppfattningar och känslor för att uppmuntra klienten att 
fördjupa sig i det denne talar om och att därigenom se nya saker. Det är inte tekniken som är 
avgörande för kvaliteten i samtalet, det är relationen med tillit och öppenhet som är viktig. 
(Nilsson & Waldermarson, 1994) Respekt och intresse för andras uppfattningar är ett måste 
för att få förtroende (Engquist, 2002). Det är en värdefull tillgång för en behandlare att ha 
förmåga att tycka om människor och acceptera dem som de är – att förmedla värme, respekt 
och omtanke (Gordan, 2004). Via acceptans kan behandlaren få klienten att känna sig 
förstådd, vilket skapar ett förtroende för behandlaren. Med detta stimuleras klienten att gå 
vidare och får bekräftelse på att behandlaren lyssnar och är intresserad. (Lennéer Axelson & 
Thylefors, 1999)  

3.2.3. Stöd 
Stöd ligger nära begrepp som förståelse, värme och accepterande. Stöd kan ges i form av 
bland annat beröm, medhåll eller uppmuntran. Att inge klienten optimism så att denne inte 
upplever sin situation och sig själv som hopplös är också en form av stöd. Syftet med stöd är 
att minska klientens ångest- och konfliktkänslor i motivationshöjande syfte, men också att 
förstärka aktiviteter hos klienten som kan vara värdefulla för utvecklingen. Exempel på detta 
är att tala om och utforska sig själv, att ta initiativ och att pröva nya beteenden. Men stöd 
behövs också för att avlasta skuld då stor skuldbörda ibland kan bryta ner människor. Om inte 
annat kan klienterna få hjälp med att inse att en del av det man gjort, eller ofta försummat, i 
viss mån kan repareras. Stöd ska ges i situationer som klienten annars inte skulle ha klarat av, 
för att befästa framsteg och för att leda klienten framåt. (a.a.) 
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3.2.4. Att lyssna 
Behandlaren ska koncentrera sig på vad som händer just nu och betrakta klienten som en 
viktig person. Visar behandlaren intresse så blir klienten intresserad av denne, vilket gör att 
lyssnandet fungerar som en effektiv faktor i samspelet. Ett bra effektivt lyssnande präglas av 
både distans och närhet, en blandning av objektivitet och subjektivitet. Det objektiva handlar 
om klarhet och struktur medan det subjektiva gäller inlevelse, förståelse och accepterande. 
Som behandlare kan man med objektivitet skapa ordning i ett eventuellt kaos. Befinner man 
sig i en kris eller i ett kaos, klarar man sällan av att vara objektiv eller sansad och drunknar 
lätt i tankar och känslor. Som lyssnare har man bättre förutsättningar att sätta in det hela i ett 
sammanhang, skapa avstånd till känslorna, referera till egna erfarenheter och se framåt. 
(Nilsson & Waldermarson, 1994) Att som behandlare ha förmåga att lyssna, ta emot och 
härbärgera klientens oro och ångest gör att klienten tillfälligt kan göra sig fri från detta. Det 
inre trycket minskar och avspänningen gör att utrymme för konstruktivt tänkande skapas. 
Klienten kan därmed utnyttja sina inneboende resurser och själv finna lösningar på sina 
problem. (Gordan, 2004)  
 
Det finns en läkande kraft i att bli accepterad, det vill säga att andra lägger märke till, lyssnar 
på och respekterar oss för dem vi är. Som behandlare bör man därför vara noga med att bygga 
upp en stöttande relation som ger energi och optimism åt förändringsarbetet och att lyssna 
förmedlar att personen har ett värde i sig. (Barth & Näsblom, 2006) Är behandlare oförmögna 
att förmedla engagemang är det troligt att klienterna ”inte vågar fälla ner visiret och ge sig ut 
på nya, okända stigar i vårt sällskap.” (Gordan, 2004, s. 120-121) 

3.2.5. Empati 
Empati är en persons förmåga att leva sig in i en annan människas känslor och reaktioner 
utifrån dennes värderingar och upplevelser med en värdeneutral hållning (Engquist, 2002; 
Gordan, 2004; Nilsson & Waldermarson, 1994). Med empati kan vi människor utgöra ett stöd 
för varandra så vi slipper känna oss ensamma med våra känslor och tankar – vi kan bli 
förstådda, accepterade och bekräftade (Lennéer Axelson & Thylefors, 1999). Empati leder till 
bättre förståelse och en sakligare bedömning av vad behandlaren kan göra för klienten, vilket i 
sin tur inger klienten trygghet. Detta är en förutsättning för att råd, konfrontationer, tolkningar 
med mera skall få en positiv effekt. Empati har också en behandlingseffekt och är den 
viktigaste faktorn när det gäller personlighetsutveckling (Gordan, 2004; Lennéer Axelson & 
Thylefors, 1999). Att bli förstådd, godtagen och bekräftad i sin problematik lättar plågan av 
övergivenhet och känslan av ensamhet minskas. Denna erfarenhet kan utgöra en bättre insikt i 
den egna problematiken och en mer realistisk, förtroendefull hållning till andra människor, 
som vidare kan utgöra en startpunkt för djupgående förändring. (Gordan, 2004) 

3.2.6. Information, frågor och råd 
Information och råd ges till klienten i den mån det behövs för utveckling och 
problembearbetning. Många behandlare vill inte ge råd utan ser det som att ta ansvaret från 
klienten, men många gånger feltolkas klientens behov. Givetvis kan det vara så att klienten 
vill komma undan sitt ansvar, men det kan också vara så att denne inte har så många alternativ 
att välja mellan när det gäller problemlösning. Då kan klienten behöva få information och 
kunskap för att vidare kunna ta ställning och att ställa klienten inför nya frågor kanske är den 
viktigaste funktionen då nya frågor ger nya insikter. (Lennéer Axelson & Thylefors, 1999) 
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4. METOD 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie och i denna ta reda på hur föräldrar kan uppleva RoS. 
Under metodavsnittet kommer vi dels att redovisa motivering och val av forskningsmetod och 
vetenskapsfilosofisk ansats, samt hur vi har gått tillväga under uppsatsprocessen. 

4.1. Forskningsmetod 
Kvale (1997) skriver att vi med den kvalitativa forskningsintervjun kan få en bild av hur den 
intervjuade personen ser på världen. Därmed anser vi att den kvalitativa forskningsmetoden 
passar bäst för denna studie, då vi vill lyfta fram ett urval föräldrars upplevelser av RoS för att 
få en djupare kunskap och förståelse för hur föräldrar kan uppleva dessa samtal. 
 
Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad. Med detta menas att man 
varken för ett öppet samtal eller strikt följer ett strukturerat frågeformulär. Intervjuerna 
genomförs enligt en intervjuguide koncentrerad till vissa teman och tyngdpunkten ligger på 
intervjupersonens upplevelse av ett ämne. (Kvale, 1997) För att kunna uppnå vårt syfte har vi 
genomfört djupgående, tematiskt halvstrukturerade intervjuer med hjälp av en allmän 
intervjuguide. Vi utformade en intervjuguide bestående av teman med underliggande 
relevanta öppna frågor (se Bilaga 1). (Kvale, 1997; Larsson, 2004)  
 
I denna uppsats har vi använt oss av en abduktiv strategi vilket är en kombination av induktiv 
och deduktiv strategi. Vi gick så förutsättningslöst som möjligt in i denna studie för att 
studera fenomenet utan förutfattade hypoteser (induktivt). Detta med anledning av att det var 
klienternas upplevelser av fenomenet vi ville lyfta fram, inte våra egna åsikter och tankar. 
Men för att få ut så mycket som möjligt av analysen utformade vi intervjuguiden utifrån en 
deduktiv strategi och hämtade teman från våra valda teoretiska perspektiv som ligger till 
grund för analysen. Därav har forskningsfokus varit styrt utifrån vad vi ur de teoretiska 
perspektiven ansett relevant att fokusera på. (Larsson, 2004) 

4.2. Vetenskapsfilosofisk ansats 
De vetenskapsfilosofiska perspektiven är de utgångspunkter som vägleder undersökningen 
(a.a.). Fenomenologin koncentrerar sig på den intervjuades livsvärld och påpekar vikten av en 
öppenhet inför intervjupersonens upplevelser och att lägga sin förkunskap åt sidan för att 
kunna göra så exakta beskrivningar som möjligt av det som sagts (Kvale, 1997). Med 
hermeneutiken tolkar man texter och syftet är att fånga intervjupersonernas upplevelser för att 
sedan försöka tolka, förstå och vidare beskriva dess sammanhang. Det sker en ständig växling 
mellan delar och helhet – man försöker se delarna och helheten i förhållande till varandra tills 
man kommer fram till en rimlig, giltig tolkning fri från inre motsägelser. Denna process kallas 
för den hermeneutiska cirkeln. (Kvale, 1997; Olsson & Sörensen, 2001) Tolkningen av 
delarnas mening formas av hur man förstår textens helhetliga mening (Larsson, 2004). Denna 
uppsats utgår ifrån en fenomenologisk-hermenuetisk forskningsansats, då vi dels är ute efter 
föräldrarnas upplevelser av fenomenet, samt ämnar söka förståelse av och eventuellt finna 
mönster och centrala teman i föräldrarnas upplevelser av RoS (Kvale, 1997). 

4.3. Datainsamling och databearbetning 

4.3.1. Litteratursökning 
Vi började vår litteratursökning med att gå in på Stockholms Universitets (SU) hemsida. Där 
sökte vi i databasen Libris, PsycINFO, Social Service Abstract och i artikelsök. Vi sökte även 
uppsatser, böcker och tidsskrifter inom SU: s bibliotek, e-tidskrifter och e-böcker. Vi sökte 
också bland forskning och publikationer på Socialhögskolans hemsida. Utöver detta har 
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sökningar efter tidigare forskning gjorts på Google, Kungliga biblioteket, Socialstyrelsens 
hemsida, DIVA och på Stockholms stadsbibliotek. Då vi ville ha relativt aktuell 
forskningslitteratur, har vi avgränsat oss och sökt litteratur från 1996 och framåt.  
 
Det första sökordet vi använde oss av var Råd- och Stödsamtal. Den litteratur vi fann berörde 
inte vårt område. Därigenom blev vi tvungna att anlägga ett bredare förhållningssätt i 
insamlingsfasen. Som sökord använde vi social work counceling, stödsamtal, samtalsstöd, 
socialt arbete, öppenvård, klientperspektivet, brukarperspektivet, motiverande samtal, 
korttidsterapi, lösningsfokuserad metod, lösningsfokuserade samtal och solution-focused 
therapy. Vi har även fått tips och hittat litteratur genom Nätverksteamet, men också använt 
oss av relevant litteratur från tidigare kurser. All den forskning vi tagit med i uppsatsen, står 
inte i en exakt linje med vårt valda fenomen, men utgör en god översikt av den närliggande 
forskning som finns inom det fält vi rör oss i. 

4.3.2. Urval av intervjupersoner 
Vi valde föräldrarna som målgrupp för denna studie då de är de vanligast förekommande 
brukare som söker sig till RoS. Vi har utgått ifrån ett slumpartat strategiskt urval, då urvalet är 
baserat på tillgängligheten bland dessa och gav familjebehandlarna i Nätverksteamet uppdrag 
att under några veckor tillfråga föräldrar som har en pågående eller nyligen avslutad 
samtalskontakt om eventuell medverkan (S. Elofsson, personlig kommunikation, 31 januari, 
2007). Familjebehandlarna delade ut ett informationsbrev vi tidigare utformat (se Bilaga 2). 
Vi fick samtycke från sex föräldrar vilka vi tog kontakt med för bokning av intervju. 
Dessvärre kom vi inte kontakt med två av dessa efter åtskilliga försök, så slutligen 
genomförde vi fyra intervjuer.  

4.3.3. Intervjuer och transkribering 
Samtliga föräldrar fick avgöra var intervjuerna skulle äga rum och fick välja mellan att vara i 
ett samtalsrum på Enskede-Årsta Stadsdelsförvaltning, hemma hos de själva eller hos någon 
av oss. Även tiden för intervjuerna anpassades efter deras behov. Intervjuerna, vilka vi gjorde 
tillsammans, var individuella, pågick i 45-60 minuter och spelades in med hjälp av en 
bandspelare då vi ville kunna koncentrera oss på själva intervjun och dynamiken i den. Vi 
försökte under intervjuernas gång att följa upp svaren och klargöra föräldrarnas berättelser 
med våra frågor. Frågornas form och ordningsföljd skiljde sig därmed åt lite för varje intervju. 
Vi använde intervjuguiden mer som en checklista för att täcka in relevanta områden kopplade 
till de forskningsfrågor vi ville få svar på. (Kvale, 1997; Larsson, 2004) 
 
Vi valde att transkribera varje intervju tillsammans i exakt ordalag direkt efter de hade ägt 
rum. Då det i kvalitativ forskning är viktig att i analysen beakta aktörens perspektiv, använde 
vi oss av citat från intervjun i resultatavsnittet men valde att omformulera texten från talspråk 
till skriftspråk för att göra det mer lättläst. Dessa citat har vi sedan använt oss av vid tolkning 
och analys. (Larsson, 2004) 

4.4. Tematisering, resultat och analys 
Efter intervjuerna valde vi att använda oss av meningskategorisering då vi ville reducera 
materialet till mer överskådliga beskrivningar och delade därmed in intervjumaterialet utifrån 
centrala teman som framkom under transkriberingen (a.a.). Vidare delade vi in varje tema i 
delteman för att resultatet skulle bli lättare att läsa. När man studerar enskilda teman försöker 
man ändå analysera huruvida temana hänger ihop ur ett helhetsperspektiv. Därför har det fallit 
oss naturligt att använda en hermeneutisk tolkning och dess cirkeltänkande i vår 
databearbetning och analys. Därmed började vi med att analysera varje tema utifrån våra 

  12
 



valda teoretiska perspektiv kopplat till tidigare forskning. Dessa delanalyser förde vi 
avslutningsvis samman i en sammanfattande helhetsanalys för att sätta intervjupersonernas 
uttalanden och dess mening i ett bredare sammanhang. Detta gjorde vi för att öka vår kunskap 
och förståelse kring fenomenet. (Kvale, 1997; Larsson, 2004)  

4.5. Uppsatsens trovärdighet  

4.5.1. Validitet och reliabilitet 
God validitet betyder att man använder sig av ett tillfredsställande mätinstrument och 
använder detta till att undersöka det man påstår sig undersöka. Hög reliabilitet är att så 
noggrant som möjligt använda sig av detta mätinstrument, det vill säga hur vi som intervjuare 
hanterar och bearbetar materialet. (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2003) Vi har 
regelbundet gått tillbaka till syftet med uppsatsen för att försäkra oss om att vi samlat in 
relevant data och svarat på det vi skulle undersöka, transkriberat intervjuerna ordagrant och 
redovisat resultatet i citat. Under själva intervjuerna har vi inte tolkat in saker som vi tror att 
föräldrarna menat, utan istället kontrollerat den erhållna informationen genom att be dem 
förklara och tydliggöra. Även om intervjuerna varit temastyrda har vi gett fritt utrymme för 
föräldrarnas egna ord och beskrivningar och trots att vi modifierat intervjumaterialet, har vi 
ändå inte ändrat meningsinnehållet i citaten. (Kvale, 1997) 
 
Allt intervjuande innebär styrning i någon mening. I vårt fall har vi använt oss av en 
temainriktad intervjuguide. Men för att resultatet i denna studie ändå skulle bli så tillförlitligt 
som möjligt, har vi till exempel undvikt att använda oss av ledande intervjufrågor. Vi var även 
båda närvarande vid varje intervjutillfälle och transkriberade, sammanställde och diskuterade 
intervjuerna tillsammans. Under intervjuerna använde vi oss av en bandspelare för att inte 
missa saker som sades och för kunna gå tillbaka och lyssna på de exakta beskrivningar 
intervjupersonerna gav oss. (a.a.) 
 
För mycket kunskap om fenomenet kan ge fördomar och moraliserande attityd vilket kan 
minska reliabiliteten. Vi ville ändå försöka fånga upp nyanserna i de meningar som under 
intervjuerna kom till uttryck. Därmed läste vi på och tog till oss kunskap om undersökningens 
teman. Vi var medvetna om att det fanns risker med detta vilket vi noggrant beaktade vid 
tolkning och analys där vi försökte lägga dessa förkunskaper åt sidan. (Ruth, 1991) 

4.5.2. Generaliserbarhet 
Ett resultat är generaliserbart om man kan anta att samma typ av undersökning på en annan 
grupp av människor ger samma resultat. Den kvalitativa intervjun har som ansats att fånga det 
unika och personliga snarare än det generaliserbara. Därmed har en analytisk generalisering 
blivit aktuell för denna studie. Vi har tolkat och analyserat empirin utifrån våra valda 
teoretiska perspektiv, men även kopplat den till tidigare forskning. Detta har gjort att vi fått en 
möjlig generell uppfattning och förståelse för hur man som förälder kan uppleva RoS och ser 
inga direkta hinder till varför studiens slutliga resultat inte skulle kunna ge vägledning åt 
andra som kan komma att studera liknande samtalsformer. (Kvale, 1997)  

4.5.3. Forskningsetik 
Genom hela uppsatsarbetet har vi utgått från Kvales (1997) etiska riktlinjer kring forskning 
om människor. När det gäller informerat samtycke delgav vi samtliga föräldrar ett 
informationsbrev. I brevet informerade vi om vilka vi är, syftet med studien, intervjuns 
upplägg samt att deras deltagande var frivilligt. Vi skrev även att de hade rätt att dra sig ur 
studien när som helst och att materialet från intervjuerna endast skulle användas till vår 
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uppsats. Allt detta informerade vi även muntligen till intervjupersonerna innan intervjun och 
bad också om deras godkännande vad gällde att använda bandspelare under intervjun. 
Konfidentialitetskravet har beaktats genom att vi under transkriberingen avidentifierade all 
identifierbar data. Intervjuerna transkriberades direkt efter att de ägt rum och vi förvarade 
materialet så att obehöriga inte kunde ta del av det. 
 
Inledningsvis övervägde vi huruvida intervjupersonerna skulle komma till skada i och med 
studien och vår förhoppning är att detta inte är fallet. Exempelvis har föräldrarna fått 
möjlighet att bestämma var och när intervjuerna ska äga rum då vi ville att de skulle känna sig 
bekväma i intervjusituationen. De har även haft möjlighet att ta del av det färdiga materialet. 
Vi har varit medvetna om risken med en djup och penetrerande intervju då man med detta kan 
komma att inkräkta på informanterna och tankarna kring hur intervjuerna skulle påverka dem 
har varit tudelade. (a.a.) Å ena sidan tänkte vi att de skulle kunna uppleva vissa intervjufrågor 
som konfliktfyllda eller känsliga. Å andra sidan tänkte vi att det skulle ge dem möjlighet att få 
berätta om sina upplevelser kring RoS och att detta skulle kunna få dem att känna sig 
betydelsefulla. Enligt Kvale (1997) kan det nämligen vara en positiv upplevelse för den som 
blir intervjuad att delta i en kvalitativ forskningsintervju. Vi ifrågasatte aldrig föräldrarna utan 
visade respekt för deras integritet och lät dem svara fritt på frågorna med egna beskrivningar 
och ord utan avbrott. Likaså underströk vi att intervjupersonerna hade möjlighet att avstå från 
att svara på frågor de inte ville svara på. När vi i vissa fall under intervjuerna inte riktigt 
förstod informanternas svar, följde vi upp med frågor för att få klarhet i vad de menade. 
 
Kvale (1997) skriver vidare att en intervjuundersökning alltid bör syfta till att förbättra den 
undersökta mänskliga situationen. En förhoppning med vår studie är att resultatet ska kunna 
bidra med en ökad kunskap och förståelse för en del av det sociala arbetet, vilket alltid är 
positivt och kan leda till en förbättring av praktiken. 
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5. RESULTAT 
I resultatredovisningen har intervjupersonernas citat redovisats under olika teman som 
framkommit och varit centrala i det empiriska materialet. Vissa teman har vi delat upp i 
delteman för att göra avsnittet mer lättläst. De olika temana och deltemana är: 
 

1) Anledning till att föräldrarna sökte RoS 
 
2) Föräldrarnas tankar kring och under RoS 

• Vikten av familjebehandlarens personliga egenskaper 
• Betydelsen av familjebehandlarens kunskaper kring problemen 
• Betydelsen av att inte vara ensam i sin problematik 
• Känslan av att bli bekräftad 
• De råd / det stöd föräldrarna upplever sig ha fått under RoS 

 
3) Föräldrarnas livssituation idag 

• RoS inverkan på föräldrarnas sätt att hantera sin livssituation  
• Tankar kring RoS inverkan på nuvarande livssituation 
• Samtalskontaktens betydelse 

 
4) Övriga synpunkter 

 
Varje huvudtema återföljs av en kommentar som innefattar en sammanfattning av varje tema 
kopplat till tidigare forskning. Då vi valt att avidentifiera informanternas personuppgifter har 
vi benämnt våra intervjupersoner som IP 1, IP 2, IP 3 och IP 4. Innan resultatet redovisas gör 
vi en kort presentation av intervjupersonerna. 

5.1. Presentation av intervjupersonerna 
 
IP 1: En ensamstående mamma i 40-års åldern med tre barn. Kvinnan arbetar heltid och sökte 
RoS efter att ett av hennes barn hade varit med om en traumatisk händelse. 
 
IP 2: En ensamstående mamma i 40-års åldern med två barn. Kvinnan arbetar heltid och sökte 
sig till Nätverksteamet med anledning av en stökig familjesituation på grund av pappan till 
barnen. 
 
IP 3: En gift kvinna i 40-års åldern med två barn. Hon är för tillfället sjukskriven och sökte 
RoS då hon hade problem med sina barn och i relationen till sin man. Går i RoS med sin man, 
men ibland följer även barnen med. 
 
IP 4: Ensamstående mamma i 20-års åldern med ett barn. Kvinnan studerar och sökte sig till 
Nätverksteamet då hon hade samarbetssvårigheter med sitt barns pappa. 

5.2. Tema 1: Anledning till att föräldrarna sökte RoS 
 
IP 1: behövde råd kring sina struliga tonåringar. 
 
Jag hade strul med mina äldsta tonåringar och behövde råd kring detta då andra vuxna 
runtomkring mig har så stereotypa råd att ge mig kring det här med gränser. 
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IP 2: sökte RoS då hon började bli osäker i sin föräldraroll. 
 
Jag gick dit för att jag var osäker, jag visste inte hur jag skulle hantera en del samtal och 
situationer och hur jag skulle bemöta barnen. Någonstans visste jag hur jag ville göra men 
orkade inte. Någonstans var saker, tankar och idéer så självklara men eftersom det har varit 
mycket som varit jobbigt, så uppstod det till slut frågetecken. Det var så fåniga saker 
egentligen men till slut var jag tvungen att prata med någon. Så jag sökte dit mycket för att 
bolla och få stöd och råd för att veta vad jag skulle göra, vart jag kunde vända mig och vad 
det är för hjälp man kan få.  
 
IP 3: hade problem med sina barn och med relationen till sin man. 
  
Jag har problem med mina barn och min man. Efter en traumatisk händelse för några år 
sedan blev jag sjukskriven. Jag fick lite stöd från min man i början men sen gick det för lång 
tid och då blev han jättetrött och jag också. Då vände jag mig till Nätverksteamet och frågade 
om dom kunde hjälpa oss. 
 
IP 4: blev efter en separation osäker i sin roll som ensamstående mamma och kände att hon 
behövde prata med någon utomstående om detta. 
  
Jag hade samarbetssvårigheter med min dotters pappa. När jag blev ensamstående var jag 
väldigt osäker i den rollen och jag kände att jag behövde prata med någon utomstående. Jag 
har en väldigt bra familj och jag har vänner att prata med, men jag behövde någon annan 
som jobbade med det och träffade många ensamstående. Jag kände att jag ville prata om hur 
jag ska vara som förälder, hur jag ska uppfostra min dotter och hur man ser på att vara själv 
med ett barn. Jag gick dit för att bli förstådd och stöttad. 
 
Kommentar till Tema 1: 
Föräldrarna berättar att de kände sig väldigt osäkra i sina tankar och idéer kring hur man bör 
vara och agera som förälder. Några pratar också om sitt behov av stöd kring vuxna relationer. 
Samtliga sökte RoS för att de behövde råd och stöd kring dessa saker då de inte riktigt visste 
hur de skulle hantera vissa situationer. Forskning visar att mer än en halv miljon människor 
årligen har kontakt med någon enhet inom Individ- och familjeomsorgen. Majoriteten är unga 
vuxna och familjer med tillfälliga bekymmer, däribland relationsproblem, barn och ungdomar 
som far illa och gör illa men även föräldrar som brister i sitt föräldraskap. (Socialstyrelsen, 
2004) Föräldrarnas berättelser genomsyras också av hopplöshet och enligt tidigare forskning 
kring föräldrar i liknande situationer, menade de flesta att de sökte hjälp för att de helt enkelt 
inte stod ut med den befintliga situationen längre (Brolin Bjurmark et al., 1998). 

5.3. Tema 2: Föräldrarnas tankar kring och under RoS 

5.3.1. Vikten av familjebehandlarens personliga egenskaper 
 
IP 1: berättar om familjebehandlarens goda förhållningssätt. 
 
Jag upplevde familjebehandlarens som en mogen, mjuk och positiv kvinna. Det kändes 
positivt, ganska lättsamt och man blev tagen på allvar.  
 
IP 2: kände sig förstådd och berättar om betydelsen av att familjebehandlaren engagerade sig 
i henne. 
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Jag kände mig förstådd där. Hon ställde frågor som tydde på att hon förstod och var väldigt 
engagerad. Det betydde mycket. Mycket har tidigare handlat om alla andra och i detta forum, 
under de samtalen, handlade det bara om mig och på nåt vis så kändes det otroligt viktigt. 
Hon kom alltid ihåg vilka barnen var, frågade hur det gick för dom. Det kändes som ett 
engagemang. Eftersom det har varit mycket som varit jobbigt så har det många gånger känts 
tungt och jag har känt mig ensam i allting.  
 
IP 3: berättar att familjebehandlaren förstod henne, lyssnade, var engagerad och brydd. 
 
Familjebehandlarens bemötande var jättebra och hon förstod mig. Hon är jättesnäll och 
trevlig, mycket hjälpsam, engagerad och hon bryr sig. Det känns bra med någon som bryr sig 
och kan lyssna. När man träffar henne så känner man att hon förstår och gärna vill hjälpa 
till. 
 
IP 3 fortsätter att beskriva att hon kände sig respekterad och accepterad under samtalen. 
 
Jag tycker att familjebehandlaren låter mig prata utan att avbryta mig och det känns bra att 
kunna prata färdigt. Annars är det lätt att man glömmer bort vad man skulle säga, vilket inte 
är bra. Sedan finns det är saker som jag inte vågar fråga min man eller mina barn hemma 
och då hjälper hon mig att få svar på dessa under samtalet. Det är bra att jag får höra vad de 
tycker. Det finns inget bra tillfälle hemma och ställa dessa frågor.  
 
IP 4: berättar att hon kände sig obekväm till en början men att det blev bättre med tiden. 
  
Jag kommer ihåg att jag kände mig lite hämmad först. Jag visste inte hur jag skulle börja men 
det blev bättre med tiden. Första gången satte sig familjebehandlaren mitt emot mig, så var 
hon tyst, jag visste inte vad jag skulle säga och var jättefrämmande för situationen. Men sen 
släppte det. Första gången berättade jag ju vad jag gjorde där och hur min situation var. Så 
andra och tredje gången visste ju familjebehandlaren mer om mig så då var det mycket 
lättare att komma in på banan igen. Ja, jag kommer ihåg att jag kände mig jätteobekväm 
första gången. Men familjebehandlaren var väldigt varm och så. Hon var absolut inte 
otrevlig. Det var inte så att hon granskade mig eller att jag kände mig angripen, utan det var 
nog bara att det tog ett tag innan det föll sig naturligt. Jag visste bara vilka mina problem var 
och inte vad samtalskontakten skulle gå ut på. Jag visste inte ens om jag hade hamnat rätt. 
Men hon lyssnade mycket. Hon utnyttjade pauser och lät mig få tänka och komma till en 
klarhet. För ibland så kan man inte säga någonting på en gång utan man måste tänka lite, 
man måste begrunda saker. Och hon var väldigt fin på det. 
 
IP 4 menar vidare att hon kände sig accepterad i sin situation. 
 
Det var aldrig nåt sånt att familjebehandlaren hyste agg eller att, då jag skaffade barn väldigt 
ung, som man kan känna med äldre att de ska se på ens situation med deras vuxna ögon. Men 
det upplevde jag aldrig med henne. Utan hon försökte verkligen. Så jag kände mig absolut 
accepterad. 
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5.3.2. Betydelsen av familjebehandlarens kunskaper kring problemen 
 
IP 1: kände sig förstådd och tyckte det var viktigt att få prata med någon som hade egna 
erfarenheter. 
 
Jag kände att de här människorna är mycket mer kompetenta på det här området än andra i 
min omgivning och det kändes väldigt skönt. Familjebehandlaren förstod mig. För hon var ju 
också själv mamma till barn och hade sina egna erfarenheter. Det är väl ändå ganska viktigt. 
Det är ju därför jag söker mig någonstans eftersom jag inte riktigt får den förståelsen från 
min omgivning annars även om jag möter andra vuxna som säger att dom förstår. 
 
IP 4: kände att familjebehandlaren förstod situationen, men inte ur hennes synvinkel vilket 
kändes jobbigt och belastande. 
 
Jag tyckte att familjebehandlaren förstod situationen. Hon förstod det här med att alla 
föräldrar vill att sina barn ska ha det bra. Men förstå situationen ur min synvinkel kanske hon 
inte gjorde riktigt. I och med att jag har samarbetssvårigheter med min dotters pappa ville 
jag försöka hitta lösningar på det, men hon poängterade alltid att det var väldigt viktigt att ha 
pappan närvarande, hur han än är. Det var väldigt svårt för mig att höra för jag var så inne i 
min situation. För mig är det svårt att tänka i dom banorna. Så när hon sa åt mig att du vet 
att pappan är superviktig – det är lite det här att kvinnan måste hålla allting uppe, ta ansvar 
för allting och hålla i alla trådar – det blev lite att hon prackade på mig den rollen att hålla 
uppe allting för min dotter. Hon lade på mig den bördan. Nej, familjebehandlaren kanske 
hade behövt nå mig genom en annan ingång. Så jag fick väldigt mycket handfasta tips, men 
kanske på djupet, att känna sig förstådd – vissa saker, men inte allt. Då blev det liksom, ja 
men kan du inte förstå hur jag har det? Det kändes jobbigt.  
 
IP 4 förklarar också att hon blev hämmad av att familjebehandlaren enbart såg situationen 
utifrån ett helhetsperspektiv. 
 
För att känna att man blir respekterad måste man känna sig förstådd. Det där går ju hand i 
hand. För jag har försökt att hålla i allting, så det är inte det man vill höra när man kommer 
och pratar för att få stöd eller för att få nya inputs. Men jag har ju gått hos en psykolog också 
och hon förstod mig ur min synvinkel så det blev nog att jag jämförde. Det kan ju vara lite 
orättvist för dom är i helt olika situationer och ska göra helt olika saker. Men det blev så att 
när jag kände att det inte klickade riktigt där blev jag lite hämmad under själva samtalet 
kanske. Men jag vet inte hur hon annars skulle ha gjort. Hon är ju familjebehandlare och ser 
väl familjen lite mer som en enhet. Och det har väl att göra med hur hon jobbar, det hon har 
som yrke – inte henne som person. 

5.3.3. Betydelsen av att inte vara ensam i sin problematik 
 
IP 1: känner en lättnad i att det finns fler med samma typ av problem. 
 
Jag kände att mina problem avdramatiserades ganska fort, dom blev inte så uppförstorade. 
När jag kom dit fick jag veta att det finns fler med samma typ av problem och det kändes 
skönt. Det är nog det här igenkännandet och att det jobbar människor där jobbar som har en 
erfarenhet av den här situationen så man hör att det här är inte specifikt för just vår familj. 
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IP 4: berättar att insikten om att inte vara ensam i sin situation öppnade upp för henne. 
 
Familjebehandlaren såg det som jag oroade mig för som att det var normalt. Det har ju så 
mycket att göra med vad man ser i sin omgivning. Jag tänkte att jag var den enda som befann 
mig i den här situationen, man blir så himla blind. Men familjebehandlaren sade att det här 
är jättevanligt och att hon möter ett flertal personer i samma situation varje dag. Så hon 
öppnade verkligen upp för mig. 

5.3.4. Känslan av att bli bekräftad 
 
IP 1: berättar om hur hennes föräldrainstinkter bekräftades. 
 
Mina idéer om hur jag vill vara med mina barn bekräftades desto mer där än vad de gör 
bland andra vuxna. Jag har blivit bekräftad i hur jag som mamma instinktivt ändå känner hur 
jag vill vara mot mina barn. Till skillnad mot vad det övriga samhället såsom bekanta, 
arbetskamrater eller omgivningen tycker.  
 
IP 2: beskriver hur bekräftelsen fick henne att inse sitt eget värde, gjorde henne stark och gav 
henne energi. 
 
Någonstans så vet jag att jag egentligen ska skärma av och vet hur jag egentligen ska hantera 
situationen men jag kan inte rent praktisk få ut det. Så genom att prata med 
familjebehandlaren, det är som terapi. Man får bolla. Någonstans behöver man bekräftelse 
på att det jag känner och det jag tänker är helt rätt. Är det helt onormalt att tänka såhär eller 
är det onormalt att ställa dom här kraven på barnen eller är det helt onormalt att inte veta 
hur man ska hantera alla dom problemen man haft. Någonstans så känner jag att såhär skulle 
jag kunna göra och familjebehandlaren har verkligen stärkt mig i mina tankar, så nu vet jag 
lite mer hur jag ska hantera dom där jobbiga perioderna. Hon har fått mig att inse att man 
har ett eget värde och att det jag tycker och tänker är viktigt. Att man ska kunna stå för sina 
åsikter – det betyder mycket. Familjebehandlaren bekräftade mina känslor och gav sitt 
engagemang. Det tillsammans gör att man växer lite. När man gick därifrån så kände man 
det här jäklaranamma! Jag blev stark och fick en fruktansvärd energi. Det blev nästan så att 
man skulle förändra världen.  
 
IP 3: menar att det kändes bra att bli bekräftad. 
 
Det känns bra att få höra av familjebehandlaren att det jag tänker, känner och tycker är rätt, 
är bra.  
 
IP 4: berättar att bekräftelsen på att hon kunde lita på sig själv som mamma stärkte hennes 
självförtroende och gav henne energi. 
 
Familjebehandlaren sade att hon märkte att jag är klok, att jag kunde lita på mig själv och 
bara jag tar mig tid och gör som jag känner är bra, så kommer jag att göra det som är allra 
bästa för min dotter. Hon gav mig ett stärkt självförtroende och det kommer jag aldrig att 
glömma för det gav mig en sån energi. Då kände jag mig inte så halv. För det är det man gör 
om man känner att pappan sviktar. Så det har betytt jättemycket för mig och mitt 
självförtroende. 
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5.3.5. De råd / det stöd föräldrarna upplever sig ha fått under RoS 
 
IP 1: säger sig ha fått hjälp att se olika lösningar på problemen. 
 
Jag har fått hjälp med att se olika alternativ till lösningar och att utforska en del själv också. 
Familjebehandlaren hjälpte mig i att stötta mig i mina idéer om att gå en föräldrakurs och att 
se situationen överhuvudtaget, spegla tillbaka den på rätt sätt så att säga. Jag kan tycka att 
jag fått hjälp till självhjälp i och med att jag fått positiv feedback kring mitt intresse för att gå 
på den där föräldrakursen. 
 
IP 2: berättar att hon mer fick bekräftelse att hon var på rätt spår än konkreta råd. 
 
Det handlade mycket om hur jag ska bemöta mina barn och min före detta man. Men just att, 
hon gav mig styrka och kraft att ändå stå för vad jag tycker och känner. Jag pratade och fick 
ur mig sådant jag gått och tänkt på. Är det här rätt eller fel? Jag gick ju hos henne tre 
gånger, men för mig var det inga konkreta råd som ledde till att jag skulle göra på ett visst 
sätt. Kontakten med henne var mer en bekräftelse att jag var på rätt spår och skulle fortsätta i 
den banan. Många gånger så – att bara få sätta sig ner med en person som bara fokuserade 
på en själv – bara det är ett stöd. För det är ju få stunder där det bara handlar om en själv 
kan jag känna. Så hon har varit ett enormt stöd. Hon har varit styrkan i att, det här när det 
har varit upp och ner som dalgångar, har hon sagt att det är såhär det är, det är en process 
som tar tid och kan förändras. 
 
IP 3: (som går i RoS med sin man) menar att hon fått bra, praktiska råd dels kring sitt 
föräldraskap men även kring relationen till sin man och att detta öppnat en dörr för hela 
familjen. 
 
Min yngsta dotter hade tidigare svårt att somna i sin säng själv. När vi pratade med 
familjebehandlaren fick vi ett förslag om att testa ett annat alternativ som fungerade jättebra. 
En gång gav hon också en utav mina döttrar förslag att börja sommarjobba. Jag tycket det 
var den bästa lösningen för henne då hon inte mådde så bra. Med detta öppnade 
familjebehandlaren en dörr för hela familjen som var jätteoroliga för henne. Jag tycker att 
det också känns som ett bra stöd på något sätt, att någon annan kan hjälpa mig att prata med 
min man. Till exempel så har jag flera gånger frågat min man varför vi inte gör mer saker 
tillsammans. Sen har jag sagt till min man att vi måste ha mer tid utan barnen. Han har inte 
svarat på mina frågor. Sen tog familjebehandlaren upp detta i ett samtal och min man 
förklarade att han bryr sig om vår familj och vårt äktenskap och att han sett hur jag kämpat. 
Det känns bra att höra det från honom.  
 
IP 4: berättar att hon fick många praktiska råd kring sin dotter och därmed en skjuts på vägen. 
 
På det hela taget har jag varit väldigt nöjd. Det har känts bra att gå dit. Jag har fått ut 
mycket av det, många praktiska råd vad gäller min dotter. Familjebehandlaren var mamma 
själv och man märkte att hon hade sin utbildning och att hon hade läst mycket. Hon kunde ge 
mig precis det jag behövde från en utomstående och benade upp det väldigt tydligt och bra. Vi 
tog en sak i taget. Jag fick säga det jag hade att säga. Dels det här med pappan samt det här 
med föräldrarollen som ensamstående och sen var det rena uppfostringstips kring hur jag ska 
göra med min dotter, hur jag ska bemöta det och så. Sen fick jag också praktiska tips på saker 
som gällde pappan. Det var jättebra, jag behövde det verkligen. Jag var i en situation där jag 
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behövde en skjuts på något sätt och jag ville träffa familjebehandlaren i förberedande syfte så 
jag skulle veta hur jag ska bemöta saker i framtiden för att känna mig stadig med min dotter. 
 
Kommentar till Tema 2: 
Föräldrarna beskriver familjebehandlarna som mjuka, varma, snälla och positiva. En av 
intervjupersonerna tycker samtalen kändes lättsamma men att hon blev tagen på allvar. Några 
tycker det är skönt att familjebehandlaren såg deras problem som normala och att denne 
uppmärksammade dem på att det finns andra människor med liknande problem. Samtliga ger 
en bild av att det ligger en stor lättnad i detta. Intervjupersonerna kände sig förstådda under 
samtalen vilket för dem var viktigt och betydelsefullt. En informant anser dock att 
familjebehandlaren förstod situationen, men inte henne på djupet som person, vilket för henne 
kändes jobbigt och lite hämmande. Föräldrarna berättar om hur bra det kändes att bli 
bekräftade i att deras känslor, tankar och åsikter var viktiga och riktiga, vilket enligt några av 
dem gav stärkt självförtroende och ny energi. Vikten av familjebehandlarens engagemang 
framhävs också. En av föräldrarna tyckte det kändes särskilt skönt då hon tidigare känt sig 
väldigt ensam i sina problem. Intervjupersonerna menar även att de känt sig respekterade och 
accepterade under samtalen och en av dem berättar hur skönt det kändes att hon fick prata 
klart utan att bli avbruten. En informant kände dock att hon blev accepterade men inte 
respekterad då hon inte kände sig riktigt förstådd. 
 
Föräldrarna anser sig ha blivit lyssnade på under samtalskontakten och de ger en känsla av att 
det var oerhört betydelsefullt. De fick råd och stöd av olika slag vilka innefattade olika 
alternativa lösningar samt praktiska tips kring vuxna relationer och barn och en förälder 
menar att detta gav henne en skjuts i rätt riktning. För en intervjuperson betydde bekräftelsen 
att hon var på rätt spår mer än de konkreta råden och berättar hur det gav henne styrka och 
kraft att stå för vad hon tycker och känner, medan en förälder menar att samtalskontakten 
öppnat en dörr för hela hennes familj. Betydelsen av familjebehandlarens kunskaper och egna 
erfarenheter är också någonting som kommer fram under intervjuerna. Forskning och 
utvärdering av olika samtalsformer, vad gäller behandlarens bemötande gentemot 
hjälpsökande föräldrar i liknande problemsituationer, har kortfattat lyft fram vikten av 
behandlarens personliga egenskaper, att föräldrarna känt sig bekräftade, fått stöd, 
professionella råd och nya perspektiv på saker (Alinder, 2004; Lennéer Axelson & Thylefors, 
1999; Brolin Bjurmark et al., 1998). 

5.4. Tema 3: Föräldrarnas livssituation idag 

5.4.1. RoS inverkan på föräldrarnas sätt att hantera sin livssituation 
 
IP 1: berättar att RoS fått henne att ändra sitt sätt att tänka kring och bemöta olika situationer. 
 
Jag har själv försökt att jobba aktivt med hur jag ska tänka kring barnen. Så inför samtalen 
med barnen är jag nu mer förberedd. Egentligen är ju tre samtal väldigt kort, man hinner ju 
inte med så mycket, så jag tror att det var allt möjligt som klämdes in där. Dels rådgivning 
kring hur man ska tänka och förhålla sig men också reflektioner kring min situation, vad 
saker eventuellt kan bero på och lite tankegångar kring hur stort problemet är, är det 
överkomligt eller om jag ville ha mer hjälp och såna saker. 
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IP 2: upplever att hon har lärt sig att hantera saker på ett annat sätt och att hon blivit styrkt i 
sitt sätt att tänka kring barnen.   
 
Med den här kontakten har jag kommit underfund med hur jag ska göra, för tidigare så har 
jag gjort på ett annat sätt och fallit tillbaka hela tiden i precis samma spår och det leder 
ingenstans. Nu har jag lärt mig att hantera saker på ett annat sätt. Förut har det mest handlat 
om att jag ska ta hand om allt och alla. Jag har fått hjälp att hitta en annan väg, en annan 
lösning – att ändra strategi. 
 
IP 3: berättar att hon ändrat sitt sätt att tänka kring svåra situationer och menar att 
familjebehandlaren hjälpt henne att hitta alternativa lösningar.  
 
Innan har jag haft tankar på att skilja mig. Jag har tänkt att min man inte älskar mig för att 
jag är sjuk, inte kan inte få något jobb och att mina barn mår dåligt på grund av mig. När vi 
pratade med familjebehandlaren så kände jag att min man egentligen älskar mig och att det 
är situationen som varit svår för oss båda. På detta sätt har vi kunnat mötas och komma fram 
till att vi båda måste börja tänka på oss själva. Tidigare mådde jag väldigt dåligt. Då har jag 
tänkt att jag inte orkar längre och allt har känts tungt, jag har inte velat fortsätta på något 
sätt. Sen efter det att jag träffade henne så känns det bra, jag kände att jag har ett stöd. Jag 
kände att jag fick mycket hjälp med att förstå saker som jag inte förstod tidigare, exempelvis 
vissa saker om mina barn och hur min man tänker. Svåra saker som jag tidigare inte sett 
någon lösning på har familjebehandlaren hjälpt mig med att hitta andra lösningar på. 
 
IP 4: känner sig säkrare i hur hon ska bemöta sin dotter i och med de praktiska råd 
familjebehandlaren gav henne. 
 
Ja, väldigt mycket praktiska saker som när min dotter gör saker som jag frågat 
familjebehandlaren om, så kan jag förhålla mig till detta på ett annat sätt. I alla situationer 
är jag säkrare. Och sen är det saker hon sagt till mig, att jag duger och då har jag blivit 
mycket lugnare. Och det genomsyrar ju allt. 

5.4.2. Tankar kring RoS inverkan på föräldrarnas nuvarande livssituation 
 
IP 1: beskriver en förändrad livssituation med nya insikter. 
  
Jag har fått olika alternativ. Kanske inget spikrakt svar men det är alltid bra att hitta nya 
vägar. För när man söker hjälp har man ju ändå kanske redan låste sig. Man är fast på nåt 
sätt. Så det tycker jag var bra och visst har det blivit en viss skillnad hemma, det är flera 
faktorer, en samverkan av allt som gör att det har förändrats. Det ena leder till det andra och 
så vidare. Men jag kan inte säga att det var de här unika, specifika tre mötena som 
förändrade, mer hela kedjan som följer. Det har givit mig nya insikter om hur mycket min 
närvaro betyder. För under åren som har varit så har jag strulat med en relation och varit 
borta en del från min son som jag tyckte var tyckte var tillräckligt stor för att klara sig själv. 
Så jag har förstått varför problemet kanske har uppstått. Jag har haft egna problem och så 
jag har inte haft tid att se honom. 
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IP 2: anser att hon hanterar situationer mycket bättre idag och att hon känner sig betydligt 
lugnare.  
 
Någonstans har min son ett helt annat lugn. Han har fått okay på att han duger i och med att 
jag är stark och står upp för mig själv. Allt har blivit annorlunda. Det är inget bråk och tjafs. 
Mycket har förändrats och jag tror någonstans att i och med att sättet att hantera dom 
jobbiga situationerna har förändrats så har saker runtomkring förändrats och det har blivit 
ett lugn. Jag behöver inte gå omkring och oroa mig. Behöver inte vara nervös så fort 
telefonen ringer. Det har varit jobbigt och nu kan jag koppla av mer. 
 
IP 3: känner sig mer trygg i och med det stöd samtalskontakten ger henne. 
 
Det är stor skillnad. Förut mådde jag väldigt dåligt och låg inne på psykavdelningen flera 
gånger. Nu känner jag att jag har stöd och en kontakt att prata med när jag behöver. När det 
blir svårt och jag inte vet vad jag ska ta mig till är det en trygghet att veta att jag har henne 
att prata med. Tryggheten och att man känner att man har stöd är jätteviktigt för mig. 
 
IP 4: anser att hon har fått bekräftelse i att vara en bra förälder vilket gjort henne starkare. 
 
Jag har fått reda ut de saker som jag funderat över och blivit tryggare i att vara själv med 
min dotter och hur det fungerar. Jag fick styrka av familjebehandlaren att kunna bemöta mig 
släkt, min omgivning rak i ryggen och att inte känna mig otillräcklig. Det har jag verkligen 
gjort förut. Jag har blivit uppmärksammad om att vissa saker inte är så tabubelagt utan att 
det faktiskt finns många andra personer i liknande situationer. Jag är fortfarande osäker 
ibland, men nu vet jag att jag duger som förälder. Och att inte känna att det måste vara en 
kärnfamilj för att det ska bli bra för barnet, för den tanken har jag verkligen brottats med 
förut. 

5.4.3. Samtalskontaktens betydelse 
 
IP 1: anser att hennes relation med sonen har förbättrats och att de nu har en öppnare 
kommunikation.  
 
Situationen med till exempel min son var helt låst förut, vi pratade inte och nu pratar vi flera 
gånger om dan. Så det är väldigt stor skillnad. Det känns bra. För innan hade jag för mig att 
problemet berodde på helt andra saker och har gått flera år med att tro på ett visst sätt. Så 
det är väldigt skönt att komma underfund med att jag kanske gjort fel och att också kunna 
säga det till min son. För han visste inte själv riktigt varför han var så arg på mig och jag 
förstod inte heller. Då har jag ju i alla fall visat honom att jag också kan ändra mig och se 
det på nya sätt. 
 
IP 2: berättar att samtalskontakten har påverkat henne positivt och gett henne kraft att 
fullfölja det hon egentligen redan hade påbörjat. 
 
Det känns som en trygghet i att jag vet vart jag ska vända mig nu. Då är det ju det här 
bollplanket och styrkan hon ger mig som är viktigt. I det stora hela sammantaget har det nog 
varit ett måste, annars tror jag att jag hade lagt in mig någonstans. Det är verkligen så. För 
någonstans byggs det på hela tiden och till slut blev det så tungt och mycket så jag visste inte 
riktigt vart jag skulle ta vägen. Nu har man fått släppa ur sig emellanåt. Absolut ett 
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nödvändigt måste. Någonstans visste jag ju hur jag skulle vilja göra, men orkade inte. 
Samtalen gav mig mycket kraft att fullfölja det jag egentligen hade påbörjat. 
 
IP 3: beskriver den trygghet hon upplever att samtalen gett henne.  
 
Förut mådde jag jättedåligt och såg inga utvägar. Jag känner ingen, har ingen släkt och alla 
har lämnat mig. Det har känts jättesvårt emellanåt. Sedan när jag träffade 
familjebehandlaren kände jag mig trygg med att jag har någon att prata med, någon som ger 
mig stöd och lyssnar på mig. Varje gång jag träffar henne så kommer det upp saker som jag 
under flera månader hållit inom mig. Det är skönt kunna berätta det för henne. Kontakten 
med henne har varit oerhört betydelsefull för mig. Det spelar ingen roll om 
familjebehandlaren hjälper eller inte hjälper utan det är själva känslan. Om jag känner att 
någon verkligen hjälper mig då känns det tryggt för mig. På detta sätt kan man glömma svåra 
tankar och börja tänka på andra saker istället. Man orkar fortsätta kämpa och hoppas att det 
någon gång löser sig. 
 
IP 4: berättar att hon blivit styrkt i sin föräldraroll.  
 
Familjebehandlaren stärkte mig i modersrollen. Att jag kan ge det som är bra för mitt barn. 
Det öppnade upp för mig och saker blev mycket lättare.  
 
Kommentar till Tema 3: 
Föräldrarna menar att RoS har ändrat deras sätt att tänka kring, hantera och bemöta olika 
situationer. De flesta anser sig även ha blivit styrkta i sitt sätt att tänka kring barnen, relationer 
och sig själva. En mamma berättar att samtalen gett henne kraft att fullfölja det hon egentligen 
redan hade påbörjat. Föräldrarna upplever en ökad trygghetskänsla i föräldrarollen i och med 
det stöd och den bekräftelse de fått av familjebehandlarna. En av föräldrarna anser att 
relationen med sonen har förbättrats och att kommunikationen dem emellan har blivit 
öppnare. Tidigare forskning gjord kring korttidsterapi visar att de flesta föräldrar upplevde en 
förbättring av de problem de sökte för. Problemen hade antingen blivit lättare att leva med 
eller försvunnit helt. Föräldrarnas förståelse för barnens känslor hade ökat och därmed hade 
föräldrarna blivit stärkta och säkrare i sin föräldraroll. (Brolin Bjurmark et al., 1998)  

5.5. Tema 4: Övriga synpunkter 
 
IP 1: uppskattade att familjebehandlaren kunde se och bemöta hennes och familjens behov 
genom att vara tillmötesgående i sitt arbetssätt.  
 
Jag har ingen negativ kritik. I samband med RoS erbjöds jag även hembesök och det jag 
tyckte var särskilt bra var just den här möjligheten att familjebehandlaren kunde möta mitt 
behov av att komma hem. Och det här att familjebehandlaren förstår att även om jag var mest 
orolig för min son så pekade hon inte ut honom. Det blir mer en familjegrej. Att det fanns en 
förståelse för det och att man jobbar tillsammans i det här.  
 
IP 2: blev lugn av familjebehandlarens behagliga förhållningssätt. 
 
När man sitter där så är det ju många gånger jobbigt det man pratar om, men 
familjebehandlaren var i mitt fall väldigt lugn och det smittade av sig lite. Hon fick mig att bli 
lugn. Familjebehandlaren var väldigt mjuk och behaglig, så jag har bara positivt att säga. 
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IP 3: beskriver hur mycket familjebehandlaren betyder för henne men skulle vilja träffas 
oftare. 
 
Jag tycker att familjebehandlaren är jättebra. Jag har inget negativt att säga. Jag känner att 
hon lyssnar och förstår mig och att gärna hjälper till. Hon vill hitta lösningar för mig och det 
känns jättebra på något sätt och betyder mycket. Hon bryr sig. Det är bara synd att man inte 
träffar henne så ofta.  
 
IP 4: anser att familjebehandlaren i det stora hela varit jättebra men att hon skulle ha varit mer 
nyanserad i sitt synsätt.  
 
Jo, men det är väl de att familjebehandlarna borde se lite mer flerdimensionellt kring hur det 
är när det inte fungerar med relationen. För man kan inte ta på sig allt. Man måste må bra 
själv annars funkar det inte. Familjebehandlaren var dubbel där. Hon peppade mig och sa att 
jag gjorde helt rätt och att jag var klok i det jag gjorde. Men sen så ville hon fortfarande att 
jag skulle ta allt det där och bara svälja det och jag kände, vad menar du, ska jag bara ta allt 
och vara hur stark som helst? Man måste sätta gränser. Det måste ju vara olika från fall till 
fall. Det är så himla mångfacetterat, så himla komplext. Nej, hon förstod inte min situation. 
Men i det stora hela har jag verkligen tyckt att hon varit jättebra. Jag vill bara se saker mer 
nyanserat. 
 
Kommentar till Tema 4: 
Föräldrarna har i det stora hela ingen negativ kritik att ge utan har varit nöjda med RoS. De 
menar att samtalskontakten har lett till en positiv förändring och att familjebehandlarna dels 
varit flexibla samt haft ett gott förhållningssätt. Även tidigare forskning påvisar vikten av 
behandlarens personliga egenskaper (Lennéer Axelson & Thylefors, 1999). En förälder anser 
dock att familjebehandlaren skulle ha varit mer nyanserad i sitt tänkande och upplever att hon 
inte riktigt förstod situationen. Denna avvikande upplevelse ligger i linje med tidigare 
forskning där det framkommer att föräldrars negativa upplevelser bestod av missnöje på 
grund av bristande kontakt med behandlaren (Brolin Bjurmark et al., 1998). 
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6. ANALYS 
I analysen har vi använt oss av hermeneutisk tolkningsmetod. Vi inleder med att tolka varje 
tema för sig mot bakgrund av valda teorier samt tidigare forskning och avslutar sedan med en 
sammanfattande helhetsanalys. Detta gör vi för att se huruvida delarna hänger ihop, föra in 
dem i ett större sammanhang för att slutligen kunna se helheten av studiens resultat enligt den 
hermeneutiska cirkeln. (Kvale, 1997) 

6.1. Analys utifrån ett samtalsmetodiskt perspektiv 

6.1.1. Anledning till att föräldrarna sökte RoS 
Stöd ska ges i situationer som klienten annars inte skulle ha klarat av för att befästa framsteg 
och för att leda klienten framåt, vilket är fallet för samtliga informanter (Lennéer Axelson & 
Thylefors, 1999). Alla föräldrar beskriver att de kände sig osäkra i sina tankar och idéer kring 
hur man bör vara och agera som förälder och några pratar om sitt behov av stöd kring vuxna 
relationer. De sökte RoS för att de behövde råd och stöd kring detta då de inte riktigt visste 
hur de skulle hantera vissa situationer och ville komma vidare. Enligt tidigare forskning är 
majoriteten av dem som har kontakt med någon enhet inom Individ- och familjeomsorgen 
unga vuxna och familjer med tillfälliga bekymmer, däribland föräldrar som brister i sitt 
föräldraskap. Föräldrarna sökte hjälp för att de helt enkelt inte stod ut med sin situation 
längre. (Socialstyrelsen, 2004; Brolin Bjurmark et al., 1998) 

6.1.2. Föräldrarnas tankar kring och under RoS 
Föräldrarna berättar om familjebehandlarnas vänliga och positiva bemötande och en menar att 
det gjorde samtalen mer lättsamma, vilket utifrån ett samtalsmetodiskt perspektiv tyder på att 
familjebehandlarna har lyckats skapa ett samarbetsklimat, en förtroendefull kontakt, som 
stimulerat föräldrarnas egna resurser. Föräldrarna har också känt sig trygga i relationen och 
vågat öppna sig för att prata om sina problem, vilket påvisar att familjebehandlarna lyckats 
förmedla sitt engagemang. (Gordan 2004; Lennéer Axelson & Thylefors, 1999) Detta resultat 
går i linje med det Alinder (2004) kommer fram till i sin studie kring elevers upplevelser av 
kontakten med skolkuratorn. Hon menar att det viktigaste, enligt eleverna, var att skolkuratorn 
kunde skapa en god och tillitsfull relation med dem. Denna relation var grunden till att 
eleverna, med kuratorns hjälp, förmådde sig att använda sina egna resurser. En mamma kände 
sig dock från början lite obekväm, men tror att det berodde på att hon inte riktigt visste vad 
samtalskontakten skulle gå ut på. När hon väl fick lite mer klarhet i detta kändes det lättare 
vilket är ett exempel på hur en kontakt till en början kan kännas osäker om man inte riktigt vet 
vad det är för ramar som gäller. Talar man bara om vad kontakten går ut på och vad målet 
med samtalet är, kan osäkerhet och rädsla mildras och när situationen får klarare linjer ökar 
tryggheten. (Lennéer Axelson & Thylefors, 1999)  
 
Samtliga intervjupersoner berättar om hur bra det kändes att bli bekräftade i att deras känslor, 
tankar och åsikter var viktiga och riktiga, vilket gav dem stärkt självförtroende och ny energi. 
Några föräldrar tycker det är skönt att familjebehandlaren uppmärksammade dem på att det 
finns andra människor med samma typ av problem och samtliga ger en bild av att det ligger 
en stor lättnad i detta. En av dessa tyckte det kändes särskilt skönt då hon tidigare känt sig 
väldigt ensam i sina problem. En möjlig tolkning av detta resultat kan vara att känslan av att 
ha blivit förstådda, godtagna och bekräftade i sin problematik kan ha medfört en minskad 
känsla av övergivenhet och ensamhet. (Gordan 2004; Lennéer Axelson & Thylefors, 1999) I 
en tidigare utvärderande studie gjord av Brolin Bjurmark et al. (1998) kring avslutad 
korttidsterapi, framgår det att föräldrarna under samtalen kände sig bekräftade. De hade fått 
stöd, professionella råd och nya perspektiv på saker och en känsla av ömsesidighet gjorde att 
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samtalen fick ett värde i sig. Att ha fått reda på att barnens symtom eller ageranden inte var 
farligt och att ha fått ett annat perspektiv på problemen bidrog även det till förändring.  
 
Majoriteten av föräldrarna upplevde sig förstådda under samtalen vilket kändes bra då de på 
detta sätt antagligen fick bekräftelse på att familjebehandlarna lyssnade och var intresserade 
(Lennéer Axelson & Thylefors, 1999). Föräldrarna tycker att de blivit lyssnade på under 
samtalen och ger ett intryck av att det var oerhört betydelsefullt. En förklaring till denna 
känsla kan vara att en lyssnande behandlare förmedlar att klienten har ett värde i sig (Barth & 
Näsblom, 2006). Med detta kan föräldrarna ha fått ett förtroende för familjebehandlarna och 
kände sig därmed trygga (Lennéer Axelson & Thylefors, 1999). I tidigare forskning nämner 
Lennéer Axelson och Thylefors (1999) att det viktigaste för klienten är socialarbetarens 
förmåga till inlevelse, respekt, aktivt lyssnande och engagemang. Även empati är en faktor 
som så gott som alltid visat samband med gynnsamma behandlingsresultat. En informant 
anser dock att familjebehandlaren inte riktigt förstod situationen ur hennes perspektiv, vilket 
kändes jobbigt och lite hämmande. Som lyssnande hjälpare bör man vara noga med att bygga 
upp en stöttande relation som ger energi och optimism vilket denna förälder antagligen inte 
kände fullt ut (Barth & Näsblom, 2006). En nyans av detta framkommer i citatet som följer: 
 
[…] hon sa åt mig att du vet att pappan är superviktig – det är lite det här att kvinnan måste 
hålla allting uppe, ta ansvar för allting och hålla i alla trådar. Hon lade på mig den bördan. 
[…] För jag har försökt att hålla i allting, så det är inte det man vill höra när man kommer 
och pratar för att få stöd eller för att få nya inputs. 

 
Vi får en känsla av att denna förälder kände att familjebehandlaren inte hade förmåga att 
förmedla sin empati då hon menar att familjebehandlaren inte kunde sätta sig in i hennes 
tankar, känslor, och reaktioner utifrån hennes värderingar och upplevelser med en 
värdeneutral hållning, utan såg situationen ur ett professionellt perspektiv (Engquist, 2002; 
Gordan, 2004; Nilsson & Waldermarson, 1994). Denna tolkning stämmer överens med 
tidigare forskning där det framkom att en negativ upplevelse kring mötet med behandlaren 
kan vara just bristande kontakt (Brolin Bjurmark et al., 1998). 

 
Alla föräldrar fick råd och stöd av olika slag vilka innefattade olika alternativa lösningar samt 
praktiska tips kring relationer och barn. Vi kan anta att familjebehandlarna minskade 
föräldrarnas ångest- och konfliktkänslor genom det stöd och de råd de gav. 
Familjebehandlarna stärkte sannolikt även både motivationen och aktiviteten hos föräldrarna, 
vilket i sin tur kan ha varit värdefullt för deras utveckling. (Lennéer Axelson & Thylefors, 
1999) I alla fall en förälder ger en väldigt målande beskrivning av detta: 
 
När man gick därifrån kände man det här jäklaranamma! Jag blev stark och fick en 
fruktansvärd energi. Det blev nästan så att man skulle förändra världen. 

6.1.3. Föräldrarnas livssituation idag 
Samtliga föräldrar beskriver att RoS har ändrat deras sätt att tänka och hantera olika 
situationer och menar att familjebehandlarna hjälpt dem att hitta alternativa lösningar på sina 
problem. Sett ur ett samtalsmetodiskt perspektiv kan vi anta att familjebehandlarna bör ha haft 
ett empatiskt förhållningssätt då detta är en förutsättning för att råd, konfrontationer, 
tolkningar med mera från behandlaren skall få en positiv effekt (Gordan, 2004; Lennéer 
Axelson & Thylefors, 1999). Men samtalen bör också ha genomsyrats av en acceptans kring 
dessa föräldrars uppfattningar och känslor då en känsla av att bli accepterad kan uppmuntra 
klienter att fortsätta tränga in i det de talar om och därmed se nya saker (Nilsson & 
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Waldermarson, 1994). Några föräldrar beskriver nämligen en förändrad livssituation med nya 
insikter, vilket kan antas bero på att familjebehandlaren under samtalen ställde dem inför nya 
frågor (Lennéer Axelson & Thylefors, 1999). Även det ovan nämnda antagandet, att känslan 
av att ha blivit förstådda, godtagna och bekräftade i sin problematik kan ha lett till en minskad 
känsla av övergivenhet och ensamhet, kan ha utgjort en bättre insikt i den egna 
problematiken, en mer realistisk, förtroendefull hållning till andra människor och vidare 
fungerat som en startpunkt för djupgående förändring. (Gordan, 2004) Dessa antaganden 
ligger i linje med tidigare forskning som visar att behandlaren, genom att understödja 
inneboende, slumrande krafter hos klienten och via empatisk förståelse för klientens problem 
och symtom, kan hjälpa till att återställa klientens självständighet och självtillit (Brolin 
Bjurmark et al., 1998). 
 
Att befinna sig i kris eller i ett kaos, gör att man sällan klarar av att själv vara objektiv eller 
sansad och drunknar lätt i tankar och känslor. Som lyssnare har man bättre förutsättningar att 
sätta in det hela i ett sammanhang, skapa avstånd till känslorna, referera till egna erfarenheter 
och se framåt. (Nilsson & Waldermarson, 1994) En av informanterna beskriver en känsla av 
detta: 
 
Familjebehandlaren kunde ge mig precis det jag behövde från en utomstående och hon 
benade upp det väldigt tydligt och bra. Vi tog en sak i taget […] Det var jättebra, jag behövde 
det verkligen. 

 
I tidigare forskning nämner Berg och De Jong (2003) att syftet med hjälpyrket är att stärka 
klienter att välja ett mer produktivt och tillfredställande liv. Fokuserar behandlaren enbart på 
problemen, kan klienterna förlora hoppet och känna sig som offer i sin problematik. Om man 
istället hjälper människor att upptäcka de betydande krafter de har inom sig själva blir de 
stärkta. Berg och De Jongs resonemang kan kopplas till det föräldern beskriver ovan och vi 
tolkar det som att familjebehandlaren, med en utomståendes objektivitet, har hjälpt föräldern 
att skapa ordning i det kaos som ofta uppkommer när man befinner sig i en kris, oavsett 
problemens art. 

6.2. Analys utifrån kognitiv teori 

6.2.1. Anledning till att föräldrarna sökte RoS 
Assimilation är, som tidigare nämnt, när miljön påverkar individen och ackommodation när 
individen anpassar sig till omvärlden. Dessa processer pågår i verkligheten parallellt och 
bildar tillsammans till adaption. (Illeris, 2001) Föräldrarna beskriver några av de anledningar 
till varför de sökte RoS. De kände sig bland annat väldigt osäkra i sina tankar och idéer kring 
hur man bör vara och agera som förälder och sökte RoS för att de behövde råd och stöd kring 
detta då de inte riktigt visste hur de skulle hantera vissa situationer. En intervjuperson berättar 
att hon från sin omgivning ofta delgetts stereotypa råd angående uppfostran och att det gjort 
henne osäker kring hennes sätt att bemöta sina barn. En rimlig tolkning utifrån kognitiv teori 
kan vara att när föräldrarna, dels från omgivningen och sig själva, ser sig som otillräckliga 
och dåliga, assimilerar en negativ syn på sig själva och anpassar sig därigenom till denna 
kunskap (a.a.). Detta stämmer överens med tidigare forskning som belyser att många föräldrar 
söker hjälp med anledning av att de brister i sitt föräldraskap (Socialstyrelsen, 2004).  
 
Enligt kognitiv teori bestäms vårt sätt att uppfatta olika situationer och händelser 
huvudsakligen av tidigt inlärda kognitiva scheman, vilka utgör ett slags filter för våra 
upplevelser. Dessa filter avgör sedan hur vi bearbetar, tolkar och lagrar informationen från 
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såväl den inre som den yttre omgivningen. Våra kognitiva scheman uppdateras allteftersom 
och är ett resultat av tidigare erfarenhet. (Perris, 1996) En förälder uttrycker att hon innan 
samtalskontakten var väldigt osäker i rollen som ensamstående mamma och behövde någon 
utomstående att tala med om hur hon ska vara som förälder och hur hon ska uppfostra sin 
dotter. I ljuset av kognitiv teori skulle man kunna tolka att mamman har ett kognitivt schema 
av att vara en dålig förälder och att hon därför inte kan se andra saker eller sidor hos sig själv 
som visar på det motsatta. Detta eftersom man enligt kognitiv teori uppfattar vissa detaljer i 
sin omgivning och ser inte andra utifrån sina kognitiva scheman.  

6.2.2. Föräldrarnas tankar kring och under RoS 
Föräldrarna menar att de sökte RoS då de strävade efter någon slags förändring i såväl tanke, 
känsla som handling och berättar att de i samtalen med familjebehandlarna blivit stärkta och 
bekräftade i att det de känner, tänker och tycker är rätt. En förälder beskriver nedan sina 
tankar: 
 
Någonstans så vet jag att jag egentligen ska skärma av och vet hur jag egentligen ska hantera 
situationen men jag kan inte rent praktisk få ut det. Så genom att prata med 
familjebehandlaren, det är som terapi. Man får bolla. Någonstans behöver man bekräftelse 
på att det jag känner och det jag tänker är helt rätt […] och familjebehandlaren har verkligen 
stärkt mig i mina tankar, så nu vet jag lite mer hur jag ska hantera dom där jobbiga 
perioderna. 
 
I kognitivt behandlingsarbete är syftet att hjälpa människor att förstå och uttrycka, kanske 
förändra, känslor, tankar och beteende (Andersson et al., 1994). Människan ses som aktiv i 
förhållande till sin omgivning och i samspel mellan den fysiska och sociala miljön. Hon är 
inte ett offer för sin miljö, utan styr sin egen utveckling. Människan införlivar från 
omgivningen det hon behöver för att gå vidare i utvecklingen och kan även påverka sina 
tankar. I detta synsätt är känsla, tanke och handling nära förenade. (Helleday et al., 1998) I 
mötet med familjebehandlarna fick föräldrarna möjlighet att bli bekräftade i att det de känner, 
tänker och tycker är rätt. Vi tror att detta gjorde att de kunde tillgodose sig 
familjebehandlarens kunskaper kring problemen och även lära sig nya sätt att tänka och 
handla i olika situationer. Vårt antagande styrks via BUP: s undersökning där det framkom att 
föräldrarna ansåg att samtalen i kombination med egna idéer hade bidragit till förbättring, 
vilket ledde till att föräldrarna kände sig bekräftade (Brolin Bjurmark et al., 1998). Tidigare 
forskning antyder också att resurser och motivation förutsätts finnas inom klienten, där inre 
motivation till förändring ökas genom att stödja sig på klientens egna uppfattningar och mål. 
Behandlaren ska hjälpa till att lyfta fram och betona de tankar, känslor och upplevelser hos 
klienten som kan ligga till grund för förändring. (Miller & Rollnick, 2002; Barth & Näsholm, 
2006) 

6.2.3. Föräldrarnas livssituation idag 
Föräldrarna beskriver att RoS har ändrat deras sätt att tänka och hantera olika situationer och 
menar att familjebehandlarna hjälpt dem att hitta alternativa lösningar på sina problem. En 
förälder anser sig ha blivit styrkt i sitt sätt att tänka kring barnen och en mamma berättar att 
det gett henne kraft att fullfölja det hon egentligen redan hade påbörjat. Gemensamt för 
samtliga är de känner sig tryggare och stabilare i sig själva och i föräldrarollen i och med det 
stöd och den bekräftelse de fått i RoS. En av föräldrarna anser att relationen med sonen har 
förbättrats och att kommunikationen dem emellan blivit öppnare. Dessa upplevelser skulle 
enligt kognitiv teori kunna förklaras såsom att en process i form av assimilation har påbörjats 
hos föräldrarna genom att de tagit in nya kunskaper från omvärlden i form av råd och stöd. 
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Dessa kunskaper har påverkat dem och genom ackommodation har de sedan förändrat och 
anpassat sina begrepp och föreställningar om hur de kan och bör förhålla sig i relationer, 
gentemot sina barn, samt att de duger som föräldrar. (Illeris, 2001) Tidigare forskning gjord 
kring korttidsterapi visar att de flesta föräldrar upplevde en förbättring av de problem de sökte 
för. Problemen hade antingen blivit lättare att leva med eller försvunnit helt. Föräldrarnas 
förståelse för barnens känslor hade ökat och därmed hade föräldrarna blivit stärkta och säkrare 
i sin föräldraroll. Även konkreta råd och andra perspektiv på problemen under samtalen 
bidrog till förändring. (Brolin Bjurmark et al., 1998) 

6.3. Sammanfattande helhetsanalys 
När man väger samman resultaten av temana kan man se att samtliga föräldrar upplevde att de 
innan RoS kände sig väldigt osäkra i sina tankar och idéer kring hur man bör vara och agera 
som förälder och några pratar om sitt behov av stöd kring vuxna relationer. De sökte RoS för 
att de behövde råd och stöd kring detta, visste inte riktigt hur de skulle hantera vissa 
situationer och ville komma vidare. En rimlig tolkning utifrån kognitiv teori är att föräldrarna 
hade kognitiva scheman av att vara dåliga föräldrar och att de därför inte kunde se andra saker 
eller sidor hos sig själva som visade på det motsatta. Detta eftersom man enligt kognitiv teori 
uppfattar vissa detaljer i sin omgivning och ser inte andra utifrån sina kognitiva scheman. 
(Perris, 1996) Ser man detta ur ett samtalsmetodiskt perspektiv kan det vara så att föräldrarna 
innan mötet med familjebehandlarna inte hade så många alternativ att välja mellan vad gällde 
problemlösning och behövde få information och kunskap för att vidare kunna ta ställning 
(Lennéer Axelson & Thylefors, 1999). 
 
Ett bra behandlingsklimat präglas enligt Lennéer Axelson och Thylefors (1999) av 
behandlarens person såsom personlighet, kunnighet, intuition, referenssystem och 
människosyn. Under samtalskontakten har föräldrarna upplevt ett engagemang från 
familjebehandlarnas sida, vilket ur en samtalsmetodisk aspekt kan ha fått dem att känna sig 
trygga i relationen och vågade därmed öppna sig för att prata om sina problem. Under 
intervjuerna framkommer också betydelsen av familjebehandlarnas vänliga och positiva 
bemötande. Föräldrarna har känt sig bekräftade, lyssnade på, stöttade och förstådda och de 
känner sig lättade av att inte vara ensamma i sin problematik. Vi kan utifrån ett 
samtalsmetodiskt perspektiv anta, att familjebehandlarna under samtalen lyckades skapa ett 
samarbetsklimat, en förtroendefull kontakt, som stimulerade föräldrarnas egna resurser och att 
känslan av att ha blivit förstådda, godtagna och bekräftade i sin problematik kan ha medfört 
en minskad känsla av övergivenhet och ensamhet. (Gordan 2004; Lennéer Axelson & 
Thylefors, 1999) Denna tolkning går i linje med det Alinder (2004) kommer fram till i sin 
studie kring elevers upplevelser av kontakten med skolkuratorn. Hon menar att det viktigaste, 
enligt eleverna, var att skolkuratorn kunde skapa en god och tillitsfull relation med dem. 
Denna relation var grunden till att eleverna, med kuratorns hjälp, förmådde sig att använda 
sina egna resurser. En mamma anser dock att familjebehandlaren inte riktigt förstod 
situationen ur hennes perspektiv, vilket kändes jobbigt och lite hämmande. Vi får en känsla av 
att denna förälder ansåg att familjebehandlaren inte hade förmåga att förmedla sin empati då 
hon menar att familjebehandlaren inte kunde sätta sig in i hennes tankar, känslor, och 
reaktioner utifrån hennes värderingar och upplevelser med en värdeneutral hållning, utan 
enbart såg situationen ur ett professionellt perspektiv (Engquist, 2002; Gordan, 2004; Nilsson 
& Waldermarson, 1994). Även denna tolkning stämmer överens med tidigare forskning där 
det framkommer att en negativ upplevelse kring mötet med behandlaren kan vara just 
bristande kontakt (Brolin Bjurmark et al., 1998). 
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Alla föräldrar fick råd och stöd av olika slag vilka innefattade alternativa lösningar samt 
praktiska tips kring relationer och barn. Ur en samtalsmetodisk aspekt kan vi anta att 
familjebehandlarna minskade föräldrarnas ångest- och konfliktkänslor genom det stöd och de 
råd de gav. Familjebehandlarna stärkte sannolikt även både motivationen och aktiviteten hos 
föräldrarna, vilket i sin tur kan ha varit värdefullt för deras utveckling. (Lennéer Axelson & 
Thylefors, 1999) Ur ett kognitivt perspektiv påbörjades möjligen en form av assimilation hos 
föräldrarna genom att de tog in nya kunskaper från omvärlden i form av råd och stöd. Dessa 
kunskaper kan ha påverkat dem och genom ackommodation kan de sedan ha förändrat och 
anpassat sina begrepp och föreställningar om hur de bör förhålla sig i frågan om exempelvis 
relationen till barnen, samt att de duger som föräldrar. (Illeris, 2001) Dessa ovanstående 
tolkningar styrks i och med en tidigare utvärderande studie gjord av Brolin Bjurmark et al. 
(1998) kring avslutad korttidsterapi, där det framgår att föräldrarna hade fått stöd, 
professionella råd och nya perspektiv på saker. En känsla av ömsesidighet gjorde att samtalen 
fick ett värde i sig. Att ha fått reda på att barnens symtom eller ageranden inte var farligt och 
att ha fått ett annat perspektiv på problemen bidrog även det till förändring. 
 
Föräldrarna berättar att RoS fått dem att känna sig tryggare och stabilare i föräldrarollen och i 
sig själva, att samtalen dels har ändrat deras sätt att tänka och hantera olika situationer, men 
även att en positiv förändring har skett. Ett möjligt samtalsmetodiskt antagande är att 
föräldrarnas minskade känsla av övergivenhet och ensamhet utgjorde en bättre insikt i den 
egna problematiken och en mer realistisk, förtroendefull hållning till andra människor, vilket 
kan ha varit kärnan i förändringsprocessen (Gordan, 2004). En möjlig tolkning utifrån ett 
kognitivt synsätt är att föräldrarna kan ha utvecklat nya modeller av kognitiva scheman 
genom assimilation, då de tagit in nya kunskaper från omvärlden i form av råd och stöd 
(Illeris, 2001; Perris, 1996). Genom nya kognitiva scheman kan föräldrarna därmed ha tagit 
till sig nya lärdomar och erhållit ytterligare verktyg att använda i relationen till deras barn och 
respektive (Perris, 1996). Dessa antaganden stöds av tidigare forskning som visar att 
behandlaren, genom att understödja inneboende och slumrande krafter hos klienten och via 
empatisk förståelse för klientens problem och symtom, kan hjälpa till att återställa klientens 
självständighet och självtillit (Brolin Bjurmark et al., 1998).  
 
Sammanfattningsvis sökte samtliga föräldrar RoS med anledning av att de strävade efter 
någon slags förändring i såväl tanke, känsla som handling och menar att de i samtalen med 
familjebehandlarna blivit stärkta och bekräftade i att det de känner, tänker och tycker är riktigt 
och viktigt. I kognitivt behandlingsarbete är syftet att hjälpa människor att förstå och uttrycka, 
kanske förändra, känslor, tankar och beteende (Andersson et al., 1994). Enligt ett 
samtalsmetodiskt perspektiv ska information och råd ges till klienten, i vårt fall föräldern, i 
den mån det behövs för utveckling och problembearbetning vilket vi tror familjebehandlarna 
bidragit med i samtliga fall (Lennéer Axelson & Thylefors, 1999). Med tanke på att samtliga 
föräldrar känner att en positiv förändring skett, drar vi slutsatsen att de införlivat vad de 
behövde från familjebehandlarna i form av råd, stöd och bekräftelse. Med detta har de ändrat 
sitt tankemönster och därmed kunnat gå vidare i sin utveckling. (Helleday et al., 1998) 
Föräldrarnas nya kunskaper, tillsammans med att de blivit bekräftade i att de gör rätt, har 
sammantaget givit dem en trygghet och säkerhet i föräldrarollen och i sig själva vilket stärkt 
dem. Tidigare forskning antyder att resurser och motivation förutsätts finnas inom klienten, 
där inre motivation till förändring ökas genom att stödja sig på klientens egna uppfattningar 
och mål. Behandlaren ska hjälpa till att lyfta fram och betona de tankar, känslor och 
upplevelser hos klienten som kan ligga till grund för förändring. (Miller & Rollnick, 2002; 
Barth & Näsholm, 2006) 
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Tidigare forskning styrker till stor del det vi funnit med hjälp av våra valda teorier då Brolin 
Bjurmark et al. (1998) kommit fram till, att de flesta föräldrar efter avslutad kontakt med BUP 
upplevde en förbättring av de problem de sökte för. Problemen hade antingen blivit lättare att 
leva med eller försvunnit helt. Föräldrarnas förståelse för barnens känslor hade ökat vilket 
medförde att föräldrarna hade blivit stärkta och säkrare i sin föräldraroll. Även konkreta råd 
och andra perspektiv på problemen under samtalen bidrog till förändring. Sammantaget ligger 
resultatet i linje med tidigare forskning som visar att socialarbetarens förmåga till inlevelse, 
respekt, aktivt lyssnande, engagemang och empati så gott som alltid visat samband med 
gynnsamma behandlingsresultat. (Lennéer Axelson och Thylefors, 1999) 
 
 
 
 
.  
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7. SLUTDISKUSSION 
I detta avslutande kapitel kommer vi att besvara studiens frågeställningar då vi ämnar 
diskutera, värdera och tolka de framkomna resultaten. Vi kommer också att kommentera vald 
metod och avslutar med förslag till fortsatt forskning.  

7.1. Resultatbild och besvarande av frågeställningar 
Syftet med denna studie var att få en djupare kunskap och förståelse för hur ett urval föräldrar 
upplever RoS. Frågeställningarna vi utgick från var: Hur upplever föräldrarna mötet med 
familjebehandlarna och Upplever föräldrarna att RoS har lett till någon slags förändring i 
deras liv? 

7.1.1. Hur upplever föräldrarna mötet med familjebehandlarna? 
Sammanfattningsvis visar resultatet att föräldrarna upplevt samtalskontakten som någonting 
positivt och betydelsefullt och de flesta resultat ligger i linje med tidigare forskning. Ett gott 
förhållningssätt från familjebehandlarna har bidragit till en betydelsefull relation, ett bra 
samarbetsklimat och de flesta föräldrar har känt sig bekräftade, förstådda och lyssnade på. De 
framhäver även betydelsen av familjebehandlarnas engagemang och känner sig lättade av 
insikten i att inte vara ensamma i sin problematik. En möjlig tolkning av detta resultat kan 
vara att känslan av att ha blivit förstådda, godtagna och bekräftade i sin problematik har 
medfört en minskad känsla av övergivenhet och ensamhet (Gordan, 2004). Även via att 
förmedla engagemang har familjebehandlarna lyckats skapa ett samarbetsklimat som 
genererat en trygghet i relationen vilket i sin tur bidragit till att föräldrarna vågat öppna sig. 
Detta kan också ha stimulerat föräldrarnas egna resurser (Gordan 2004; Lennéer Axelson & 
Thylefors, 1999). Den här typen av tolkning ligger i linje med tidigare forskning som visar att 
det viktigaste för klienten är socialarbetarens förmåga till inlevelse, respekt, aktivt lyssnande 
och engagemang. Även empati är en faktor som så gott som alltid visat samband med 
gynnsamma behandlingsresultat. (Lennéer Axelson och Thylefors, 1999) En informant anser 
dock att familjebehandlaren inte riktigt förstod situationen ur hennes perspektiv. Vi fick en 
känsla av att denne förälder tyckte familjebehandlaren hade brist på empati (Barth & 
Näsblom, 2006). Även denna tolkning stämmer överens med tidigare forskning där det 
framkommer att en negativ upplevelse kring mötet med behandlaren kan vara just bristande 
kontakt (Brolin Bjurmark et al., 1998). 
 
En skillnad vi uppmärksammat under denna frågeställning är att tidigare forskning menar att 
behandlarens teoretiska bakgrund och metoder är mindre viktiga för framgång i arbetet, än 
personligheten (Lennéer Axelson och Thylefors, 1999). Det som framkommer ur vårt resultat 
är, att familjebehandlarnas kunskap och erfarenhet kring området är minst lika viktigt som 
deras personliga egenskaper och förhållningssätt. Vi tror detta kan bero på att föräldrarna 
faktiskt sökte RoS på grund av att de av olika anledningar kände sig osäkra i bland annat sin 
föräldraroll. De var i behov av råd och stöd kring detta av någon som var specialiserad inom 
området, då de inte riktigt visste hur de skulle hantera vissa situationer och ville komma 
vidare. 

7.1.2. Upplever föräldrarna att RoS har lett till någon slags förändring i deras liv? 
Föräldrarna berättar att RoS fått dem att känna sig tryggare och stabilare i föräldrarollen och i 
sig själva, men även att samtalen dels har ändrat deras sätt att tänka och hantera olika 
situationer, samt att en positiv förändring har skett. Ett möjligt samtalsmetodiskt antagande är 
att föräldrarnas minskade känsla av övergivenhet och ensamhet utgjorde en bättre insikt i den 
egna problematiken och en mer realistisk, förtroendefull hållning till andra människor, vilket 
ha varit kärnan i förändringsprocessen (Gordan, 2004). Tidigare forskning som visar att 
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behandlaren, genom att understödja inneboende och slumrande krafter hos klienten och via 
empatisk förståelse för klientens problem och symtom, kan hjälpa till att återställa dennes 
självständighet och självtillit, stödjer denna tolkning (Brolin Bjurmark et al., 1998). En möjlig 
tolkning utifrån ett kognitivt synsätt är att föräldrarna utvecklat nya modeller av kognitiva 
scheman genom assimilation, då de tagit in nya kunskaper från omvärlden i form av råd och 
stöd. Genom nya kognitiva scheman har föräldrarna tagit till sig nya lärdomar och erhållit 
ytterligare verktyg att använda i relationen till deras barn och respektive. (Illeris, 2001; Perris, 
1996) Föräldrarnas nya kunskaper, tillsammans med att de blivit bekräftade i att de gör rätt, 
har sammantaget givit dem trygghet och säkerhet i föräldrarollen vilket stärkt dem. 

7.2. Metodkommentarer och studiens begränsningar 
Vi har i denna studie begränsat oss till ett föräldraperspektiv men även till antalet 
intervjupersoner. Vi har intervjuat fyra föräldrar som har en pågående eller nyligen avslutat 
samtalskontakt. Att föräldrarna gått i RoS under olika antal gånger tror vi inte har påverkat 
resultatet då det är deras upplevelser av samtalen vi är ute efter att lyfta fram. Upplevelser 
anser vi att man kan ha oavsett antal gånger man haft RoS. Tanken med urvalet var att vi ville 
få täta och informationsrika beskrivningar av föräldrarnas upplevelser. Vi är dock medvetna 
om att det begränsade urvalet, men även bortfallet av två intervjupersoner, kan ha påverkat 
resultatet. Resultatet visar att föräldrarna i stort hade positiva upplevelser av RoS. Hade vi 
utfört fler intervjuer kanske vi hade kommit att uppmärksamma fler distinktioner och/eller 
mindre positiva upplevelser i materialet. Detta hade antagligen gjort att vi i vår analys tolkat 
det empiriska materialet annorlunda och kommit fram till andra slutsatser. En fråga som 
väckts under arbetsprocessen är huruvida studiens resultat påverkats av att samtliga 
intervjupersoner varit kvinnor. Vi finner dock ingen anledning att tro att resultatet skulle ha 
sett annorlunda ut om det varit enbart manliga informanter eller blandning av båda könen. 
 
En faktor vi inte tagit riktigt tillvara på med att vara två författare är att båda, på var sitt håll, 
hade kunnat gå igenom materialet för att vidare jämföra om vi kommit fram till samma saker, 
dvs. undersökartriangulering. Detta skulle ha kunnat öka studiens reliabilitet. Valet av 
teoretiska analysverktyg är också medvetet begränsat. Vår tanke med denna studie var från 
början att, med en fenomenologisk ansats framhäva föräldrarnas upplevelser och berättelser 
kring RoS. Vi är medvetna om att vi, med våra valda analysperspektiv endast har kunnat 
skrapa på ytan. (Larsson, 2004) Trots den stora nyfikenhet som väckts hos oss på vägen har 
vi, med risk för att övertolka och komma med känsliga antaganden, valt att stanna där med 
respekt gentemot våra informanter. Hade vi valt andra teorier hade vi säkerligen gjort andra 
tolkningar och kommit fram till en annan resultatbild. Med fler teoretiska analysperspektiv 
hade vi även kunnat göra en teoritriangulering för att öka uppsatsens validitet (a.a.). 

7.3. Förslag till fortsatt forskning och avslutande kommentarer 
En viktig avgränsning i denna studie är det begränsade urvalet och det hade varit önskvärt att 
göra en mer omfattande studie med en större urvalsgrupp för att öka validiteten och 
generaliserbarheten i studien. Det hade varit intressant att även fånga ett behandlarperspektiv 
på mötet med klienten. Det hade också varit tänkvärt att göra en mer omfattad kvalitativ eller 
kvantitativ studie, exempelvis jämförande studier i olika stadsdelar eller städer. 
 
Under studiens gång har vi uppmärksammat flertalet perspektiv som väckt vårt intresse för 
eventuellt fortsatt bredare och djupare forskning, vilket vidare leder oss in på förslag till 
fortsatt forskning. Som vi tidigare nämnt, hade vi kunnat använda oss av andra teoretiska 
analysverktyg då vi med dessa förmodligen hade fått fram ett annorlunda resultat i uppsatsen. 
När vi tidigare diskuterade att föräldrarnas nya kunskaper givit dem trygghet och säkerhet i 
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bland annat föräldrarollen vilket de blivit stärkta av, hade man även kunnat göra en djupare 
tolkning av detta resultat utifrån en psykodynamisk aspekt, det vill säga att omedvetna 
psykiska processer påverkar människans beteende och styr dennes utveckling. Ett troligt 
antagande kunde då vara att familjebehandlarnas förmåga att lyssna, ta emot och härbärgera 
föräldrarnas oro och ångest, gjorde så att de tillfälligt kunde göra sig fria från detta. Det inre 
trycket minskade och avspänningen gjorde att utrymme för konstruktivt tänkande skapades. 
Intervjupersonerna kunde därmed utnyttja sina inneboende resurser och själva finna lösningar 
på sina problem. (Gordan, 2004; Havnesköld & Risholm Mothander, 2002) 
 
En annan sak som under intervjuerna tydlig framträtt är att det inte bara är RoS som påverkat 
och haft betydelse för hur föräldrarna mår och hur deras livssituation ser ut. Naturliga 
förändringar i föräldrarnas livssituation såsom interaktionen med deras sociala nätverk kan ha 
spelat roll i sammanhanget. Även andra former av insatser, exempelvis föräldrautbildningar, 
kan ha bidragit med nya kunskaper och nya perspektiv som i sin tur påverkat situationen i 
positiv bemärkelse. I resultatet framkommer det nämligen att det varit en samverkan av olika 
faktorer som lett till förändring och för att få ett vidare perspektiv på studien, hade en 
systemteoretisk analys därmed varit intressant och framförallt relevant. Systemteorin menar 
att problemen inte är koncentrerade till individen utan de är större än så och vi påverkas 
ständigt av omkringliggande faktorer såsom familj, vänner, skola, arbete, ekonomi, kultur och 
så vidare. I en sådan analys hade vi kunnat få mer kunskap kring föräldrarnas upplevelser av 
hur problemen påverkat och påverkats av omgivningen. En annan tanke som också väckts hos 
oss i anknytning till denna teori, är anledningen till varför föräldrarna upplevt bekräftelsen så 
betydelsefull. Då majoriteten av föräldrarna är ensamstående är ju den bekräftelsen man oftast 
får i sitt föräldraskap från en partner obefintlig. Vi undrar om det är den bekräftelsen de sökt 
och vidare funnit i och med samtalskontakten? Detta hade varit intressant att gå på djupet 
med. 
 
I anknytning till systemteorin hade vi även kunnat analysera resultatet utifrån ett 
normalitetsperspektiv, då flertalet föräldrar menar att det legat en stor lättnad i att bli 
uppmärksammade på att det faktiskt finns andra med samma typ av problem. För hur man än 
vrider och vänder på det så påverkas vi ständigt av de åsikter som ligger till grund för 
samhällets befintliga värderingar. Det finns åsikter om vad som anses vara normalt och inte, 
hur den perfekta familjen bör se, hur man bör agera som duglig förälder och så vidare. Kan 
det vara så att de föräldrar som söker RoS känner omgivningens och samhällets press då de 
antas leva upp till dess förväntningar? Är det så att de behöver söka hjälp från en professionell 
utomstående för råd och stöd för att kunna känna sig som en duglig människa och förälder? 
Det kan vara rimliga frågor att ställa om vi ser till de krav som faktiskt ligger på våra axlar 
(särskilt ensamstående föräldrars som majoriteten i denna studie består av) då vi ska vara 
starka och klara av allting själva. För i och med det allt mer individualistiska tänkande som 
genomsyrar samhället idag har kraven på självständighet ökat. Detta kan också vara en 
bidragande orsak till att människor inte söker hjälp och stöd kring problematiska 
familjesituationer i sin omgivning i samma utsträckning som förr då familjestrukturen såg 
annorlunda ut och stödet fanns närmare tillhands. I anknytning till detta hade även 
stämplingsteorin blivit applicerbar och intressant för att lite mer på djupet studera huruvida vi 
påverkas av det som förväntas av oss, men även införlivar det människor tror om oss, det vill 
säga den självuppfyllande profetian. 
 
För att avsluta detta avsnitt vill vi nämna att vi tror att många som kommer i kontakt med 
RoS, oftast har haft kontakt med socialtjänsten tidigare vilket möjliggjort kontakten och 
vetskapen om denna samhälleliga insats. Så eventuellt kan det vara så att många av de 
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familjer som skulle behöva denna hjälp inte ens vet om att den erbjuds. Ja, denna studie har 
väckt många tankar, idéer och frågor och även om vi själva inte får möjlighet att inom snar 
framtid ta tag i de nu löst hängande trådarna, kanske det är någonting för kommande 
avgångsstudenter att ta vid. 
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BILAGA 1 
 
 
INTERVJUGUIDE 
 
 
Presentation av intervjupersonen (IP) – Kön, ålder, civilstånd, barn och anledning till sökt 
hjälp. 
 
TEMA 1: Klienternas livssituation före Råd- och Stödsamtalen 

• Berätta om hur din livssituation såg ut innan du sökte RoS. 
• Berätta hur det kommer sig att du valde att kontakta Nätverksteamet för RoS. 

 
 
TEMA 2: Klienternas tankar/upplevelser kring och under mötet 

• Hur upplevde du familjebehandlarens bemötande? 
• Upplever du att: 
1. Familjebehandlaren kunde sätta sig in hur du kände – att du blev förstådd? 
2. Du blev respekterad, accepterad? 
3. Du blev lyssnad på? 
- Om ja, på vilket sätt kunde du känna detta? 
 - Vad betydde det för dig. 
- Om nej, hur kände du inför det?  
• Under RoS; upplevde du att familjebehandlarna kunde ge dig den hjälp/de råd/det stöd 

du ansåg dig behöva? Hur kände du inför det? 
• Berätta vad som var viktigast för dig i mötet med familjebehandlaren. 

 
 
TEMA 3: Klienternas livssituation idag 

• Vad har det betytt för dig att bli erbjuden denna samtalskontakt? 
• Har RoS hjälpt dig på något sätt?  
- Om ja, berätta hur.  
 - Vad har det betytt för dig? 
- Om nej, hur känner du inför det? 
• Har RoS hjälp dig att ändra ditt sätt att tänka och känna kring din livssituation? 
- Om ja, berätta hur. 
 -Har det på något sätt fått dig att hantera vissa situationer annorlunda. 
 - Vad har det betytt för dig? 
-    Om nej, hur känner du inför det? 
• Upplever du att RoS har lett till någon slags förändring i ditt liv? Hur känner du inför 

det? 
• Hur stor betydelse tror du att RoS har haft för hur ditt liv ser ut idag? 

 
 
TEMA 4: Övriga synpunkter 

• Finns det någon kritik du skulle vilja framföra till familjebehandlarna – någonting som 
varit särskilt bra respektive mindre bra? 

• Finns det någonting annat du skulle vilja tillägga? 
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        BILAGA 2 
 
 

Hej! 
 
Vi heter Jessica Lundkvist och Cecilia Roth och är två avgångsstudenter vid Socialhögskolan 
i Stockholm. Nu, under vår 7:e och sista termin, ska vi skriva en examensrapport. Vi har valt 
att titta närmare på Nätverksteamets arbete med Råd- och stödsamtal. Du har blivit tillfrågad 
då vi är intresserade av hur du som klient har upplevt kontakten med Nätverksteamet och de 
Råd- och stödsamtal du deltagit i.  
 
Vi två och familjebehandlarna i Nätverksteamet skulle vara tacksamma, om du ville och har 
möjlighet, att ställa upp på denna undersökning. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att 
när som helst avbryta intervjun eller avböja att svara på frågor. Vi vill ändå framhålla att dina 
erfarenheter och intryck är viktiga för oss som blivande socionomer att få ta del av inför 
kommande yrkesliv. De är även till stor nytta för Nätverksteamet i utvärderingssyfte, så att de 
i framtiden ska kunna bedriva ett så bra arbete som möjligt.  
 
Intervjun kommer att ta ca 1-1,5 timme i anspråk, men det är bra om du för egen del avsätter 
längre tid, då intervjuerna är individuella och du kan komma att behöva tid till reflektion 
efteråt.  
 
Intervjumaterialet kommer att användas till uppsatsen och inget annat. Resultatet i intervjun 
kommer att hanteras och presenteras på ett sådant sätt att inga känsliga uppgifter om dig som 
privatperson lämnas ut. Självklart är du anonym, då vi under utskriften av intervjuerna 
kommer avidentifiera materialet. Intervjumaterialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av det under arbetets gång och därefter kommer materialet förstöras. 
 
Vi skulle uppskatta om vi fick kontakta dig för en intervju. 
 
Ditt namn: 
 
Ditt telefonnummer: 
 
Tidpunkt då du kan bli nådd. Klockan: 
 
Namnunderskrift, datum    Namnförtydligande 
(vänligen texta) 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Jessica Lundkvist och Cecilia Roth. 
Socialhögskolan, Stockholms Universitet. 
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