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Sammanfattning 

Inledning: Studien undersöker hur familjebehandling som sker under tvång påverkar möjligheten 
för familjebehandlare att skapa terapeutisk arbetsallians med familjens medlemmar samt om detta 
i så fall påverkar familjebehandlarnas känsla för möjligheten att skapa förändring i familjer som fått 
insatsen via socialtjänsten. Frågeställningar:  Hur påverkas familjebehandlarna i sitt arbete med 
att skapa en terapeutisk allians när familjen är under/eller hot om LVU? Finns speciellt viktiga 
relationella inslag i familjebehandlingen, som bidrar till förändring då det föreligger LVU eller hot 
om LVU? Metod: Kvalitativ intervju-undersökning och tematisk analys. Resultat: Resultatet av 
studien visar att familjebehandlarna för att nå en terapeutisk allians. upplever det som av stor vikt 
att de visar sig vara en ”vanlig människa”, att de får ges möjligheten att samgå med familjen samt 
att de lyfter styrkor snarare än svagheter. Resultatet pekar på att familjebehandlarna som tillfrågats 
upplever det som försvårande när det kommer till skapande av allians, vid de tillfällen då samarbetet 
med socialtjänsten är komplicerat. De upplever det lättare att skapa allians då familjen själva 
efterfrågar behandling, än när insatsen är tvingande. De menar att förändring är möjlig, om än 
svårare, då tvång föreligger. Diskussion: Studiens resultat diskuteras, delvis ur ett intersubjektivt 
och systemiskt perspektiv. 

Nyckelord: familjebehandling, allians, tvång, familjeterapi 

Abstract 

Introduction: The study investigates how family treatment done under coercion affects the ability 
of family therapists to create therapeutic alliance with families, and if this affects the therapist’s 
feelings of the possibility of creating changes. Questions: How family therapists are affected in 
their work to create a therapeutic alliance when the family is under / threatening care of young 
persons act (LVU)? Are there important relational elements in treatment that contribute to change 
when there is LVU or threat of LVU? Method: Qualitative interview investigation and thematic 
analysis. Results: The results of the study show that therapists feel it is of the utmost importance 
that they prove to be a "normal person", are given the opportunity to co-operate with the family 
and that they raise strengths rather than weaknesses, to reach an alliance. The result also shows 
that respondents experience it as aggravating when it comes to the creation of alliance, as 
collaboration with social services is sometimes complicated. They find it easier to create alliance 
when the family themselves ask for treatment. They believe that change is possible, albeit more 
difficult, when coercion exists. Discussion: The outcome of the study is discussed, partly from an 
intersubjective and systemic perspective. 
 
Keywords: family treatment, alliance, coercion family therapy 
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1. Inledning 

Familjebehandling är en vanligt förekommande insats inom kommunal öppenvård för familjer som 
beviljas en insats via socialtjänsten. Det handlar om en variation av insatser som görs inom 
benämningen ”familjebehandling”. Det är ofta pedagogiska insatser för familjen, stöd i det 
vardagliga livet med barnen och framförallt arbete för att förbättra relationerna, kommunikationen 
och samspelet inom familjen. Målgruppen för insatsen är ärenden /familjer som anses vara 
”placeringsnära”, alltså familjer som riskerar att få sina barn placerade utanför hemmet. 
Föräldrarnas problem som föranlett utredning och sedan insats kan vara bristande omsorg om 
barnen, missbruk, våld eller psykisk ohälsa. Syftet med insatsen anses ofta vara att undvika placering 
(Statens folkhälsoinstitut, 2012).   

Ämnet familjebehandling under tvång har intresserat författaren till studien sedan arbetet med 
familjebehandlande insatser i hemmet i privat regi på kommunalt uppdrag. Det var ofta långa, 
komplicerade insatser, ofta mot bakgrunden att familjen riskerade att få sina barn omhändertagna. 
Det skulle krävas en stor förändring inom ramen för familjen för att socialtjänsten skulle känna 
trygghet kring barnen. Författaren upplevde ofta att familjerna gjorde allt för att tillmötesgå dessa 
krav. I detta familjearbete föddes idén till denna studie samt frågan om hur viktig alliansen mellan 
mig som behandlare var i förhållande till familjen samt hur förankrad en förändring som kommer 
till på detta sätt, genom tvång, kan bli. Kring dessa tankar har frågeställningarna till denna studie 
utformats. 

Studien avser undersöka om familjebehandlare upplever att det är skillnad på familjebehandlande 
uppdrag som är av en tvingande karaktär, d. v. s om det är uttalat att familjen måste ta emot insatsen 
för att undvika tvångsvård av sitt barn enligt lagen om vård av unga (LVU), jämfört med frivilliga 
insatser av samma typ. Intresset i studien ligger särskilt för alliansens eventuella betydelse för hur 
familjebehandlarna skapar relation och förändring med dessa familjer.  

Av anledningen att den terapeutiska alliansen visats ha en terapeutisk effekt och en påverkan på 
behandlingens utfall, har denna studie för avsikt att undersöka hur familjebehandling som sker 
under tvång påverkar möjligheten för familjebehandlare att skapa en terapeutisk arbetsallians med 
familjens medlemmar. Samt om detta i så fall påverkar familjebehandlarnas känsla för möjligheten 
att skapa en förändring i familjer som fått insatsen ”familjebehandling” via socialtjänsten. Det som 
i studien avses som ”tvång” är då behandling sker under pågående LVU – omhändertagande (Lagen 
om vård av unga) eller då socialtjänsten uttryckt hot om LVU om behandling inte sker. 

Under förberedelserna för denna studie har kunskapsluckor framkommit kring forskning inom hur 
den terapeutiska alliansen formas inom den kommunala öppenvården, där familjebehandlingen är 
en ofta använd insats.  

2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Terapeutisk allians 

Inom psykoterapiforskning benämns tre huvudsakliga områden som verksamma för terapin; stöd, 
inlärning och handling. Många av de icke-specifika faktorerna, som är avgörande för terapins utfall, 
handlar om relationen mellan terapeut och patient. Det handlar t. ex om struktur, kontinuitet, 
uppmärksamhet, pålitlighet, vänlighet, förståelse och uppmuntran. (Sandell, 2014). Terapeutisk 
allians benämns som en viktig gemensam faktor i denna förändringsprocess. Alliansen är både ett 
resultat av tidiga skeenden i mötet, men också en förutsättning för senare effekter av behandlingen 
- och kanske alliansen i sig har en terapeutisk effekt på utfallet av behandlingen eller terapin 
(Sandell, 2014). 
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Begreppet terapeutisk allians syftar på samarbetsaspekten av den terapeutiska relationen, den som 
består trots att starka och ofta negativa känslor kan komma upp till ytan under behandlingen. Även 
om den psykoterapeutiska alliansen kan ifrågasättas som metapsykologiskt begrepp, anser de flesta 
psykodynamiskt orienterade terapeuter att alliansen som aspekt är meningsfull och användbar när 
det gäller att bedöma vad som händer mellan dem och deras patienter. (McWilliams, 1994).  

2.2 Alliansbegreppets utveckling  

Forskning har pekat på behandlingsrelationens betydelse för utfallet är avgörande och en viktig del 
av behandlingsrelationen har visat sig vara ”alliansen”. Psykodynamisk teori är en teoretisk grund 
som särskilt tar upp den terapeutiska alliansens betydelse. Sigmund Freud formulerade tankar som 
sedan kom att ligga till grund för vad som sedan blev begreppet ”allians” (Hillbom, 2011). Han 
menade att han i sina terapier sett positiv överföring mellan terapeut och klient, som kom att ligga 
till grund för ett positivt utfall av terapin (Hillbom, 2011). Freud beskrev denna överföring som en 
”motor” som drev patienten att genomgå den ofta smärtsamma terapiprocessen (Philips & 
Holmqvist, 2008). Dessa tankar kom sedan att utformas av andra terapeuter, t. ex Zetzel och 
Greenson (1965) till det alliansbergrepp som används idag (Hillbom, 2011 och Philips & 
Holmqvist, 2008).  

Den humanistiska psykologins framväxt utvecklades på 1950-talet i USA. Carl Rogers (1959), som 
lyfte den terapeutiska alliansens betydelse, hävdade att terapin kunde vara enklare och varmare, än 
som tidigare inom den psykodynamiska skolan. Han menade att det är den terapeutiska relationen 
som är den viktigaste komponenten i terapin, inte vad terapeuten specifikt säger eller gör (McLeod, 
2008). Rogers forskade kring terapeutisk allians och kunde där se att det är terapeutens förmåga att 
förmedla en positiv syn på patienten och terapeutens empatiska förmåga som bidrar till en god 
allians (Hillbom, 2011).  

Edward Bordin (1979) ansåg att det var viktigt att se alliansen som ett panteoretiskt begrepp och 
alltså inte bara användbart i psykoanalytiskt inspirerade behandlingsinriktningar. ”Allians är graden 
av enighet om (1) vad man ska uppnå och (2) om hur man ska arbeta, och (3) graden av respekt 
och sympati mellan parterna” (Linna, 2007) Alliansen skulle beskrivas som ett samförstånd om mål 
för behandlingen(goal), vilka metoder man ska använda för att komma dit(task) och det 
känslomässiga bandet mellan terapeut och patient(bond). Viktigt är att allians inte är detsamma 
som terapeutisk relation. Alliansen är en aspekt av relationen. (Philips & Holmqvist, 2008)  

2.3 Familjebehandling 

Behandlande insatser för familjer benämns på flera olika sätt av både av teoretiker och praktiker. 
Familjeterapi, familjebehandling, parterapi, familjerådgivning och familjearbete är några exempel 
(Philips & Holmqvist, 2008). I denna text benämns arbetet med familjer som ”familjebehandling” 
och de professionella som tillfrågas som ”familjebehandlare”, de har dock terapeutisk utbildning 
och arbetet innefattar vad som måste anses som ”terapi”, begreppen är dock flytande. 
 
Det finns olika skolor inom familjebehandlingen eller familjeterapin. Strategisk, funktionell, 
strukturell, lösningsfokuserad och multisystemisk terapi (behandling) är några exempel (Johnsen & 
Torsteinsson, 2012). De olika inriktningarna har olika ingångar och sätt att förstå familjen och dess 
medlemmar men delar, till skillnad från andra terapiformer, synen av att söka utvidga behandlingen 
till att också innefatta den identifierade patientens närstående Detta ger behandlaren en större 
förståelse för interpersonella dimensioner samt synliggör strukturer som upprätthåller problem 
genom att träffa hela systemet kring personen (Philips & Holmqvist, 2008). Familjeterapi, eller 
familjebehandling, som det i studien kommer att benämnas, handlar om en förståelse för psykiska 
problem mellan människor, inte som problem för den enskilda. Familjeterapi handlar också om att 



6 
 

förstå problemen i familjen, den mening problemen fått, hur de vidmakthålls och vilken lösning 
som kan hittas (Johnsen & Torsteinsson, 2012). 
 
”Familjebehandling” är en insats som ofta beviljas av socialtjänstens individ – och familjeomsorg 
vid problem inom familjen. Många kommuner har familjebehandlare som arbetar speciellt med att 
ge råd och stöd till familjer i hemmet. Insatserna som familjebehandlarna kan ge inom begreppet 
”behovsprövat personligt stöd” kan variera i form och omfattning men någon typ av par – och 
familjebehandling med fokus att stödja föräldraförmågan i formen ”hemma - hos behandling” är 
vanlig (Gauthier Westergård, 2014). 
 
Anknytningsbaserad familjeterapi, ABFT, betonar särskilt vikten av att tidigt i behandlingen 
etablera en hållbar allians mellan familjeterapeuten och familjens medlemmar. Alliansen ligger till 
grund för hur familjen kan känna trygghet och förtroende att öppna upp kring de svårigheter som 
lett till de anknytningsbrott som behandlingen syftar synliggöra och reparera (Diamond et al, 2015) 

För såväl individualterapi som familjeterapi ökar sannolikheten för att terapin slutförs och att 
resultatet faller väl ut om terapeut och patient/familj lyckats etablera en arbetsallians. Inom 
familjeterapi kan det anses vara mera komplicerat att upprätta en allians, då detta måste göras med 
var och en av alla medlemmar i familjen. Inom t. ex anknytningsbaserad familjeterapi, där 
alliansbyggande lyfts som en särskilt viktig del av familjeterapin, är det viktigt att etablera kontakt 
med föräldrar och ungdom, att tydliggöra gemsamma mål och ny uppgift. I fasen då kontakt skapas 
är det viktigt att förälder och ungdom känner sig förstådda och att styrkor och kompetens de har 
synliggörs. Ett viktigt mål för terapeuten är att hjälpa familjen att återfå hopp och engagemang 
inför sitt föräldraskap. Detta lyfts som alliansbyggande inom anknytningsbaserad familjeterapi 
(Diamond et al, 2015).   

2.4 Intersubjektivitet 

Ur intersubjektivitetetens perspektiv kan alliansen som begrepp förstås, hur det mellanmänskliga, 
outtalade i mötet ligger till grund för hur vår känsla att känna oss och bli förstådda blir till. 
Nedanstående teoretiska stycke vill i denna studie användas som en möjlig förklaringsmodell till 
alliansen som begrepp. I stycket benämns behandlaren som ”terapeut” och den hjälpsökande som 
”patienten”, detta då denna teori ofta är formulerad i individualterapeutiska sammanhang, inte i 
familjeterapeutiska. Denna teori kan dock användas som ett sätt att förstå och teoretiskt förankra 
familjebehandlarnas uttalanden i denna studie, kopplat till alliansbegreppet. 

Implicit relationellt sökande är en medfödd egenskap, som handlar om det vi i automatiskt vet och 
har i vårt inre som kroppsförnimmelser (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2017). Den intersubjektiva 
förmågan utvecklas i relation till andra människor (Stern, 2005). Intersubjektivitet handlar om att 
dela erfarenheter i ett gemensamt mentalt område, som uppstår mellan två personer. Detta implicita 
vetande är ett icke-verbalt och ibland icke-medvetet sätt att förstå varandra. Hur vår förmåga att 
möta, se och svara an på andra inom detta mötesfält avgörs av hur vi blivit mötta och speglade 
själva som små. Våra tidiga erfarenheter formar denna förmåga att mötas med andra (Mårtenson 
Blom & Wrangsjö, 2017). ”Jag känner att du känner att jag känner” är Daniel Sterns kända 
beskrivning av intersubjektivitetbegreppet (Stern, 2005). 

Intersubjektivitet är att befinna sig i fältet för det implicita, det ordlösa. Då kunskapen sitter i 
kroppen, då vi läser av varandras kroppshållning, blickar och rörelser. Detta sker i det vardagliga 
men förstås också i mötet mellan, som i detta fall, familj och behandlare. Terapeuten kan använda 
sina observationer genom att lyfta dem, spegla eller benämna dessa förnimmelser och iakttagelser 
för patienten. (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2017). Oavsett terapimetod kan det vara i delandet 
av uppmärksamhet och känslor som den terapeutiska förändringen sker. I bästa fall förstår 
terapeuten, genom sin empatiska förmåga förstå patienten och kan verbalt, eller icke-verbalt 
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förmedla denna förståelse. I detta samförstånd har patienten utrymme att känna sig förstådd 
bekräftad och speglad i sitt känsloliv. (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2107).  

2.5 Systemisk teori 

En inflytelserik inriktning inom familjeterapin har varit Milanogruppens systemiska modell som 
utvecklades på 1970- talet. Denna familjeterapeutiska inriktning har haft stort genomslag inom 
terapi med familjer och upplevs som en viktig teoretisk bas som bakgrund i denna studie. Det 
systemiska synsättet ger en bild av terapeutens roll som delaktig i familjesystemet och lägger särskild 
vikt vid sättet att samtala och betydelsen av den terapeutiska alliansen, varför teorin upplevs 
betydelsefull för denna studie, som studerar behandlarens tankar om sin egen och familjens samspel 
tillsammans(Johnsen & Wie Torsteinsson, 2012). 

Milanogruppens medlemmar var psykoanalytiskt skolade men började mer och mera arbeta 
systemiskt. Ett par av gruppens medlemmar (Boscolo och Cecchin) var intresserade av det cirkulära 
frågandet och hur de sett att denna typ av frågande öppnade upp för förändring i de familjer de 
arbetade med. Språk och mening sågs som viktiga som begrepp för psykoterapeutisk förändring. 
Terapeuten skulle inte längre vara en neutral observatör, utan en viktig del av systemet eller 
familjen. Den terapeutiska relationen anses mycket viktig inom den systemiska terapin. Den 
terapeutiska neutraliteten, som länge ansetts viktig, gavs istället begreppet nyfikenhet. Milano-
gruppen ansåg att symptomet har en funktion inom systemet. Genom omformuleringar kan 
symptomen ges en mening och bidra till familjens dynamik. En baksida av att ge problemen en 
omformulering och ett värde i sig kan vara att föräldrarna i familjen känner sig anklagade eller som 
skulden är deras. Ett neutralt, eller nyfiket förhållningssätt krävs för det cirkulära utforskandet och 
frågandet. Denna nyfikenhet hos terapeuten behöver vara utan dömande. Den systemiska terapin 
ska vara transparent i kommunikationen mellan terapeuten och familjen. Terapeuten kan dela sina 
tankar och hypoteser med familjen, vilket förutsätter en terapeutisk allians (Johnsen & Wie 
Torsteinsson, 2012). Milanoskolan lade tonvikten på intervjuprocessen, samtalet, i mötet med 
familjerna. Rörelsen i samtalen som det cirkulära frågandet medförde ett nytt sätt att samtala inom 
familjeterapin (Andersen, 2011). 

Tom Andersen, norsk professor i socialpsykiatri, beskrev hur det systemiska tankesättet innefattar 
att relationerna till familjerna han arbetat med också behövde inkludera terapeuten som en aktiv 
del i systemet (Andersen, 2011). Han menade att de hypoteser terapeuten har innan mötet med 
familjen riskerar att göra att terapeuten hamnar långt ifrån familjen. Andersen tog istället sin 
utgångspunkt i samtalet i det som familjen själv väljer att definiera som mest viktigt för dem. Han 
förordade en neutralt nyfiken position eller en ”icke – vetande” position. Familjen är expert på sin 
egen situation, terapeuten deltar aktivt i systemet, men kommer inte in som en ”expert”. Han 
beskrev hur terapeutens frågor bidrar till ny rörelse i den terapeutiska processen. Andersen 
betonade att det är vilka frågor som ställs som blir avgörande för hur familjen kan ta emot den nya 
informationen som terapeuten vill föra in i systemet. Frågorna ska varken vara för vanliga eller 
ovanliga - de ska vara lagom ovanliga. Det är som Gregory Batesons (1972) berömda mening - en 
skillnad som gör skillnad- som driver förändringsprocessen i samtalet. Andersen menade att vi som 
terapeuter behöver vara lyhörda för hur vårt bidrag till samtalet faller ut (Andersen, 2011). Har det 
blivit för stor skillnad? Terapeuten behöver respektera patientens eller familjens behov av integritet 
och vara lyhörd för små signaler som kan tyda på att man som terapeut gått över en gräns.  
Andersen beskriver hur terapeutens agerande spelar in i hur patienten eller familjen svarar an, hur 
mottaglig och öppen han eller hon kan bli. Alla kämpar vi med att bibehålla vår integritet och är 
känsliga för hur personen vi talar med följer våra personliga behov (Andersen, 2011).  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Vid sökning i DiVa Portal återfinns studier om familjebehandling och terapeutisk allians, då 
sökning görs på dessa separata sökord. Ingen studie återfinns dock med sökorden terapeutisk 
allians + familjebehandling + tvång. Sökningar är gjorda på svenska och engelska i databaserna 
Pub Med, Google Scholar, PsychINFO och DiVa Portal. Sökning är också gjord i Google.  

Vid sökningar i databaser påträffas studien Allians under tvång. Där är studien fokuserad på intagna 
ungdomar och personal på särskilda ungdomshem. (Hill, 2005). 

Det återfinns inte någon studie som forskat på alliansens betydelse vid familjebehandlingar som 
haft tvingande inslag, som denna studie har som syfte att göra. 

Den här studien gör anspråk på att tillföra något om alliansens betydelse för familjebehandling i 
insatser med familjer som riskerar tvångsvård. Ambitionen är att söka se närmare på en del av 
denna aspekt, hur alliansen formas och påverkas under behandlingar som kommit till följd av tvång. 
Kring detta specifika ämnesområde återfinns inga studier. 

3.2 Allians och forskning  

Då sökningar görs inom området som studien avser behandla blir det tydligt att alliansbegreppet 
är mer beforskat utifrån individualterapi än inom familjebehandling/ familjeterapi. 

Alliansen som begrepp har funnits länge men först då man började undersöka alliansen i empirisk 
forskning, som betydelsen kunde styrkas. Alliansen har påvisats påverkas av positiva eller negativa 
affekter mycket tidigt i terapin. Ett fynd inom forskningen som gjorts är att sambandet mellan 
allians och gott utfall kan ses redan efter bara några samtal (Philips & Holmqvist, 2008) 

Det finns ett flertal undersökningar som har studerat frågan kring allians och utfall och funnit ett 
samband. Vissa terapeuter har god förmåga att skapa allians, medan andra har sämre, menar Balwin, 
Wampold och Imel (2007). Forskare har pekat på vikten av att av att bättre förstå hur terapeuter 
påverkar alliansen till sina patienter. I en metastudie drog Ackerman och Hilsenroth (2003) 
slutsatserna att om en terapeut av patienten upplevs ha ett lyhört och trovärdigt förhållningssätt 
finns bättre förutsättning för alliansskapande. En erfaren terapeut med tydlig kommunikation som 
i behandlingen är riktad mot ett uttalat mål underlättar också för att en allians ska komma till 
(Philips & Holmqvist, 2008). 

Det finns viss forskning om psykoterapi inom socialtjänsten, där tvingande inslag skulle kunna 
återfinnas, men inte kopplat direkt till tvång eller familjebehandling, som denna studie avser göra.  

Teci Hill har 2005 i en avhandling vid Linköpings universitet beskrivit alliansskapande under tvång. 
I avhandlingen studeras behandlingssamarbete mellan elever, som är intagna på särskilda 
ungdomshem och personalen där. Studiens syfte var att studera arbetsalliansen som fenomen och 
utvecklingen av denna. Studiens resultat visade att alliansen inte är statisk utan är föränderlig över 
behandlingstid. De intagna ungdomarna och personalen kunde utveckla en genuin allians, en 
skenallians eller drabbas av alliansbrott (Hill, T. 2005). Hills avhandling är intressant då syftet är 
liknande denna studie; att studera hur fenomenet allians kan ”gro” och näras i en tvingande miljö. 
Denna studie skiljer sig dock då syftet är att studera allians under öppenvårdsinsatser och i arbete 
med familjer.  

Carl Rogers har fört in begreppet empati som speciellt viktigt för förändring i terapeutisk 
förändring. Forskare har påvisat betydelsen av att ytterligare söka se och förstå hur terapeuten 
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möjliggör alliansen, vilka mekanismer det är som påverkar sambandet mellan positivt utfall och 
alliansen i relationen samt hur alliansen kan påverkas (Philips & Holmqvist, 2008).  

3.3 Familjebehandling och forskning 

Det finns undersökningar som studerat familjebehandling. Vid sökning i DiVa Portal (Digitala 
vetenskapliga arkivet) register av studier ger sökordet ”familjebehandling” träffar på studier som 
skrivits i ämnet. Berglund och Frithiof (2007) skriver i sin studie att det i Sverige är ca 100 000 barn 
och unga varje år som inom socialtjänsten är föremål för utredning, samt att 
öppenvårdsbehandlingarna nästan dubblats sedan 1999. Dessa behandlingar har i stor omfattning 
ersatt de tidigare vanligare institutionsplaceringarna. Då fler unga och familjer beviljas 
öppenvårdsinsatser är forskning meningsfull, både kring viktiga ingredienser i en verksam 
behandling som kring resultat av den. Berglund och Frithiof (2007) ser i sin studie Allianser och 
interventioner att alliansen är viktig för hur insatsen familjebehandling upplevs av familjen 
(Berglund & Frithiof, 2007). 

4. Frågeställningar 

Studien har som syfte att undersöka familjebehandlares upplevelser av att arbeta med familjer som 
tar emot familjebehandling under tvång från socialtjänsten, samt om familjebehandling under tvång 
påverkar familjebehandlares upplevelse för möjlighet att skapa en terapeutisk arbetsallians med 
familjer.  

Frågeställningar som studien avser besvara är:  
- Hur upplever familjebehandlarna sitt arbete med att skapa en terapeutisk allians när 

familjen är under/eller hot om LVU?  
-  Finns speciellt viktiga relationella inslag i familjebehandlingen, som bidrar till förändring 

då det föreligger LVU eller hot om LVU?  
 

5. Metod 

Nedan beskrivs hur studien har genomförts.  

Studien fokuserar på de intervjuades upplevelser, varför kvalitativ metod har valts. Den kvalitativa 
forskningsintervjun ämnar söka förstå levda upplevelser ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale 
och Brinkman, 2009). 

Den fenomenologiska filosofin grundades av Edmund Husserl och utvecklades sedan av Martin 
Heidegger och Jean- Paul Sartre och Maurice Merleau – Ponty (Kvale & Brinkman, 2017). 
Fenomenologin innefattar medvetande, upplevelse och de mänskliga livsvärdena. Inom den 
kvantitativa forskningen handlar fenomenologin om intresset av att vilja förstå sociala fenomen 
och beskriva världen som den uppfattas av den tillfrågade. Det handlar om att beskriva, snarare än 
att förklara och analysera (Kvale & Brinkman, 2017). Denna studie har en fenomenologisk ansats, 
då syftet är att söka förstå frågeställningarna utifrån de intervjuades perspektiv. 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagarna är fem familjebehandlare inom kommunal verksamhet som är 
legitimerade psykoterapeuter och har en längre klinisk erfarenhet av behandlingsarbete med 
familjer. Dessa familjebehandlare arbetar inom socialtjänsten och ger familjebehandling efter att 
socialtjänsten har beviljat detta som insats, efter genomgången barnavårdsutredning. Samtliga 
familjebehandlare bedriver familjebehandling som kan vara villkorad (under tvång) eller frivillig. 
En förutsättning för att undersökningsdelatagarna kan vara aktuella för studien är att de har 
erfarenhet av arbete med både frivilliga som villkorade/tvingande familjebehandlingar, där de 
arbetat med föräldrarna till barn och ungdomar som riskerar placering.  
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Undersökningsdeltagare har sökts som är legitimerade psykoterapeuter och har en längre klinisk 
erfarenhet av behandlingsarbete med familjer. 

Samtliga av de intervjuade är kvinnor, i en ålder varierande mellan 40 till 55 år. De har alla en lång 
och gedigen erfarenhet av arbete med familjer inom kommunal familjebehandling, samt andra 
verksamheter.  

5.2 Datainsamlingsmetoder 

För att besvara studiens frågeställningar har material inhämtats genom kvalitativa intervjuer med 
familjebehandlare inom kommunal verksamhet. Fem familjebehandlare har intervjuats. Strukturen 
på de intervjuer som har gjorts har varit likt ett ”vanligt samtal”, men har en teknik av frågande av 
specifikt angreppssätt (Kvale & Brinkman, 2017).  

En s. k. halvstrukturerad eller semistrukturerad intervju, som har gjorts i dessa fall, avser lägga 
betoning kring respondenternas upplevelser. Intervjuaren, söker synliggöra respondenternas 
upplevelser, vilket sedan analyseras.  

En intervjuguide, som har skickats i förväg via mail till de tillfrågade respondenterna, har utformats 
(se bilaga1). Intervjuguiden är semistrukturerad. I kvalitativ metod används oftast 
semistrukturerade intervjuer, d. v. s. intervjuer där man utgår från frågeområden snarare än exakta, 
detaljerade frågor. Genom att ha några större frågeområden istället för många detaljerade frågor är 
avsikten att föra samtalet mer naturligt och låta intervjupersonen själv i viss utsträckning styra vad 
som tas upp. Syftet med intervjuerna är att få intervjupersonens syn på sin verklighet och avsikten 
har varit att personen ska berätta så mycket som möjligt utan att ledas. (Hedin, 2011). 

De fem intervjuerna har spelats in i sina helheter på ljudfiler. Avsikten var att intervjuerna skulle 
ske på undersökningsdeltagarnas arbetsplatser, i den mån det var möjligt. Då flera av de intervjuade 
har arbetsplatser med geografisk spridning har några av intervjuerna gjorts per telefon och spelats 
in. Intervjuerna har varit ungefär en timma långa. 

5.3 Bearbetningsmetoder 

Tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) har använts som bearbetningsmetod. De inspelade 
intervjuerna har transkriberats ordagrant. Allt talat material togs med i detta första steg av 
bearbetning.  Svaren har sedan att gås igenom utifrån de intervjuades transkriberade texter. Då 
studiens författare arbetat med texterna, läst dem och blir förtrogen med innehållet har avsikten 
varit att fördjupa kännedom om och förståelse för materielat. Därefter analyserades de respektive 
texterna tematiskt, d. v. s svaren har struktureras i de teman som framkommit med intervjuguiden 
som underlag. De teman som framkom sammanfattas som resultat utifrån frågeställningarna, vilket 
kan beskrivas som en strukturerad bearbetningsmetod, som beskrivs i Langemar, 2008. De teman 
som har utkristalliserats ur intervjumaterialet har komprimerats och i vissa fall sammanfattats med 
egna ord, då flera respondenter sagt ungefär samma sak, t. ex Langemar, 2008).  

5.4       Genomförande 

Författaren har kommit i kontakt med de intervjuade familjebehandlarna genom 
rekommendationer inom yrkesgruppen.  
En första kontakt har tagits med de tilltänkta undersökningsdeltagarna via mail. Deltagarna har fått 
ett informationsbrev (se bilaga 1) där syftet beskrivits, samt tänkt genomförande. Deltagarna har 
fått information om sitt deltagande och möjligheten att avbryta. Åtta familjebehandlare 
kontaktades, varav fem var intresserade av att medverka. De tre som avböjde upplevde att de inte 
hade arbetat med tvingande behandlingar, och därför inte kunde möta studiens syfte. 
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När intervjupersonerna tackat ja till att medverka bokades intervjutider med var och en. 
Intervjuguiden (se bilaga 2) skickades ut till intervjupersonerna innan intervjuerna genomfördes. 
Under intervjutillfället har frågorna, som tidigare skickats, ställts muntligen. Avsikten har varit att 
intervjuerna skulle hållas på intervjupersonernas arbetsplatser, alternativt författarens, om det 
passar intervjupersonerna bättre. Då flera av de intervjuade har visats arbeta på platser med stor 
spridning har flera av intervjuerna, av tidsmässiga skäl, spelats in över telefon.   
 
Intervjuerna har spelats in på ljudfiler, som sedan har transkriberats ordagrant. Det skriftliga 
intervjumaterialet har studerats och fångats in i teman, relevanta utifrån frågeställningarna. Dessa 
teman har sedan redovisats som resultat. 
 

6. Forskningsetiska frågeställningar 

Studiens författare har beaktat Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
203:460) och för en etisk diskussion efter denna. Studien förhålls till bestämmelser om samtycke 
till sådan forskning, som regleras i denna lagstiftning. ”Syftet med lagen är att skydda den enskilda 
människan och respekten för människovärdet vid forskning” (SFS 203:460). 

Respondenterna som är tillfrågade om att delta har inför sitt deltagande först fått ett 
förhandsbesked, där syftet med studien beskrivits och hur den övergripande planen är tänkt. De 
har också informerats om metoden som är vald att användas, samt vem som är huvudman för 
studien. De har också informerats om sin frivillighet och att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan i studien, de data som har hämtats in dessförinnan får dock användas i studien. 
Respondenterna har också att informerats om att deras personuppgifter och de svar de ger kommer 
att hanteras med försiktighet och att deras medverkan är konfidentiell (SFS 203:460). 
Respondenterna har vid intervjuerna särskilt informerats om att deras identitet, eller de familjer de 
kan komma att referera till, inte kommer att kunna gå att identifiera i den färdiga studien. 

En ambition är att inte låta resultatet påverkas av ”egna glasögon”, då också författaren varit 
verksam inom familjebehandling. För att undvika att påverka respondenter i någon riktning har 
ambitionen varit att hålla samtalet kring intervjufrågorna i ”samtalsform”. Detta för att undvika att 
färga intervjupersonerna med egen förförståelse eller erfarenhet i området.  

Avvägning har gjorts där risker och belastning som respondenter skulle kunna utsättas för genom 
deltagande i studien, i jämförelse med nytta har gjorts. 

7. Resultat 

7.1 Teman 

Under arbetet med studien har det framkommit centrala teman kopplade till frågeställningarna. 
Dessa redovisas som resultat i nedanstående stycken. Teman som framkommit är; Att vara en 
”vanlig” människa, Att samgå med familjen – visa att ”det är vi”, Att trycka på styrkorna och det som fungerar 
och Att ”glömma” tvånget. Dessa teman kan anses vara främjande för alliansen. Teman som också 
framkommit är; Maktobalans, Samarbete med socialtjänsten, Den dubbla rollen och En ton av 
myndighetsutövning. Dessa teman kan anses vara bromsande för alliansen.  
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Tabell 1: Översikt av teman och underteman efter genomgång av intervjudata 

7.2 Främjande faktorer för 
alliansskapande 

7.2.1 Att vara en ”vanlig” människa 
7.2.2 Att samgå med familjen 
7.2.3 Att lyfta styrkorna 
7.2.4 Att ”glömma” tvånget 

7.3 Bromsande faktorer för       
alliansskapande 

7.3.1 Maktobalans 
7.3.2 Samarbetet med socialtjänsten 
7.3.3 Den dubbla rollen 
7.3.4 En ton av myndighetsutövning 

 

7.2 Främjande faktorer för alliansskapande 

Nedan redovisas de teman som har uppmärksammat från det samlade intervjumaterialet som kan 
anses vara av positiv karaktär för att främja alliansen mellan familjebehandlare och familj.  

7.2.1 Att vara en ”vanlig” människa 

Familjebehandlarna trycker på vikten av att visa sig vara en ”vanlig människa” i kontakten med 
familjerna. De beskriver på olika sätt hur de behöver visa att föräldrarna är lika mycket värda och 
att de själva som behandlare inte besitter en expertroll, utan är där för att hjälpa utifrån deras lika 
värde, men kanske just nu olika förmågor. 

””Säg åt mig vad jag ska göra så gör jag det.” Det vet vi att det inte fungerar […] då blir det här att man mörkar 
och försöker trotsa eller går bakom ryggen. Det kan likställas med förälder barn… föräldrar som försöker tala om 
för sina barn vad de ska göra och inte göra… men det är ingen relation i det. Tvärt om kan man få till ett samspel 
som bygger på likvärdigheten - vi är lika mycket värda, men just nu behöver vi lösa problemet tillsammans.” 

En röst bland behandlarna lyfter skillnaden på behandling i terapirummet under frivillighet jämfört 
med en mer eller mindre påtvingad familjebehandling. Hon beskriver vikten av att jämställa sig 
med familjerna hon träffar och att inte lyfta sin expertis som i en expertroll – det är viktigt att 
istället vara en medmänniska. 

”[… ] och kanske inte bara visa att jag är en människa [… ] utan du är också en människa - att förmedla att 
jag förstår att du har gjort de här valen utifrån någon anledning och att hjälpas åt att förstå,  varför har du gjort de 
här valen […]” 

Familjebehandlarna lyfter att de behöver göra målen och arbetet som ska göras så rimligt och 
förståeligt som möjligt för både dem själva, men framförallt för familjerna. De säger alla att de vill 
visa i relationen till familjerna att de är som ”vem som helst”, och att de initialt i behandlingarna 
vill hitta vad de och familjen tillsammans kan ”kroka arm” kring för att samgå. Respondenterna 
menar att de i ord försöker visa sig ”mänskliga” eller som ”en vanlig människa”. En av behandlarna 
ger exempel på en situation där en myndighetsperson ställt frågor om risk och skydd på ett 
kränkande vis, som föräldern upplevt det. Behandlaren påtalar vikten av att kunna ha sitt budskap 
”i ryggen” men att det är så viktigt att kunna formulera det på ett sätt som blir till hjälp, ett sätt 
som driver förändringsprocessen framåt istället för att väcka försvar. Behandlaren menar att en 
förvarinställd kommunikation istället för utveckling leder till baklås i behandlingen. 

”I Signs of safety blir det konkret. De som varit länge inom socialtjänsten kan säga ”Tidigare, vi har bara pratat 
och pratat. Jag vet inte vad det är jag ska göra”, Det ska vara den här transparanta relationen. Det ska inte vara 
vi och dem.” 
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7.2.2 Att samgå med familjen – visa att ”det är vi” 

Här citeras familjebehandlarna i ett tema som beskriver hur de alla sett vikten av att hitta ett ”vi” 
med familjen. De beskriver hur de ”krokar arm” och på olika sätt får familjen att känna en 
gemensam samhörighet – en allians – i vad som ska göras. Familjebehandlarna säger att det som är 
avgörande är att skapa relation och sammanhang. De menar att det är relationen som bär 
behandlingen framåt och att det vid en god relation blir mindre viktigt om en behandling är 
tvingande eller frivillig. 

”Här ska vi göra någonting tillsammans - och jag ser dig och jag bryr mig om dig.”  

”[…] om jag tänker generellt, att det går. Om man lyfter på det locket och försöker att ställa sig i familjens skor, i 
familjens plats. ”Vad har vi här att göra tillsammans” att man inte bara är kontrolltanten, utan att ”vi gör det 
här tillsammans”.” 

Familjebehandlarna lyfter dock också svårigheter med att skapa en relation, allians och förändring 
om familjen inte alls vill ha hjälpen. De säger att det i dessa fall underlättar att lyfta detta, öppna 
upp och tala om problemet de ställs inför. En av behandlarna beskriver sin känsla av att vara 
socialtjänstens förlängda arm. Hon anser det viktigt att ta upp detta med familjen och resonera om 
hur de tillsammans ska hantera eventuell upplevelse av att hon som behandlare är kopplad till 
myndigheten. En samlad uppfattning hos de intervjuade är att alliansbyggandet och alliansen som 
sådan spelar en avgörande roll för förändringsarbetet som ska göras. Utan alliansen upplever 
behandlarna att det blir svårt att tala om och verka för de svåra och utmanande uppgifterna som 
ligger i behandlingsuppdraget. 

”Men exakt hur jag gör för att skapa den här alliansen […] det vet jag inte riktigt, det är ett finlir. Jag behöver 
kliva på och gå en bit med dem. Kroka arm med dem och förstå hur det kan bli så här.” 

Familjebehandlarna beskriver på olika sätt hur de i ord och handling, eller kanske också på annat 
sätt, försöker visa på detta samgående, som också kan ses som ett alliansskapande. 

”Jag tror att föräldrar vill sina barns bästa. Och har man då skapat den här alliansen och att man faktiskt förstår 
var föräldrarna befinner sig, det ger en bekräftelse.” 

Familjebehandlarna beskriver hur viktigt de anser att den första kontakten är, redan vid det första 
mötet anstränger de sig för att visa sin öppenhet, tillgänglighet och närvaro. En av rösterna trycker 
också på avslutet i en behandling, hon menar att många av de familjer hon mött har erfarenheter 
sedan tidigare kring relationer som avslutats dåligt. Hon menar att det i samgåendet är viktigt att 
visa att något annat också är möjligt, att en relation också kan vara bra och avslutas bra.  

 En behandlare talar om hur hon som utomstående i familjen aldrig kan veta säkert om vad som är 
sant eller inte. Hon ser att ett sätt att mötas, trots mycket ovisshet och brist på bevisning, är att 
mötas kring vad barnet har sagt och varför. Det brukar kunna vara en ingång – att se att barnet 
kanske inte mår bra och därför har haft behov att berätta – oavsett om det är så eller ej. I detta går 
ofta att hitta föräldrarnas förändringsvilja, menar hon. 

 7.2.3 Att lyfta styrkorna och det som fungerar  

De intervjuade familjebehandlarna talar om betydelsen av att fokusera på det som fungerar och det 
som är positivt hos föräldrarna för att kunna nå en allians. För att hitta till alliansskapandet kan 
behandlarna inte börja med att påvisa det som behöver förändras och vad föräldrarna gör ”fel”. 
De menar att om de inte börjar med att hitta det som fungerar hamnar föräldrarna lätt i försvar, 
vilket blir bromsande för en god allians.  
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”Det handlar om att hitta alliansen under relationsbyggarfasen. ”Var kan jag få till den här alliansen?”. ”Jag kan 
faktiskt stärka de här föräldrarna”. Det finns mycket som fungerar men det finns också det som behöver förändras.” 

Att lyfta det som fungerar, att inte se ”svart eller vitt” på familjens sätt att vara menar behandlarna 
är viktigt. De beskriver att det tidigare varit stort fokus på det som inte fungerar och att det i 
behandlingar bara lyfts vad som ska ”förändras”. Behandlarna har sett att ett förhållningssätt som 
främst fokuserar på vad som ska ändras leder till förvar. Som människor behöver vi höra vad som 
är bra, vad som fungerar för att inte stänga av och hamna i försvar, menar en av behandlarna.  

”[…]för är man i den situationen att man blir granskad så är det ofrånkomligt att man granskar sitt föräldraskap, 
och då tänker jag att man också behöver höra att man duger i sitt föräldraskap. Att man är den bästa föräldern 
som barnen kan få.” 

De tillfrågade lyfter hur viktigt det är med att uttala det positiva för att föräldrarna ska klara av att 
ta emot hjälpen utan att stänga sig i en känsla av värdelöshet. Speciellt lyfts också hur det som 
skrivs från socialtjänstens håll kan vara formulerat på ett problematiskt sätt, ut familjens sätt att se, 
som därför försvårar förändringsarbetet. En behandlare tar upp hur hon sett att BBIC (Barns 
behov i centrum) - utredningarna formuleras negativt om föräldrarnas förmåga. Hon menar att 
detta gör att behandlingen börjar i uppförsbacke när hon tar vid. Hon kan se att föräldrarna känner 
sig så värdelösa när de får läsa utredningarna.  

”Jag brukar nästan försöka få familjen att inte titta på den här utredningen som är skriven. Det är så svårt. Vad 
förändrar människan […]? Vi vet hur det är, när man är väldigt kritiserad så är ju inte det något bra forum för 
förändring. Det är svårt det där. Jag tycker att organisationen motarbetar sig själv. De ärendena [...] Jag går och 
väntar på en organisationsförändring som ta bort de här delarna myndighet- utförare. Det blir så tydligt i den här 
ärendena att uppdelningen blir ett hinder. Det blir en kamp. Olika bilder.” 

7.2.4 Att ”glömma” tvånget. 

Familjebehandlarna berättar i intervjuerna att de hela tiden är medvetna om vad som står på spel, 
att det föreligger tvång eller hot därom, men att de snabbt hittar andra vägar att arbeta med 
familjerna, då de upplever tvånget som bromsande för deras möjlighet att nå familjerna och därmed 
förändring. Det framkommer att behandlarna försöker arbeta runt de skrivna utredningarna. De 
har med sig vad som skrivits och den problembild som beskrivits, men utan att påtala denna på ett 
sätt som kan upplevas ifrågasättande eller kränkande för familjerna.  

”Det spelar kanske ingen roll hur det börjar, om det var tvång eller inte, man glömde bort det.  Men det klart det 
spelar säkert roll om det är något som ligger och hotar, och sen kommer utredarna[…]” 

En behandlare beskriver hur hon försöker tänka bort det som skrivits i utredningar. Hon berättar 
hur hon på möten med socialtjänst och i arbete med familjerna försöker fokusera på det som är 
mera positivt, för att lyfta familjen. Hon menar att hon i sitt arbete försöker arbeta fritt från det 
som är skrivet om familjens brister. 

Familjebehandlarna beskriver en ”skärpning” då det är tvingande behandlingar där det handlar om 
ifall barnen kan bo kvar hemma eller inte, eller om föräldrarna ska få sina barn tillbaka fån en 
placering. De säger dock att det är i början av behandlingen som denna ”skärpning” och detta 
målstyrda fokus är mest påtagligt. De säger att då de är inne i samtalen och relationen med 
familjerna är det inte myndigheternas krav som är mest primärt. 

”Jag tänker att det måste ju ha en inverkan [att behandlingen är tvingande], men jag har tänkt på att det ändå är 
väldigt speciellt att man, när man som familjebehandlare, behöver få familjen att glömma bort det där tvånget.  Inte 
glömma bort kanske, det finns alltid med.” 
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Sammanfattningsvis av ovanstående förefaller det vara så att familjebehandlarna har sina tankar 
klara kring hur de skapar en egen speciell allians med familjerna då tvång och stor inblandning från 
socialtjänsten föreligger. De säger sig se vikten av att samgå med familjerna, och har tydliga sätt att 
markera att det är det de gör. De ser ett behov att samarbeta med socialtjänsten men också visa 
familjen på ett ”vi”, skilt från relationen och samarbetet med socialtjänstens handläggare. 

7.3 Bromsande faktorer för alliansskapandet 

Resultatet i studien visar att familjebehandlarna upplever ett behov av att lyfta skam från 
föräldrarna, genom att visa sig jämbördiga, påvisa styrkor, och att ”gå med” familjerna för att skapa 
ett gott samarbete, ett förtroende och en allians. Resultatet visar också att familjebehandlarna ser 
försvårande effekter då de inte lyckas hamna i jämn maktbalans med familjerna eller då de behöver 
gå socialtjänstens ärenden och inte kan vara fria i sin egen behandlingsroll. Samarbetet med 
socialtjänsten visar sig i studien ofta vara komplicerat och leda till svårigheter som 
familjebehandlarna behöver hantera. 

Det framkommer att familjebehandlarna kan uppleva en viss uppförsbacke vid tvingande 
behandlingar, att det kan krävas en större arbetsinsats av dem för att överbrygga motstånd från 
föräldrarna. De kan också uppleva att föräldrarna är mycket hjälpsökande och att de ”överlämnar 
sig” till behandlarna, men ofta upplever behandlarna att familjerna har negativa relationella 
erfarenheter och har svårt med tillit och att öppna sig.  

”Om det inte är ett aktivt val […] det kan ju vara så under tvång också att ”här hjälp mig; jag orkar inte mera” 
men det är inte så ofta. Ja… jag tror att det blir mera… att övertyga att ”vi kommer inte göra det sämre” de 
kanske har erfarenhet av flera relationer tidigare som inte blivit bra. Att de inte vågar öppna upp sig mera.” 

7.3.1 Maktobalans 

De intervjuade beskriver på olika sätt hur svårt det blir att nå familjen, om familjen får en känsla 
av att familjebehandlaren står ”över” dem. En av behandlarna beskriver det som ”förödande” och 
”bromsande” om hon som behandlare låter sig påverkas av en maktbalans där familjen hamnar i 
underläge. Hon menar att en ojämn balans motverkar en god behandlingsrelation. 

”Ja kanske skillnaden är om du söker upp någonting själv än om någon säger till dig ”Det här måste till det här 
behöver du”.” 

Familjebehandlarna menar att dessa ”placeringsnära” familjer har samma rätt, eller i ännu högre 
grad rätt och behov till en god behandlingsrelation. De ser det som att dessa familjer behöver få 
känna att behandlaren inte ser dem som ”sämre” eller ”mindre värda”. Familjerna behöver mötas 
på samma sätt som ”alla andra” och få ett respektfullt bemötande. Behandlarna lyfter att ett 
dominerande förhållningssätt försvårar eller omöjliggör förändringsprocessen.  

”Det är ofta det kan komma de här kraven […] de är för högt satta. Då ger de upp och så tappar man kontakten 
[…] det har jag varit med om mycket tidigare.” 

Familjebehandlarna uttrycker att det är viktigt för dem att visa att de inte ”står över” familjerna 
eller har makten. De säger att de upplever detta som av allra största vikt för om en allians kan 
komma att bli bärande för relationen och behandlingen eller inte. Behandlarna ser att de skarpa 
förhållandena som råder under behandlingar där LVU är en möjlig utväg påverkar alliansskapandet 
och de reflekterar kring möjligheten att nå samma resultat som vid frivilliga behandlingar. De menar 
att de svårigheter som de möter i de mera komplicerade behandlingarna påverkar resultatet, som 
möjligen inte når samma kvalité som frivilliga, men som kan blir mycket bra ändå.  

”Om det inte var hoppfullt skulle jag inte jobba med det här. Det är hoppfullt!”  
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7.3.2 Samarbetet med socialtjänsten  

I detta stycke citeras familjebehandlarnas tankar kring samarbetet med socialtjänsten, som är av 
stor vikt i dessa behandlingar. De tillfrågade uttrycker en problematisk bild av detta samarbete och 
har tankar om hur de själva behöver förhålla sig i relation till familjen för att alliansen med dem 
inte ska brytas av det komplicerade samarbetet med myndigheten. En av behandlarna beskriver 
samarbetet med socialtjänsten som en kamp och menar att många inblandade innebär en 
frustration. De har sett en tendens att det blir alltför många professionella inblandade i familjer 
som riskerar placering av barnen. Detta tycker de är försvårande för helheten, ett sammanhållet 
mål och en god behandling.  

”Då både föräldrarna och barnen har önskat hjälpen blir så att säga en enklare dans...” 

Behandlarna kan se praktiska fördelar som kommer av att det blir en skärpt kontroll och ett större 
allvar, då familjerna är närmre LVU. De säger att det ofta blir lättare att komma i kontakt med 
familjerna, att de blir mera benägna till samarbete, kommer till möten och att det är lättare att få till 
en kontinuitet, då tvång föreligger. Dock reflekterar de över om relationen kan få samma kvalitet 
som vid frivillig behandling.  

”Alla de här personerna gör olika bedömningar om barnet, till exempel:  
”Ni ligger så nära att det blir placering nu så nu måste ni komma tre gånger varje vecka”. Det blir förödande! ”Vi 
ska ha familjebehandlare varje morgon”. De här familjerna, den här gruppen, barnen som är allra mest utsatta, in 
med allt flera personer per ärende […] de här människorna får ju springa på möten hela tiden […] hur bidrar det 
till en förändring?” 

Behandlaren beskriver vidare att hon vill uppmana sina familjer att inte springa till sina 
behandlingar. Hon beskriver familjerna som redan utsatta och att de av alla behandlings- och 
myndighetskontakter blir än mera pressade och stressade. Hon kan se att det i familjer som är 
”placeringsnära” bokas in möte på möte, utan att det finns en tanke på hur helheten blir för 
familjen. 

”Det har till och med hänt att det blir vi tillsammans, jag och familjen, att det nästan blir vi mot socialtjänsten. Det 
är inte heller bra.  Inte emot[…] men du förstår[…] Jag menar ja man börjar öppna upp och prata om den misstro 
som finns. Det är ett jobb man behöver göra […]” 

Behandlarna lyfter alla vikten av att eftersträva ett gott samarbete med socialtjänsten, men betonar 
att samarbetet ofta är problematiskt, ofta på grund av överbelastade handläggare eller svårigheter i 
förståelsen för familjebehandlarens arbete. En röst från behandlarna uttrycket att det blir mera 
komplicerat att bedriva behandling i familjer där socialtjänsten är inblandad. ”det blir en till i 
relationen”, säger hon. Familjebehandlarna lyfter också sin syn på socialsekreterarna, som ibland 
frånvarande efter ett biståndsbeslut om familjebehandling samt som ofta mycket överbelastade av 
sin arbetsbörda. De kan se att socialsekreterarna ibland inte visar ett intresse av återkoppling i 
behandlingsarbetet. Någon av de tillfrågade tycker sig se att unga socialsekreterare inte vågar lämna 
över familjekontakten i behandlarens ansvar - hon upplever att unga socialsekreterare inte alltid är 
så trygga i sin roll. 

”Handläggaren på socialtjänsten behöver förstå det här att ”nu behöver jag alliera mig med familjen - vi har ett jobb 
att göra”. Hon eller han behöver lita på mig, att jag behöver gå med familjen. De behöver lita på mig.”  

7.3.3 Den dubbla rollen - att vara socialtjänstens förlängda arm 

Nedan belyses familjebehandlarnas reflektioner kring sin dubbla roll, att både ha uppgiften av att 
informera och vara socialtjänstens ”ögon” men också behöva kroka arm med familjen för att få en 
allians som bär till förändring. Några av familjebehandlarna lyfter att de känner sig mera ofria i sin 
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egen bedömning då socialtjänsten är inblandad och familjerna är placeringsnära. Någonting ”ställs 
på sin spets” och de som behandlare känner sig som en förlängning av myndigheten och får en 
mera granskande än behandlande funktion. 

”[…] oftast är de ganska tilltufsade av socialtjänsten. Så lite ser jag också som mitt jobb att visa att ”socialtjänsten 
erbjuder väldigt bra hjälp”. Så att man kan förmedla det på ett bra sätt. Därför är det också viktigt att ha en bra 
och nära relation med socialtjänsten. Om de kommer i det skedet igen, att de behöver hjälp, då är det ju viktigt att 
de har förtroende att söka det hos socialtjänsten.” 

Familjebehandlarna tänker att det kan påverka förtroendet för dem och familjens mod att våga vara 
öppna, då det inte bara är familjen utan också socialtjänsten med myndighetsrollen som ingår i 
samarbetet. De tänker att familjerna säkerligen har känslan att vad de sägs kan komma att 
rapporteras och att de därför håller tillbaka. 

”Ja, så tänker jag absolut, åtminstone i början, i början av behandlingen, eftersom jag tror att jag ställer mig […] 
att jag blir lite mera [...] inte avståndstagande men att när jag har de här ”glasögonen” så påverkas jag av det. Jag 
är den förlängda armen vilket gör att jag måste se med mera mångfacetterade glasögon. Sedan en bit in i behandlingen 
blir familjen mera kött och blod då kan det luckras upp, då blir jag också mera trygg i min bedömning och jag får 
mera styrfart i vad jag ser.” 

En röst bland familjebehandlarna beskriver hur hon kan känna sig färgad av socialtjänstens syn på 
familjerna. Hon upplever det försvårande för sin möjlighet att hålla sig neutral i sin inställning till 
familjen, om hon får höra mycket om familjen via socialtjänsten.  

Respondenterna talar om vilket utfall dessa familjebehandlingar kan ha. Skillnader mellan SoL -
respektive LVU- behandlingar lyfts. familjebehandlarna är positiva till deras möjlighet att skapa 
allians och förändring men ser att de tvingande behandlingarna har lite mera ”uppförsbacke” och 
en längre väg att gå innan de kan se positivt utfall. Behandlarna menar att förändring i svåra 
ärenden, där familjerna är placeringsnära och tvång föreligger är möjlig, men komplex. En 
behandlare pekar specifikt på pressen från myndigheten, som en försvårande påverkan, och 
uttrycker att det är lättare att skapa relationell förändring i familjer som är motiverade och drivna 
av egen vilja till behandling. Familjebehandlarna understryker en positiv syn på dessa, ofta svåra 
och långa ärenden. De uttrycker en arbetsglädje och en vilja att finnas som stöd för dessa familjer 
– tros tyngden i ärendena på många sätt. 

7.3.4 En ton av myndighetsutövning – en retorik speglad av makt 

I detta stycke presenteras familjebehandlarnas erfarenheter av att ha upplevt skillnader med 
frivilliga insatser jämfört med tvingande. De har sett att i tvingande behandlingar kan professionella 
ta sig en ton färgad av makt, något som de tillfrågade upplever som negativt för bemötandet och 
skapandet av allians. Det framkommer att flera av behandlarna har upplevelser av kollegor, 
behandlare och myndighetspersoner, som tar till en dömande och nedlåtande ton i ärenden där 
familjen är särskilt utsatt. Behandlarna har sett detta speciellt då familjen riskerar placering och 
LVU. 

Flera av familjebehandlarna berättar att de uppmärksammat att andra behandlare kan ta sig an en 
annan, skarpare mera auktoritär ton då en familj ligger nära placering enligt LVU. De beskriver det 
som att man ibland talar med ett annat maktspråk i placeringsnära familjer, men att detta blir mycket 
negativt ur förändringssynpunkt. Respondenterna menar att en retorik speglad av makt har negativ 
inverkan på alliansen och därmed försämrar möjligheten till förändring.  

”Jag sitter inte där som en vanlig människa, jag måste stå för min professionalitet, men inte från ett uppifrån sätt. 
Inte nedlåtande, vilket jag genom alla år kan höra, om man är närmare LVU. Som utredare blir det lätt att det 
blir en sorts överifrån -position; ”nu måste du göra det här förstår du”. Det blir som att det förstör. Den här tonen.” 
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Behandlarna menar att de behöver göra en ”skärpning” i ärenden där barnen är placeringsnära. De 
säger att de är där för att hjälpa barnen men att de ofta fått en känsla av att denna retorik, som de 
ofta ser, står för att professionella vill betona sin makt. Detta upplever de som skadligt för 
byggandet av relation och allians. 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Då studien grundar sig i intresset för att ta reda på familjebehandlares upplevelser blev den 
kvalitativa ansatsen mest lämplig. Det antal intervjuade skulle i denna studie inte kunna vara så stort 
att resultatet skulle vara möjligt att kvantifiera (Kvale & Brinkman, 2009). Ambitionen har varit att 
belysa familjebehandlares arbete i svåra familjer och försöka rikta ljus på den relation som 
förhoppningsvis kan växa fram, trots svåra omständigheter. Studien kan därför vara meningsfull 
för professionella inom yrket men också som en del i förståelsen för kraften i den terapeutiska 
alliansen.  

Önskan var att få intervjuerna att vara så lika ett samtal som möjligt och inte vara alltför styrda 
utifrån intervjuguiden. Syftet har varit att få fram de respondenternas egen historia.  Guiden har 
därför gjorts kort och med så öppna frågor som möjligt. Syftet med detta var att söka möjliggöra 
för de intervjuade att kunna svara så fritt som möjligt (Kvale & Brinkman, 2009). Tanken bakom 
detta är också att undvika att egna ”glasögon” skulle komma fram i frågorna och så att säga riskera 
att styra svaren. Detta skulle kunna medföra att studien blir vinklad utifrån författarens egen 
upplevelse. Strävan har varit att inte välja intervjudeltagare efter dem författaren känner 
professionellt, för att undvika personer som skulle kunna svara likt de egna upplevelserna inom 
området. Valet har därför gjorts att intervjua personer som författaren inte själv har arbetat som 
familjebehandlare tillsammans med. Ambitionen har varit att ”lägga bort” den eventuella egna 
förförståelse och noga att väga alla uttagna citat som lyfts fram som resultat utifrån hur de 
presenterats, inte utifrån eventuell förförståelse.  

Alternativ till metod/genomförande som har avvägts såsom att ha en mer kvantitativ ansats, för 
att ges möjligheten till ett större urval, och därmed en högre reliabilitet. Valet att utföra en kvalitativ 
analys har dock gjorts då betydelsen av respondenternas egna upplevelser ansågs viktiga för 
materialet och för att kunna komma åt det ”finstilta” i respondenternas möten och alliansskapande 
med familjerna. För att kunna ges en möjlighet att fånga in dessa nyanser i en relation anses den 
kvalitativa metoden lämpa sig bäst. De intervjuade har alla varit intresserade av de frågeställningar 
de ställts inför och har samtliga reflekterat kring betydelsen av att ”tänka till” kring ”varför man 
gör som man gör”.  

Urvalet av respondenter har gjorts efter rekommendationer inom yrkesgruppen. Både män och 
kvinnor kontaktades för att eftersträva en jämnare könsfördelning. Två av de tre som tackade nej 
till medverkan var manliga familjebehandlare. Då kvinnor i högre grad än män är representerade 
inom terapeut- och familjebehandlaryrket valdes det att gå vidare med de fem som tackat ja, trots 
att detta får anses vara en väl homogen grupp. Personerna som intervjuades valdes dock ut då 
samtliga har gedigen erfarenhet inom området, vilket bedömdes vara avgörande för att kunna 
besvara studiens frågeställningar.  

Som nämnts i stycke om etiska frågeställningar har avvägning gjorts om nytta i jämförelse med 
risker som eventuellt respondenterna skulle kunna utsättas för eller uppleva. Efter genomgånget 
material har det framkommit att respondenterna upprepade gånger lyft sig vara intresserade av 
frågeställningarna och att de uppskattat sitt deltagande, då de sett sitt arbete i nytt ljus och fått 
tillfälle att reflektera över sitt arbetssätt och sina kunskaper. Författaren tolkar detta som att 
respondenterna inte upplevt det som belastande att delta utan istället tyckt att det varit givande. 
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Studiens vetenskapliga värde och meningsfullhet kan diskuteras utifrån validitetsbegreppet. Med 
ett litet urval är det viktigt att vara försiktig med generaliseringar. Samtidigt har resultatet visat på 
en hög samstämmighet i respondenternas svar, vilket gör intresset för att utöka studien eller 
återupprepa den för att få ett större underlag. Ambitionen är att i presentation av resultat och i 
diskussion kring resultat ha en god förankring i de data som presenterats, och dra slutsatser kring 
dessa (Langemar, 2008). För att inte riskera att generalisera eller göra tolkningar i det relativt lilla 
materialet som fem intervjuer kan anses vara, har en jämn spridning av citat från de intervjuade 
redovisats, och ett ganska stort antal citat i den löpande texten. 

Studiens syftar till att ringa in begreppet allians inom familjeterapeutiskt område. Detta är ett i 
grunden psykodynamiskt begrepp, men som används i flera terapeutiska skolor, och i synnerhet 
inom familjeterapin. Ambitionen att välja ett så väl definierat begrepp inom den psykodynamiska 
skolan har väckt tankar hos författaren. Det har under arbetet med studien blivit tydligt att allians 
inom familjeterapi inte definieras på samma sätt som i psykodynamisk teori. Inom familjeterapi är 
alliansbegreppet ofta beskrivet mera likt relation. Alliansbegreppet inom familjeterapi definieras inte 
så avgränsat, som det görs inom psykoanalytisk teori, har författaren sett. 

8.2 Resultatdiskussion 

Alliansbegrepp inom familjeterapi/familjebehandling skiljer sig från allians som begrepp inom t. 
ex. psykodynamisk individualterapi. Den kanske största skillnaden är att terapeuten i familjeterapi 
behöver skapa allians med flera personer samtidigt inom samma behandling. Familjeterapins 
definition handlar, som tidigare redogjorts för, enligt anknytningsbaserad familjeterapi t. ex om 
förmedlan av hopp, förståelse och att lyfta styrkor och engagemang som föräldrarna har i sitt 
föräldraskap. Detta blir också tydliga ingredienser för alliansskapandet i familjebehandlingen som 
familjebehandlarna lyfter i undersökningen.  

Studien besvarar frågeställningarna genom de teman som framkommit; att familjebehandlarna 
upplever det avgörande att de visar sig vara en ”vanlig människa”, att de får ges möjligheten att 
samgå med familjen och att de lyfter styrkor snarare än svagheter, för att nå en hållbar terapeutisk 
allians. Studiens resultat visar även att respondenterna upplever det som försvårande när det 
kommer till skapande av allians, då samarbetet med socialtjänsten ibland är komplicerat. De 
upplever det lättare att skapa allians då familjen själva efterfrågar behandling, än då insatsen är 
tvingande. De har dock en positiv syn på att förändring är möjlig, om än svårare, då tvång 
föreligger. Respondenterna betonar vikten av att visa familjerna tydlighet, lyhördhet och vara 
målinriktade och ha en tydlig kommunikation. De är också måna om att inte ”sätta sig över” och 
att vara noga med hur de ska sköta samarbetet med socialtjänsten, som står för ”tvånget” i 
behandlingen.   

Det verkar som om familjebehandlare i arbete med familjer och individer som genomgår 
behandling under tvång, i högre grad än i frivilliga behandlingar, behöver vara medvetna om sitt 
sätt att tidigt skapa allians. De betonar att de sett vikten av att tidigt etablera kontakt och skapa ett 
”vi”. En tolkning av resultatet är att behandlarna identifierar faktorer som främjar respektive 
försvårar bildandet och vidmakthållandet av alliansen. Det verkar som att detta är avgörande för 
behandlingens utfall. Familjebehandlarna är t. ex. mycket medvetna om hur deras sätt att tala 
främjar respektive försvårar alliansskapandet med familjens medlemmar. Detta kan kopplas till 
systemteorins ”En skillnad som gör en skillnad” – det får inte bli för stor differens i 
kommunikationen, frågorna eller sättet att bemöta, det framkommer i de intervjuades berättelser. 
De lyfter risken för känsla av att vara bedömd och kritiserad och hur detta bidrar till låsningar och 
alliansbrott. Ett exempel som ges är t. ex socialtjänstens barnavårdsutredningar, som ibland 
formuleras på ett fördömande sätt, enligt de intervjuade. Detta tyder på att en försvårande faktor 
för alliansskapandet är det ibland negativt formulerade språket i socialtjänstens utredningar. 
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Andersens (2011) ”icke- vetande” position, som nämns i denna studie, kan kopplas till 
familjebehandlarnas starka syn på behovet av att visa sig vara ”en vanlig människa” och att inte 
inta en expertroll. De, precis som icke-vetande positionen, vill syfta till att gå med i familjens värld 
– inte hamna för långt ifrån. Familjebehandlarna berättar hur de på olika sätt försöker ”kroka arm” 
med sina familjer. Ur ett systemteoretiskt perspektiv visar detta på hur behandlaren går med i 
systemet istället för att inte en utomstående expertroll. Behandlarna trycker på sin vilja att visa 
familjerna att de själva också är bara en vanlig människa. Den transparens som förordas inom 
systemteorin förutsätter allians. Ska jag som terapeut kunna vara öppen med vad jag tänker och 
känner och ska jag få tillbaka detta av familjens medlemmar behöver de känna förtroende – vi 
behöver ha nått en allians. Det icke – dömande sättet att förhålla sig som terapeut benämner de 
intervjuade då de talar om vikten av att tala på ett respektfullt sätt med respekt för familjernas 
integritet och människovärde. Resultatet tyder på att det terapeutiska samtalet, eller 
familjebehandlingen i detta fall, inte kan vara dömande, då gror ingen allians. Studiens resultat lyfter 
speciellt familjebehandlarnas uppmärksamhet för risken att tynga familjerna av skuld – och hur 
detta då blir bromsande för förändringsprocessen. 

Den systemiska Milanogruppens neutralitet, som istället kom att benämnas som nyfikenhet (Johnsen 
& Wie Torsteinsson, 2012) kan kännas igen i familjebehandlarnas vilja att se Hur blev det såhär? – 
ett exempel på en behandlares formulering kring detta ”armkrokande”. Resultatet kan förstås som 
att familjebehandlarna definierat detta samgående som ett verksamt relationellt inslag för att uppnå 
terapeutisk allians med familjerna. 

Resultatet av denna studie kan kopplas till resultat av tidigare forskning, som påvisat ovan nämnda 
faktorer som viktiga för skapandet av en terapeutisk allians (Philips & Holmqvist, 2008). Vad denna 
studie kan tillföra är hur bildandet av terapeutisk arbetsallians som process påverkas av 
omständigheter som tvång, eller hot därom.  

Denna studie har haft en avsikt att ha en teoretisk bas inom det intersubjektiva fältet, som ett sätt 
att därigenom definiera ett ordlöst begrepp som allians kan anses vara. Familjebehandlarna lyfter 
flera aspekter, som i likhet med den intersubjektiva förståelsen, anses viktiga för hur de skapar 
allians med familjerna. De lyfter sin förmåga att visa ödmjukhet, ömsesidighet, empati och 
samförstånd som avgörande för att skapa allians i denna speciella miljö, som det överhängande 
hotet om tvång får anses vara. Familjebehandlarna menar också att de behöver förmedla en tydlig 
förståelse för familjens situation, som avgörande för relationens och alliansens tillblivande. Dessa 
faktorer lyfts också inom den intersubjektiva teorin, som avgörande för att den intersubjektiva 
förståelsen ska komma till stånd (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013).  

Det intersubjektiva perspektivet lyfter mellanområdet, där två personer möts i samförstånd. 
Familjebehandlarna beskriver sig själva som en sorts ”brygga” mellan familjen och socialtjänsten 
och skulle nästan kunna ses som ett mellanområde i sina insatser att överbrygga maktobalans, 
missförstånd och svårigheter i kommunikation och förståelse mellan de inblandade. I analysen av 
intervjumaterialet framkom respondenternas känsla för betydelsen av att se bortom det negativa, 
att hitta styrkor och lyfta föräldrarna ur skammen, för att hjälpa dem och för att möjliggöra allians. 
Det intersubjektiva perspektivet lyfter särskilt skammen, formad av det lilla barnets tidiga 
upplevelser, och hur en behandlare behöver lyfta skammen i behandlingen. Detta perspektiv kan 
kopplas till familjebehandlarnas betoning på att lyfta det positiva och inte främst fokusera på det 
som inte fungerar i familjen. De betonar att känsla av skam inte hjälper förändringen fram, utan att 
de behöver se kvalitéerna som föräldrarna har, och betona dessa, för att möjliggöra allians och 
förändring. 

De faktorer som kan anses vara bromsande för alliansskapandet, som synliggjorts i studien, kan 
också de kopplas till intersubjektivitetens raster som förståelse. Den intersubjektiva 
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förklaringsmodellen över hur människor möts och når varandra i samförstånd tar speciellt upp 
sättet att tala och spegla den andre. Respondenterna lyfter hur de ser försvårande faktorer i att ha 
en obalans mellan sig och familjen. De betonar vikten av att spegla den andra som en jämbördig 
like, en människa ”som jag själv”. De berättar hur de genom olika medel gör sitt allra bästa för att 
visa att de vill kroka arm, förstå och samgå med familjens medlemmar.  

 8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studiens syfte har varit att ”rikta blickar” mot familjeterapin och familjebehandlingen som en 
kvalificerad terapiform. Att synliggöra och definiera ”finliret”, som de intervjuade nämner som 
viktigt för att få en god relation och därmed allians, är ett kvalificerat arbete. Intresset har varit att 
avtäcka något nytt kring mystiken i begreppet allians. Den tillspetsade miljö, som behandling under 
tvång kan anses vara, har varit ytterligare ett intresseområde. I terapeutisk litteratur och praktik lyfts 
alliansens betydelse och kopplas ofta ihop med begrepp som ”motivation”, ”mål”, ”engagemang” 
och ”förståelse”. I den tvingande behandlingen återfinns inte dessa ingredienser på samma vis, som 
i en frivillig behandling. Intresset för att ytterligare studera hur alliansen ”gror” och utvecklas trots 
pressade förutsättningar kvarstår. Värdefullt vore att göra studien med ett större underlag. 
Författaren har också haft tankar på att göra studien från ”det andra perspektivet” och istället tala 
med familjer som fått insatsen familjebehandling under pressade eller tvingande förutsättningar. 
Att göra en kvalitativ studie av dessa familjers uppfattning om hur alliansen formats och utvecklats 
till familjebehandlare vore intressant, för att ytterligare ”ringa in” vad som är viktiga relationella 
inslag i alliansskapande i pressade situationer.  

Ämnet ”allians under tvång” har visat sig vara mycket sparsamt beforskat. Vid avslut av denna 
studie finns tanken att det vore spännande att fördjupa studien och lyssna till flera berättelser om 
hur det ordlösa, den omedelbara kontakten, tilliten och förståelsen – alliansen, kan växa då allt runt 
om är så svårt. Dessa familjer som familjebehandlarna refererar till riskerar att förlora sitt barn, de 
är misstrodda och kritiserade. Arbetet behandlaren gör är att be dem våga lita på dem som 
utomstående och ta emot hjälp. Det är ingen lätt uppgift. Att ytterligare forska för att ge denna 
kunskap en större genomslagskraft vore värdefullt. Familjebehandlarna lyfter samstämmigt 
svårigheter i samarbetet med socialtjänst och ser att makt missbrukas mot de allra mest utsatta 
familjerna. Att öka förståelsen och viljan att förbättra samarbetet upplevs som viktigt kring dessa 
familjer. Kunskap gör skillnad och att än mera kunna påvisa vad denna studie önskar synliggöra – 
”det stora i det lilla”, som familjebehandlarna uträttar med det ”finlir”, de betonar är så viktigt, vore 
spännande att se resultatet av.  

Skulle kvantitativ forskning, inom ett större undersökningsfält vara möjligt? Skulle en kvantitativ 
forskning få större genomslagskraft där ett resultat, baserat på flera undersökningsdeltagare, kunna 
visa på det nästan mystiska alliansbegreppet som ”något att ta på”, som något viktigt och avgörande 
för det terapeutiska förändringsarbetet i familjer inom socialtjänsten. 
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Bilaga 1  

”Brev till undersökningsdeltagare” 

 

Hej!  

Mitt namn är Amanda Hartman och jag studerar sista terminen på psykoterapeutprogrammet, 
familjeterapeutisk inriktning, på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. I min utbildning ska jag nu 
skriva mitt examensarbete. Ämnet jag valt att fördjupa mig inom är ”Familjebehandling under 
tvång”. I mitt arbete som behandlare på BUP i Norrtälje stöter jag på familjer som accepterar att 
ta emot behandling, både på BUP men framförallt via socialtjänsten, mer eller mindre frivilligt. 
Jag har en bakgrund som familjebehandlare.  

Studien har som syfte att undersöka hur familjebehandling som sker under tvång påverkar 
möjligheten för familjebehandlare att skapa en terapeutisk arbetsallians med familjens 
medlemmar inom en tvingande ram. Påverkar familjebehandlarnas känsla för möjligheten att 
skapa en förändring i familjer som fått insatsen ”familjebehandling” via socialtjänsten? Det som i 
studien avses som ”tvång” är då behandling sker under pågående LVU, eller då socialtjänsten 
uttryckt hot om LVU om behandling inte sker.  

Jag skriver till Dig som familjebehandlare, med en fråga om Du kan tänka dig att ställa 
upp vid en individuell intervju nu under våren/sommaren?   

Vi träffas vid ett tillfälle och din medverkan är helt anonym. Intervjuerna spelas in på ljudfiler. De 
kommer därefter att tematiseras och sammanställas. Vill du, som intervjuad avbryta din 
medverkan går det förstås bra när som helst. 

Skulle det vara intressant att delta?  

Väljer du att tacka ja till en medverkan svarar jag med vändande post och bokar in en intervjutid 
då vi ses. Jag kan komma till din arbetsplats eller så ses vi på mitt arbete, BUP i Norrtälje. Du 
kommer också att få intervjufrågorna skickade till dig innan intervjun. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Amanda Hartman 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

Denna intervju syftar till att vara en s. k. semistrukturerad intervju. Frågorna nedan är 
givna frågor som Du kan läsa igenom innan vi ses. Jag kommer sedan att ställa 

följdfrågor utifrån de svar som du ger. Intervjun är tänkt att ta som högst en timma.  
 
 

- Har du upplevt arbetet med familjer som får insatsen ”familjebehandling” beviljad från 
socialtjänsten under tvång som skild från arbete i familjer som initierats av familjen själv? 

 
 

- Har du upplevt att relationen mellan dig som behandlare och familjen blir påverkad av 
det tvång som familjen ställts inför? 

 
 

- Hur påverkas du som familjebehandlare i ditt arbete med att skapa en terapeutisk allians 
när familjen är under/eller hot om LVU?  

 
 

-  Finns speciellt viktiga relationella inslag i familjebehandlingen, som du kan se bidrar till 
förändring då det föreligger LVU eller hot om LVU?  

 
 

- Kan du se skillnad på utfallet av tvingande behandlingar jämfört med frivilliga? 
 
 
 
 

Stort tack för ditt deltagande! Det betyder mycket för mitt arbete  
 
 
 
 

/Amanda Hartman 
 
 
 

 

 
 
 


