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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur familjerådgivare arbetar med Prevention and 

Relationship Education Program (PREP) i sin yrkesutövning, hur verksam de upplever 

metoden samt hur de ser på sina roller som familjeterapeuter och PREP ledare. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio personer som arbetade i kommunal 

familjerådgivning. Inklusionskriterium var att deltagarna skulle arbeta med PREP i 

kombination med familjerådgivning. Materialet analyserades med tematisk analys och nio 

teman identifierades. Till studiens huvudsakliga slutsatser hör att deltagarna använder PREP 

metoden tvåfaldigt, som kursarrangemang och som psykoedukation i sitt kliniska arbete med 

parterapier. Det finns en efterfrågan på preventiva relationskurser i familjerådgivningens regi. 

Deltagarna upplever PREP som ett användbart, gediget och i forskningen förankrat material. 

Deltagarna beskriver nivåskillnader i det terapeutiska och det pedagogiska arbetet och 

separerade roller krävs för de olika uppgifterna. Det finns individuella skillnader i hur man 

hanterar det professionella gränslandet mellan terapi och utbildningsprogram. Den 

terapeutiska kompetensen ses som en betydelsefull faktor att skapa förtroendefulla band med 

de par som deltar i kursen, vilket bidrar till god allians. En kritik som framkommit berör 

materialet som uppfattas normativt, man vill se ett mer könsneutralt hållet material. 

Nyckelord: familjerådgivning, relationsutbildning, PREP, allians, tematisk analys 
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Abstract 

The purpose of this thesis was about investigating how couples counselors integrate 

Prevention and Relationship Education Program (PREP) in their professional work, how 

powerful they find the method and how they perceive their roles as couples counselors and 

PREP leaders. Semi-structured interviews were conducted with nine individuals which all 

worked within municipal couples counseling. The inclusion criterion was that the participants 

ought to work with PREP in combination with couples counseling. The data was analyzed 

using thematic analysis and nine themes were identified. The main conclusions of the study 

were that the participants use PREP twofold, as course for couples and as psychoeducation 

within their clinical work. There is a demand of preventive relationship training that’s 

performed on behalf of municipal couples counseling. The participants find PREP as a useful, 

solid and a material that’s based on research. The participants mention differences between 

the therapeutic versus the pedagogic work and suggest the roles for the different tasks to be 

separated. There are individual differences in how to treat the boundary between therapy and 

the training program. The therapeutic competence is an important factor to create faithful 

bonds with the couples in the course, which contributes to achieve a good alliance. One 

critical aspect handles PREP being perceived as too normative, where participants would like 

a more sex-neutral material. 

Key words: couple counseling, relationship training, PREP, alliance, thematic analysis 
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Tack 

Ett stort och varmt tack till de deltagare som tagit sig tiden att generöst dela med sig av sina 

erfarenheter. Utan ert intresse och engagemang hade det inte varit möjligt att genomföra 

denna studie och ni har bidragit med mycket inspiration till arbetet. Ett stort tack också till 

mina handledare Per Johnsson och Natalie Engsheden för utomordentlig vägledning och 

värdefulla synpunkter. 
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Introduktion 

Inledning 

Erfarenhet från familjerådgivning och forskning visar att många par fastnar i negativa mönster 

och en del söker hjälp först när problemen vuxit sig stora. Kommunikationsproblem är ett av 

de vanligaste skälen till att par söker familjerådgivning. Enligt Lundblad (2005) har 

familjeproblem en stark negativ påverkan på såväl fysisk som psykisk hälsa varför ett 

förebyggande arbete med att utveckla parrelationer i positiv riktning borde ha hög prioritet. 

Prevention and Relationship Education Program (PREP) är ett förebyggande 

utbildningsprogram för par som används i Sverige sedan slutet av 1990-talet. En del 

kommunala familjerådgivningar har integrerat PREP i sitt arbete och denna studie vill 

undersöka hur verksam man upplever metoden i dessa verksamheter. 

PREP 

PREP är ett manualbaserat och pedagogiskt interventionsprogram med syfte att främja goda 

parförhållanden (Markman, Stanley & Blumberg, 2010). Ett preventivt utbildningsprogram 

med målet att hjälpa par att känna igen skadliga konfliktmönster, att hitta verktyg för trygga 

samtal, att hantera problem samt att stärka det positiva i förhållandet. PREP bygger på 

relationsforskning som pågått under tre decennier tillbaka och påbörjades på psykologiska 

institutionen vid University of Denver av Howard Markman och kollegor. Den teoretiska 

grunden är baserad på kognitiv beteendeinriktad teori och parterapi (Jacobson & Margolin, 

1979) samt kommunikationsorienterat arbete med par. Bakom utbildningsprogrammet finns 

kunskaper baserade på forskning, etablerad teori och omfattande klinisk erfarenhet (Markman 

et al., 2010).  I flera långtidsstudier (Markman, 1981; Markman, Renick, Floyd, Stanley & 

Clements, 1993) visades att särskilda kommunikationsvariabler och oförmåga att lösa 

problem, samt det sätt par möter konflikt och oenighet på kunde predicera framtida 

äktenskapsproblem och skilsmässa. Detta var inledningen till att man arbetade fram ett 

interventionsprogram baserat på empirisk forskning med syfte att lära par färdigheter som 

ökade möjligheterna till ett tillfredsställande och därmed varaktigt förhållande. Utvecklingen 

och implementeringen av programmet har skett i nära samarbete med forskning och därför 

systematiskt utvärderats (Markman et al., 2010).  

Enligt Sensus studieförbunds hemsida, anpassades PREP metoden till skandinaviska 

förhållanden i slutet av 1990-talet av Modum Bads Samlivssenter i Norge och därifrån 
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implementerades metoden till Sverige. Svenska Kyrkans Centrum för familjerelationsfrågor 

vid Ersta Diakonisällskap har drivit PREP-arbete 1999-2005 och sedan 2005 är Sensus 

studieförbund huvudman för PREP i Sverige. Statens folkhälsoinstitut förespråkar PREP som 

relationsstärkande metod för föräldrar (R2004:49) och rekommenderar mödrahälsovården att 

arbeta med detta program. I rapporten skriver man att PREP är den enda förebyggande 

relationsutbildning där det finns studier med kontroll och experimentgrupp som har utvärderat 

effekter i mer än 12 månader efter utbildningen. 

Studier bakom PREP-metoden 

PREP är ett av de utbildningsprogram för par som har mest forskningsmässig dokumentation 

baserad på en rad systematiska utvärderingsstudier (Markman, Floyd, Stanley & Storaasli, 

1988; Halford, Sanders & Behrens, 2001; Baucom, Hahlweg, Atkins, Engl & Thurmaier, 

2006). En randomiserad studie med femårig uppföljning visade att par som genomgått PREP 

hade högre tillfredsställelse i relationen och lägre konfliktnivå än paren i kontrollgruppen. 

Resultatet bestod upp till tre år efter studiens början, därefter försvagades skillnaderna något. 

Jämfört med kontrollgruppen var PREP paren efter tre år, mer nöjda med sin sexuella 

tillfredsställelse, de hade mindre negativ kommunikation och bättre 

kommunikationsfärdigheter. Färre par som genomgått PREP bröt upp efter giftermålet 

jämfört med kontrollgruppens par (Markman et al., 1993). Studier i Tyskland har till stora 

delar replikerat de amerikanska resultaten och visar att tre år efter PREP kurs, så har paren i 

jämförelse med kontrollgruppen signifikant lägre separationsfrekvens, högre 

relationstillfredsställelse och förbättrad kommunikation (Hahlweg, Markman, Thurmainer, 

Engl & Eckert, 1998). Den tyska versionen av PREP visar i en studie med elva års 

uppföljning, goda långtidseffekter i form av signifikant lägre separationsfrekvens samt högre 

tillfredsställelse i relationen (Hahlweg & Richter, 2010).  En studie i Australien visar att även 

högriskpar (med riskfaktorer som skilda föräldrar och våld i ursprungsfamiljen) har effekt av 

förebyggande relationskurs vilket demonstreras i en studie av Halford och medarbetare 

(2001).  

I en rapport av Mortensen och Thuen (2007) gör författarna en kritisk genomgång av 

existerande litteratur och studier avseende olika förebyggande relationskurser, däribland 

PREP. Den samlade värderingen tyder på att relationskurs kan ändra pars samspelsmönster 

och producera moderata förbättringar i anpassning och stabilitet i parförhållanden. 

Beträffande styrkan och varaktigheten finns ingen klar koncensus. Enligt Mortensen och 

Thuen (2007) är PREP den kurs som har mest forskningsmässig dokumentation baserad på en 
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rad systematiska utvärderingsstudier. En av styrkorna som nämns är att interventionerna 

fokuserats mot variabler som i forskning visat sig predicera utvecklingen i parförhållanden 

och därigenom tillför kunskaper om vad som statistiskt sett påverkar kvaliteten i relationen. 

Frågor återstår om de par som genomgår PREP är genomsnittliga och vilka par som har mest 

positiv effekt av metoden. Thuen (2003) skriver en artikel specifikt utifrån frågeställningen 

huruvida separationer kan förebyggas och undersöker den effekt man kan förvänta av 

förebyggande relationsutbildning generellt.  Författaren hänvisar till två metaanalyser (Giblin, 

Sprenkle & Sheehan, 1985; Hahlweg & Markman, 1988) men också till senare 

forskningsresultat. De genomsnittliga effektstorlekarna i metastudierna var 0.44 respektive 

0.79. Effektstorlekarna var dock avhängiga av vilka effektmål man använt. Man fann till 

exempel stor skillnad mellan självrapporterad förändring och oberoende observationsdata, 

med större effekt för den sistnämnda. Dessa skillnader kan enligt Thuen (2003) tolkas på två 

sätt, antingen att kursen haft större effekt än deltagarna själva varit medvetna om, eller att 

paren upplevt press att uppträda på ett konstruktivt sätt när de varit under observation. Därav 

är det oklart vad skillnaderna visar på. Thuen (2003) pekar också på att ett stort antal 

utvärderingar inte har långtidsuppföljning. De uppföljningsstudier som gjorts på 

relationskurser tyder på att effekten avtar över tid, men i några fall sträcker sig effekten över 

lång tid. Thuen (2003) menar att det finns empirisk grund för att anta att relationsstärkande 

åtgärder kan förebygga separationer. Han framhåller att optimismen bör vara realistisk då det 

inte är troligt att en insats över några timmar kan ha betydande effekt på ett parförhållande i 

många år och föreslår att repetitioner regelmässigt erbjuds efter genomgången kurs för att öka 

den förebyggande effekten. Två senare metaanalyser (Blanchard, Hawkins, Baldwin & 

Fawcett, 2009; Hawkins, Blanchard, Baldwin & Fawcett, 2008) visar tillsammans med en 

forskningsöversikt (Markman & Rhoades, 2012) likartade effektstorlekar som ovan.  

Under det senaste decenniet har PREP utvecklats för att nå särskilda målgrupper, 

bland annat har man gjort stora offentliga satsningar på militärpersonal och olika 

familjeprojekt (Markman & Rhoades, 2012). Senare tids forskning riktar uppmärksamhet mot 

att systematiskt testa för vilka mekanismer som är verksamma i relationsutbildning 

(Wadsworth & Markman, 2012). 

PREP kursen 

PREP kurser i Sverige ges företrädesvis inom tre sektorer i samhället enligt Kerstin Selén, 

Sensus studieförbund (personlig kommunikation, 29 mars 2016). Merparten av kurserna sker i 

samarbete med kristna samfund och kommuners familjearbete samt i samarbete med Svenska 



 

4 4	

soldathemsförbundet för anställda inom Försvarsmakten. Kursen vänder sig till par som 

bestämt sig för varandra och som inte är i omedelbar kris. PREP är inte terapi utan en 

pedagogisk modell med friskvårdande perspektiv. Då metoden utvecklades i preventivt syfte 

är målsättningen att lära paren att hantera problem och konflikter innan dessa vuxit till sig och 

blivit låsta (Markman & Hahlweg, 1993). 

En kurs omfattar 12-18 timmar och kan ges som helgkurs, kvällskurs eller som en 

kombination av dessa. Kursen är i hög grad standardiserad till form och innehåll, men med 

utrymme för lokal anpassning och egen kreativitet. Grupper om cirka sex par deltar i kursen 

som består av 14 avsnitt med olika teman. Varje par erhåller en arbetsbok Friskvård för 

parrelationer – PREP – Verktyg för varaktig kärlek – arbetsbok (2007) som bygger på den 

amerikanska versionen men är anpassad till svenska förhållanden och inspirerad av det norska 

arbetet. Varje avsnitt inleds med en kort föreläsning för att introducera temat, kursledarna kan 

använda rollspel, film, bild eller annat som kan exemplifiera ämnet. Därefter följer parens 

egen färdighetsträning där övningsuppgifterna sker i eget rum. Kursledarna är aktiva och 

hjälper de enskilda paren att arbeta med de olika övningsmomenten. De teman som omfattas 

enligt kursledarmaterialet (2007) är: förälskelse, vänskap och kärlek; förväntningar och roller; 

kommunikationshinder; destruktiva konfliktmönster; kommunikationsträning för trygga 

samtal; underliggande teman; en modell för problemhantering; förlåtelse och försoning; 

sensualitet och sexualitet, värderingar och livsåskådning; lek, humor och glädje, hängivenhet 

och förpliktelse. Under kursen tränar och repeterar paren olika färdigheter som är till hjälp för 

förbättrad kommunikation och ökad förståelse mellan parterna. En kort beskrivning av dessa 

tekniker följer: 

Tala-lyssna metoden – ett alternativt sätt att kommunicera när en fråga är känslig, eller det 

finns risk att den skall bli det. Under samtalets gång turas parterna om att lyssna och tala. 

Talaren inleder och beskriver sina egna tankar och känslor kring den fråga som skall 

diskuteras. Lyssnaren återger det sagda, ordagrant eller med parafrasering och riktar hela sin 

uppmärksamhet mot talaren utan att framföra egna synpunkter eller argument.  

Problemhanteringsmodellen – Problemlösning följer efter problemsamtal till exempel med 

hjälp av tala-lyssna. Problemet identifieras och avgränsas och därefter används brainstorming, 

då så många lösningsförslag som möjligt nedtecknas. I nästa steg försöker man nå enighet och 

kompromiss genom att värdera fördelar och nackdelar med förslagen. Slutligen utvärderas 

lösningen efter en viss tidsram. 
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Time out – En överenskommelse att avbryta negativt samspel och börja om diskussionen efter 

ett uppehåll. Någon av parterna begär time out om konfliktnivån trappas upp, samma person 

har ansvar för time in då frågan på nytt diskuteras, då eventuellt med hjälp av tala-lyssna 

metoden. 

 

Enligt Markman et al. (2010) ger tala-lyssna metoden goda resultat då den är enkel och 

effektiv. I forskningsarbetet har tala-lyssna varit den metod som enligt de flesta varit till störst 

nytta. Att behärska metoden stärker tilltron till den egna förmågan att hantera svåra samtal 

(Markman et al., 2010).  Tre kärnprinciper som utgör en röd tråd genom programmet är: att 

hjälpa par att fatta medvetna beslut; att skapa en relation som är trygg att vara i; att var och en 

av parterna gör sin del för att använda färdigheterna i vardagen (Markman et al. 2010; 

Markman & Rhoades, 2012) 

Likheter/skillnader mellan utbildningsprogram och parterapi 

Gränsdragningen mellan utbildningsprogram och parterapi är något otydlig och det kan finnas 

en hälsosam samverkan mellan de två fälten (Markman & Rhoades, 2012). Definitionerna 

varierar enligt Ooms (2010) men det finns koncensus kring att utbildningsprogram förser 

generell information och lär ut färdigheter, attityder och beteenden för att hjälpa individer och 

par att nå långvariga, tillfredsställande och intima relationer (Halford, Markman & Stanley, 

2008). Detta inkluderar att undvika eller lämna destruktiva relationer (Ooms, 2010). 

Interventionerna erbjuds oftast i workshops eller gruppformat och betonar förebyggande av 

relationsproblem, inte dess behandling. Parterapi ges till skillnad från utbildningsprogram, till 

par i kris där det ofta förekommer hög grad av konflikt eller tillitsproblem (Ooms, 2010) 

Vanligen involverar parterapi en terapeut och ett par åt gången och man fokuserar på de 

presenterade problemen. Samtidigt finns likheter med utbildningsprogram. I parterapi 

används psykoedukation och färdighetsträning och även stabila par söker terapi för att arbeta 

med lindriga och avgränsade problem. Utbildningsprogram utvecklas och når ut till 

målgrupper där relationer statistiskt sätt oftare är problematiska.  Även par och individer i kris 

kan lära sig förebygga att problem förvärras. Ooms (2010) menar att någon klar distinktion 

inte kan göras utan att de två fälten befinner sig på ett kontinuum från preventionsorienterat 

till behandingsorienterat och dessa fält överlappar och kompletterar varandra.  
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Familjerådgivning 

Historiskt har familjerådgivning funnits sedan början av 1950-talet som en verksamhet inom 

kommun eller landsting.  Sedan 1995 är kommunerna enligt Socialtjänstlagen (SoL) kap 5 § 3 

ålagda ansvaret att erbjuda familjerådgivning till alla som begär det. Enligt Socialstyrelsen 

(2016) ökar den kommunala familjerådgivningen. Totalt hanterades 36 000 ärenden i 

kommunerna under 2015 vilket omfattade 63 000 personer. De flesta söker rådgivning på 

grund av så kallat ”reparationsarbete”. 

Sveriges kommunala familjerådgivares riksförenings (KFR) policydokument (2011) 

är grundat på Regeringens proposition (Prop. 1993/94:4) om familjerådgivning. Enligt detta 

dokument är familjerådgivningens huvuduppgift så kallade terapisamtal för att medverka till 

bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par och familjerelationer. 

”Familjerådgivningen arbetar med alla slag av familjer och familjerelationer - med par, 

enskilda och hela familjen. Arbete med parrelationen är huvudfokus och familjerådgivarens 

specialitet” (KFR, 2011, s 7). Den teoretiska grunden för arbetet innehåller ett flertal teorier, 

till exempel systemisk, kognitiv, psykodynamisk, lösningsfokuserad, kris och trauma, 

sexologi och genusteorier. Utåtriktat och förebyggande arbete betonas i dokumentet, 

”målsättningen med utåtriktat arbete är dels att arbeta för att förebygga relationsproblem, dels 

förmedla information och kunskap” (KFR, 2011, s. 8). I Sverige finns ingen formell 

utbildning specifikt i parterapi, utan man utgår närmast från familjeterapi på systemisk grund. 

I en omfattande undersökning av Lundblad (2005) gällande parbehandling i ett 

folkhälsoperspektiv, framkommer att behandling i praktisk verksamhet oftast utförs enligt en 

eklektisk metod. Många familjerådgivare uppgav sig i undersökningen ha sökt kunskap från 

flera områden som man gjort en syntes av. Man försöker med en blandad kunskap att möta 

enskilda par utifrån deras behov. En mycket vanlig problembeskrivning i den initiala 

kontakten är kommunikationssvårigheter (Lundblad, 2005). Enligt samma avhandling är 

behandlingstiden generellt kort, mindre än tio samtal, detta trots att familjerådgivningen 

möter många par som uppvisar en allvarlig problematik. Lundblad (2005) menar att primärt 

förebyggande arbete inom familjerådgivning borde ha hög prioritet. 

Parterapeutiska interventioner 

I internationella sammanhang har par och äktenskapliga relationer studerats empiriskt i stor 

omfattning och utifrån olika perspektiv (för översikt se Lundblad, 2005). Företrädesvis är 

denna forskning utförd i USA och andra anglosaxiska länder. Parterapi likställs ofta med 
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familjerådgivning i internationella studier och i den praktiska utövningen, tidsaspekten och 

metodfrågan kan utgöra skillnaden. Två evidensbaserade behandlingsmetoder för par som 

visat särskilt lovande forskningsstöd är: Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) och 

Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) (Lebow, Chambers, Christensen & Johnson, 

2012). IBCT är en metod som vilar på inlärningsteoretiska grunder och tillhör den så kallade 

tredje vågens beteendeterapier (Anderbro & Svirsky, 2014). Metoden är en vidareutveckling 

av tidigare parterapier inom KBT och utvecklades av Jacobson och Christensen under 1990-

talet (Jacobson, Christensen, Prince, Cordova & Eldridge, 2000). Enligt Anderbro och Svirsky 

(2014) integrerar metoden beteendeterapeutiska strategier och acceptansstrategier. Metodens 

huvudsakliga fokus bygger på acceptans utifrån antagandet att par som har svårigheter ofta 

försöker förmå den andre att förändras. Acceptans (villighet) blir ett verktyg att uppnå större 

intimitet och närhet i relationen och agera i så kallad värderad riktning. Relationsproblem 

anses bland annat uppstå genom parternas sätt att hantera olikheter. När problem uppstår 

använder man sig av strategier som leder till polarisering och olyckliga beteendekedjor. 

Acceptansbegreppet innebär att parterna blir medvetna om varandras smärta och sårbarhet 

och när detta är uppnått arbetar man med kommunikationsträning och beteendeförändring 

(Anderbro & Svirsky, 2014).  

EFT har utvecklats i USA och Kanada sedan tidigt 1980-tal av framför allt Johnson 

och Greenberg (Johnson, 2004). EFT baseras på metoder och teorier från främst 

anknytningsteorin, men också från den humanistiska teoribildningen. Enligt Johnson (2004) 

antas emotioner spela en viktig roll i förändringsprocessen och svårigheter hos par förklaras 

utifrån att man fastnar i negativa samspelsmönster som upprepas och blir allt mer befästa. 

Dessa mönster som utspelas förklaras utifrån anknytningen till föräldrar eller 

anknytningspersoner i barndomen. I terapin återskapas trygghet och tillit i relationen genom 

att paret blir medvetna om sina mönster och visar varandra sårbara känslor, önskningar och 

behov. I en metaanalys fann man att 70-73% av paren förbättras efter EFT (Johnson, Hunsley, 

Greenberg & Schindler, 1999). Enligt Anderbro och Svirsky (2014) förefaller de verksamma 

interventionerna i EFT liksom i IBCT bestå av känslomässiga upplevelser där nya 

interaktionsmönster mellan parterna skapas. 

Allians 

Allians kommer från det franska ordet alliance (av allier = ”förbinda”, ”förena”), med 

betydelsen förbund, förbindelse eller gemensam överenskommelse (Nationalencyklopedin, 

1998).  I den terapeutiska kontexten är detta begrepp omskrivet och det saknas entydig 
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innebörd. Många forskare och kliniker har intresserat sig för psykoterapeutisk allians. I en 

avhandling av Johansson (2006) framkommer att fenomenet beskrivits i omväxlande termer 

såsom: terapeutisk allians, terapeutisk relation, arbetsallians eller terapeutiskt band. Den 

forskare som kan ha haft störst påverkan för utvecklingen av allians konceptet är Edward 

Bordin (1979) som enligt Johansson (2006) tidigt definierade begreppet. Bordin (1979) 

hävdade att terapeuten och patienten bygger enighet kring tre kännetecken: uppgiften (de 

terapeutiska interventionerna), målen (produkten av terapin) och emotionella band (hur 

tillitsfull och förtroendeingivande terapeuten uppfattas). Bordin (1979) föregick härmed 

modern alliansteori. Enligt Gilbert och Leahy (2009) råder det en generell enighet att terapi 

involverar dessa tre kärnelement, band, uppgifter och mål. Horvath och Bedi (2002) skiljer 

mellan den terapeutiska relationen och alliansen. De betraktar alliansen som ett mer medvetet 

och kollaborativt koncept bestående av flera samverkande element: empati, mottaglighet, 

respekt och skapande av en trygg miljö tillsammans med de mål man vill uppnå. Alliansen 

inkluderar även en känsla av ömsesidigt samarbete. Den terapeutiska relationen i sig själv 

anses (tillsammans med alliansen) även inkludera element från tidigare relationer för såväl 

patienten som terapeuten. Skapandet och utvecklingen av allians ses inte separerarat från de 

interventioner terapeuten använder för att hjälpa sin klient utan snarare som ett dynamiskt 

växelspel (Horvath & Bedi, 2002). Även Norcross (2010) menar att den terapeutiska 

relationen omfattar och inkluderar betydligt mer än enbart alliansen och dessa begrepp bör 

inte likställas. Under de senaste två decennierna har ett stort intresse riktats mot att mäta vad 

som är verksamt i psykoterapi. Det finns konsensus beträffande terapeutisk allians som en 

stark prediktor för behandlingsutfall i enskild terapi. Norcross (2002) summerar litteraturen 

angående prediktorer för utfall i psykoterapi och fastställer att 15% av resultatet kan hänföras 

till förväntningar och hopp, 15% till metod och teknik, 30%  till ”common factors” (vilket 

primärt involverar den terapeutiska relationen) samt 40% till omvärldsfaktorer.  

Allians kopplat till par och familjebehandling är mindre beforskat än vid enskild 

psykoterapi. Studier har dock visat att utveckling av stark arbetsallians kan relateras till 

positivt terapiutfall även i par och familjeterapi (Friedlander et al, 2006; Johnsson & 

Talitman, 1997). Alliansen är mer komplicerad när fler personer är inblandade. I 

parbehandling skapar terapeuten allians med två unika individer samtidigt. 

Relationsutbildning som ges till par inkluderar även denna komplicerade faktor: två länkade 

individer som tar emot en intervention samtidigt.  
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I en studie kring vilken roll ledarens arbetsallians har i föräktenskaplig utbildning 

(relationsutbildning) (Owen, Rhoades, Stanely & Markman, 2011) undersöktes hur variation i 

utfallet kunde tillskrivas ledarens effekt och rollen av generella terapeutiska faktorer såsom 

arbetsallians. 31 ledare och 118 par (236 deltagare) ingick i en randomiserad kontrollerad 

studie där PREP utbildning gavs. Resultatet visade att utfallet varierade baserat på de ledare 

som gav utbildningen. Ledarens arbetsallians, såsom den skattades av deltagarna, visade 

skillnad mellan ledare i förändring av deltagarnas observerade positiva och negativa 

kommunikation. Deltagarnas skattning av ledarens arbetsallians predicerade förändring såväl i 

relationstillfredsställelse som i tillit och deltagare hade bättre positiv kommunikation när de 

rapporterade starkare arbetsallians med sin ledare. Resultatet visade att ledarens effekt 

utgjorde 1,3% - 10,5% av variation i relationsutfall och 29% av variation i skattning av 

arbetsallians. I studien pekar man särskilt på att ledaren stod för en signifikant procentsats 

beträffande förändring i observerad positiv och negativ kommunikation (5,2% respektive 

4,5%) och i självrapporterad tillit till sin framtida relation (10,5%). Enligt Owen et al. (2011) 

liknar dessa storlekar dem man finner i undersökningar kring terapeuteffekt och arbetsallians i 

enskild terapi. Resultaten tyder på att det kan finnas sätt att förbättra den påverkan 

interventioner har på parrelationer genom att hjälpa ledare till en närmare allians med sina 

par. Till exempel kan ledare vara mer medvetna om parens mål för sin relation och arbeta 

aktivt för att matcha innehållet i en specifik session med dessa mål.  Ledarens interpersonella 

värme kan bland annat visas genom att visa intresse för paren före och efter undervisningen 

och genom att inbjuda till respons under sessionerna (Owen et al., 2011). Ledares förmåga att 

främja kollaborativ och målmedveten allians med par visades ha lika stor betydelse som den 

specifika metod man använde.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur familjerådgivare arbetar med PREP i sin 

yrkesutövning, hur verksam de upplever metoden, samt hur de ser på sina roller som 

familjerådgivare och PREP ledare. 

Metod 

Syftet med studien var att undersöka hur familjerådgivare arbetar med PREP i sin 

yrkesutövning, hur verksam de upplever metoden, samt hur de ser på sina roller som 

familjerådgivare och PREP-ledare. En kvalitativ forskningsdesign valdes för denna studie, 

eftersom den lämpar sig för att undersöka människors upplevelser och erfarenheter utifrån 
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deras kontext. Enligt Kvale och Brinkman (2014) söker den kvalitativa forskningen förstå 

världen från undersökningspersonernas synvinkel och formulera mening ur deras erfarenheter. 

Kvalitativa forskningsmetoder involverar systematisk datainsamling, organisering och 

tolkning (Malterud, 2001). Den analysmetod som använts i studien är tematisk analys, vilket 

innebär att data beskrivs, analyseras och struktureras utifrån ett mönster av återkommande 

teman, som finns i intervjumaterialet (Braun & Clarke, 2006). En av fördelarna med tematisk 

analys är dess flexibilitet: även om den är placerad som en realistisk/experimentell metod kan 

tematisk analys ses som oberoende av teori och epistemologi med tillämpning tvärs igenom 

ett omfång av teoretiska och epistemologiska tillvägagångssätt. Braun och Clarke (2006) 

menar att tematisk analys genom sin teoretiska frihet kan utgöra ett flexibelt och användbart 

forskningsverktyg som kan erbjuda en rik och detaljerad datamängd, samtidigt som den är 

förhållandevis lättillgänglig för nybörjare.  

Som datainsamlingsmetod för den här uppsatsen valdes semistrukturerad intervju, en 

lämplig metod för datainsamling när man vill få tillgång till och beskriva deltagarnas 

upplevelser och formulera mening utifrån deras erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2014). 

Målet med den semistrukturerade intervjun är att erhålla beskrivningar av intervjupersonens 

livsvärld och förstå innebörden av de beskrivna fenomenen. Intervjun med sina öppna frågor 

är enligt Langemar (2008) självskriven som kvalitativ datainsamlingsmetod om man är 

intresserad av människors upplevelser, tankar, känslor, reflektioner, åsikter och allt annat som 

ryms i människans livsvärld.  Intervjuaren behöver vara medveten om vad hög validitet i en 

kvalitativ intervju innebär och därmed utnyttja möjligheten att få uttömmande och nyanserad 

information (Langemar, 2008). Det viktiga är att få till stånd intervjuer som innehåller 

meningsfullt och innehållsrikt material, inte att frågorna skall vara likartade från intervju till 

intervju. Tema eller mönster i data kan enligt Braun och Clarke (2006) identifieras i en av två 

riktningar; induktiv (bottom up) eller i en teoretisk eller deduktiv (top down). Denna studie 

hade en induktiv analysprocess, vilket innebar att teman som identifierats länkades till 

intervjumaterialet. Analysen gick således från insamlad data till teman som därefter knöts till 

teori, istället för att teman styrdes av den teoretiska referensramen (Braun & Clarke, 2006). 

En översiktlig teorigenomgång gjordes innan intervjuerna och därefter en mer fullständig 

fördjupning efter att analysarbetet färdigställts. För att hålla sig så nära materialet som möjligt 

har intervjuerna inte transkriberats utan den tematiska analysen har skett utifrån 

genomlyssningar av inspelningarna. Enligt Polkinghorne (2005) innebär transkribering av 

intervjumaterialet från ursprungligt muntlig till skriftlig form att information delvis går 
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förlorad såsom intoning och språkliga nyanser. Studien har deskriptiv-explorativ kvalitativ 

design. Någon utvärdering av PREP i familjerådgivningens regi från familjerådgivarnas 

perspektiv har inte gjorts tidigare. 

Det konstruktivistiska paradigmet kan enligt Ponterotto (2005) uppfattas som ett 

alternativ till det positivistiska, detta paradigm framhåller verkligheten som konstruerad av 

individens egna upplevelseprocesser. Den hermeneutiska ansatsen inom konstruktivismen 

hävdar att mening är dold och kommer till ytan genom djupare reflektion. Denna reflektion 

kan enligt Ponterotto (2005) stimuleras av interaktionen mellan forskare och deltagare och 

genom denna interaktion kan djupare mening förstås. Här betonas att forskare och deltagare 

gemensamt skapar kunskap och upptäckter genom interaktiv dialog och tolkning. En 

essentiell aspekt av kvalitativ forskning är det inslag av subjektivitet som är en del av 

forskningsprocessen. Kvalitativa forskare betraktar datainsamlingens natur och den analytiska 

processen som grundad i subjektivitet (Morrow, 2005). Beroende på det underliggande 

paradigmet kan man arbeta med att begränsa, kontrollera eller hantera subjektivitet, eller så 

kan man omfatta det och använda det som data. Enligt Morrow (2005) är all forskning 

föremål för forskarens bias och den kvalitativa forskningen följer en tradition där implicita 

antaganden och biases görs öppet för andra. Genom reflektion och övervakning av egna 

värderingar, teoretiska kunskaper och livserfarenheter och hur dessa bidrar till 

meningsskapandet i forskningsprocessen strävar forskaren efter att i så hög grad som möjligt 

sätta denna åt sidan när så är nödvändigt. Denna reflexiva process påminner om det begrepp 

som fenomenologer benämnt som bracketing eller att sätta inom parantes. Morrow (2005) 

menar att det är angeläget att beakta de många faktorer som kan interferera med 

datainsamling och tolkning såsom forskarens emotionella engagemang i ämnen av intresse. 

Polkinghorne (2005) betonar språkets betydelse i den kvalitativa forskningen och menar att 

den erfarenhet som förmedlas genom språket inte är identisk med individens upplevelse och 

den muntliga intervjun beskrivs som en produkt skapad mellan deltagare och forskare. De 

mest värdefulla beskrivningarna är oväntade aspekter av en erfarenhet, som när dessa uppstår 

under deltagarnas berättelser, berikar datainsamlingen och forskaren bör då undersöka och 

utveckla dessa aspekter. 

Deltagare 

Studiens deltagare bestod av nio personer (fem män och fyra kvinnor) som arbetade i 

kommunal familjerådgivning. Samtliga hade lång yrkeserfarenhet: två av deltagarna hade 

arbetat två respektive tre år i familjerådgivning medan resterande deltagare hade arbetat 
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mellan 10 och 26 år. Sex av deltagarna var socionomer, två var legitimerade psykologer och 

en deltagare var socialpedagog. Samtliga hade grundläggande psykoterapiutbildning på 

psykodynamisk eller systemisk grund. Flertalet var också legitimerade psykoterapeuter med 

psykodynamisk eller familjeterapeutisk inriktning. Även andra avancerade 

påbyggnadsutbildningar förekom till exempel sexologi, handledarutbildning i psykosocialt 

arbete, specialistutbildning i klinisk psykologi och påbyggnadsutbildningar i 

lösningsfokuserat och processinriktat nätverksarbete.  Åtta av nio deltagare hade genomgått 

PREP ledarutbildning, tre av dem hade haft sin utbildning under 10-15 år, medan fem 

deltagare hade utbildat sig de senaste tre åren. Deltagarna var fördelade på fyra mottagningar i 

södra Sverige. Tre deltagare hade haft ett tiotal PREP kurser var, två deltagare hade nyligen 

avslutat sin första kurs, medan två deltagare var i slutfasen av sin första kurs. Samtliga 

mottagningar erbjöd i huvudsak en kurs per termin med plats för sex till åtta par, kursen gavs 

företrädesvis på kvällstid (fördelat på fem till sex tillfällen) alternativt på lördagar (fyra 

tillfällen). 

Material 

Intervjuguide och mobiltelefon med inspelningsfunktion. 

Procedur 

Inklusionskriterium var att deltagarna skulle arbeta med PREP i kombination med 

familjerådgivning. Författaren strävade efter att finna deltagare som hade mycket att berätta 

om området som skulle belysas (Polkinghorne, 2005). En fördel sågs i att deltagarna 

representerade såväl kursvana som ny-implementering. Kontakt togs med Sensus 

studieförbund för att få deltagarförteckning över ledare. Denna information tillsammans med 

sökning på familjerådgivningars hemsidor resulterade i att fyra potentiella mottagningar med 

pågående PREP kurser valdes ut, varefter dessa mottagningar kontaktades per telefon. En kort 

beskrivning gavs beträffande studiens syfte. Totalt kontaktades tio deltagare, samtliga tackade 

ja till att delta i studien. Överenskommelse gjordes om tid och plats för enskilda intervjuer. 

För att säkerställa att intervjufrågorna var relevanta gjordes en första pilotintervju med en av 

deltagarna, resterande nio deltagare ingick i studien. Intervjuerna genomfördes på 

respondenternas arbetsplatser. Innan inspelningen påbörjades gavs en kort orientering kring 

studiens syfte och etiska aspekter som frivillighet att delta samt rätt att avbryta medverkan. 

Denna information gavs även i skriftlig form (bilaga 1). Blankett för informerat samtycke 

undertecknades (bilaga 2). Efter intervjuerna gjorde författaren korta anteckningar om egna 
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intryck av intervjun och uppslag till idéer kring kommande intervjuer (Langemar, 2008). 

Intervjuerna varade mellan 51 och 67 minuter.  

Inför intervjuerna formulerades en intervjuguide som stöd för intervjuaren. Kvale och 

Brinkman (2014) beskriver intervjun som en aktiv process där intervjuare och intervjuperson 

producerar kunskap genom sin relation. Kunskapen produceras i ett samtalsförhållande och 

står i kontrast till en positivistisk föreställning om kunskap som givna fakta som skall 

kvantifieras. Intervjuguiden inleddes med några bakgrundsfrågor, därefter utformades fem 

rubriker som representerade temaområden. Under varje område fanns förslag på frågor som 

kunde ställas under intervjun. Målsättningen med utformningen var att om möjligt gå från en 

abstrakt till en konkret nivå. Intervjuguiden testades i pilotintervjun och i slutet av denna 

intervju ägnades en längre stund åt att fråga efter relevanta områden som inte berörts. När 

pilotintervjun var genomförd gjordes några mindre justeringar i intervjuguiden; en rubrik 

omformulerades och två underfrågor lades till. Den slutgiltiga intervjuguiden innehöll 

följande områden: Att arbeta med PREP, Rekrytering, Metoden, Preventiv metod/terapi, samt 

Alliansbegreppet. Målsättningen var att varje temaområde skulle täckas av i samtliga 

intervjuer, men med fri ordningsföljd. Författarens avsikt under intervjuerna var att ställa så 

öppna frågor som möjligt samt efterfråga konkretiseringar och exempel. Samtliga intervjuer 

avslutades med frågan om vad man skulle vilja lägga till eller ta bort i PREP. Slutligen 

ställdes också frågan om det fanns något som vi inte berört som deltagaren ansåg viktigt att få 

med, detta för att inte gå miste om värdefull information. 

När samtliga intervjuer genomförts, kodades de nio inspelningarna och två intervjuer 

valdes slumpmässigt ut för vidare analys. Det första steget i analysarbetet var en 

genomlyssning där intressant och ofiltrerat material kort antecknades. Därefter gjordes 

ytterligare en genomlyssning och några idéer lades till, detta för att följa Braun och Clarke 

(2006) som rekommenderar att koda för så många potentiella teman som möjligt. Ur 

materialet valdes tio teman som ansågs meningsbärande. För att stärka metoden och dess 

reliabilitet, lyssnade även en av handledarna (NE) igenom de två slumpmässigt valda 

intervjuerna och skrev ner förslag på teman. Dessa teman jämfördes med författarens, varav 

sex teman sammanföll. Efter en diskussion valdes nio teman. Dessa teman skrevs ner och 

namngavs, varje tema fick ett eget pappersark. Nästa steg var att lyssna igenom samtliga nio 

inspelningar, kvantifiera hur många respondenter som talade om temat och utsagor skrevs ner 

som var belysande för sitt tema. I de flesta fall genomlyssnades dessa inspelningar endast en 

gång, men i något fall gjordes ytterligare en genomlyssning för att säkerställa att relevanta 
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utsagor inkluderats. Författaren eftersträvade att hitta de utsagor som kunde belysa så stor 

spännvidd som möjligt och som fångade relevanta aspekter av sitt tema. De nio teman som 

valdes utgör studiens resultat och valdes då de ansågs relevanta utifrån studiens 

frågeställningar. Slutligen sammanställdes en detaljerad analys med beskrivande utsagor. I 

vissa fall har små justeringar av citaten genomförts i syfte att öka läsbarheten och i något fall 

för att bibehålla deltagarnas anonymitet. Dessa justeringar har inte påverkat innebörden i 

utsagorna. 

Etiska överväganden 

I undersökningen följs Vetenskapsrådets riktlinjer utifrån informationskrav, samtyckeskrav 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Deltagarna informeras muntligt samt får en kortfattad 

skriftlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt (bilaga 1). I den skriftliga 

informationen framgår att deltagandet är frivilligt med rätt att avbryta sin medverkan vid 

vilken tidpunkt som helst. Formulär för samtycke lämnas till samtliga deltagare (bilaga 2). 

Allt material behandlas konfidentiellt och deltagarna skall inte kunna identifieras. Bandade 

intervjuer kodas och innehåller inga personuppgifter. Ingen ersättning eller andra förmåner 

utgår. 

Resultat 

Analys av intervjumaterialet resulterade i nio teman: Att arbeta med den friska relationen, hur 

tänker vi kring rekrytering, PREP och parterapi skapar olika kontext, PREP i terapirummet, 

kurser färgas på olika sätt, att befinna sig i gränslandet, den terapeutiska eller den 

pedagogiska alliansen, skapa förtroende och trygga ramar, den svenska anpassningen. I de 

citat där både deltagarens och intervjuarens utsagor ingår har deltagarens utsaga markerats 

med ett D och intervjuarens med ett I. Kvantifieringen benämns på följande sätt: med enstaka 

eller någon deltagare avses en till två, med flera deltagare avses tre till fem med flertalet 

avses sex till åtta, samtliga avser nio. 

Att arbeta med den friska relationen 

Flera deltagare påtalar att kurserna med sin förebyggande och relationsvårdande inriktning 

tillför en värdefull omväxling i det dagliga arbetet med familjerådgivning. Här får deltagarna 

komma i kontakt med par som inte efterlyser parterapi och utföra arbetsuppgifter som 

vanligen inte ingår i deras arbetsuppgifter. Detta bidrar till en ökad arbetstillfredsställelse 

vilket följande citat beskriver: 
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Det är ett trevligt ombyte att inte vara problemorienterad utan få vara… lite mer befinna sig 
i… här och nu och framåt utan att det egentligen skall finnas någon problemlösning i 
grunden, det tycker jag är ett trevligt avbrott. 

Det är roligt, det är kul och det bryter av från det vanliga arbetet… det är viktigt att få in 
något annat. 

En deltagare beskriver glädjen i att vid första kurstillfället låta paren ägna sig åt övningar i 

kursmaterialet då man fokuserar på att samtala om vad man tidigt i relationen fastnade för hos 

varandra, tillbakablickar som oftast inte ryms i vardagen. Deltagaren märker vid dessa 

tillfällen hur bra människor mår av övningarna: 

Det är så roligt att göra de övningarna. Att prata om förälskelse och kärlek (…) Jobbar man 
då som familjerådgivare, som jag gör, så är det otroligt roligt att få fokusera på vad som 
fungerar liksom… Det blir en väldigt bra balans till det här jobbet. 

Deltagaren upplever en kreativitet i att få fokusera på vad som fungerar bra i relationer och 

där kan också erfarenhet från familjerådgivningen omsättas till kurserna, vilket är en 

erfarenhet som beskrivs som en tillgång och en grund att stå på i arbetet med PREP. En annan 

deltagare beskriver tillfredsställelsen i att få utrusta unga människor med verktyg och på så 

sätt tidigt möjliggöra för utveckling av positiva kommunikationsmönster och stärka parens 

förmåga att skapa goda och stabila relationer. Flertalet beskriver arbetet med kurserna som en 

positiv och meningsfull insats för en viktig målgrupp. Utöver kursens metodinnehåll beskriver 

flera respondenter hur de par som anmäler sig till relationskursen får en kraftfull hjälp genom 

sitt val att avsätta tid och därmed förutsättningar att stanna upp i relationen. En deltagare ger 

uttryck för detta med följande utsaga: 

Vad som är en jättestor poäng i det är, inte minst för småbarnsföräldrarna, är ju det här att 
få ett avgränsat planerat möte… det är bara vi två, telefonen ringer inte… det har jättestor 
betydelse. 

Någon deltagare beskriver svårigheten att få tiden att räcka till för den förberedelse och 

samordning som krävs inför kursarrangemangen när den ordinarie verksamheten dominerar 

arbetsdagen. Här finns en klassisk konflikt mellan det mer akuta flödet av ärenden som lätt 

tränger undan det förebyggande arbetet, där de preventiva uppgifterna per definition kräver en 

aktiv prioritering av tidsmässigt utrymme.  

Hur tänker vi kring rekrytering 

Inför kursarrangemang krävs förberedelser som i stort hanteras på likartat sätt. De vanligaste 

sätten att rekrytera par sker via internet. Information om kurserna och anmälningsformulär 

finns fortlöpande på de kommunala hemsidorna alternativt på familjerådgivningarnas egna 
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eller via Sensus hemsidor. Vanligt är också att man via den utåtriktade verksamheten med 

besök i föräldragrupper, på familjecentraler och i mödrahälsovård informerar om kurserna 

vilket genererar anmälningar. Någon har informationsmaterial utlagt på vårdcentraler och 

andra offentliga mottagningar. Ibland har det förekommit reportage och tidningsartiklar i 

lokala tidningar. I samband med att PREP implementerats i verksamheten vittnar man om 

vissa igångsättningssvårigheter, men efterhand som kurserna blir alltmer etablerade ökar 

efterfrågan och kurserna fylls utan svårighet. När kurserna blir en etablerad del av utbudet 

sker en naturlig rekrytering med rekommendation från tidigare deltagare. En mottagning 

kontaktar de par som anmält sig och gör en telefonintervju med hjälp av ett frågeformulär. En 

av familjerådgivarna vid denna mottagning beskriver detta: 

Alla som vill gå ringer vi upp och gör en telefonintervju med, för att kolla av att de inte 
behöver familjerådgivning, eftersom många hittar det på familjerådgivningens hemsida… Så 
att folk som inte är i för mycket konflikt… för det blir inte bra alltså. (…) De intervjuerna vi 
har innan är jätteviktiga tycker jag. Man måste möta varje par där de är, man måste ha 
någon koll på var de befinner sig. Det skulle kunna förstöra en hel grupp om man får med 
några som är i alldeles för dåligt skick. 

Denna mottagning har genom sin telefonintervju en aktiv hållning där man med hjälp av sina 

frågor bedömer om paren uppfyller kriterierna för att gå kursen, i de fall man gör 

bedömningen att paren har större svårigheter vägleder man dem att istället gå i 

familjerådgivning. Vid resterande mottagningar har man inte som rutin att ställa frågor till 

paren, men flera ringer upp och förtydligar inklusionskriterierna. Genom att ge information 

låter man deltagarna selektera sig själva. Samtliga mottagningar är eniga i att det inte är 

lämpligt att rekrytera par från den egna verksamheten. 

Erfarenheterna har varit att man skall vara väldigt försiktig med att, så att säga, rekrytera 
par från familjerådgivningsverksamheten. Det är så uppenbart att de behöver någonting 
annat (…) de klarar sig inte själva ute i samtalsrummet. 

Flertalet av deltagarna beskriver sina erfarenheter kring vilka par som söker sig till kurserna 

på likartat sätt, grupperna har relativt stor åldersspridning, men med tonvikt på yngre par som 

inte varit tillsammans så länge. 

Det är alltid något lite äldre par (på kursen)… faktiskt upp emot 50-60 där barnen kanske 
flyttat hemifrån… liksom som en omstart där man lämnat barnaåren bakom sig. Sen är det 
mycket småbarnsföräldrar ändock. 

Vid en av mottagningarna är målgruppen för kursen mer uttalat riktad mot barnfamiljer och 

nyblivna föräldrar. Vid denna mottagning har kursen varit etablerad sedan många år tillbaka 
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och deltagargrupperna mer homogena än vid övriga mottagningar. Med detta finns en 

medveten förebyggande hållning som uttrycks på följande sätt: 

Det här (kursen) skall ju vara någonting som kommer som en starthjälp i ett förhållande. Inte 
någonting som kommer när man etablerat mönstren alldeles för mycket. Hur motiverad man 
än är att bryta mönster, får man svårare att göra det när man skall gå i kast med dem när de 
är så etablerade (…) man måste hålla ögonen på att det inte blir destruktivt. 

Vid vilket skede ett par har störst behållning av att lära sig de verktyg kursen kan ge, 

resonerar man delvis olika om. En deltagare gör följande reflektion som motvikt till 

ovanstående citat: 

Kursen, även om den vänder sig till ganska nya par, så ser vi ju att det är ingen nackdel att 
man levt ett antal år tillsammans (…). En hel del av de här sakerna som handlar om 
varningssignaler är ändå… behöver på något sätt vara upplevt alltså (…). Är man väldigt ny 
och väldigt kär så… nja. 

Denna deltagare menar att man behöver ha bildat sig egna erfarenheter av negativa mönster 

för att kunna ta till sig materialet och ha nytta av det. 

PREP och parterapi skapar olika kontext 

I samtliga intervjuer framkommer att det arbete man gör på kursen och i parterapin sker på 

olika nivåer. Kursen är generell, preventiv och pedagogisk, vilket förutsätter att paren är 

tillräckligt stabila för att kunna utföra arbete på egen hand. En deltagare uttrycker detta: 

Det är en studiecirkel det handlar om… utgångspunkten för att gå kursen är ju att man inte 
har för stora problem (…). Man behöver klara av att härbärgera det som behövs för att göra 
ett… göra någon form av jobb själv utan att det finns någon där och täcker upp hela tiden. 
Det är därför stabilitet behövs, annars tillgodogör man sig inte och det skapar, det kan skapa 
oroskänsla… för det blir lite… om det blir för skört i ett par så märker man det, det smittar, 
det blir inte så bra för någon. 

I parterapin arbetar man på specifik, behandlande nivå med par som söker med konkreta 

problem, ofta har man svårighet med samspel, i kommunikation och tillit där behoven kan 

vara relativt akuta. En deltagare beskriver hur skillnaden mellan den generella och den 

specifika nivån kan te sig: 

Man normaliserar det (i kursen)… att de flesta par hamnar i det här, det är inte farligt och nu 
har vi metoder för att liksom överbrygga det (…). Man gör det så det inte blir så 
problemorienterat, man fastnar inte i det som… När vi sitter här och har parterapi så blir det 
ju lite mer problemorienterat och man kan fastna i tunga bitar. Det blir tyngre många gånger, 
mer drama, mer förtvivlan. I kursen blir det mer att man boostar det som är bra… PREP är 
väldigt relationsboostande. 

Samtidigt framkommer att det finns en begränsning i kursens pedagogiska upplägg: 
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Det känns ibland när man har PREP att det är lite väl, går lite väl hurtigt fram. Att man 
undrar på saker som jag tänker, att det här är väl inte rimligt att de… att det skall landa (…). 
Att det blir ju väldigt ytligt och lite väl kanske… lättsamt ibland kan jag också känna. Att jag 
vet att det här är svårare än så här… Hur skall det kunna grunda när man gör det på det här 
korta sättet. 

Deltagaren pekar här på risken att förmedla undervisning med det goda syftet att stärka 

relationen genom att fokusera på vilka friskfaktorer som behövs för en bärande och livskraftig 

relation, men att paren kan uppleva misslyckande om de inte lyckas med detta. En annan 

deltagare ger en liknande reflektion kring dubbelheten med kursupplägget. 

En begränsning, fast det ingår ju i att det är pedagogiskt… ibland känns det ytligt (…). 
Intellektuellt och teoretiskt… så pratar man om känslor, men fördjupar inte på det sättet, det 
är också svagheten… men det hör ju inte heller hemma där. 

På PREP finns det inte utrymme att fördjupa frågor, vilket inte heller är syftet. Däremot kan 

bredden ses som ett ”smörgåsbord” att plocka ur. En deltagare reflekterar över övningarna 

som inte hinner fördjupas: 

I och med att det är så mycket som skall med så är det klart att… det finns ju ingen möjlighet 
att gå tillbaka så att säga… och jobba vidare med någonting. Man kör ju bara på. Det är ju 
en kurs helt enkelt. Det är ju inget terapeutiskt samtal, detta. Det får man ju komma ihåg både 
som PREP ledare och som deltagare. Det kommer att vara otillfredsställt, det kommer att 
vara ofärdiga diskussioner och man får stå ut med att det blir ofärdiga diskussioner.  

På kursen arbetar man även på en gruppnivå där människor i olika åldrar delar ett 

sammanhang. Flera deltagare uppehåller sig kring gruppens dynamik och hur den kan 

användas, samt gränserna för vad som kan delas i den större gruppen. En av dem som 

reflekterar kring detta, uttrycker att rutin och erfarenhet som ledare gör att man vågar bjuda in 

gruppdeltagarna att bli mer aktiva: 

Även om man kommer som par och skall jobba själv… så blir det ändå att man samlas i 
grupp och använder gruppen – det ger mycket. Det blir lite roligare också, vi var väl lite 
försiktiga i början (...) sista omgången vågade vi mer och satte tonen direkt… Man hittar 
formen efter ett tag, sista gången då blev det ett annat flyt. Det ger mycket när gruppen 
kommer igång. 

Även om kursen inte är en gruppverksamhet i vanlig bemärkelse utan en parkurs så menar 

man att det blir onaturligt att inte använda gruppen i någon form, svårigheten är att avgöra var 

gränserna går för det personliga delandet. 

PREP i terapirummet 

Samtliga deltagare använder moment och inslag från kursupplägget i sin verksamhet som 

familjerådgivare. Det psykoedukativa arbetet ses som ett värdefullt ben i verksamheten och 
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här kommer delar av PREP materialet till användning för att till exempel medvetandegöra 

destruktiva mönster och varningssignaler i kommunikationen. Flera deltagare nämner den så 

kallade problemlösningsmodellen som ett användbart verktyg liksom samtalsövningar från 

materialet. Området händelser och teman kan i terapisituationen vara till hjälp för att 

benämna och fördjupa specifika problemsituationer.  De verktyg som efterfrågas av par i 

terapi uttrycks av en deltagare på följande sätt: 

Materialet i sig är väldigt användbart tänker jag, både utifrån, naturligtvis, i kursen så … 
PREP kursen, men även delar att ha med på mitt vanliga arbete här. Det känns som verktyg. 
Många säger när de kommer: vi vill ha verktyg, säg någonting, ge någonting, vad är det vi 
skall göra? (…) Det här är ju en del där det går att ta fram något konkret… det är också det 
många frågar efter. 

Den mest framträdande interventionen som flertalet av deltagarna använder sig av i 

familjerådgivningen är kommunikationsövningen tala-lyssna.  Flera deltagare nämner att 

övningen delvis inte är ny, varianter på kommunikationsövningar har man arbetat med under 

lång tid. Det som tillförts med tala-lyssna metoden beskrivs med följande citat: 

Det här att återge (vad den andre säger)…så har inte jag gjort…Vi har haft en massa olika 
slags samtalsövningar (….) men det här att återge har jag börjat göra mer av…och det är ju 
väldigt kraftfullt. 

Tala-lyssna övningen är väldigt effektiv om personerna anstränger sig för att följa det som… 
de regler som gäller. Följer man reglerna kan man inte undgå att man måste stanna till och… 
vad är det som händer? Vad är det den andre säger och vad är det jag uppfattar… och vad 
skall jag göra med glappet? 

Med ovanstående citat beskriver deltagaren hur kommunikationsövningen kan bli ett effektivt 

sätt att utveckla dialogen med hjälp av aktivt lyssnande och regler som gäller båda. En annan 

deltagare har försökt använda tala-lyssna metoden men upplever den onaturlig: 

Tala-lyssna är inte min favoritmodell. Jag har försökt använda mig av den (…) och föra in 
den i pararbetet. Jag tyckte sällan att det där landade så bra i det långa loppet (...) jag förstår 
idén med det, men ibland så tycker jag formen för samtal blir alldeles för konstruerad (...) den 
blir lätt mekanisk i min smak. 

Deltagaren beskriver svårigheten i att få till stånd ett levande samtal med denna 

kommunikationsform. En annan deltagare beskriver teknikens idé på följande sätt och menar 

att det är bra att människor får det lite svårare med vissa delar eftersom det tyder på att det är 

ett nytt sätt att tänka: 

Tala-lyssna är ju en väldigt medveten metod…lite styltig…men det är ju också meningen att 
den skall vara det för att man skall förstå vad man gör…Den är suverän, det är en kraft i den. 
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I flertalet av intervjuerna berör respondenterna vikten av att arbeta eklektiskt för att möta de 

par som söker hjälp, efter deras specifika behov. Samtliga mottagningar har pågående eller 

tidigare genomgången grundutbildning i EFT (Emotionally Focused Couple Therapy) och 

modeller ur denna metod används i det terapeutiska arbetet. Här bryts och möts perspektiven 

med kognitivt beteendeinriktade metoder som PREP och de olika metoderna beskrivs gå hand 

i hand vilket ger bredd i arbetet. En deltagare sammanfattar och illustrerar detta med följande 

citat: 

En del par är ju sådana, att de….de trivs ju bäst när man är i ”huvudet” och andra trivs bäst 
när man är i ”magen” eller i känslan (….). Ju bredare box jag har med grejer desto bättre 
hjälp blir det ju….. och faktiskt blir det ju ganska bra tillfredsställelse för mig….ju mer jag 
kan hjälpa till (….). Det är ju inte så att paren som sitter här skall passa in i min mall. 

Deltagaren beskriver vikten av att vara flexibel med metodval utifrån frågeställningen vad de 

par som söker hjälp behöver. Med en del par kan man arbeta med anknytningsbaserade 

metoder och känslor, till andra par når man fram med kognitivt inriktade uppgifter, en del par 

vill ha både och. Människor är olika; alla par efterfrågar inte verktyg för att handskas med 

konflikter och problem, utan vill arbeta med andra reflektioner kring sin relation. 

Kurser färgas på olika sätt 

I samtliga intervjuer framträder en tydlig bild där deltagarna samstämmigt talar om PREP 

som ett mycket gediget, väl genomarbetat och i forskningen förankrat material. Utifrån 

materialet har man på samtliga mottagningar ägnat en väsentlig mängd tid åt förberedelser i 

form av planering av kursupplägg, hur de olika delarna i materialet sätts samman, men också 

vilka övningar man väljer ut och vad föreläsningarna skall innehålla. Manualen följs i sin 

helhet, men med olika betoning på de delar som man uppfattar särskilt angelägna. De teman 

som samtliga respondenter lägger mest vikt vid är det man ser som kärnan i materialet och 

som bygger på kommunikation och problemlösning. Även de delar som benämns 

underliggande teman samt förväntningar och roller ser man som viktiga och användbara.  

Hur man kokar ihop det blir ju väldigt eget. Vi har lagt till saker som vi tycker passar in (…). 
Vi fokuserar väldigt mycket på problemhanteringsmodellen och tala-lyssna skulle jag säga… 
och så det i början (varför blev vi ett par). 

Ett tema som det finns önskan om att förbättra och utveckla är temat om sex och sensualitet. 

Flera deltagare menar att det är positivt att det ingår, men någon anser det innehållsmässigt 

tunt och en av dessa uttrycker det särskilt tydligt:  
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Ett avsnitt som skulle behöva vara mycket, mycket bättre är det om sensualitet och sex. Det 
gör jag om ganska ordentligt.  

De senare delarna av materialet som bland annat berör förlåtelse och försoning, värderingar 

och livsåskådning, hängivenhet och förpliktelse samt humor, lek och glädje har deltagarna 

mer skilda uppfattningar om och åsikterna går isär. Någon beskriver att det är bra att 

materialet är brett och berör många stora livsfrågor, medan flera problematiserar kring att 

dessa teman inte är helt okomplicerade vilket man får förhålla sig till. En deltagare beskriver 

sitt förhållningssätt på följande sätt: 

Där är ju friheten med materialet. Hur mycket man trycker på dem (de olika teman) eller vad 
man gör av det (…). Alla skall vara med, okej, för det är så i materialet och det står att det 
ska vara med, men sen är det upp till oss vad vi gör av det… så att vi kan ju trycka mer eller 
tona ner eller ta mer övningar, ta mindre… alltså… där gör vi så att vi är bekväma. 

Någon uppskattar de områden som beskrivs som existentiella och formulerar detta i följande 

utsaga: 

Utifrån familjerådgivningskontexten så är det jättebra att det är en självklarhet att de här mer 
existentiella… förlåtelse och försoningsteman, alltså det som också rör en mer existentiell 
nivå… finns. För det tänker jag att vi inte riktigt har lika mycket utbildning på… det tillför 
något. Genom att man är i de temana på kurserna, så tillför det mig något som terapeut 
också, som jag har glädje av i terapirummet 

Den generella uppfattning som finns och som kommer fram i samtliga intervjuer är att man 

måste göra materialet till sitt eget och färga det på ett personligt sätt, utan att det därmed får 

förändra PREP konceptets helhet. Att kurserna delvis blir olika ser man inte som något 

problem: 

Ja, men självklart att det blir olika… alltså… det är bra att det är ett material och att man 
skall hålla sig till det, så… men det är klart att det blir olika kurser beroende på vad vi som 
ledare har för bakgrund och vilka vi är också… vad är problemet? Det kommer att ta sig lite 
olika gestalt, javisst. 

En intervjudeltagare betonar vikten av att PREP konceptet som helhet inte förändras: 

Ja, vi färgar personligt, men vi tar ändå med allt. Tar man bort någonting, då måste man 
också ta ansvar för att man gör någonting som egentligen förändrar hela kursens upplägg 
såpass mycket att man börjar påverka… är det här fortfarande PREP eller är det någonting 
annat. 

Någon deltagare reflekterar över de eventuella skillnader i kursinnehåll som hör samman med 

vilka arrangörer som står bakom kursen och tror att kursen, när den ges i kyrkans regi och 

sammanhang, får en annan betoning på vissa teman.  
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Att befinna sig i gränslandet 

Trots att PREP har ett friskvårdande perspektiv har samtliga intervjudeltagare erfarenhet av 

par som deltar i kursen med större svårigheter än vad denna är avsedd för. Flertalet vittnar om 

att denna situation inträffar vid nära nog varje kurstillfälle och där minst ett av paren har svårt 

att göra övningar och arbete på egen hand eftersom de fastnar i destruktiva konfliktmönster. 

Även den mottagning som använder intervjuformulär i samband med anmälan har denna 

erfarenhet. Vid de moment då man som kursledare går runt i rummen för att coacha och 

vägleda paren i metoden, uppstår en situation som kan utgöra en professionell utmaning. 

Ämnet för temat berör detta professionella gränsland och hur deltagarna separerar sina skilda 

roller, terapeutrollen och cirkelledarrollen. Samtliga deltagare har en tydlig medvetenhet kring 

sina skilda roller och man har återkommande diskussioner med varandra inom 

arbetsgrupperna i denna fråga. Att balansera mellan de två rollerna upplevs av flertalet som en 

svårighet: 

I början tyckte jag nog att det var det som var det svåraste momentet, så var det… att få syn 
på så mycket … men det skall jag inte in och pilla i… det var svårt i början. 

Någon beskriver efter sin första kurs att det inte varit några svårigheter att hålla sig till den 

pedagogiska rollen. En annan deltagare beskriver med följande utsaga sin tydliga 

gränsdragning när parterna tagit position mot varandra och konfliktnivån är alltför hög: 

D: Det märks på stämningen när vi kommer in (i rummet)… när det upprepats några 
gånger… då frågar vi; hur mår ni tillsammans? Är det inte så att ni behöver lite mer än det 
här kan ge?  
I: Slutar man kursen då? 
D: Man slutar kursen och börjar i familjerådgivning. Vi har varit väldigt noga med att inte 
dubbelköra. 
I: Ser du någon risk med att ha dubbla roller? 
D: Nej, inte så länge man håller gränserna (…). I början var det svårt, men nu är jag så 
inkörd i det så nu är det inte svårt alls. Det handlar ju om på vilken nivå man går in mot 
saker och hur tidigt man markerar att det här är ingen terapi, utan det här är ett 
kurssammanhang. (…). Det är en nivåskillnad och den måste man vara väldigt… bli väldigt 
observant på att arbeta fram (…). Jag erbjuder inte någonting som är ett mellanting mellan 
det ena eller andra, utan då erbjuder jag familjerådgivning. 

Den ovan citerade deltagaren menar att uppgiften som ledare i dessa situationer är att 

informera och vägleda paren till terapi. Flera deltagare hanterar balansgången mellan rollerna 

på ett lite annorlunda sätt. En respondent beskriver sin hjälp till paren på följande sätt: 

När vi går in till paren, det vi ger ifrån oss där. Då är vi ju inne och tafsar lite grand på 
gränslandet, det är vi… Det är någonting i … alltså… där det blir att jag kan ge mer… 
infallsvinklar, så skulle jag vilja säga det. Men inte så mycket vara kvar och följa upp och 
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göra jobbet. Jag kan ge dem lite mer än bara själva metoden… alltså när jag ser, där hände 
det något, där hängde det upp sig (…). Jag ger en del sådan input. 

Med citatet ovan beskriver deltagaren att hjälp erbjuds till en viss gräns. Någon deltagare går 

lite längre och väljer att gå in i terapeutrollen för en kort stund, men berättar detta för paren. 

En svårighet som beskrivs är att många par kan vilja att ledaren lägger sig i mer och det är då 

svårt att avstå de interventioner man hade kunnat ge. Någon deltagare beskriver svårigheten 

när ett par i den nyligen avslutade kursen inte kom vidare med sina övningar: 

När vissa par uppenbart fastnar i sitt mönster av konflikt, då kan vi givetvis låta bli att låtsas 
om att vi gör det här hela tiden varje dag… och bara återfokusera på kursen, eller kan vi 
göra som vi faktiskt valde göra… att gå in och försöka hjälpa dem genom att ta något från 
den andra delen (parterapin) (…). Vi väljer att göra det avsteget utifrån yrkesetiskt 
övervägande. De är inte betjänta av att fastna (…). Vi har (på ledarkursen) rekommenderats 
uppmana folk att välja något annat, men vi valde att inte väja för det utan försökte hjälpa dem 
igenom det som var det faktiska problemet. 

Ovanstående citat beskriver svårigheten att välja ett mindre laddat problem, när likartade 

mönster upprepas oavsett vilken övning paren arbetar med. Deltagaren ovan anser att det inte 

alltid går eller är nödvändigt att separera rollerna, men det betyder därmed inte att man 

kommer att ägna sig åt att göra terapi under rubriken ”PREP”. Dock vill man använda sin 

kunskap när så blir nödvändigt. Flera deltagare påpekar att olika personliga stilar som terapeut 

påverkar hur man förhåller sig till rollerna och hur lätt eller svårt man har att skifta mellan 

dessa. Någon reflekterar över att man på PREP ledarutbildningen fått lära sig att inte 

presentera sig som familjerådgivare för att betona cirkelledarrollen. Denna rädsla anser man 

nu efter sin första kurs vara obefogad, en relationskurs kan inte vara opersonlig menar man. 

Det innebär att man vid nästa kurs kommer att vara mindre försiktig, såväl med den egna 

presentationen, som med hur man bjuder in gruppen att presentera sig. 

Den terapeutiska eller den pedagogiska alliansen 

Detta tema rör intervjupersonernas berättelser kring betydelsen av allians i arbetet med PREP 

respektive arbetet i familjerådgivningen. Alla intervjuer har berört frågeställningen och 

samtliga deltagare beskriver alliansen som en viktig aspekt i båda verksamheterna, om än på 

olika sätt. I följande utsaga ger en deltagare sin bild av hur alliansen ser ut i PREP. 

I: Har du tänkt på alliansen som PREP ledare? 
D: Ja, jag har tänkt på det… och tänker att det är, att jag känt att det är väldigt viktigt här 
också. Att ha allians och att de skall känna att vi är… mötande och inkännande personer som 
möter dem. Och även om det här är en gruppsituation (…) så är det viktigt att vi är varma 
och mötande, kännande och lyssnande… välkomnande! 
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Med citatet ovan beskriver deltagaren det känslomässiga klimat som kan bidra till att bygga 

upp allians med paren och att man som ledare blir bekräftande och lyssnande. En annan 

deltagare beskriver vikten av att skapa en välkomnande atmosfär genom trivseln i den yttre 

miljön, hur man ställt i ordning rummet med eget cafébord för varje par och bjuder på 

smörgåsfika. Flera deltagare berör den allians som skapas i föreläsningssituationen, vilket 

beskrivs med följande utsaga: 

Alliansen… man får ju en liten annan ingång. För alliansen skapar man ju kanske egentligen 
på sitt sätt att presentera sig när man håller minidragningarna inför varje tema (…). Möter 
jag ett par (i terapin) är det en typ av allians. I föredraget i gruppen skapar jag en annan typ 
av allians… inte på samma nivå, men en allians försöker man väl alltid forma. Det är ju den 
alliansen jag formar när jag har presenterat ett tema, som kommer till att avgöra hur jag blir 
mottagen när jag går runt i rummen och skall vägleda paren… och mitt sätt att vägleda paren 
kommer sen att påverka hur intressant jag blir när jag skall presentera nästa tema.    

Deltagaren beskriver med citatet ovan den positiva växelverkan som kan bygga allians och 

förtroende. Flera deltagare betonar att det man säger och gör första gången och hur man 

inleder kommer att sätta tonen. Man behöver få med sig kursdeltagarna för att kursen skall ge 

resultat. En deltagare nämner det faktum att man valde att göra ett så stort förarbete som en 

del i det som påverkar alliansen. Flera berör den allians som sker mellan två ledare som håller 

kursen tillsammans, att man är samspelta och trygga med varandra. Någon nämner att 

ledarparets samspel utgör en modell för gruppen och hur olikheter hanteras. En av deltagarna 

beskriver samarbetet med sin kollega som en av de viktigaste alliansfaktorerna. 

Den enda alliansen egentligen som jag bekymrar mig om är ju den med x (ledarkollegan). Att 
vi känner att vi är fria… stöttar och hjälper varandra (…). Sen… vi har ju en allians (med 
gruppen) på så sätt att vi har lärare/elevförhållande. Vi menar ju att vi kan det här och det 
kan inte de. I alla fall inte på det här sättet (…). Vi sätter agendan… kommer in och frågar, 
hur går det? Fungerar metoden?   

Deltagaren menar att alliansen som skapas på kursen sker på en annan nivå än i parterapin. 

Samtliga deltagare beskriver att det är en skillnad på vilken allians som är nödvändig i terapin 

och på kursen och detta hör till de olika rollerna. I parterapin kommer man närmare paren och 

har längre tid tillsammans. En deltagare beskriver sig som mer aktiv i parterapin och paren får 

där se mer av hur deltagaren arbetar. Någon beskriver olikheterna på följande sätt: 

Som terapeut eller familjerådgivare så tror jag att alliansen är 100 % nödvändig. Pratar jag 
om alliansen i själva kursen… så finns det ändå en allians med PREP materialet och 
varandra inom paret. Om någon inte gillar mig, så kan de ändå arbeta med materialet (…). I 
terapin… har man inte tillit till mig som terapeut kommer vi inte att komma någonstans. 
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En annan deltagare upplever sig ha mer mandat att gå in i parterapierna och närmar sig paren 

på kursen på ett mer försiktigt sätt: 

Jag närmar mig paren mer försiktigt… försöker vara inkännande där… Ännu mer följsam. 
Jag är lite försiktigare med PREP paren. 

Vid flera intervjuer beskrivs det annorlunda förhållningssättet på kursen som lite friare; man 

kan använda humor och det kan vara skönt att hålla mer distans än man gör i det dagliga 

arbetet. En deltagare nämner att intoningen i gruppen kan försvåras eftersom man har mindre 

kännedom om var och en, samtidigt som detta också kan vara en fördel genom att man inte 

behöver vara lika aktiv. 

Skapa förtroende och trygga ramar 

Samtliga intervjupersoner berör direkt eller indirekt trygghet på olika nivåer som en 

förutsättning för att skapa förtroende och förmedla trovärdighet i sina budskap. En aspekt som 

lyfts fram i flertalet intervjuer är PREP-materialets gedigna grund; att metoden är väl 

genomarbetad liksom att den tillför ordning och struktur. Genom att kursledarna litar på 

materialet förmedlar de trygghet till sina deltagare och kan vara mer flexibla i sin roll: 

Grunderna finns i materialet. Då har man hela tiden den grunden i ryggen. Då kan man vara 
mer spontan. Jag har blivit tryggare med tiden, mer avslappnad i min roll. 

Flera respondenter nämner betydelsen av att arbeta med sig själva och utveckla 

självkännedom i syfte att skapa trovärdighet. Några av ledarna berättar att de antingen själva 

har deltagit i PREP eller har för avsikt att göra det. Detta för att få egen erfarenhet av kursen 

och förkovra sig som ledare. Vikten av att ha integrerat materialet på ett personligt sätt 

illustreras med följande utsagor: 

Jättemycket handlar om… det som behövs som PREP ledare att man är bekväm i sig själv… 
att vara integrerad och trygg i det (…) förtroendet skapas mycket utifrån att man förmedlar 
en trygghet, att jag har integrerat det här. 

Flera deltagare beskriver den terapeutiska kompetensen som en viktig faktor för att skapa 

förtroendefulla band med paren, någon beskriver detta med följande citat: 

Jag tror också de (paren) tycker att det är en trygghet att veta att vi är familjeterapeuter… vi 
vet vad vi pratar om … så det tror jag är en styrka.  

En annan deltagare beskriver på liknande sätt den terapeutiska rollen som trygghetsskapande 

för kurssammanhanget: 
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Det förmedlar en trygghet… att vi finns där som en resurs om de behöver oss (…). Vi är här 
med hela vår kunskap, men det är ingen terapi. Att de skall känna att de kan använda oss. 

Intervjupersonen ovan resonerar kring att parkursen skiljer sig från andra studiecirklar genom 

att den berör känslomässiga frågor i nära relationer, vilket kan innebära ett visst behov av 

stöd. Ytterligare en deltagare beskriver med följande citat hur den erfarenhet man besitter som 

familjerådgivare är till hjälp i att skapa trygga ramar: 

Om någon skulle börja berätta för mycket (i gruppen) så bromsar jag det… för mig är det rätt 
så självklart att jag använder färdigheter som jag har i mitt dagliga jobb… Hur man stoppar 
någonting utan att människor känner sig fel eller avvisade (…). Det handlar om de trygga 
ramarna, i den stora gruppen är det den här kontexten. 

Någon deltagare berör i intervjun hur trygga ramar skapas genom att kunna avstå att 

intervenera: 

Det finns ju en risk att man väcker till liv saker som gör det värre… Det funderar jag på när 
människor har sådana här kurser som inte har utbildning till det… det tror jag är en risk. En 
del av övningarna… vad paren fastnar i (…). Då sitter de själva med något som kan bli 
känsligt och kan göra det värre än det var innan. Det är i själva övningarna….Risk att saker 
kommer upp på bordet som lämnas där. Vissa saker skall man inte dra igång (…) det är inte 
bra, för då drar man igång andra processer och då skall man liksom vara med och fullfölja 
dem (…). Vi nappar inte så mycket på deras svårigheter, utan vi (när vi går in till paren)… vi 
försöker koppla det till övningarna de gör. Och det tänker jag krävs ju kunskap för att känna, 
vad skall jag gå in i och inte gå in i…  

Att avstå interventioner och begränsa sina ingripanden innebär bland annat att man som 

ledare klarar av att lämna större delen av arbetet åt paren att utföra på egen hand och vara 

trygg med att de klarar uppgiften. Paren får med sig något, men det finns också gränser för 

det.  

Den svenska anpassningen 

Flera intervjupersoner problematiserar det amerikanska materialet som översattes till svenska. 

Att materialet fortfarande är alltför präglat av ”amerikanska” värderingar uppmärksammas av 

flera vilket exemplifieras av följande utsagor:  

De exempel som ges, ibland använder vi lite andra. Det är en del som inte riktigt blir… alltså 
det är lite amerikanskt fortfarande… Jag tänker utifrån genus och trans och 
familjebildningar. Även om det är omarbetat så är det ju ändå i botten ett amerikanskt 
program.  

Man måste använda det med sans och vett. Även om det är försvenskat, materialet, så tycker 
jag fortfarande att det är ganska amerikanskt på många sätt (…). Under vägens gång har vi 
själva reagerat. Filmerna är ju väldigt fina… men de är ju väldigt könsstereotypa också. Det 
är alltid hon som står i köket och det är alltid han som skall skoja till det och busa till det… 
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Dessa deltagare är kritiska till vissa exempel från kursmaterialet och videofilmerna då de 

upplevs förstärka stereotypa könsroller. Någon försöker modernisera genom att medvetet byta 

roller i de exempel man använder och i rollspel. Liknande synpunkter kring materialet som 

könsstereotypt och även som heteronormativt, berörs i flertalet av intervjuerna. Flera nämner 

att man hittills inte haft några samkönade par på kursen och även om man tror att metoden i 

sig är lika användbar för dessa par, reflekterar man kring att texter och exempel behöver 

omformuleras för att bli mer inkluderande. Det mest framträdande för detta tema som 

kommer fram i flertalet av intervjuerna är hur man handskas med begreppet förpliktelse och 

dess innebörd. Någon uppfattar ordet gammaldags, föråldrat och tråkigt. En deltagare 

beskriver sin syn på förpliktelse med dessa ord: 

Förpliktelse… vi har ibland översatt med ”åtagande” för att få en annan ingång. Du skall 
älska i nöd och lust… och speciellt nöd liksom… Det skapar en tyngd över saker och ting som 
inte riktigt rimmar med modern parbildning. 

Citatet ovan visar på de svårigheter som flertalet av intervjupersonerna har med området 

hängivenhet och förpliktelse. Någon omformulerar orden till trygghet, tillit och förtroende 

med ett antagande om att människor lättare känner igen sig i dessa ordval. En deltagare 

beskriver med följande citat ett perspektiv på begreppet som skiljer sig från övriga utsagor: 

Förpliktelse är ett sånt där svenskt ord… commitment är bättre… så tänker jag att… ja, det 
är väldigt omodernt, men det är trots allt så att vill man ha en lång parrelation så är det 
någonting som måste finnas där och som verkligen behövs, inte minst utifrån den här tiden. 

Det livslånga åtagandet berörs i flera intervjuer och någon av deltagarna problematiserar kring 

de värderingar som genomsyrar PREP konceptet och reagerar på kursmaterialets titel; 

”Verktyg för varaktig kärlek”, detta beskrivs med följande citat: 

D: Alltså, det här vet jag är känsliga frågor… men det reagerar jag på… jag tycker det är 
värderande. 
I: Vill du beskriva mer? 
D: Jag tror många människor kan uppfatta det som att det är bättre än kortvarigt (…). Det är 
ju inte säkert att det är så, för många människor är det ju inte så… att det är bra att det är 
långvarigt… om relationen inte är bra (…). Som familjeterapeut tycker jag det är bra att man 
är så tydlig som möjligt med vad det är vi mår bra av och skall sträva efter. Det är inte 
varaktigheten vi mår bra av, men vi kan göra saker så att vi får långvariga relationer… i sitt 
liv behöver man både långvarighet och förändring för att må bra. 

Deltagaren resonerar kring det budskap man förmedlar och risken att människor känner sig 

skuldtyngda och dåliga. I ytterligare någon intervju framförs reflektioner kring vikten av vilka 

budskap som förmedlas: 
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Vi vill ju jobba med att folk skall stärka sin relation, men att det inte får bli att kärleken skall 
hålla ihop till vilket pris som helst… och att skilsmässa skulle vara lika med katastrof eller 
misslyckande utan ibland så… det är ju inget man skall prata om i PREP, men jag tänker det 
är viktigt att förmedla… finnas på nåt sätt i känslan, att det här är friskvård för relationen, 
men det innebär inte att vi säger att det är ett heligt sakrament. 

Flertalet tycks inte uppfatta materialet helt anpassat efter svenska förhållanden, även om 

intervjupersonerna ägnat olika stort utrymme åt temat. Någon upplever att vissa områden har 

en kyrklig klang. Någon annan anknyter till detta och beskriver sin upplevelse av den 

amerikanska värderingen som svävande över materialet med kyrkan, tron och religionen som 

tar sig uttryck i teman som förpliktelse och livsåskådning. Som motvikt kommenterar någon 

respondent sin medvetenhet om att konceptet har ett kristet ursprung, men upplever materialet 

neutralt och ofärgat på så sätt att det är tillåtande och normkritiskt. 

Diskussion 

Förebyggande relationsprogram i familjerådgivning 

Resultatet visar att deltagarna använder PREP metoden tvåfaldigt, dels i form av 

kursarrangemang dels också som psykoedukation i parterapier. Detta följer Markman och 

Rhoades (2012) slutsats om integrering av relationsutbildning och klinisk parterapi. Det tema 

som berör rekrytering antyder att PREP kursen har vissa igångsättningssvårigheter innan den 

är etablerad i verksamheten och att det är svårt att rekrytera paren till de första kurserna. Efter 

att kursen blivit mer känd ökar efterfrågan, kurserna är fulltecknade i god tid och kölista är 

inte ovanligt. Resultatet tyder på att det finns en efterfrågan på preventiva relationskurser 

samt att människor upptäcker och anmäler sig till de kurser som ges i familjerådgivningens 

regi.  Eftersom informationen om kurserna finns på familjerådgivningens hemsida, finns risk 

att en del av de par som har mer omfattande relationsproblem än vad kursen är avsedd för 

också anmäler sig till kurserna. De intervjuade terapeuterna anser att den risken är väsentlig 

och i dagsläget ser de att det på varje kurs finns något par som eventuellt skulle behöva få mer 

riktad terapeutisk hjälp. Detta går i linje med en svensk studie som visade att när PREP 

erbjöds generellt till par som väntade barn var det tydligt att bland dem som sökte sig till 

kursen fanns det par med flera riskfaktorer för framtida relationsproblem (Engsheden, Fabian 

& Sarkadi, 2013). I studien väcker författarna tanken att kursen kan vara ett sätt att nå grupper 

som är i viss riskzon, samt att de par man når med kursen kan tänkas vara de som har mest att 

vinna på relationsutbildningen. Detta följer Ooms (2010) slutsatser att utbildningsprogram 

utvecklas och når ut till målgrupper där relationer oftare är problematiska samt att par och 

individer i kris kan lära sig förebygga att problem förvärras. I familjerådgivningens kontext 
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torde en bedömning av parens behov innan kursen vara av vikt. De deltagare som använder 

intervjuformulär som underlag för rekrytering av paren till PREP kurs lyfter fram en 

strukturerad intervju som ett viktigt instrument att skapa mer homogena grupper av par utan 

större relationsproblem och därmed optimera förutsättningar att paren tillgodogör sig 

kursinnehållet. Samtidigt kan man förmedla hjälp till de par som behöver mer terapeutiska 

insatser, men av olika anledningar väljer att söka sig till en förebyggande kurs.  

Markman och Rhoades (2012) menar att delar av metoden är användbara i parterapi, 

det handlar främst om träning av kommunikationsfärdigheter och problemlösningmodellen. 

Författarna lyfter metodens användbarhet i parterapin bland annat för att den kan vara till 

hjälp när man vill medvetandegöra återkommande destruktiva kommunikationsmönster och 

erbjuda paren andra strategier för att hantera dessa. Här kan man arbeta med färdigheterna på 

en fördjupad och behandlande nivå. Konkreta verktyg i parterapi efterfrågas av paren. Den 

mest framträdande PREP-interventionen som används i parterapin enligt denna studie är 

kommunikationsövningen tala-lyssna, vilket stämmer väl överens med Markmans et al. 

(2010) slutsats kring denna metods användbarhet. Likaså visar resultaten av den tyska elva års 

uppföljningen att mellan 55 och 70% av kursdeltagarna kommer ihåg och använder 

kommunikationsfärdigheter (Hahlweg & Richter, 2010). Denna studies resultat bekräftar 

Lundblads undersökning (2005) att behandling i klinisk verksamhet utförs enligt eklektisk 

metod. Den modell som lyfts fram är EFT (Emotionally Focused Couple Therapy) (Johnson, 

2004) som tillsammans med kognitivt beteendeinriktade metoder som PREP samt system och 

lösningsfokuserad metodik ger bredd åt arbetet. De olika perspektiven bryts och möts och 

med detta blandade interventionsregister möter man par utifrån deras behov. 

I PREP konceptet betonas vikten av att öka skyddande faktorer och minska 

riskfaktorer i parrelationer (Markman et al., 2010). Detta återspeglas i temat om det 

friskvårdande perspektivet, där intervjudeltagarna redan tidigt i PREP kursen använder 

övningar som främjar och förstärker det goda i parförhållandet. Här lyfter man fram den 

positiva effekt som man upplever att övningarna har på kursdeltagarna. Utifrån denna studies 

resultat vidgas temat till att beröra deltagarnas egen arbetstillfredsställelse. Genom att arbeta 

med förebyggande relationskurser tillförs en värdefull omväxling till det dagliga arbetet med 

familjerådgivning. Detta torde bidra till positiva hälsoeffekter och ökad balans i arbetet. Även 

om endast någon enstaka deltagare talar om tidspress och svårighet att få tiden att räcka till 

för planering och förberedelse inför kursarrangemang, kan likväl detta vara en potentiell 

riskfaktor för kurserna. I spänningen mellan det mer akuta flödet av ärenden och det 
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preventiva arbetet riskerar det senare att sättas åt sidan, där det snarare kan bidra till att 

motverka effekterna av det tyngre arbetet.  

Deltagarnas reflektioner kring metoden och dess användbarhet 

Studien visar en samstämmighet kring deltagarnas upplevelse av PREP som ett mycket 

användbart, gediget och i forskningen förankrat material. Det framträder en bild av deltagare 

med höga ambitioner och starkt engagemang i kursförberedelser och genomförande. De 

faktorer som lyfts fram som särskilt verksamma i relationskursen är områden som berör 

kommunikation och problemlösning och här förlägger man tonvikten. Temaområden som i 

PREP benämns som förväntningar och roller samt underliggande teman (som kan ligga 

bakom konflikterna) anses också verksamma och användbara enligt deltagarna. Utifrån denna 

studie går dock meningarna isär kring de delar av materialet som berör mer existentiella 

perspektiv såsom förlåtelse, försoning, värderingar och livsåskådning. Även om inga delar 

utesluts i kursen uttrycker flera att det kan vara problematiskt att förmedla dem till paren på 

ett bra sätt och någon menar att dessa väger lättare än övriga områden. Någon upplever att 

dessa perspektiv har en religiös klang. Detta särskiljer sig något från Markman et al. (2010) 

som menar att forskning visat att livsåskådning har betydelse i relationen, oavsett hur man 

ställer sig till tro och andlighet. Kärnvärden betraktas utgöra en väsentlig aspekt i en 

parrelation liksom djupare teman såsom förlåtelse, självuppoffring och långsiktigt 

engagemang i relationen (Fincham, Stanley & Beach, 2007; Markman & Rhoades, 2012).  

Andra evidensbaserade metoder för parterapi som t.ex. Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) (Harris, 2012) betonar vikten av att klargöra sina värderingar och låta dessa vägleda 

ens beslut och beteende i parrelationer. En tydlig kritik som framkommer i studien berör 

temat om den svenska anpassningen. Här lyfter deltagarna fram kursmaterialet som 

könsstereotypt och heteronormativt, vilket man reagerat på och här vill man se ett mer 

neutralt formulerat material. I januari 2016 (efter intervjuernas genomförande) publicerades 

ett reviderat PREP material i Sverige: PREP – Verktyg för varaktig kärlek – arbetsbok (2016). 

Denna reviderade upplaga är baserad på de senaste amerikanska PREP materialen och 

inspiration är hämtat från de danska och norska upplagorna. Det reviderade svenska 

materialet har strävat efter en könsneutral hållning i den riktning som efterfrågas, varför en 

framtida undersökning vore intressant för att utvärdera temat som berör den svenska 

anpassningen.  

En aspekt som anknyter till detta tema är problematisering kring begrepp som 

förpliktelse och varaktig kärlek (båda används i PREP) där flera deltagare i studien gjort 
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reflektioner kring vilka budskap som förmedlas. Här belyses ett dilemma mellan olika 

perspektiv och förhållningssätt. Någon deltagare uppfattar begrepp som varaktig kärlek 

värderande med risk för ökat skuldbeläggande för människor som upplever skilsmässa som ett 

misslyckande. Att hålla samman riskerar att bli en börda som förstärks. Detta perspektiv får 

stöd av Anderbro och Svirsky (2014) som menar att en uppluckring av den negativa 

stämplingen kring skilsmässa skulle kunna vara hjälpsam för många individer och par. 

Strävan efter en varaktig relation där man utvecklas tillsammans är en av de värderingar som 

PREP uppmuntrar till. Med ett långsiktigt perspektiv, ställningstagande för varandra och tro 

på en gemensam framtid skapas beteenden i en riktning som stärker kvaliteten i relationen 

(Markman et al., 2010). Harris (2012) menar att långsiktigt engagemang tillsammans med att 

följa sina värderingar håller samman ett par under svåra tider. I en kontext där relationskursen 

har ett friskvårdande perspektiv och målgruppen är par som vill satsa på sin relation och inte 

går igenom en relationskris, torde det långsiktiga perspektivet äga sin riktighet. En essentiell 

fråga är vilka värderingar de par som söker sig till kurserna har och hur dessa värderingar får 

vara styrande. 

Begreppet förpliktelse framträder som negativt laddat utifrån flertalet intervjuer och 

man upplever en tyngd över detta område. Någon nämner att det engelska ordet commitment 

är ett mer positivt begrepp om än svåröversatt till svenska språket. I den reviderade upplagan 

PREP – verktyg för varaktig kärlek – arbetsbok (2016) används genomgående det engelska 

commitment. I det reviderade materialet har man också lagt en förstärkt betoning på trygghet 

som tillsammans med de tre kärnprinciperna (fatta medvetna beslut, skapa en trygg relation, 

gör din del) (Markman et al, 2010) utgör en röd tråd genom manualen. Den ökade betoningen 

på trygghet kan tänkas överensstämma med aspekter som framkommit i studiens resultat. 

Att hantera skilda roller 

Utifrån studiens resultat framkommer en professionell utmaning i att hantera de olika roller 

det innebär att vara familjerådgivare och kursledare. Deltagarna berättar samstämmigt om 

nivåskillnader i det terapeutiska och det pedagogiska arbetet och förmedlar genomtänka 

reflektioner kring de skilda roller som krävs. Det finns en enighet att terapi inte hör hemma i 

relationskursen, vilket överensstämmer med definitioner av Ooms (2010) och Markman och 

Rhoades (2012). Resultatet talar för att det likväl finns individuella skillnader i det praktiska 

utövandet i situationer då par har större svårigheter än vad kursen är tänkt för. Deltagarna 

representerar ett kontinuum i sina berättelser från någon som uttrycker stark gränsdragning 

och inte upplever några svårigheter att hålla sig till kursledarrollen, till den motsatta polen där 
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flera stundtals använder sin terapeutiska kunskap för att hjälpa par ur destruktiva mönster. 

Man beskriver här interventioner som har likheter med det man gör i terapin, ett medvetet val 

för att de enskilda paren skall komma framåt i kursen. Här nämns bland annat yrkesetiska 

överväganden som skäl för sina ställningstaganden. Hos flera deltagare framträder en bild av 

att de befinner sig mellan dessa båda poler. Här benämns att man ger något mer tid, mer stöd 

och infallsvinklar än vad man förknippar med kursledarrollen, men att det mesta arbetet 

lämnas åt paren. Hur stora de faktiska skillnaderna är mellan deltagarna i det praktiska 

utövandet är en intressant frågeställning och kan troligen endast avgöras av oberoende 

bedömare. Den risk deltagare ser i roller som inte separeras tillräckligt tydligt är 

underliggande teman och destruktiva konfliktmönster som kan väckas och inte har 

förutsättningar att hanteras inom ramen för kursen och därmed kan förvärras. Man ser också 

en risk att deltagarna inte lär sig metoden eftersom de fastnar i de invanda sätten. Dessa 

synpunkter bekräftar Markman och Rhoades slutsatser (2012) att den parterapeutiska ramen 

är bättre utrustad att arbeta med konkreta problem och utbildningssituationen endast till för 

färdighetsträning. Flera talar om gränsdragningen mellan rollerna som en färdighet man övar 

upp efterhand och med ökad rutin. Intressant är att flera framhäver personlig stil som en viktig 

faktor för hur man separerar roller. Man tror att den pedagogiska rollen är svår att anta för 

terapeuter med en stark identifiering som ”behandlare”. I undersökningen framskymtar en 

bild av deltagare med god kännedom om egna styrkor och svagheter i fråga om att skifta 

roller, vilket torde underlätta i det professionella gränslandet. Temat som berör allians har en 

nära koppling till rollerna som kursledare och parterapeut. Samtliga deltagare anser att god 

allians utgör en faktor som har betydelse för PREP kursens utfall, dock på annan nivå än den 

allians som krävs i parterapin. I terapin anses god allians avgörande för behandlingen (för 

översikt se Anker, Owen, Duncan & Sparks, 2010). I PREP kursen berör deltagarna alliansens 

betydelse mellan ledarkollegor, med två individer i ett par, liksom den allians som skapas med 

gruppen. Definitionen av begreppet i studien är inte entydig vilket bekräftar fenomenets 

komplexitet enligt tidigare forskning och litteratur (Johansson, 2006). De kännetecknande 

termer som i litteraturen definieras med allians är uppgift, mål och emotionella band (Gilbert 

& Leahy, 2009) och finns att känna igen i deltagarnas berättelser med tonvikt på metoden 

(uppgift) och de emotionella band som skapas när ledare agerar med värme och inkännande. 

Owen och kolleger (2011) menar att tydliga mål som formuleras på kursen bidrar till bättre 

allians mellan kursledaren och deltagarna. Temat som berör trygghet och förtroende visar på 

betydelsen av trovärdighet som ledare genom att man har integrerat metoden och litar på 

materialet. Deltagarna lyfter fram den terapeutiska kompetensen som en betydelsefull faktor i 
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att skapa förtroendefulla band. I detta tema framkommer att de par som går kursen ofta vill ha 

mer hjälp av sina ledare än det metoden kan ge, vilket kan bero på att de får förtroende för 

ledarens kompetens.  

Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte bedömdes en kvalitativ ansats vara mest lämplig då kvalitativ forskning 

fångar komplexitet och formulerar mening ur undersökningspersonernas erfarenheter och 

upplevelser. Forskningsfrågorna i denna studie bedömdes inte kunna besvaras med hjälp av 

statistiska processer eller andra kvantitativa ansatser. Detaljrik och djup kunskap efterfrågades 

vilket kvantitativa fynd inte kan fånga. Den tematiska analys som namngivits och hävdats av 

Braun och Clarke (2006) valdes då den bedömdes lämplig utifrån studiens syfte och genom 

sin systematiska process ansågs underlätta för en klar och koherent analys, det vill säga att 

resultatet är logiskt sammanhängande utan motsägelser. Den tematiska analysen gav tydliga 

riktlinjer för tillvägagångssätt och dessa steg har följts, dock inte i fråga om transkribering av 

intervjuerna. Detta avsteg från Braun och Clarke (2006) kan medföra att värderingsprocessen 

försvåras då helheten i tillvägagångssättet inte följts. Valet att göra den tematiska analysen 

utifrån genomlyssning av intervjuerna motiveras med att komma så nära materialet och 

deltagarnas upplevelser som möjligt och därmed inte gå miste om intoning och språkliga 

nyanser (Polkinghorne, 2005). En potentiell risk med avlyssning av intervjuer är att den 

kräver koncentration, vilket kan vara en svårighet för den ovane forskaren. Analysen baseras 

på mönster efter kodade data, Braun och Clarke (2013) hävdar att dessa potentiella mönster är 

en aktiv process som skapas av och inte upptäcks av forskaren. Valet av semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod gjordes utifrån studiens syfte att få tillgång till och 

beskriva deltagarnas upplevelser samt formulera mening utifrån deras erfarenheter. 

Fokusgrupper hade kunnat vara ett alternativ som datainsamlingsmetod och även lämpat sig 

med tanke på det homogena urvalet där deltagare har liknande bakgrund och erfarenhet. I 

fokusgruppen får deltagarna diskutera ett ämne medan forskaren fungerar som samtalsledare. 

Fördelen med fokusgrupper är att data blir mindre influerat av forskaren, då dennes roll i 

större utsträckning innebär att vara moderator och mindre intervjuare (Braun & Clarke, 2013). 

Det är en fördel att data produceras i gruppdynamiken. Fokusgruppens nackdelar är att 

djupare uppföljning på individnivå inte tillåts, samt att gruppsituationen är mer svårhanterlig 

och logistiskt svår att organisera. I denna studie var det inte möjligt att organisera 

fokusgrupper med hänsyn till den utbredda geografiska spridningen och deltagarnas 

tidsmässigt pressade arbetsförhållanden. 
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Validitet i kvalitativ forskning innebär enligt Langemar (2008) att undersökningens 

vetenskapliga värde bedöms utifrån trovärdighet och meningsfullhet och därför central för 

forskningen. Validiteten refererar på en övergripande nivå till huruvida syftet med studien är 

uppfyllt, om en god förståelse för ämnet uppnåtts och forskaren fångat meningen. Enligt 

Langemar (2008) uppnås god validitet och trovärdighet i kvalitativ metod främst genom att 

utföra de olika momenten i forskningsprocessen så väl som möjligt, samt använda öppenhet, 

reflektion och systematisk analys som viktiga bidrag för att värdera forskningen. Den 

tematiska analysens tydliga riktlinjer underlättar enligt Braun och Clarke (2013) för 

utomståendes värdering av forskningen. I denna studie har författaren strävat efter att beskriva 

processen så tydligt som möjligt samt utnyttjat möjligheten till uttömmande och nyanserad 

information under intervjuerna genom att ställa följdfrågor och därmed stärka validiteten. 

Enligt Langemar (2008) finns inte någon allmänt vedertagen begreppsdefinition när det gäller 

kvalitet och validitet i kvalitativa studier utan innehåll kan benämnas på olika sätt av olika 

författare. Langemar (2008) anser det inte meningsfullt att göra en gränsdragning mellan 

validitet och reliabilitet i kvalitativ metod då reliabilitet står för tillförlitlighet i mätningar i 

kvantitativ metod och per definition används inte mätningar i den kvalitativa forskningen. 

Även Braun och Clarke (2013) hävdar att reliabilitet inte är ett lämpligt kriterium för att 

bedöma kvalitativt arbete men anser att vissa versioner av reliabilitet är applicerbara. I denna 

studie har författaren använt reliabilitetsbegreppet i samband med avlyssning av intervjuerna, 

som gjordes både av författaren och en av handledarna för att bedöma samstämmigheten i 

informationen. Langemar (2008) föreslår att begreppet bedömaröverensstämmelse används 

istället för reliabilitet i de fall flera personer gjort oberoende analyser.  

En bedömning av hur väl resultatet kan generaliseras till den population och det ämne 

som studerats får anses viktig. Kvalitativa forskningsresultat är enligt Braun och Clarke 

(2013) potentiellt generaliserbara. Forskning vore inte meningsfull om resultatet i en studie 

inte har relevans för någon annan situation (Yardley, 2008). Termen transferabilitet används 

av Braun och Clarke likvärdigt med kvalitativ generaliserbarhet. I denna studie bedömer 

författaren förutsättningarna goda för tillämpning på en vidare population med tanke på 

urvalet i studien och att deltagarnas upplevelser sätts in i ett kulturellt och kontextuellt 

sammanhang (Morrow, 2005). Resultatet kan sannolikt sträcka sig över likartade 

sammanhang som de beskrivna. Deltagarna representerar fyra olika arbetsplatser inom ett 

tämligen stort geografiskt avstånd. Genom att beskriva deltagarnas specifika kontext så 

detaljerat som möjligt ges läsaren möjlighet att utvärdera och bedöma potentialen för 
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generalisering. En styrka med studien är att ingen av de tillfrågade deltagarna tackade nej att 

delta. En svaghet kan tänkas vara att flera deltagare arbetar på samma arbetsplats och det nära 

samarbetet kan ha skapat likartade förhållningssätt och reflektioner ifråga om konceptet. 

En viktig aspekt av den kvalitativa forskningen är det inslag av subjektivitet som är en 

del av forskningsprocessen. Enligt Morrow (2005) betraktas datainsamlingens natur och den 

analytiska processen ha sin grund i subjektivitet som kan begränsas och hanteras eller 

användas som data. Författarens bias i innevarande studie handlar primärt om att företräda 

olika roller. Författaren har egen PREP ledarutbildning och håller regelbundet kurser, samt 

arbetar med psykoterapeutiskt arbete. Att förena dessa olika roller med studien har inneburit 

en nödvändig och regelbunden övervakning och reflektion kring egna värderingar och 

förförståelse, samt hur detta påverkar undersökningen. Det egna intresset och en positiv 

inställning till det undersökta fältet kan ha bidragit till bias i undersökningen. Samtidigt menar 

Lundblad (2005) att det inte är troligt att man startar en undersökning om något som man 

saknar förförståelse kring och sammanfattar förförståelse tillsammans med lojalitet med 

begreppet allegiance. Denna förkunskap anses kunna begränsa nyfikenhet att söka ny 

information liksom påverka det neutrala förhållningssätt man bör ha till forskningsmaterialet. 

Resultatet kan således ha påverkats i både negativ och positiv riktning. Författaren strävade 

efter att ha ett så öppet förhållningssätt som möjligt under intervjuerna och analysprocessen. 

Etiska ställningstaganden 

Etiska aspekter och överväganden har varit ett genomgående och kontinuerligt inslag genom 

forskningsprocessen och Vetenskapsrådets riktlinjer har följts. Etiska överväganden är av stor 

vikt i en kvalitativ undersökning med tanke på att undersökningsurvalet är litet och deltagarna 

ger mycket av sig själva. I denna studie var deltagarna själva terapeuter vilket innebar större 

möjlighet till maktbalans, dock var det fortfarande av stor vikt att respektera deltagarnas 

integritet vilket inneburit att de inte skall kunna identifieras i redovisningen. Allt material har 

behandlats konfidentiellt, de bandade inspelningarna kodades och innehöll inga 

personuppgifter. Bandinspelningar förstörs efter examination. Deltagarna informerades 

muntligt och skriftligt om studiens syfte och tillvägagångssätt och en kortfattad skriftlig 

information lämnades innan intervjun. I den skriftliga informationen framgick att deltagandet 

var frivilligt med rätt att avbryta vid vilken tidpunkt som helst. Formulär för samtycke 

undertecknades av samtliga deltagare i samband med intervjun. Ingen ersättning eller andra 

förmåner har utgått. 
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Implikationer för framtida forskning 

Utifrån denna studie väcks ett antal intressanta uppslag för framtida forskning. En 

uppföljande undersökning av denna studie vore av värde för att utvärdera det nyutkomna och 

reviderade PREP materialet efter en tids användning. En undersökning med likartad design i 

fråga om urval och metodologiskt tillvägagångssätt kan belysa hur familjerådgivare som 

arbetar med PREP bland annat uppfattar den svenska anpassningen efter materialets 

revidering. Intressant vore också att studera hur PREP ledare som inte är terapeuter ser på de 

frågeställningar som denna studie försökt besvara, metodens användbarhet och hur dessa 

ledare ser på sin roll samt hur man ser på alliansens betydelse. En frågeställning att undersöka 

är om kursen färgas annorlunda beroende på vilken regi den arrangeras i och hur ledare i 

andra verksamheter ser på begrepp som i denna studie uppfattats problematiska, såsom 

förpliktelse och varaktig kärlek. En kvalitativ intervjuundersökning som design är troligen 

relevant för att besvara dessa frågeställningar, där detaljrik och komplex information kan 

fångas. Ytterligare uppslag för framtida studier är att arbeta fram kortformer av PREP 

konceptet som är mindre tidskrävande för deltagare och ledare och implementera i 

familjerådgivningens förebyggande arbete, till exempel i samarbete med familjecentraler. Här 

kan en kvantitativ design vara relevant med undersökningsgrupp och kontrollgrupp samt 

instrument för utvärdering före och efter intervention samt vid uppföljning. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar studien att deltagarna använder PREP metoden tvåfaldigt, dels i 

form av kursarrangemang, dels också som psykoedukation i parterapier. I parterapin arbetar 

man med moment och färdigheter från PREP konceptet på en fördjupad och behandlande 

nivå. Kommunikationsövningen tala-lyssna är den PREP intervention som är mest använd i 

parterapin. Det finns en efterfrågan på preventiva relationskurser och de kurser som ges i 

familjerådgivningens regi är fulltecknade i god tid och kölista är inte ovanlig, vilket tyder på 

att människor upptäcker och anmäler sig till de kurser som erbjuds via denna verksamhet. Det 

finns risk att par med mer omfattande relationsproblem anmäler sig till kurserna, eftersom det 

ges information på familjerådgivningens hemsida. En bedömning av parens behov innan 

kurserna torde vara av vikt. Deltagarna upplever PREP som ett mycket användbart, gediget 

och i forskningen förankrat material. De faktorer som lyfts fram som särskilt verksamma i 

konceptet är områden som berör kommunikation och problemlösning. En kritik som 

framkommer i studien berör den svenska anpassningen. Man lyfter fram kursmaterialet som 

könsstereotypt och heteronormativt och man vill se ett mer neutralt formulerat material. 
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Deltagarna beskriver nivåskillnader i det terapeutiska och det pedagogiska arbetet och skilda 

roller krävs för de olika uppgifterna. Deltagarna är överens om att terapi inte hör hemma i 

PREP kursen, likväl finns individuella skillnader i hur man hanterar det professionella 

gränslandet mellan terapi och utbildningsprogram. Vidare framkommer att trovärdigheten 

som ledare skapas av att man integrerat metoden och litar på materialet. Den terapeutiska 

kompetensen ses som en betydelsefull faktor att skapa förtroendefulla band med de par som 

deltar i kursen, detta bidrar till att bygga god allians. Par som söker sig till kurserna vill ofta 

ha mer hjälp av sina ledare än endast det metoden kan ge, vilket kan bero på att de får 

förtroende för ledarens kompetens. Sveriges kommunala familjerådgivares (KFR) 

policydokument (2011) betonar bland annat vikten av förebyggande och utåtriktat arbete. 

Målsättningen med det utåtriktade arbetet är att förebygga relationsproblem och förmedla 

information och kunskap. Lundblad (2005) menar att primärt förebyggande arbete inom 

familjerådgivning borde ha hög prioritet och pekar på att vi i Sverige har en unik möjlighet att 

möta så gott som alla par i samband med barnafödande, ett sammanhang då det borde vara 

självklart att sprida kunskap om samlevnad likväl som att informera om föräldraskap. De 

preventiva PREP kurserna torde vara väl lämpade att utföras i familjerådgivningens regi med 

tanke på att människor nås av dessa kurser samt att familjerådgivare tillskrivs förtroende för 

sin kompetens. 
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Bilaga 1 

2015-11-15 

Information om psykoterapeutexamensuppsats. 

Syftet med projektet är att undersöka hur familjerådgivare arbetar med PREP (Prevention and 

Relationship Education Program) i sin verksamhet, hur man upplever att metoden fungerar 

och hur man separerar olika roller. Undersökningen sker genom personliga intervjuer. 

Intervjutiden planeras till ca en timme och intervjuerna spelas in. Inspelningarna raderas efter 

att uppsatsen färdigställts. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras 

så långt som möjligt. 

Deltagandet är helt frivilligt, vilket innebär att Du när som helst kan avbryta Din medverkan 

eller välja att inte svara på frågor utan närmare förklaring. 

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta mig på telefon 0703-010037, eller 

min handledare, docent och leg psykolog Per Johnsson, Institutionen för psykologi, Lunds 

Universitet. 

Vänliga hälsningar 

Agneta Albertsson 

Psykoterapeutprogrammet med inriktning KBT 

Lunds Universitet 
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Bilaga 2 

INFORMERAT SAMTYCKE 

 

 

Jag (för och efternamn textat): 

 

 

 

Har läst den skriftliga informationen kring Agneta Albertssons psykoterapeutexamensuppsats 

och fått möjlighet att ställa frågor. 

Ringa in önskat alternativ: 

JA. Jag samtycker till att delta i projektet och känner till att mitt deltagande är frivilligt, samt 

att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande. 

NEJ. Jag vill inte delta i projektet. 

 

 

Datum: 

 

Underskrift: 

 

----------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

Utbildning 

Erfarenhet/år i yrket? 

Aktuell anställning 

PREP ledarutbildning när? 

Att arbeta med PREP 

Hur är det att arbeta med PREP? Vad kommer du att tänka på? 

Hur används PREP i din verksamhet? 

Kurser, hur ofta och för vem? 

Annan användning? 

Rekrytering 

Vilka par söker sig till kurserna? 

Förändring över tid? 

Metoden 

Vad anser du att PREP tillför? 

Vad gör metoden bra? 

Något särskilt tema eller färdighet i konceptet som du vill poängtera 

som användbart? 

Vilka skall den användas på 

Inte användas på? 

Begränsningar? 

Preventiv metod/terapi 

Likheter/skillnader mellan utbildningsprogram och terapi 

Finns risker/utmaningar som parterapeut att använda metoden? 

Går det att separera coachroll och terapeutroll? 

Behövs det? 
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Alliansbegreppet 

Hur arbetar du med alliansen som PREP ledare? 

Som terapeut? 

Vilken betydelse tror du alliansen har för resultatet? 

Hur ser du på dig själv i PREP ledarroll? 

På vilket sätt är rollen annorlunda/lika terapeutrollen? 

Vad skulle du lägga till/ta bort i PREP? 

Vad anser du viktigt som vi inte talat om? 

Andra relevanta frågor att ta upp? 


