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Abstract 

Author: Remona Göransson 

Title: “We hope we have sown some seeds ... " - a study on support group leaders' manual-based 

methodology 

Supervisor: Matts Mosesson 

Assessor: Lupita Svensson 

The purpose of the study is to investigate how support group leaders work with the manual-

based method CAP, Children who grow up in families with emotional diseases. The study is 

based on a qualitative method with semi-structured interviews and thematic analysis. The 

theoretical perspectives are professional approaches, the IMGD-model, role theory, KASAM 

and mentalization. Based on the four support group leaders interviewed, the analysis shows that 

the professional approach varies between proximity and distance, that group leaders need to 

switch between different roles depending on the different stages of the development of the 

group, that the team members work with the family roles of the children in different ways and 

that the exercises in the group will strengthen the children's mental ability, the sense of hope 

and strength to make their own choices in life. 
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Förord 
 

Jag vill tacka främst min familj och mina vänner som har stöttat mig otroligt 

mycket under skrivandet av uppsatsen. Jag är så tacksam och glad att ni finns! 

Jag vill också tacka min handledare Matts Mosesson som 

har guidat mig genom detta vetenskapliga pussel. 

Och ett särskilt tack till alla stödgruppsledare som har 

ställt upp för intervju och gjorde studien möjlig. 

 
 

 

 
”Ja visst gör det ont när knoppar brister. 

Varför skulle annars våren tveka? 

Varför skulle all vår heta längtan 

bindas i det frusna bitterbleka? 

Höljet var ju knoppen hela vintern. 

Vad är det för nytt, som tär och spränger? 

Ja visst gör det ont när knoppar brister…” 

/ Karin Boye, 1935 

❖  
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Inledning 
 

När jag gjorde min socionompraktik fick jag vara med och leda en stödgrupp till barn som 

utgick från den manualbaserade metoden Barn som växer upp i familjer med känslomässiga 

sjukdomar som bygger på den manualbaserade metoden CAP (children are people too). Under 

tiden som stödgruppsträffarna pågick funderade jag mycket kring hur stödgruppsledarna förhöll 

sig till och arbetade med den manualbaserade metoden, vilka ”verktyg” som stödgruppsledarna 

använde i arbetet samt hur deras sätt att arbeta påverkade barnen. När jag skulle välja ämne till 

kandidatuppsatsen fick jag möjlighet att fördjupa mig mer inom området hur stödgruppsledarna 

arbetar vilket har lyfts fram i denna studie. 
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Problemformulering 

Under senaste åren har olika metoder utvecklats för att förebygga psykisk ohälsa hos barn som 

växer upp i riskmiljöer genom insatser i form av stödgruppsinterventioner. De flesta av 

stödinsatserna för barn sker inom kommunens verksamhet samt utifrån frivillighet enligt 

socialtjänstlagen. Dessa insatser utgör främst stödgruppsinterventioner med en psykoedukativ 

inriktning som utgår från den manualbaserade metoden CAP. I dessa stödgrupper får barnen 

träffa andra barn som befinner sig i liknande situation och med hjälp av olika aktiviteter och 

övningar är syftet att gynna barnens resilience och copingförmåga genom ökade kunskaper om 

deras situation samt delade erfarenheter med andra barn. Utvärderingar av dessa 

stödgruppsinsatser har visat positiva resultat utifrån att barnens psykiska välmående har ökat 

samt att barnen har upplevt att det har blivit lättare att prata om sina tankar och känslor. Flera 

forskare har dock konstaterat att det behövs mer vetenskaplig forskning kring dessa insatser 

som riktas till barn som växer upp i riskmiljöer (Forinder & Hagborg, 2008; Lindstein, 2001; 

Skerfving, 2010). 

Trots att CAP inte är en evidensbaserad metod samt att det finns få svenska effektutvärderingar 

av metoden använder sig de flesta av kommunernas socialtjänst metoden (Junis, 2015). Därmed 

krävs det fortsatt forskning kring vad som faktiskt fungerar i arbetet med manualbaserade 

metoder för att på så sätt skapa en förbättring av barnens situation. Samtidigt räcker det inte att 

använda evidensbaserade metoder vars vetenskaplighet utgår från dess effekt utan det krävs 

även att tydliggöra samt utveckla vilka verkningsmekanismer som faktiskt fungerar. Vad är det 

i stödgruppsarbetet som fungerar och varför? Genom att utgå från stödgruppledarnas perspektiv 

kan man på så sätt få en annan syn och förståelse för hur metoden kan användas. Utifrån att 

skapa förståelse kring hur metoden används kan man möjligen fånga upp andra perspektiv av 

metoden samt vilka val stödgruppsledarna väljer att göra. Varför gör de som de gör? Vad tänker 

stödgruppsledarna kring det de gör? Och hur använder de den manualbaserade metoden i 

praktiken? Jag vill på så sätt fånga upp olika perspektiv av hur metoden kan användas men 

samtidigt synliggöra de gemensamma mönster som finns. I frågan, hur arbetet ser ut med den 

manualbaserade metoden CAP vill jag på så sätt bidra med en annan vinkling där möjligen 

andra mekanismer kan synliggöras.  
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Syfte 

Syftet är att undersöka hur stödgruppsledare arbetar med den manualbaserade metoden CAP, 

(Barn som växer upp i familjer med känslomässig sjukdom) för att skapa förståelse för hur 

stödgruppsledarna interagerar med barnen och hur detta samspel påverkar barnen. 

 

Frågeställningar 

Utifrån syftet kommer jag att titta på interaktionen mellan stödgruppsledarna och barnen utifrån 

tre frågeställningar. 

▪ Hur upplever stödgruppledarna sin roll och funktion i samspelet med barnen? 

▪ Hur upplever stödgruppledarna interaktionen med barnen? 

▪ Hur upplever stödgruppsledarna att materialet i den manualbaserade metoden inverkar 

på barnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

Bakgrund 

Barn i riskmiljöer 

I Sverige finns det omkring 385 00 barn som lever och växer upp i riskmiljöer. Riskmiljöer kan 

bl.a. definieras av att barn växer upp med föräldrar som har missbruksproblematik eller psykisk 

ohälsa. Detta innebär att barnen i sin vardag riskerar att drabbas av ett flertal negativa 

konsekvenser där barnen far illa. Barn i riskmiljöer kan t.ex. bli utsatta för våld och hot från 

föräldern, barnen får ta på sig ett vuxet ansvarstagande samt att det förekommer en ständig oro 

i den oförutsägbara vardagen de lever i vilket kan påverka barnets psykiska och fysiska hälsa 

(Socialstyrelsen, 2013). Att som barn växa upp eller leva med en förälder som inte har möjlighet 

att klara av sin föräldraförmåga kan skapa en otrygg tillvaro för barnet vilket kan leda till negativa 

konsekvenser för barnets utveckling och framtid (Skerfving, 2008, Socialstyrelsen, 2009). Det finns 

därmed olika faktorer som påverkar hur barn i riskutsatta situationer klarar sig. Det är en 

kombination av olika konstellationer både utifrån barnets egna genetiska förutsättningar såsom de 

villkor som omgivningen bidrar med. Det har i ett flertal studier konstaterats att barn som lever 

under riskfyllda förhållanden har löper större risk att själva utveckla missbruksproblematik eller 

psykisk ohälsa om det inte finns tillgång för skyddandefaktorer (Socialstyrelsen, 2013). Vilka 

som är de skyddande faktorerna samt hur de påverkar kan se individuellt ut. Risk- och 

skyddsfaktorer finns på flera nivåer: på individuell nivå, på social nivå och på strukturell nivå. 

På individuell nivå kan det handla om ens personlighet och de genetiska förutsättningarna man 

fötts med, på social nivå kan det handla om hur ens uppväxtmiljö med familj och skola fungerar 

och på den strukturella nivån kan det t.ex. handla om tillgång och möjligheter utifrån de normer 

och värderingar som präglas i samhället. Då skyddandefaktorer inte finns tillgängliga för barnet 

samtidigt som andra riskfaktorer infinner sig kan detta bidra till att barnets negativa riskfaktorer 

utökas vilket kan leda till en negativ spiral. I forskning har det visat sig att framtidsutsikterna 

för de barn som inte har möjlighet att ta sig ur den negativa spiralen har större risk att hamna i 

beroendeproblematik, kriminalitet och arbetslöshet (Klefbeck & Ogden, 2003). Hur väl barnet 

vet och förstår sin egen situation, samt vilken förmåga den har att hantera risksituationen den 

befinner sig i, har betydelse för hur barnet uppfattar sin tillvaro som begriplig, hanterbar och 

meningsfull. Detta kan betraktas som starka skyddande faktorer då barnet i detta fall har 

möjlighet att kunna påverka sig själv i sin situation (Skerfving, 2008). 
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Samhällets ansvar 

Det finns olika lagar och regler i Sverige som är till för skydda barn som växer upp eller lever 

i riskutsatta miljöer. År 1990 skrev Sverige under FN:s barnkonvention och åtog sig därmed 

ansvaret för att göra sitt yttersta för att följa, skydda samt respektera de 54 artiklarna om barns 

rättigheter. En grundprincip som alla artiklarna utgår från är artikel 3, barnets bästa. Detta 

innebär att vid alla åtgärder ska barnets behov alltid komma främst. Barnkonventionen är inte 

lagstadgad i svensk lag men delar av konventionens rättigheter förekommer i socialtjänstlagen. 

I 2 kap. 1§ Socialtjänstlagen (2001:453)SoL står det att ”Kommunen har det yttersta ansvaret 

för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver”. Kommunen 

erbjuder främst frivilliga insatser men har möjlighet till att tillgripa Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga LVU när frivilligheten inte fungerar. I 5 kap. 1 § SoL ”ska 

socialnämnden bl.a. verka för att för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda 

förhållanden…”. Detta innebär att socialtjänsten ska arbeta aktivt tillsammans med andra 

samhällsorgan för de barn som riskerar att växa upp eller lever i otrygga förhållanden för att på 

sätt bidra till en gynnsam utveckling för barnet. I Sverige ska även socialtjänstens arbete utgå 

från ett barnperspektiv vilket kan motsvara artikel 3 i barnkonventionen. Barnperspektivet är 

dock svårdefinierat då det både kan innebära barnets eget perspektiv och den professionelles 

tolkning av barnets bästa (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Stödgruppens framväxt i Sverige 

För att stödja barn och ungdomar som växer upp i riskmiljöer har socialtjänsten insatser i form 

av stödgrupper. I Sveriges 290 kommuner har cirka 90% någon form av stödgrupp. Stödgrupp 

till barn kan definieras som en grupp av barn och ungdomar upp till 18 år som är barn till föräldrar 

med viss social problematik (Lindstein, 2008). Stödgrupperna genomförs oftast i form av en 

manualbaserad metod där ”Children are people too” (CAP) är den vanligast förekommande 

metoden i Sverige. CAP har sitt ursprung från Minnesotamodellen och utarbetades av Anonyma 

Alkoholister i USA under 1970-talet. Grunden i CAP är att när någon i familjen har 

missbruksproblematik eller psykisk ohälsa påverkar det alla i familjen och främst barnen 

(Lindstein 1995). År 1989 började modellen att formas i Sverige när Ersta Vändpunkten 

startade stödgrupper för barn och ungdomar. Sverige blev då först i Europa att starta en 

stödgruppsverksamhet för barn vilket ansågs som nytänkande (Lindstein 1997; Skerfving 

2012). Metoden har därefter omarbetas av olika verksamheter och privatpersoner bl.a. Röda 
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Korset och Jette Boberg som utgår från egna manualer. Samtidigt kan manualerna betraktas 

som snarlika då grunden utgår från CAP. CAP metoden har på så sätt förändrats genom åren 

och utvecklats till att stödja barn i åldern 6-18 år som lever i familjer där det förekommer 

missbruk, psykiskohälsa, våld, funktionshinder, separation m.m. (Skerfving, 2012). Metoden 

används idag av 203 kommuner i Sverige (Junis, 2013).  

 

Stödgruppens syfte och mål 

Genom att ge stöd och kunskap kring förälderns problematik får barnet möjlighet att bryta sina 

egna negativa mönster genom de verktyg som lärs ut. På så sätt får barnet en större förståelse 

för sig själv och andra och kan därmed utveckla sin självinsikt samt självkänsla. Utifrån 

metoden kan barnet också lära sig att förstå sina egna gränser och sin egen självkontroll. Genom 

att träffa andra barn utifrån liknande situationer får barnen möjlighet att öppna upp och dela 

med sig av sina egna berättelser. På så sätt kan de bearbeta sina känslor när de får möjlighet till 

att uttrycka sina tankar inför en likasinnad grupp. Målet är att barnen ska få kunskap kring 

verktyg som de kan använda sig av för att må bättre och på så sätt stärka deras framtidssyn 

(Skerfving, 2012). 

I de tidiga barndomsåren utvecklas en metalinseringsförmåga vilket innebär att kunna förstå 

och sätta sig in i en annan människas handlande genom att se utifrån deras perspektiv samtidigt 

som barnet behåller sina egna gränser. Barn som växer i upp i riskmiljöer löper större risk att 

få en bristande eller förvrängd mentaliseringsförmåga, vilket kan leda till psykisk ohälsa. 

Genom att erbjuda dessa barn stödgruppsverksamhet där de får feedback kring sitt eget synsätt 

samt reflekterande kring sin förälders beteende och agerande ökar på så sätt deras 

mentaliseringsförmåga. Det reflektiva utbytet tillsammans med andra barn i liknande situation 

samt ledarnas professionella feedback utgör grunden till de skyddande faktorerna i CAP. 

Samtidigt krävs det att gruppledarna har den kunskap samt erfarenhet kring barn som växer upp 

i olika riskmiljöer för att kunna leda och stödja barnen i gruppen på bästa sätt. (Forinder & 

Hagborg, 2008).  

 

Från individ till anhörig 

När stödgrupper började att växa fram i Sverige skedde ett perspektivskifte. Från att ha betonat 

främst insatsen på personen som hade missbruksproblematik eller psykisk ohälsa började man 

bredda perspektivet och fånga in individens nätverk. På så sätt skedde det en ökning att även 
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föra insatser för ett preventivt syfte genom stödgrupper till barn. Tidigare ansågs det vara 

stigmatiserande att rikta insatserna mot barn som anhöriga. En insats fick på så sätt inte påbörjas 

utan att ha genomgått en utredning, vilket försvårade det preventiva arbetet. Forinder & 

Hagborg menar att anhörigstödet är en trend som ökar, men beroende på problematik och 

målgrupp finns fortfarande stora skillnader i vad för stöd som erbjuds till barn som är anhöriga 

(Forinder & Hagborg, 2008). 

 

Stödgrupp som insats 

Det finns olika vägar där barn och unga kan erbjudas stödgrupp. Ett alternativ är genom bistånd 

från socialtjänsten. I det fall socialtjänsten får in en anmälan görs först en s.k. 

förhandsbedömning för att ta ställning till om en utredning ska göras. Ett skäl till att inte inleda 

en utredning kan vara att familjen redan är aktuell hos socialtjänsten och barnets behov anses 

då vara tillgodosett med de insatser som genomförs. Ett annat skäl kan vara att då en ny anmälan 

inkommer behöver det inte leda till förändrad bedömning utifrån den utredningen som gjorts 

tidigare. Andra yrkesutövare som kuratorer, sjuksköterskor eller inom psykiatrin kan också 

hänvisa barn och familjer till stödgruppsverksamhet. Då stödgruppsverksamheten är en frivillig 

insats kan föräldern tillsammans med barnet söka själv. Det krävs på så sätt ingen utredning 

eller beslut för att barnet ska kunna börja i en stödgrupp. Dock förekommer det att socialtjänsten 

har gjort en utredning kring barnet och där stödgruppen används som en insats till barnet. I det 

fallet behöver vårdnadshavaren samtycka för att barnet ska delta i gruppen. Utifrån 

socialtjänstens utredning eller barnets egna bedömning kan det finnas möjlighet att barnet deltar 

i en stödgrupp under en länge tid för att på sätt tillgodose barnets behov (Skerfving, 2012). 

Stödgrupp är den vanligaste formen av insats till barn inom socialtjänsten följt av stödsamtal, 

läger och familjegruppsverksamhet inom elevhälsan. Det finns dock brister i rekryteringen till 

stödgrupper då det framkommer i undersökningar att det är endast är ett fåtal barn som deltar i 

stödgrupp. Framtill år 2013 förde Junis förbundet endast statistik utifrån stödgruppsverksamhet 

till barn. Resultatet var att omkring 2800 barn hade deltagit i någon form av stödgrupp år 2013. 

I Junis rapporten från år 2015 har enkäten breddats genom att omfatta all stödgruppsverksamhet 

för barn vilket resulterade med en siffa om 4955 barn som hade deltagit. Rapporterna visar att 

det fortfarande är en mycket liten grupp av barn som lever i riskutsatta miljöer som får hjälp 

och stöd. En förklaring är att det saknas en metodik och struktur för hur man ska rekrytera barn 

till grupperna (Junis, 2013;Junis, 2015).  
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Kritik till manualbaserademetoder till barn 

De flesta metoder som används i stödgrupper till barn är s.k. psykoedukativa vilket innebär att 

de förebygger de negativa konsekvenserna långsiktigt för barn och unga. På så sätt är inte 

metoderna framarbetade för barn och unga som redan har fått negativa konsekvenser, dvs. att 

barnet har egna symtom eller behov av stöd. (Lindstein, 1997). En annan kritik som menar att 

genom att förmedla en viss typ av manual leder det till att särskilda ramar samt synsätt kommer 

att betonas. Därmed kommer de reflektiva samtalen i stödgruppen att bli färgade utifrån 

manualens struktur samt hur manualen används (Forinder & Hagborg, 2008).  

Stödgrupper är idag oftast blandade med barn som lever i olika riskutsatta miljöer vilket har 

kritiserats då kvaliteten på stödgruppen kan äventyras som en lösning på den bristande 

rekryteringen. Hagborg (2010) m.fl. menar att nyckeln för stödgrupp är att barnen ska kunna 

känna igen sig med varandra. Då barn med olika problematik placeras med varandra kan 

identifikationen på sätt gå förlorad. Ett exempel är barn som är under 12 år som har svårare att 

skapa identifikation då den blir allt för abstrakt i blandade grupper. På sätt har ledarna i 

stödgrupper en betydande roll då de utifrån sin erfarenhet och kunskap om barns olika 

riskutsatta miljöer behöver sammanbinda gruppens gemenskap (Hagborg m.fl, 2010).  

CAP har även fått kritik ifrån Statens beredning för medicinsk utredning (SBU), för att det 

saknas kontrollerade studier och att det bara finns ett tunt vetenskapligt underlag som anses 

vara otillräckligt för att kunna göra en bedömning om insatsens effekter på barn (SBU, 2010). 
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Kunskapsläget 

Svensk forskning 

Regeringen har utifrån sin proposition, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- 

och tobakspolitiken, gett uppdrag åt Socialstyrelsen i samverkan med Folkhälsomyndigheten, 

Sveriges kommuner och landsting att bedriva ett nationellt utvecklingsarbete gällande stöd till 

barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där våld 

förekommer. Syftet är att barn och unga i dessa riskmiljöer ska få praktiskt stöd och en strävan 

är att färre ska utsättas för de möjliga skadeverkningar som det kan innebära att växa upp i en 

familj med missbruk, psykisk ohälsa och våld (Socialstyrelsen, 2016). Resultatet har 

Socialstyrelsen sammanställt i sin rapport, Stärkt stöd till barn som anhöriga. Resultat och 

slutsatser från fem års utvecklingsarbete (2016). Kunskapen från utvecklingsarbetet visar att 

det finns ofta brister mellan de erbjudna insatserna samt mellan individens och familjens behov 

och önskemål. Socialstyrelsen menar att de berörda verksamheterna måste arbeta mot tydligare 

behovsbedömning samt anpassning. Insatsen i sig behöver inte vara omfattande. Däremot 

behöver barnet få information om svårigheterna och det som sker i familjen. Föräldrarna 

behöver också få information om barnens behov samt stöd i sitt föräldraskap. I rapporten 

framkommer det att de barn som befinner sig i riskmiljöer oftast har fått stöd från socialtjänsten 

i form av gruppverksamhet. Dessa barn som deltar i gruppverksamhet har oftast större 

problembelastning än hos normalgruppen. Därmed behövs det utvecklas och erbjudas mer 

individuellt och familjeorienterat stöd utifrån en kombination av olika insatser. De insatser som 

finns tillgängliga idag är dock tidsbegränsade och en del familjer behöver stöd under längre tid 

för att insatsen ska kunna bidra som en skyddandefaktor under barnets uppväxt. Detta är 

väsentligt då det framkommer i rapporten att det är främst barn mellan 6 - 8 år vars familjer 

som erbjuds färre insatser (ibid). 

 

Metoder för att mäta barnstödgruppers effekt samt utvärderingen av dessa lyste ett tag med sin 

frånvaro i Sverige. År 2006 började Skerfving (2009;2012) tillsammans med FoU-stöd vid 

Regionförbundet Uppsala län att genomföra ett projekt tillsammans med 

stödgruppsverksamheten Trappan för att ta fram en utvärderingsmodell som fungerar både på 

före- och eftermätningar i stödgruppsverksamheter för barn. Projektet valde ut och 

kombinerade olika tidigare kända mätinstrument som – Livsstegen; SDQ, KASAM 13 och 

BarnKASAM för att sammanställa till en enda utvärderingsmodell. Modellen prövades i två 
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olika stödgruppsverksamheter för att få fram möjliga skillnader. Totalt 297 barn från ett 50-tal 

grupper i åldern 6-12 år utvärderade verksamheten före, efter samt sex månader efter deras 

deltagande i stödgruppen. Resultatet blev att språket behöver förtydligas och förenklas i 

KASAM 13 samt BarnKASAM då ett flertal, särskilt de yngre barnen, hade svårt att förstå och 

besvara frågorna. Resultatet blev att de tog fram en utvärderingsmodell som vänder sig till barn 

från 10 års åldern. I utvärderingen kunde de konstatera att barnen förbättrade sin psykiska hälsa, 

sin känsla av sammanhang, sin optimism och framtidstro. Slutsatsen av utvärderingsmodellen 

blev att gruppverksamheten kan ha avsedd effekt. Skerfving påpekar dock att dataunderlaget 

för studien var bristfälligt för att kunna ge signifikanta resultat för undergrupper utifrån ålder, 

kön och verksamhetstyp. Forskningen behöver därmed fortskrida kring utvärderingsmetoder 

för stödgrupper för barn (Skerfving, 2009, 2012)   

 

En annan svensk studie är genomförd av Jakobsson-Lund och Gavelin (2009) som har 

sammanställt en rapport utifrån att ha studerat hur barn till skilda föräldrar påverkas av att delta 

i stödgrupper. Forskningen bygger på kvalitativa intervjuer utifrån barn som tidigare hade 

deltagit i en stödgrupp och deras upplevelser av sitt deltagande, hur deras föräldrar upplevde 

att barnen påverkades samt en gruppintervju av hur personalen upplevde att barnen påverkades. 

Resultatet var att en del barn som uppfattades komma från sämre hemförhållanden hade upplevt 

att stödgruppen inte gav dem det råd och stöd utifrån den situation de befann sig i då de inte 

kunde känna igen sig i de andras berättelser. Dock uppfattade ingen att det hade gett en motsatt 

effekt i form av negativ påverkan. Andra barn upplevde att de hade tvärtemot fått verktyg till 

att kunna hantera sin situation hemma samt en samhörighet och delaktighet genom att träffa 

och prata med andra i liknande situationer. Föräldrarna till barnen hade oftast inte höga 

förväntningar av stödgruppens effekt och blev därmed förvånade när de upplevde att barnen 

vågade öppna sig mer och prata om sina känslor och tankar. Föräldrarna menade även att de 

ansåg att barnet hade fått mer kunskap kring förälderns problematik där barnet kunde då utmana 

förälderns agerande vilket föräldrarna upplevde som positivt. Ledarna för 

stödgruppsverksamheten såg den positiva effekten av stödgruppen genom att barnen kunde 

utifrån sina egna erfarenheter bidra till varandra genom att ge råd och stöd. På så sätt gav de 

varandra hopp och tröst om att det finns en möjlighet till att hantera sin situation. Ledarna såg 

sin egen roll genom att de uppfyllde struktur och trygghet och att de även vara en förmedlande 

länk mellan de olika barnen. De nackdelar som ledarna såg var att del barn som kände olust att 

delta i gruppen och samtidigt hade svåra hemförhållanden hade svårt att sätta sig in i andras 
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berättelser vilket även påverkade dem genom att de ofta jämförde sina egna hemförhållanden 

som sämre jämfört med andra barns vardag (Jakobsson-Lund & Gavelin 2009).  

 

Av alla studier kring stödgrupper för barn i Sverige är det Thomas Lindstein som har gjort den 

mest omfattande forskningen som har sammanställts i sex stycken projektrapporter (1995, 

1997, 2001, 2008). Mellan åren 1991 - 1994 genomförde Lindstein en longitudinell studie av 

stödgruppsverksamheten Ersta Vändpunkten där han följde upp omkring 300 barn genom 

intervjuer, enkäter samt deltagande observation. Uppföljningar gjordes efter fem och tio år. 

Lindsteins syfte var att undersöka gruppledarnas samt barnens upplevelser av stödgruppen t.ex. 

hur gruppledarna såg på sin roll samt vad barnen ansåg att de hade lärt sig efter att ha deltagit i 

gruppen (Lindstein 2001). Utifrån forskningen kom Lindstein fram till att de flesta barnen hade 

fått positiva upplevelser av gruppen då barnen ansåg att de hade fått kunskap kring olika 

strategier över hur de kan hantera sin vardag bättre. Lindstein menar att stödgruppen på så sätt 

hjälpte barnen att bryta invanda handlings- och tankemönster samt att barnen kunde se sig själva 

och andra utifrån olika perspektiv vilket gav dem en ny förståelse till sin situation (ibid). Genom 

Aaron Antonovskys teori om Känsla av sammanhang, KASAM, och begreppen meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet analyserade Lindstein fram sitt resultat. Utifrån begreppet 

meningsfullhet fann Lindstein att barnen såg det som betydelsefullt att dela med sig av sina 

erfarenheter och kunskaper och träffa andra barn med liknande problematik vilket gav dem 

hopp om att kunna hantera sin situation. Genom att stödgruppen hade fasta rutiner och 

strukturer inför varje träff fann barnen detta som en ökad känsla av begriplighet och på så sätt 

en trygghet till det förutbestämda. Barnen fick även utveckla sin hanterbarhet då stödgruppen 

kunde bidra till ny kunskap om deras situation vilket stärkte barnens självförtroende. I studien 

fann Lindstein även att stödgrupphandledarnas roll var betydelsefull för barnen då det var en 

närvarande och delaktig vuxen som ingav hopp och nya möjligheter (Lindstein 2001). Lindstein 

menar på så sätt att stödgruppen kan bidra till barnens ökade känsla av meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet. Samtidigt betonar Lindstein de negativa faktorerna genom att 

det finns en risk att stödgruppen kan öka barnens känsla av att vara anhörig och barn till en 

förälder med problematik. En annan risk kan vara att det inte infinner sig en balans mellan 

skolundervisning samt terapiform. Lindstein menar att balansen ibland kan vara svår och i det 

fall stödgruppen lutar mer mot ett håll kan det leda till att barnen får bristande KASAM. 

Lindstein betonar därmed stödgruppledarnas ansvar av att vara lyhörda för helhetsansvaret 

utifrån gruppens funktion samtidigt som de har ett individuellt ansvar att se individens behov 

(ibid.) 
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Internationell forskning 

Ferrer-Wreder m.fl (2005) har i sin forskning uppmärksammat att de flesta preventionsprogram 

för barn och unga ger goda resultat men att en del studier visar det motsatta. De negativa utfallen 

kan det bero på åldern av barnet då det har framkommit att särskilt ungdomar har uppvisat 

negativa effekter efter en stödgrupp som intervention. Risken med att sammanföra ungdomar 

med liknande hemförhållanden kan bidra till att ungdomarna istället förstärker varandras 

negativa beteenden. Det framkom att efter ett års uppföljning att ungdomarna som hade deltagit 

i en stödgrupp använde mer tobak samt hade större beteendeproblem än ungdomarna i 

kontrollgruppen som inte hade deltagit i en stödgrupp. En förklaring till detta resultat kan vara 

tonåringars starka känsla av att tillhöra en grupp som förstärks när de berättar om sina negativa 

upplevelser. 

 

Ett likande resultat har framkommit i en ATP-studie,Adolescent Transitions Program, utförd av 

Dishion (1999). När pojkarna som deltog i programmet berättade om sina upplevelser 

uppmuntrade de andra deltagarnas beteende vilket ledde till så kallad avvikelseträning där de 

förstärker varandra negativa mönster. Dishion förklarar beteendet genom att ungdomar vill bli 

socialt accepterade i en grupp. Genom att ungdomarna själva bidra med sina negativa berättelser 

ökar igenkänning hos de andra deltagarna vilket bidrar till gruppens samhörighet. 

 

Dore (1999) har gjort en utvärdering av metoden CAP i olika stödgrupper för barn där hon 

kommer fram till att metoden kan anses vara för komplicerad för barn i tidig skolålder. Dore 

menar att metoden kräver att barnen ska kunna berätta öppet om sina känslor och tankar vilket 

försvårar för dessa barn då de ännu inte har utvecklat sin kognitiva och språkliga förmåga. Dore 

menar på sätt att barn i denna ålder inte är vana att dela med sig av och reflektera kring sina 

känslouttryck till andra. Det framkommer även att stödgruppen ägnar ett större fokus kring 

kunskapen om föräldrarnas problematik än barnens egna upplevelser. Efter studiens resultat 

genomförde en del stödgrupper förändringar vilket innebar att minska kognitiva övningar för 

de yngre samt att fokusera på hur barnet kan leva i sin nuvarande utsatta situation. De studier 

som gjordes efter förändringarna visade att barnen upplevde sig mindre ensamma, de hade fått 

högre internal locus of controll och bättre självkänsla. 

 

Moe, Johnson och Wade (2007) har undersökt Betty Fordkliniken i USA som erbjuder ett 

fyradagars stödgruppsprogram för barn i åldrarna 7-13 år vars föräldrar har någon form av 

missbruksproblematik. Under dessa fyra dagar fick barnen genom olika slags lekar lära sig att 
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förstå sin situation och sina egna känslor samt upplevelser. I syfte att få kunskap kring barns 

egna upplevelser om sina styrkor samt förmåga att kunna hantera sin situation genomfördes en 

intervjustudie med barnen. Barnen som deltog i gruppen förklarade betydelsen av att kunna få 

uttrycka sina känslor och tankar tillsammans med andra, att få kunskap om förälderns 

problematik, möjligheter om att göra egna val vilket bidrog till hopp om en bättre framtidstro. 

 

Van Santvoort, Hosman, van Doesum & Janssens (2013) har utifrån en randomiserad studie 

utvärderat effekten av stödgrupper till barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk. 

Genom att slumpmässigt placera barn i en stödgrupp samt en kontrollgrupp fick det fram 

resultatet att barn som fått delta i stödgruppen fick individuella förbättringar så som kognition, 

kompetens, föräldra-barn interaktion, emotionella problem och beteendeproblem. I resultatet 

framkom det att barn i utsatta riskmiljöer gynnas av förebyggande stödgrupper. Samtidigt fann 

de inte argument för att stödgrupp är ett verksamt verktyg för att förebygga emotionella och 

beteendemässiga problem (van Santvoort, Hosman, van Doesum & Janssens, 2013). 

 

I liknande studie jämförde Fraser och Pakenham (2008) en stödgrupp för barn till föräldrar med 

depression med en kontrollgrupp på väntelista. Efter åtta veckors uppföljning visade resultatet 

inga statistiskt signifikanta skillnader vilket forskarna grundade på det låga deltagandet. 

Samtidigt framkom det att barnen som hade fått gå i stödgrupp hade fått förbättrade kunskaper 

om psykisk ohälsa, mindre förekomst av depression samt kände mer välbefinnande i livet. 

Resultatet fastställer på så sätt vad andra studier tidigare har kunnat påvisa om stödgruppers 

effekt (ibid). 
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Metod 

Vetenskapsteori 

Studien utgår från hermeneutiken då syftet med studien är att förstå och förklara hur olika 

företeelser hänger ihop. Genom hermeneutisk utgångspunkt kan de teoretiska perspektiv som 

applicerats på studien användas för att belysa ny förståelse av en situation. Samtidigt för att 

hitta mönster eller motsättningar i det som studeras. Genom att förstå och tolka de olika delarna 

i stödgruppsledarnas arbete kan på så sätt en helhet synliggöras (Bryman, 2011) 

 

Ansats  

Den abduktiva ansatsen kan enligt Dalen (2008) ses som en kompromiss, en blandning av 

ansatserna induktiv och deduktiv i den mening att den hela tiden går fram och tillbaka mellan 

teori och empiri. Studien kan därmed utgå från på förhand bestämda teorier. Efter att materialet 

har samlats in finns det möjlighet att byta ut teorier. Genom att använda en abduktiv ansats till 

studien fanns det inga fasta ramar för teorierna utan dessa var i rörelse för att främja resultatet 

av studiens syfte vilket på så sätt kan stärka dess generaliserbarhet (Dalen, 2008). 

 

Urvalsmetod   

Studiens syfte är att undersöka hur stödgruppshandledare arbetar med metoden CAP. Då en 

total undersökning av denna population kräver mycket tid har det undersökts ett stickprov av 

dessa stödgruppsledare. Utifrån att tidsramen för arbetet inte tillät längre avstånd avgränsades 

studien till ett län i Sverige. Genom ett icke-slumpmässigt målinriktat urval vill studien förstå 

hur stödgruppsledare inom samma kommun förhåller sig till och arbetar med metoden CAP. 

Genom ett målinriktat urval har forskaren även möjlighet att på ett strategiskt sätt välja ut vilka 

deltagare som är relevanta för de formulerade forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Genom 

Junis-rapporten från år 2015 framkom det att 164 kommuner erbjöd stödgrupper till barn (Junis, 

2015). Därmed valde jag ut en av de kommunerna som hade flest antal stödgrupper för barn. 

På så sätt kan jag få en bild av stödgruppsledarnas gemensamma mönster då de tillhör samma 

kommun och utgår från samma metod men samtidigt få fram olikheter då 

stödgruppsverksamheterna är placerade i olika områden som skiljer sig åt gällande klass, kön 

och etnicitet.  
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Datainsamlingsmetod 

Studien utgår från en kvalitativ metod för att få förståelse för de tankar och upplevelser som 

stödgruppsledarna har. Utifrån en kvalitativ metod kan stödgruppsledarnas tolkningar och 

berättelser därmed förstås och identifieras på ett djupare plan. Då jag vill undersöka förståelse 

istället för förklaringar kan en kvalitativ metod vara behjälplig för att tydliggöra dess 

komplexitet och nyanser. Samtidigt som metoden tar utgångspunkt i att förstå och synliggöra 

det som konstrueras i tid och rum av vem, hur, var och när kan på så sätt ett kritiskt perspektiv 

komma till uttryck (Bryman, 2011).   

Genom att använda en semi-strukturerad intervju kan särskilda teman innan intervjun 

bestämmas för att på så sätt förtydliga uppsatsens syfte samt frågeställningar. En intervjuguide 

med öppna frågor som utgår från dessa specifika teman kan därmed leda stödgruppsledarna till 

att fokusera kring specifika upplevelser. Samtidigt har forskaren möjlighet att avvika från 

intervjuguiden då intervjupersonen har samtalat kring ett ämne som forskaren anser vara 

relevant till studien och vill fokusera mer kring. På så sätt uppmuntras de intervjuade kring att 

reflektera kring sina egna tankar när forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman, 

2011). Nackdelen med semi-strukturerade intervjuer kan vara dess flexibilitet. Då de 

intervjuade får möjlighet att styra samtalets riktning kan det leda till att det egentliga syftet med 

studien blir otydligt. Därmed är det viktigt att flexibiliteten har samstämmighet med studiens 

syfte och frågeställningar under hela intervjun (Bryman, 2011). 

Utifrån att besvara studiens primära frågeställningar har följande teman sammanställts i 

intervjuguiden: Stödgruppsledarna, CAP som metod och barnen (Bilaga 2). Frågorna är öppna 

och utifrån följdfrågor ges intervjupersonerna uppmuntran till att reflektera kring sina svar. 

Genom att ha preliminära formulerade följdfrågor kan det framkomma hur stödgruppsledarna 

talar om dessa teman samt om det går att se om det finns någon skillnad i hur de uttrycker sig 

(Bilaga 2).  

 

Datainsamling 

Intervjuer 

Via mitt arbete som vikarierande socialsekreterare på ekonomiskt bistånd hittade jag ett papper 

om telefon- samt mejlunderlag till samtliga stödgruppsverksamheter utifrån en viss kommun. 

Jag kontaktade samtliga stödgruppsledare via telefon för att skapa en personlig kontakt. Trost 

(2010) menar att den första kontakten är viktig då den kan vara avgörande för studien. Därmed 
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var min tanke att telefonkontakten blir mer personlig och mänsklig då syftet om studien lättare 

kan ges ut bättre verbalt än i skrift då det handlar om att sälja in min idé och göra personen 

nyfiken. Vid telefonkontakten berättade jag om mitt syfte för intervjun samt att ett 

informationsbrev om studien kunde mejlas över. I det fall personerna var otillgängliga via 

telefon skickade jag ett mejl om studien tillsammans med bifogat informationsbrev. Totalt var 

det fyra stödgruppsledare från olika stödgruppsverksamheter som ville bli intervjuade. Jag fick 

även kontakt med stödgruppsledare genom att deras kollegor vidarebefordrade mig till de som 

var aktuella som stödgruppsledare i dagsläget.  En verksamhet som jag kontaktade tackade dock 

nej utifrån att de menade att de inte arbetade med CAP utan med manualen känslomässiga 

sjukdomar. Jag förklarade då att manualen om känslomässiga sjukdomar utgår från CAP. 

Verksamheten gav då svar att de upplevde sig som nya i arbetet som stödgruppsledare. Jag 

förklarade att deras nya inblick i stödgruppsarbetet kunde ge ett intressant perspektiv på studien. 

Men verksamheten valde att återigen tacka nej utifrån att de inte hade tid. Trost menar att i det 

fall en person tackar nej kan det vara betydande att inte godta detta utan att först som intervjuare 

försöka att ge möjlighet till andra synvinklar på studien. Samtidigt menar Trost att det är även 

viktigt att respektera en persons integritet och inte tvinga en person. Min tanke var att i detta 

fall att verksamheten hade fel uppfattning om vad CAP gällde vilket jag ville tydliggöra. 

Samtidigt ville jag inte övertala då det kan uppfattas som tvång och möjligen inte hade lett till 

en bra och ömsesidig intervju. 

 

Samtliga intervjuer spelades in genom diktafonen på min privata mobiltelefon. Trost (2010) 

menar att ljudupptagning är ett effektivt sätt då intervjuaren kan lägga fokus på intervjun. 

Samtidigt finns det möjlighet att efter intervjun snabbt lyssna igenom vad som sades och om 

det är något som behövs ändras till nästa tillfälle (ibid). Jag upplevde att jag kände mig 

närvarande vid intervjun då jag inte behövde tänka på att anteckna exakt vad som sades samt 

att därefter bli osäker på vad som hade skrivits då ens handstil inte är lättläst. Jag kunde därmed 

efter intervjuerna direkt lyssna igenom det inspelade materialet och höra hur jag ställde frågorna 

samt vilka svar jag fick. På så sätt kunde jag vid nästa intervju ha ändrat en fråga, tänkt ut nya 

frågor eller tänkt över hur jag skulle ställa frågan för att få ett relevant svar.  

Nackdelen med ljudupptagning menar Trost är att det är tidskrävande att lyssna fram och 

tillbaka på ljudbandet. Samtidigt som små detaljer som kroppsspråket inte kan ses. I studien var 

mitt syfte att studera vad som faktiskt sades och därmed har tonfall samt kroppsspråk inte varit 

relevant i studien. Samtidigt kan tonfall vara väsentligt oftast i det fall tonfall har ett negativ 

syfte. Min tanke var att vid sådana upptäckter under intervjun att direkt ställa följdfråga kring 



 
17 

 

eventuella tonfall eller exempelvis skratt för att intervjupersonen ska ha möjlighet att 

kommentera detta. I det motsatta fallet tolkar intervjuaren vad tonfallet beror på vilket kan leda 

till felaktigt bedömning i analysen. En annan tanke som uppkom efter intervjuerna var om 

någon skulle ringa till min privata mobiltelefon när ljudupptagningen skedde. Hade 

inspelningen stoppats då? Och hur hade det påverkat intervjun? 

 

Alla intervjuer skedde på stödgruppledarnas arbetsplats vilket Trost menar kan ha skapat 

trygghet hos intervjupersonerna. Samtidigt har alla intervjuplatser för-och nackdelar. I detta fall 

kan stödgruppsledarna ha känt sig trygga då alla stödgruppsledare fick bestämma själva var 

mötet skulle ske. De avsatte alla ett särskilt rum i deras verksamhet där vi kunde prata ostört. 

Trots valet av rum förekom det vid vissa intervjuer ljud från kollegor. Trost menar att 

intervjupersonen kan ha blivit omedvetet eller medvetet påverkad och i det fall censurerat sina 

uttalanden (Trost, 2010). Vid intervjutillfällena var ljuden inte särskilt påtagliga samt 

övergående vilket därmed inte kan ha gjort en större påverkan av stödgruppledarnas svar. 

 

Under intervjuerna förhöll jag mig neutral och delade inte med mig av mina egna åsikter vilket 

Trost menar kan minska risken för att intervjupersonen influeras av intervjuarens synsätt i sina 

svar (Trost, 2010). Jag sökte på så sätt inte efter ett utbyte av olika åsikter utan jag ville få fram 

vad intervjupersonerna själva ansåg om de frågor som ställdes. Min utgångspunkt i syftet är hur 

stödgruppsledare arbetar med en manualbaserad metod utifrån att förstå stödgruppledarnas 

tankar och känslor. Trost menar att genom att ställa frågan hur och inte varför kan det bli mer 

begripligt att förstå personernas åsikter i nuet. Under intervjuerna försökte jag ställa följdfrågor 

som ”Hur gjorde du då?” eller ”Vad gjorde du då?” vilket Trost menar att den intervjuade kan 

då lättare få fram sina känslor och tankar än genom att direkt ställa frågor om dessa. Trost menar 

att intervjuaren i kvalitativ intervju ska vara följsam och följa intervjupersonens egna 

tankegångar. Jag kunde uppleva under intervjuerna att jag ville ställa liknande frågor till 

stödgruppsledarna och gärna i en viss ordning. Men efterhand förstod jag att varje intervju var 

unik och gav ny information eller en ny vinkel på ett visst frågeområde. Jag fick därmed tanken 

att ju mer lika frågor jag ställer ju mer liknande svar kommer jag att få vilket var motsatt mitt 

syfte. Därmed lät jag följsamheten styra samtalen och på så sätt märkte jag att jag blev mer 

lyhörd kring vad stödgruppsledarna faktiskt sa då jag inte kände pressen av att använda liknande 

frågor vid varje intervjutillfälle. 
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Litteratursökning  

För att hitta relevant litteratur till studien har jag sökt information om stödgrupper till barn i 

olika databaser och böckers referenslistor. Jag har i första hand sökt kurslitteratur som även 

relaterar till det sociala arbetet via databaserna Lovisa och Malin. Vid sökning av vetenskapliga 

artiklar har jag främst använt mig av databasen EBSCOhost. Följande sökord har använts vid 

internetrelaterade sökningar; ”support group(s) for children, ”children are people too”, ”CAP”, 

”stödgruppsledare”, ”stödgrupper”, ”stödgruppsverksamhet”.  

Specifika sökord har använts för att leta efter metod- samt teoriböcker som; ”kvalitativa 

metoder”, ”kvalitativ analys”, ”semi-strukturerade intervjuer”, ”tematisk analys”, 

”professionellt förhållningssätt”, ”IMGD-modellen”, ”rollteori”, ”KASAM”, ”mentalisering”. 

 

Analysmetod 

Då den semi-strukturerade intervjun har en tematisk process ville jag fortskrida denna process 

genom att använda en tematisk analysmetod för att fånga djupet i de teman som kom fram under 

intervjun (Bryman 2011). Genom att läsa igenom det bearbetade materialet kan man på så sätt 

identifiera nya teman och subteman och därefter koppla de intervjuades citat till de olika teman. 

Samtidigt menar Bryman att tillvägagångsättet i en tematisk analys kan ske på olika sätt för att 

nå fram till kärnan i de intervjuades samtal vilket också kan vara en problematik då det kan bli 

komplext (ibid).  

 

Analysbearbetning 

Efter varje intervjutillfälle lyssnade jag igenom intervjun ett flertal gånger. Inspelningarna var 

omkring 45–60 minuter och jag lyssnade igenom samtliga intervjuer direkt efter inspelningen 

och påbörjade en audiell bearbetning. Trost (2010) menar att genom att lyssna igenom 

materialet direkt efter inspelningen kan på så sätt minnesbilderna om intervjun tydliggöras samt 

andra tankar kring intervjun kan dokumenteras direkt. Vid den audiella bearbetningen lyssnade 

jag igenom det inspelade materialet och skrev ner de citat som jag fann relevanta utifrån de 

teman som uppkom under bearbetningen. Trost skriver att audiell process har fördelen att den 

kan strukturerats direkt utifrån särskilda teman samt att orelevant information tas bort. Därmed 

kan även väsentlig information tas bort i processen vilket kan undvikas genom att lyssna igenom 

materialet ett flertal gånger och samtidigt vara öppen för nya infallsvinklar på analysen (ibid). 

Genom den audiella processen sker på så sätt en ständig samverkan mellan de citat och de teman 
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som byggs upp vilket gör att man kan få ett helhetsperspektiv samtidigt som man kan få fram 

kärnan i det som sägs. Och på så sätt synliggöra de bakomliggande faktorerna.  Den audiella 

bearbetningen genomfördes på så sätt samtidigt och parallellt med den tematiska analysen, 

vilket bidrog till en process av att ständigt identifiera nya gemensamma teman och mönster i 

intervjuerna. Efter att ha lyssnat igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger framkom följande 

teman; Utbildning till stödgruppsledare, rekryteringen till stödgruppen, arbetet som 

stödgruppsledare, gruppträffarna, förberedelserna före och efter gruppträffarna, metoden, 

dilemman, barnen, uppföljning, handledning, stödgruppens syfte och mål. När citat från 

samtliga intervjuer hade placerats in utifrån ovanstående teman lästes materialet igenom för att 

finna ett ytterligare djup i analysen. Det uppstod då nya teman och begrepp som kunde 

synliggöra stödgruppledarnas arbete, vilka var följande; närhet och distans, individnivå, 

gruppnivå, teman och övningar. Citaten från stödgruppsledarna placerades därefter under dessa 

nya temaområden. Det nya sammanställda materialet lästes igenom och jag kunde då få en 

klarare bild kring hur stödgruppsledarna arbetar med barnens tankar, känslor och handlingar på 

olika plan. Genom att koppla samman detta med de behov som barnen i stödgrupp behöver 

såsom förstärkt mentaliseringsförmåga och utvecklande av KASAM, kunde de nya teman 

förklara stödgruppsledarnas arbete med barnen. Dessa teorier utvecklas vidare i teoriavsnittet. 

 

Metoddiskussion 

Genom den kvalitativa metoden i studien kunde stödgruppsledarnas olika arbetsområden 

synliggöras samt stödgruppsledarnas egna upplevelser om sitt arbete. Samtidigt menar Bryman 

(2011) att forskaren har en betydande roll i tolkningen av arbetet vilket kan påverkan både 

under insamlingen av data samt efter insamlingen då informationen är oftast detaljrik vilken 

kan leda till ytliga generaliseringar. Genom att en semi-strukturerad intervju användes i studien 

hade stödgruppsledarna möjlighet att styra samtalet utifrån de ämnen som diskuterades. 

Samtidigt som det fanns möjlighet till att ställa följdfrågor. I bearbetningen av det insamlade 

materialet som utgick från tematisk analys kunde på så sätt stödgruppsledarnas citat om deras 

arbetssätt placeras in i olika områden. Nackdelen är att orden lyfts ur sitt sammanhang vilket 

kan leda till att forskaren förenklar sina slutsatser. Utifrån att studiens syfte och frågeställningar 

användes som teman i insamlingen av data behölls på så sätt fokus på det som skulle studeras. 

Ett annat alternativ för semi-strukturerade intervjuer hade varit deltagande observation. Genom 

att observera vad stödgruppsledarna säger och gör under en stödgruppsträff hade möjligen 

syftet utifrån hur stödgruppsledarna arbetar blivit tydligare. Samtidigt är nackdelen att utifrån 
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studiens begränsade tidsramar hade möjligen endast ett tillfälle kunnat observeras med varje 

stödgruppsledare. En annan nackdel hade varit att observatören kan påverka både barnen och 

stödgruppsledarna genom sin närvaro i rummet. Bryman (2011) menar att personen som 

studeras kommer möjligen att censurera medvetet eller omedvetet vissa saker som den i 

normala fall hade gjort då personen kan bli mer självmedveten och börjar iaktta sig själv utifrån. 

 

Tillförlitlighet 

Larsson et. al. (2005) och Bryman (2011) menar att i den kvalitativa forskningen vill man få 

fram olika nyanser och beskrivningar av ett visst fenomen. Medan reliabiliteten i den 

kvantitativa studien blir på så sätt motstridig då den vill få fram liknande slutsatser av upprepade 

mätningar utifrån specifika kategorier. Bryman (2011) har utvecklat tillförlitlighets begreppet 

utifrån en kvalitativ metod genom begreppen extern- och intern reliabilitet. Genom att studera 

om studien får samma resultat vid upprepade mätningar under samma förutsättningar mäts på 

så sätt studiens externa reliabilitet. Den externa reliabiliteten är möjligen svår att uppnå i denna 

studie då studien bygger på människors upplevelser vilket är i ständig i rörelse och som inte 

kan stagneras. Samtidigt utgår studien ifrån stödgruppsledarnas arbete med en manualbaserad 

metod vilket innebär att stödgruppsledarna arbetar utifrån samma ramar vilket kan synliggöra 

deras gemensamma mönster i arbetet (ibid). 

Bryman (2011) skriver att den interna reliabiliteten innebär hur tolkningar ska genomföras i 

studien. Att det finns brister i en studies interna reliabilitet har oftast orsaken av att de insamlade 

materialet har brustit i bearbetningen (Larsson m.fl., 2005). Genom att berätta om min 

förförståelse i inledningen synliggör jag de eventuella fördomar samt erfarenheter och 

kunskaper jag har av studiens syfte. Den audiella bearbetningen tillsammans med den tematiska 

analysen skedde i samband med intervjutillfällena vilket har kunnat minska risken att värdefull 

information har gått förlorad. Samtidigt som syfte och frågeställningar ständigt bearbetades 

med intervjuguiden samt i analysmetoden har den interna reliabiliteten kunnat stärkas (ibid). 

 

Trovärdighet 

Även i validitetsbegreppet förekommer det en motstridighet till den kvalitativa studien då den 

kvantitativa studien lägger vikt på mätningsinstrumentet funktion i förhållande till det objekt 

som ska mätas. Detta i jämförelse med kvalitativa studier som inte avser att mäta ett objekt utan 

att få fram olika förklaringar till ett mer abstrakt fenomen. Samtidigt som kvalitativa metoder 

är mer komplex att mäta utifrån dess funktion (Larsson m.fl., 2005; Bryman, 2011). För att 

förklara den kvalitativa forskningens trovärdighet utgår Bryman från begreppen extern- och 
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intern validitet. Den interna validiteten innebär hur trovärdig mätningen är av studien på så sätt 

om metoden som verktyg har uppnått det som den avser att mäta. Vilket kan besvaras genom 

att förklara vilka val av metoder som har gett information om det fenomen som studeras och 

om studien kan på så sätt svara på forskningsfrågorna. Genom att ha haft ett medvetet 

systematiskt tillvägagångssätt samt redovisat för hur utredningsarbetet har gått tillväga genom 

att redogöra utifrån mina tolkningar samt mina olika överväganden under arbetets gång har den 

kommunikativa validiteten kunnat stärkas (ibid). Metodvalet av semistrukturerad intervju i 

kombination med tematisk analys har gjort att metodprocessen var i ständig rörelse av 

bearbetning för att försöka förstå och fördjupa mig i stödgruppsledarnas tankar och känslor i 

dess sociala miljöer vilket på så sätt har kunnat stärka den ekologiska validiteten. I studien 

förekommer även triangulering där ett flertal olika teoretiska perspektiv tillämpas i olika 

nivåer.  Olika perspektiv kan på så sätt synliggöras både genom stödgruppsledarnas roll, barnen 

i gruppen samt utifrån innehållet i metoden vilket kan ge ett flertal perspektiv av hur resultatet 

kan motsvara verkligheten (ibid).  

Den externa validiteten syftar till om studien kan appliceras på andra situationer och personer 

än de som deltagit i studien. Bryman (2011) menar att begreppet generaliserbarhet kan vara 

problematiskt att tillämpa på kvalitativa studier då studierna har ett mindre underlag av 

deltagare vars resultat inte kan appliceras på hela populationen i vilken situation som helst. 

Bryman menar att generaliserbarhet i kvalitativa studier inte ska generaliseras utifrån 

populationen utan utifrån vilka slutsatser som forskaren drar genom de teoretiskt valda 

begreppen som appliceras på den insamlade datan (ibid). Studiens syfte är inte att synliggöra 

hela populationen av stödgruppsledares sätt att arbeta på grund av studiens omfattning samt 

tidsaspekt. Syftet är därmed att fånga upp vissa stödgruppledares upplevelser för att förstå hur 

de arbetar med den manualbaserade metoden utifrån vissa begrepp. Därmed är studien inte 

applicerbar på hela populationen av stödgruppsledare som använder manualbaserade metoden 

CAP. 

 

Etik  

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet i Sverige vars uppgift är att 

arbeta för högsta vetenskapliga kvalité inom svensk forskning. Genom att utgå från 

Vetenskapsrådets handbok i Forskningsetiska principer (2002) är målet att uppfylla de fyra 

huvudprinciperna för individskydd och på så sätt säkerställa god etisk kvalité i studien (ibid).  
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Informationskravet  

Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet att informera deltagarna om studiens 

syfte. Samtidigt ska forskaren upplysa om de villkor som det medför att delta i studien. Detta 

betyder att informanterna deltar utifrån frivillighet och att de har möjlighet att avbryta sitt 

deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla dessa krav har det skickats ut ett 

informationsbrev till de personer som är aktuella för studiens syfte. I informationsbrevet 

framgår det därmed de tre forskningsetiska principerna samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Bilaga 1).  

 

Samtyckeskravet  

Ett samtycke ska ske från deltagarna innan studien genomförs, vilket är att säkerställa 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonen meddelar först ett muntligt 

samtycke för att därefter vid intervjutillfället även skriva under ett skriftligt samtycke. 

Vetenskapsrådet menar att deltagaren ska själv ha möjlighet att bestämma sin utsträckning och 

omfattning av sitt deltagande. I informationsbrevet framgår det att individen har möjlighet att 

avbryta sin medverkan i studien utan att ange orsak (Bilaga 1). Samtidigt menar 

Vetenskapsrådet att forskaren i den möjligaste mån ska tillgodose deltagarens önskan om att få 

avbryta sin medverkan. Men då det har gjorts särskilda överenskommelser när det skriftliga 

samtycket har skett ska dessa i första hand gälla (Vetenskapsrådet, 2002). 

 
Konfidentialitetskravet  

Detta krav utgår från att samtliga uppgifter som berör deltagarna i studien ska hanteras utifrån 

att de inte finns möjlighet till att spåra uppgifter till en viss person. Därmed ska all information 

från deltagarna förvaras på ett säkert ställe så att uppgifterna aldrig kan hamna i obehörigas 

händer (Vetenskapsrådet, 2002). I samband med informationsbrevet blev deltagarna 

informerade om konfidentialitetskravet där det framgår att deras uppgifter kommer att 

avidentifieras (Bilaga 1). Samtidigt finns det en medvetenhet om att anonymiteten av deltagarna 

inte kan säkerställas helt. Då det kan finnas människor som läser studien och kan identifiera 

deltagarna. Vidare framgår det i informationsbrevet att deltagarnas uppgifter kommer att 

hanteras aktsamt då det är endast forskaren och dennes handledare som har tillgång till 

materialet. Därmed är det forskarens lärosäte som äger allt material och har rätt att gå in och 

granska allt material under tiden som studien pågår (Vetenskapsrådet, 2002). 

Valet av den semi-strukturerade intervjun i kombination med den tematiska analysen som 

analysmetod hjälper också till att bevara deltagarnas anonymitet. Då informanterna utger 
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privata berättelser om sina liv vilket kan det betraktas som etiskt känsligt vilket gör att studien 

utgår från hög konfidentialitet. Genom att gruppera stödgruppledarnas upplevelser till olika 

teman utifrån studiens syfte samt att samtliga citat från stödgruppsledarna har avidentifierats 

genom en särskild nyckelkod med siffror läggs det fokus på vad som sägs och inte av vem. 

 

Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet innebär att allt material som framkommer från intervjuerna i studien aldrig 

kommer att utlånas eller användas i kommersiellt bruk eller i andra icke - vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta betyder att information aldrig får vidarebefordras till t.ex. 

företag. I informationsbrevet (Bilaga 1) samt via muntlig information informerades 

informanterna om att allt material som uppkommit i samband med studien endast kommer att 

användas av forskaren och att allt intervjumaterial kommer att förstöras efter att studien har 

blivit godkänd av lärosätet. 
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Teoretiska perspektiv 

De teoretiska perspektiven inom stödgrupp för barn beskrivs som eklektiska utifrån att det är 

ett flertal teorier som kan användas då stödgruppsarbetet omfattar ett antal olika arbetsområden. 

De nedanstående teorierna har valts utifrån att klargöra stödgruppsledarens arbete utifrån ett 

helhetsperspektiv med arbetet i de olika nivåerna vilka är stödgruppsledarens roll och funktion, 

arbetet med barnen på individ och gruppnivå samt utifrån hur materialet används i metoden. 

 

Professionellt förhållningssätt 

Att vara professionell innebär att kunna hålla distans mellan att vara personlig och privat i 

kontakten med klienter i arbetslivet (Holm, 2008; Tjersland et al, 2011).  Samtidigt finns det 

forskare som menar att i sin yrkesroll är det betydelsefullt för klienten att man är personlig då 

det kan förbättra behandlingsvillkoren (Skau, 2007; Zerubavel & O’Dougherty Wright, 2012). 

Vilka begrepp som är mest relevanta i det professionella förhållningsättet kan betraktas som 

komplext då olika forskare betonar olika begrepp beroende på vilket verksamhetsområde som 

studeras. Till denna studie har följande begrepp hämtats utifrån att vara utövare inom det 

terapeutiska området: 

Självkännedom  

Att vara medveten om sina känslor och behov i olika situationer gör att det kan bildas kunskap 

och förståelse för hur dessa kan uppkomma samt hur man reagerar, vilket kommer att påverka 

hur en situation kommer att hanteras. Genom att vara medveten om sig själv kommer ens egna 

”jag” inte till övertag i samspelet med klinten då det är klientens egna ”jag” som ska ha 

möjligheten att få uttrycka sig (Holm, 2009; Myers & Hayes, 2006; Tjersland et al, 2011) 

 

Wounded healers och impaired professionals 

Zerubavel & O’Dougherty Wright (2012) framhåller att en behandlare måste ha bearbetat sina 

egna eventuella omständigheter i livet för att kunna dra gränsen om sina egna affekter i 

klientarbete. Samtidigt menar Zerubavel & O’Dougherty Wright inte att man som behandlare 

behöver vara helt återställd utan att det handlar om att behandlaren behöver upprätta ett 

professionellt förhållningssätt genom att vara personlig och en inte privat. Zerubavel & 

O’Dougherty Wright har vidare skrivit om två begrepp wounded healers och impaired 

professionals som kan förklara vart gränsen kan dras. Med uttrycket impaired professional 

innebär det att behandlarens egna problem kan ta överhand i klientarbetet vilket kan ge sig 
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uttryck att behandlaren projicerar sina egna upplevelser på klienten. Zerubavel & O’Dougherty 

Wright (2012) menar att trots att behandlaren kan vara välutbildad i att hanteras andras känslo- 

och beteendemässiga problem kan behandlaren inte hantera sina egna affekter under stressfulla 

upplevelser. Han menar att det finns för lite forskning kring behandlares egna 

återhämtningsprocesser samt att det är av särskild vikt att detta ämne studeras noggrannare 

bland människovårdande yrken. Det andra begreppet wounded healer hänvisar till behandlare 

som har upplevt eller upplever turbulenta omständigheter i sitt liv och håller på att bearbeta 

dessa att det på så sätt inte påverkar klientarbetet negativt. Det finns dock skiljaktigheter bland 

forskare när och hur det ska avgöras att en behandlare är ”läkt”. Zerubavel & O’Dougherty 

Wright menar att behandlaren har på så sätt ett viktigt egenansvar samt att det behövs ett öppet 

klimat på arbetsplatsen där det finns utrymme till att kunna diskutera detta bland sina kollegor 

eller chef. 

 

Self-disclosure 

Audet (2011) och Audet & Everall (2010) skriver om två begrepp som innebär att kunna dela 

med sig av sina egna erfarenheter till klienten. Det första begreppet omedelbar self-disclosure 

innebär att behandlaren delar med sig av sina egna erfarenheter inom ramen av ämne som 

klienten pratar om. På så sätt menar Audet (2011) och Audet & Everall (2010) att behandlaren 

kan inge hopp utifrån sina egna erfarenheter samt att i vissa studier framkommer det att klienten 

har fått ett positivt utfall efter behandlingen p.g.a. att den terapeutiska alliansen har kunnat 

stärkas genom omedelbar self-disclosure. På så sätt har även en maktbalans skapats mellan 

behandlare och klient. Samtidigt behöver behandlaren ta ansvar för att en icke omedelbar self-

disclosure uppstår i mötet med klienten. Detta innebär att behandlaren sätter inga gränser för 

vilka erfarenheter som berättas till klienten och att klienten då kan uppleva sig kränkt samt att 

det blir ombytta roller där klienten ska ta ansvar för behandlarens problematik (Audet, 2011; 

Audet & Everall, 2010). 
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IMGD-modellen (Integrative Model of Group Development) 

Enligt gruppsykologi forskaren Susan Wheelans (2013) genomgår en grupp olika stadier i sin 

utveckling fram till stabil mognad.  Hur länge dessa stadierna varar innan de går över till nästa 

kan bero på både yttre och inre faktorer. Wheelans menar vidare att ledaren för gruppen ska 

vara följsam för gruppens utveckling och ha tydliga mål för gruppen. 

Tillhörighet och trygghet 

I den första fasen är gruppen ostabil vilket kan visa sig genom att alla vill passa in i gruppen 

och har en rädsla av att sticka ut. Samtidigt som personerna kan känna osäkerhet kring om de 

passar in i gruppen. Ledarens position i gruppen menar Wheelans är strukturerad och 

uppgiftsorienterad samtidigt som den ska ena gruppen och skapa samhörighet (ibid). 

 
Opposition och konflikt 

I den andra fasen börjar personerna i guppen testa att tänja på gränserna för gruppens hållbarhet. 

Och de individuella motsättningarna kan äventyra gruppens stabilitet. De enskilda 

personlighetsdragen av gruppdeltagarna kommer härmed fram. Ledaren i detta stadie, menar 

Wheelans, behöver stabilisera stämningen genom att fördela ut makt och ansvar i gruppen 

(ibid). 
 
Tillit och struktur 

I det tredje stadiet börjar gruppen gå ihop till en enhet där gruppdeltagarnas olika roller har 

etablerats och gruppen börjar mer att arbeta tillsammans. Wheelans menar att ledaren kan här 

ta ett steg tillbaka och släppa på sin styrande roll och låta gruppen ta mer ansvar för varandra 

(ibid). 

 

Arbete och produktivitet 

I det fjärde stadiet har gruppen lyckats uppnå det slutliga målet där produktiviteten är som högst. 

Här försöker gruppen lösa uppgifterna tillsammans vilket resulterar i mindre osäkerhet kring 

relationerna. Wheelans menar att ledaren behöver här behålla sin roll som i tredje stadiet men 

samtidigt vara vaksam på att gruppen inte återgår till andra stadiet när ledaren behöver runda 

av till ett senare avslut (ibid).  
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Rollteori 

Rollteori är ett samlingsbegrepp utifrån ett flertal olika sociologiska teorier som förklarar vilka 

roller människor tar i olika sammanhang. För att förstå grupper och grupprocesser bland barn 

är det viktigt att känna till vilka roller som barnen använder sig av. Utifrån en interaktionistisk 

rollteori kan barnens roller förstås utifrån hur roller bildas i interaktionen med andra (Månsson, 

1975).  

 

Erving Goffman (2014) professor i sociologi och antropologi utgår från den interaktionistiska 

rollteorin med ett dramaturgiskt angreppssätt. Goffman menar att de flesta rollerna skapas 

utifrån vad som man tror förväntas av en. Förväntningarna kan därmed både vara samhälleliga 

eller från andra enskilda personer. Utifrån vilken situation man befinner sig anpassar man sina 

roller både medvetet och omedvetet. I Goffmans teori använder han ett flertal olika begrepp för 

att förklara hur rollsamspelet ser ut både i grupp och individuellt. Följande begrepp har valts ut 

till studien:  

 

Frontstage och backstage 

Fronstage innebär att en viss fasad visas upp utåt sett till andra människor i en viss miljö för att 

på så sett uppnå ett visst mål och syfte. Medan backstage innebär det som sker bakom 

frontstage. I backstage kan censurerade sidor visas upp som inte kan visas upp i frontstage. 

(ibid). 

 

Team 

Detta innebär en gruppkonstellation där det råder specifika koder och regler som gäller inom 

gruppen. Teamet har oftast ett specifikt mål att utåt sett i fronstage visa upp ett enat yttre till 

andra människor där samtliga i gruppen framträder i sina roller på ett korrekt sätt. I teamets 

backstage kan därmed fasaden släppas och olämpliga beteende eller andra känsloyttryck kan 

visas upp. Teamet försöker vara enat genom att visa sig trovärdig utåt i fronstage så att ingen 

misstänker deras fasad. Samtidigt ska de tillsammans i gruppen kontrollera att ingen obehörig 

kommer in i backstage för att på så sätt upptäcka att fasaden i fronstage är felaktig och inte 

överensstämmer med verkligen. Därmed så undviker teamet att enskilda individer går ut 

ensamma till fronstage för att inte utsätta gruppens fasad så att eventuella hemligheter kommer 

fram om teamet (Goffman, 2014). 
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Rollkonflikt 

Goffman menar att en rollkonflikt kan uppstå då teamets enade fasad inte överensstämmer med 

den roll som individen egentligen vill uppvisa utåt. Då den enskilda individen avviker kan detta 

beteende kan göra så att gruppen splittras. Vidare menar Goffman att då vi hela tiden växlar 

mellan olika roller kan det skapas konflikt då vi inte vet vilken roll vi ska anta vilket kan leda 

till att fel roll används vid fel tillfälle. Detta kan på så sätt även uppkomma utifrån 

rollomfamning, när en person har fastnat en viss roll så att hela deras egentliga jag har upplösts 

(Goffman, 2014). 

Eysenck (2000) skriver att den humanistiska psykologen Carl Rogers skildrar en process av 

rollkonflikt som sker inom individen. Rogers utgår från begreppet upplevelsevärlden vilket är 

individens privata erfarenheter, tankar och känslor som både kan vara omedvetna och 

medvetna. Rogers menar att upplevelsevärlden är i ständig rörelse då vi utgår från våra två jag. 

Det rätta-jaget utgår från det individen vill och kan vilket kommer att utgöra självbilden om 

hur individen upplever sig själv. Det andra jaget, idealjaget är den sidan som individen vill 

sträva mot och hur den vill uppfattas utåt i sociala sammanhang. Rogers menar att när samspelet 

fungerar mellan självbilden och idealjaget skapas kongruens. Men när samspelet däremot 

brister då individen har t.ex. ett idealjag som ställer alltför höga förväntningar på sig själv och 

inte fungerar i praktiken kan ens självbild sänkas och det skapas inkongruens. Ett annat exempel 

gällande inkongruens är när individen förnekar medvetet eller omedvetet de upplevelser som 

den har erfarit då dessa inte passar in i självbilden kan det skapas inkongruens när det 

uppkommer en situation där individen behöver bemöta dessa (Eysenck, 2000). 
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KASAM – Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, myntade begreppet KASAM när han 

undersökte vilka salutogena faktorer som påverkar en människa. Utav hans studier upptäckte 

han att trots att människor upplever omtumlande omständigheter i sitt liv hade dessa människor 

trots sina erfarenheter en god psykisk hälsa.  Antonovsky menar att hur man bearbetar och 

hanterar stressande upplevelser påverkar ens psykiska hälsa vilket avgör hur högt eller lågt 

KASAM värde man har. Det avgör därmed vilka copingstrategier man kommer att vilja 

använda i en viss situation. Det är främst under barndomen samt tonårsperioden som KASAM 

värdet utvecklas och det är först efter 30 årsåldern som Antonovsky menar har KASAM värdet 

har stabiliserats. Antonovsky menar därefter att de personer med lågt KASAM värde hanterar 

situationer sämre vilket gör att de har större risk att hamna i problemfyllda situationer. Därmed 

är det betydande att kunna utveckla ett högt KASAM värde i sitt tidiga stadie av livet 

(Antonovsky, 1991).  

Utifrån KASAM begreppet fann Antonovsky tre betydande komponenter för samspelet mellan 

de salutogena faktorerna vilka är följande: 

 

Begriplighet 

Barn försöker förstå världen genom att koppla ihop det med återkommande mönster i olika 

situationer. Antonovsky menar att då barnet kan börja att förutse händelser kommer världen 

runt omkring att bli mer begriplig. På så sätt kan barnet förstå vad andra kommer att förväntas 

sig av barnet och vad barnet kan förvänta sig av andra. 

 

Hanterbarhet 
Barnet kan utifrån begripligheten utveckla förståelse för hur det ska hantera de situationer den 

ställs inför. Det handlar därmed om hur barnet upplever sig ha tillgång till rätt strategier eller 

andra resurser. Att kunna ha rätt verktyg vid motgångar gör att barnet kan gå vidare och se att 

det finns möjligheter.  

 

Meningsfullhet 

Utifrån hur barnet hanterar olika situationer och får positiv respons kan en meningsfullhet hos 

barnet skapas. På så sätt kan barnet känna att det skapar mening genom att vara betydelsefull 

samtidigt som den kan känna sig delaktig i sammanhanget. 
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Mentalisering 

Psykologen Peter Fonagy har tillsammans med Anthony Bateman och Jon Allen utvecklat 

begreppet theory of mind vidare till mentaliseringsfokuserad utvecklingsteori som har sitt 

teoretiska ramverk inom psykoanalytisk objektrelationsteori, anknytningsteori och kognitiv 

psykologi (Havensköld och Risholm Mothander, 2009). Fonagy m.fl. menar att 

mentaliseringsförmågan börjar att utvecklas när föräldern skapar anknytning till spädbarnet. Då 

föräldern speglar barnets känslouttryck genom sina ansiktsuttryck och röstlägen kan barnet 

skapa en självmedvetenhet och tillit till sina egna affekter. Hur föräldern därmed anknyter till 

barnet i spädbarnsåren är avgörande för grunden till barnets mentaliseringsförmåga som 

kommer därefter att utvecklas vidare i andra sociala relationer. Att på så sätt ha en god 

mentaliseringsförmåga innebär att ha kunskap om olika affekter, hur de upplevs, vad som 

påverkar eller orsakar dem samt hur man kan hanterar dem. Denna medvetenhet är viktig för 

att kunna ha medkänsla för sig själv samt för att kunna förstå andras affekter och på så sätt ha 

empati.  Det finns ett flertal olika begrepp inom mentaliseringsteorin och definitionen av dessa 

kan variera sig åt beroende på forskarens utgångspunkt (Fonagy et al, 2006, 2008; Rydén & 

Wallroth, 2008). Följande teoretiska begrepp har valts utifrån Fonagys teori till studien: 

 

Mentaliserad affektivitet  

Detta innebär att kunna känna igen sin egen affekt och reglera affektnivån i kommunikationen 

med andra. Genom att kunna ha kontroll över sina affekter hindras impulsiva affekter som kan 

motverka samspelet med andra (Fonagy et al, 2006, 2008; Rydén & Wallroth, 2008). 

 

Implicit och explicit 

Implicit mentaliseringsförmåga innebär att omedvetet leva sig in i vad andra tänker och känner. 

Detta kan visa sig genom att man har en känsla som inte kan beskrivas med ord. Medan den 

explicita mentaliseringsförmågan innebär att man är medveten om vad man själv och andra 

tänker och känner vilket kan uttryckas med ord (Rydén & Wallroth, 2008). 

 

Agentskap 

I det fall man har ett agentskap har man upplevelsen av att ha kontroll över sina tankar och 

känslor. Detta i jämförelse med det motsatta att uppleva att vara under någon annans kontroll 

samt att inte kunna påverka sin situation (Fonagy et al., 2006, 2008). 
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Resultat och analys 

Det sammanställda resultatet kommer att här analyseras utifrån de valda teorierna.  

Stödgruppledarnas roll och funktion 

Närhet och distans 

Stödgruppsledarna säger att de är nöjda med utbildningen till stödgruppsledare då de under 

utbildningen fick möjlighet att själva testa på att vara en deltagare i programmet.  

/../Vi gjorde en del övningar som barnen fick göra, så det 

var in princip som att vi fick gå i barngrupp själva/../ (1) 

/../Den var bra för att det var som att man själv fick gå i 

stödgrupp. Man var som barnet och var i gruppen och 

gjorde övningarna precis som barnen gör/../ (2) 

/../Övningarna i utbildningen var nödvändiga att göra för 

oftast har man med sig något själv när man blir socionom. 

Och även om man inte tänker på det sin vardag så om man 

inte provar att göra övningarna själv så kan man bli chokad 

när man inser att det faktiskt påverkar en när man gör det 

med barnen utan att ha testat själv. För mig var det så, jag 

tänkte att jag inte hade något längre men det hade jag när 

jag väl började prata om det. Så det var bra att vi fick sätta 

oss in i det barnen kommer att göra, för det är ju väldigt 

modigt att gå i stödgrupp/../ (3) 

/../På utbildningen blev man ganska så personlig och 

berättade om oss själva och våra kopplingar till dem 

känslomässiga sjukdomarna. Och jag tror det behöver vara 

så för att kunna ta till sig den kunskapen för att bli en bra 

gruppledare/../ (4) 

Under utbildningen till stödgruppsledare fick ledarna möjlighet till att utveckla sitt 

professionella förhållningssätt genom att öka sin självkännedom. Detta genom att de fick 

möjlighet till att prata om sina egna erfarenheter om de känslomässiga sjukdomarna. På så sätt 

blev de medvetna om sina egna känslor och tankar i förhållandet till sina erfarenheter när dessa 

fick verbaliseras. Stödgruppsledarna beskriver även att de redan trodde att de var medvetna och 

hade bearbetat sina erfarenheter men att när de själva fick göra övningarna i materialet kom 

omedvetna affekter upp till ytan. På så vis upplevde stödgruppsledarna att de kunde få fram 

sina egna erfarenheter som de själva hade upplevt som barn eller vuxen utifrån att ha haft 
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anhöriga som befunnit sig i missbruk eller haft psykisk ohälsa. Genom att stödgruppsledarna 

blir mer medvetna om sina erfarenheter under utbildningen kan de lättare ta ansvar och hantera 

de eventuella affekter som uppstår under en pågående stödgruppsträff med barnen (Holm, 2008; 

Myers & Hayes, 2006; Tjersland et al, 2011) 

Forinder & Hagborg (2008) menar att det är vanligt att stödgruppsledarna själva har 

erfarenheter av att som barn vuxit upp med föräldrar med missbruksproblematik eller psykisk 

ohälsa. De menar att stödgruppledarnas erfarenheter kan vara en tillgång i gruppen. Men de 

framhäver att stödgruppledarnas egna erfarenheter måste vara bearbetade.  

Under intervjun berättades det om en händelse där en kollega till stödgruppsledarna inte hade 

bearbetat sina egna erfarenheter vilket påverkade arbetet i stödgruppen. 

/../Och har man någonting sånt så är det jätteviktigt att man 

har arbetat med det på egen hand innan man blir 

barngruppsledare så att man har fått hjälp både om man 

har ett beroende eller ett medberoende. Så att man är på 

det klara att man inte är barngruppsledare som en 

deltagare. Men att man är rätt så klar över vem man är och 

hur det har sett ut annars kan det lätt bli tossigt. Jag har 

varit med om det en gång med en ledare och då har man 

den här elefanten i rummet som vi absolut inte vill ha för 

det är ju den lite grann vi försöker motverka på alla sätt 

och vis/../ (1) 

I det ovanstående scenariet har stödgruppsledaren på så sätt överträtt det professionella 

förhållningssättet genom att inte ha arbetat upp en självkännedom utan det egna ”jaget” har 

fått tagit överhand i mötet med barnen (Holm, 2008; Myers & Hayes, 2006; Tjersland et al, 

2011). Detta innebär att stödgruppsledaren blir till en impaired professional genom att inte ha 

tagit sitt ansvar och bearbetat det den själv har varit med om. I det fall en stödgruppsledare är 

impaired professional kan det innebära att konceptet med hela stödgruppen uteblir helt då 

barnens upplevelser inte kan bearbetas då de förnekas och hålls i det dolda tas deras berättelser 

inte på allvar. Detta kan även drabba enskilda barn då stödgruppsledaren projicerar sig själv 

på barnet utifrån en specifik händelse. Därmed är det av betydande vikt att stödgruppsledarna 

har bearbetat sina egna upplevelser under utbildningen som gruppledare eller att de tar ansvar 

att hantera sin problematik via en annan stödkontakt (Audet, 2011; Audet & Everall, 2010). 
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Vid första grupptillfället med barnen berättar stödgruppsledarna om sina egna erfarenheter om 

de känslomässiga sjukdomarna.  

/../Det är också viktigt att vi som stödgruppsledare kan 

föregå som förebilder med att prata om vad vi har varit med 

om. Om man har egna erfarenheter av missbruk kan man 

dela med sig av detta och det är jättebra/../ (1) 

/../Nu är jag inte uppvuxen i missbruksmiljö men då kan jag 

ta upp oro för mina vuxna barn som inte bor hemma eller 

oro för min mamma. Det är viktigt att vi kan våga vara ärlig 

med det för att på så sätt stödja barnen att våga att uttrycka 

sina känslor att på så sätt visa att det inte är farligt/../ (2) 

/../Då berättar jag vad min pappa gjorde. Det är viktigt att 

kunna förmedla till barnen att så här har det varit men så 

är det inte längre. Det går att förändra det/../ (3) 

/../Jag brukar berätta att min pappa var alkoholist så jag 

vet hur det är. Sen har jag dessutom haft drogproblem själv. 

Så jag vet hur det blev för mina barn. Jag vet hur människor 

som är beroende tänker när de är uppe i sitt beroende. Nu 

menar jag inte att man måste ha de här erfarenheterna. 

Men man behöver titta på vad det är man har med sig 

själv/../ (4) 

Vid varje grupptillfälle hålls det även i början av träffen en ”vecko-runda”. Detta innebär att 

både barnen och gruppledarna ska berätta om något positivt och negativ som har hänt under 

veckan. 

/../Då kan jag också berätta veckans bästa och veckans 

sämsta. Och det kan vara t.ex. att jag har bråkat med min 

sambo och hur det blev och hur det kändes för mig/../ (1) 

/../I barngrupp kan man bjuda mer på sig själv och sin egen 

bakgrund och sina egna erfarenheter för att öppna upp och 

visa att det här kan jag våga prata om. Det här har jag med 

mig i mitt liv i min familj eller släkt. Det gör att jaha, då 

kanske de vågar att berätta någonting också. Och på så sätt 

bidra till en öppenhet och trygghet/../ (2) 

Här kan stödgruppsledarnas berättelse betraktas som omedelbar self-disclosure där de tar upp 

sina egna erfarenheter för att på så sätt förmedla att barnen inte är ensamma och visa att de 

känslomässiga sjukdomarna förekommer i ett flertal familjer. De kan samtidigt bekräfta 

barnen i deras känslor genom att förmedla vad de själva har upplevt. Samtidigt kan de 
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betraktas som förebilder och inge hopp då de visar att de har gått vidare i sina liv trots 

erfarenheterna (Audet, 2011; Audet & Everall, 2010). Forinder & Haborg (2008) menar att 

barn som växer upp i riskmiljöer kan känna sig oroliga att de kommer att hamna i samma 

problematiska situation som deras förälder. På så sätt kan stödgruppsledarna genom 

omedelbar self-disclosure bekräfta att det finns egna val att göra och egna vägar att gå (Audet, 

2011; Audet & Everall, 2010). Samtidigt kan de även genom ”vecko-rundan” bekräfta till 

barnen att livet går upp och ner och är vaken det ena eller det andra.  

Samtidigt menar stödgruppsledarna att man behöver tänka efter vad man kan berätta till 

barnen. 

Sen brer ju inte vi på hur hemskt allting var men man säger 

ju vad som hände och hur det kändes. Det öppnar upp för 

barnen att själva våga. Och att sätta lite standarden för vad 

man kan säga då det är oftast vi gruppledare som börjar 

berätta/../ (1) 

/../Jag tänker att det jätte bra att man som stödgruppsledare 

kan dela med sig. Men det är ju en balans man får välja vad 

man säger och göra en avvägning. Dels med vad som känns 

bekvämt för en själv men dels för att öppna upp och visa att 

man kan prata om det här. Men att man kanske gör det på 

ett hoppfullt sätt. Och då får man ju träna på det på 

utbildningarna. Att den här berättelsen kan jag berätta om 

i barngruppen/../ (2) 

På det sättet har stödgruppsledaren förståelse och medvetenhet för den icke omedelbar self-

disclosure då de försöker att gallra vad som är rimligt att säga (Audet, 2011; Audet & Everall, 

2010). Samtidigt blir stödgruppledarna uppmärksammade på sin självkännedom genom att 

fundera över vad, när, hur och varför de ska dela med sig till barnen (Holm, 2008; Myers & 

Hayes, 2006; Tjersland et al, 2011). 
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Arbetet med barnen – gruppnivå 

Utifrån gruppens olika stadier i stödgruppsarbetet kan det utläsas olika faser samt vilken roll 

som stödgruppsledaren försöker att tillämpa i sitt arbete. 

Styrande 

/../Det är barnen som sätter upp gruppreglerna och de är 

mycket för att skapa ett ”vi”. Det är också för att barnen 

ska känna sig lyssnade på och att de känner att de 

medverkar i det här gruppsammanhanget/../ (1) 

/../Vissa barn är rädda innan de börjar gruppen. Att de 

andra barnen ska skvallra. Så man jobbar ju mycket med 

grupptillhörigheten i början exempel med namn och lek. 

Ibland kan man låta barnen att intervjua varandra och 

berätta om den andre/../ (2) 

/../Att skapa ett klimat i gruppen så att barnen känner sig 

trygga. Här kan man landa, här är saker och ting 

förutsägbart. Här får man lov att säga saker om man skulle 

vilja utan att för den delen känna sig tvingad/../ (3) 

Stödguppsledarna kan här betraktas som att de arbetar utifrån stadie 1 i IMGD-modellen 

(Wheelans 2013). När barnen börjar i gruppen är det betydande att stödgruppsledaren skapar 

trygghet och tillit genom att skapa en ”vi” känsla då barnen är oftast osäkra på den nya miljön 

och människorna i gruppen. Genom att barnen och ledarna vid första träffarna berättar vad det 

är som gör att de är i stödgrupp skapas en gemsamhet i att känslan av ensamhet kan förena 

gruppen. Samtidigt som ledaren direkt kan skapa strukturer som barnen hjälps tillsammans att 

skapa vilka är återkommande i stödgruppen bildas på så sätt förutsägbarhet för barnen (ibid). 

Bland de första stödgruppsträffarna kan det framkomma att en del barn känner varandra. 

/../Så visade det sig att det var en annan kille som satt där i 

gruppen som var från samma fotbollslag. Så den här killen 

han hade inte tänkt sig att det skulle vara några barn där 

som han kände/../ (1) 

/../Och det kan hända jätte ofta att de känner varandra så 

det brukar vi prata om först på informationssamtalet. Vet vi 

om det kan vi säga här kommer att gå något barn som du 

kommer känna igen. För det mesta vet inte om det. Men 

samma skola är jättevanligt eller samma klass. Och när vi 

upptäcker det så pratar vi om det, hur känns det att träffas 

här. Och om dem visste om varandra och att det var så 
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hemma hos dina. Och det brukar dem inte veta att det var. 

Och hur det blir att träffas här och hur dem ska göra när 

dem träffas när dem inte är här. Ska man säga hej till 

varandra i skolan eller om kompisarna på skolan då frågar 

hur känner du honom. Vad ska man säga då? Så det pratar 

vi igenom att alla är överens. För en del barn tycker det är 

bara jätteroligt med en del vill inte alls att vi ska säga ”hej” 

till varandra. Så det är jätteviktigt att prata igenom det med 

barnen vad dem kan ha för strategier/../ (2) 

Här tar stödgruppsledarna en direkt styrande position genom att prata om det som framkommit 

och försöka hitta en gemensam lösning för att gå vidare i arbetet (ibid). Detta kan göra så att 

barnen kommer närmre varandra då de samtidigt kan se att de inte är ensamma om att befinna 

sig i sådan situation. 

 

Diplomatisk 

/../Det är ju en gruppverksamhet så det är ett 

grupperspektiv i första hand. Så därför behöver man se till 

att det blir bra för alla i gruppen. Där behöver man hela 

tiden balansera så att inte någon tar för mycket utrymme. 

Och man behöver se till att det landar okej hos de andra om 

någon säger någonting. Att det inte kommer några konstiga 

reaktioner, att det inte himlas med ögonen. Ser man sådana 

saker då behöver man lyfta det direkt/../ (1) 

/../Och ibland kan det finna någon i gruppen som stör och 

då är det ju svårare. Och då ställer det större krav på oss 

som gruppledare/../ (2) 

Genom att ha skapat tillit och trygghet kan gruppen gå över till det stadie 2 i IMGD-modellen. 

Här kan barnens olika roller komma fram vilket kan skapa konflikter i gruppen (se avsnittet 

Arbetet med barnet – individnivå). Stödgruppledaren behöver vara fortsatt styrande men även 

upprätthålla en diplomatisk profil då det kan visa sig att konflikterna kan ha ett positivt värde. 

Ledaren ska därmed inte ta för stor plats att censurera då det ledaren säger kan oftast uppfattas 

som en sanning i gruppterapi. Samtidigt som man inte kan avgöra helt vad som kan vara 

utvecklande för deltagarna att höra (Rydén & Wallroth, 2008). Genom att barnen tillåts att få 

uttrycka sig olika, att det finns utrymme för högt i tak med viss gräns, behöver 

stödgruppsledaren försöka förena dessa olikheter för att barnen tillsammans kan rida ur stormen 

vilket kommer att stärka deras samhörighet (Wheelans, 2013). 
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Reflekterande 
/../Vi lägger gärna ut en fråga.”Men är det någon som 

känner igen er? Har du något tips till vad man kan 

göra?”/../ (1) 

/../Vi försöker arbeta med att barnen kan dela med sig. Vi 

frågar ju barnen vad de tänker och tycker och försöker få 

igång en diskussion. Om nu t.ex. Lisa pratade om hur hon 

kände när hennes kompis inte ville vara med henne. Så kan 

man bara ställa frågan,”är det någon av er andra som 

känner igen er? Har ni varit med om det här?” Att på så 

sätt använda sig av barnen för att respondera på varandra 

och det brukar fungera bra. Det skapar ju ett ”vi” och en 

delaktighet. Att berätta är ett bearbetande i sig/../ (2) 

/../När vi hade temat om våld i nära relationer och de fick 

se en film så var det ett barn som sa” åh vad hemskt tur att 

det bara var en film”. Och då var det en kille som sa att 

”fast så har jag det” och kunde känna igen allt ihop. ”Va 

menar du att din pappa gjorde så?”. Men sen så kunde den 

här tjejen själv säga, ”fast jag har också sett fast det var så 

här”/../ (3) 
Genom att barnen börjar att utgå från varandras berättelser kan det betraktas som att 

stödgruppen är i stadie 3 av IMGD-modellen (Wheelans, 2013). Här försöker ledarna att utgå 

från en reflekterande roll där barnen ska reflektera över de andra barnens känslor och tankar 

vilket öppnar upp barnens implicita förmåga. På så sätt kan barnens explicita förmåga 

synliggöras och barnen kan bli mer medvetna om de andra barnens affekter som de själva kan 

känna igen sig i. Genom de sociala sammanhangen kan barnen få syn på sitt eget jag samt 

frigöra detta med hjälp av de andra i gruppen. På så sätt kan man använda de andra 

gruppdeltagarna som en kompetent analytiker. Genom att varje barn möjligen kan läsa in något 

olikt i de andra kan det öppna upp för barnets egen självbetraktelse. Där de andras betraktelser 

läser av det enskilda barnets omedvetna (Rydén & Wallroth, 2008). 

 

Vägledande 

/../Dem startade en Facebook grupp och hade stenkoll på 

varandra, ”hon är på väg”. Så det är kul när dem blir 

kompisar/../ (1) 
Att barnen har kommit närmre varandra genom att ha skapat samhörighet även utanför 

stödgruppen kan betraktas som att barnen är i stadie 4 av IMGD-modellen. Barnen har i detta 
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stadie byggt upp en gemenskap och tillit till både varandra, metoden och ledarna. Barnen vet 

vad som förväntas av dem och de kan börja att fokusera mer på sin egen process i stödgruppen. 

I stadie 3 och 4 i IMGD-modellen behöver ledaren anpassa sin ledarstil efter vart gruppen 

befinner sig om gruppen ska få möjlighet till att utvecklas till ett fungerande team. Det är främst 

samspelet mellan ledaren och deltagarna och mellan deltagarna som måste utvecklas för att 

gruppen ska fungera. I det fall ledaren har en alltför hårt styrande roll i dessa stadierna hindrar 

det gruppen att utvecklas och ta eget ansvar. Gruppen blir på så sätt beroende av ledaren. Om 

gruppen däremot ska börja ta mer eget ansvar måste ledaren vara beredd att dela med sig av sitt 

inflytande och makt till gruppen genom att successivt se sig mer som coachande ledare till 

gruppen (Wheelans, 2013). 
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Arbetet med barnet - individnivå 

Rollerna 
Stödgruppsledarna arbetar utifrån fyra olika roller; hjälten, tapetblomman, rebellen och 

clownen. Dessa rollerna benämner de som familjeroller eller överlevnadsstrategier som de 

menar att barnen använder sig av. Rollerna kan synas mer eller mindre i vissa sammanhang och 

stödgruppsledarnas tanke är att göra barnen medvetna om sina roller för att på så sätt kunna 

arbeta med den och hitta andra sätt att hantera sin situation. 

/../Familjehjälten, det duktiga barnet som alltid ställer upp, 

tar mycket ansvar, vill ha bäst och vill ha mycket 

uppmärksamhet från en vuxen. Då ska man ge den 

uppmärksamhet som inte är så duktigt och prata att man 

kan vara bra utan att man gör bra. Och att det ok att göra 

misstag/../ (1) 

/../Sen finns det Tapetblomma, det bortglömda barnet, som 

blir osynligt, tystlåten och ignoreras lätt och har få vänner. 

Då ska man vara uppmärksam på barnet och använda 

barnets namn ofta och har ha mycket ögonkontakt och 

hjälpa barnet i gruppen. Exempel ”att ja nu sa Lisa så 

här…” så att hennes talan kommer fram. Uppmuntra 

barnets styrka och att fatta egna beslut/../ (2) 

/../Nästa är Syndabocken, rebellen som skyller på andra, är 

kaxig och aggressiv, har svårt att respektera gruppregler. 

Och då bör man vara tydlig och inte låta det passera. Och 

berömma och uppmuntra när barnet tar ansvar. Att man då 

ska vara tydlig och ha tydliga gränser/../ (3) 

/../Sen så finns det Clownen, som oftast är rolig och skämtar 

bort saker som kan upplevas som störig. Vill ha 

uppmärksamhet och är teatrig. Då ska man låta barnet ta 

ansvar i gruppen att få vissa arbetsuppgifter. Man ka hitta 

en nivå eller tillfälle när det okej att tramsa och inte tramsa. 

Och ha mycket fysisk kontakt/../ (4) 

Utifrån intervjuerna har stödguppsledarna något åtskilda åsikter gällande hur de arbetar med 

dessa rollerna tillsammans med barnen. En del stödgruppsledare pratar inte om rollerna direkt 

med barnen utan enbart med sin kollega. 
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/../Vi säger ju inte riktigt till varandra som gruppledare 

heller vilken roll dem är. Men det är mer om det är något 

barn som är extra svårt eller om man känner sig bekymrad. 

Hur kan vi göra nu?/../ (1) 

Det finns andra stödgruppsledare som arbetar med rollerna men inte uttrycker namnen på 

rollerna utan pratar mer runt omkring rollerna utifrån vad det är som barnen gör. 

/../Vi försöker att göra dem uppmärksamma men vi sätter 

inte någon etikett på någon så att du är en familjehjälte. 

Men vi pratar med barnen om det att det verkar som att du 

är van vid att ta mycket ansvar och då försöker vi trygga 

det barnet genom att säga det behöver du inte göra här. Vi 

har koll vi. Samtidigt är det något som sitter så djupt hos 

dem så det går inte att ta bort helt och hållet. Det handlar 

om att stärka de andra sidorna hos barnet än att snarare 

rycka bort försvar eller plocka bort några personligheter. 

Man pratar om deras styrkor men också saker de kanske 

behöver träna på/../ (1) 

/../Sen finns det ju dem barnen som kommer hit och har 

redan utvecklat ett beteende. Vi arbetar utifrån vilka roller 

dem är efterhand. Jag tycker det är bra. Men inte att man 

säger till barnet vilken roll passar du in i/./…att man 

försöker få barnet att tänka och känna./../Men det brukar 

finnas en ytterlighetsroll i varje grupp som man behöver 

stötta upp extra. Det kan vara svårt att komma ur en roll 

som man har hamnat i/../ (2) 

Medans det är andra stödgruppsledare som arbetar mer aktivt tillsammans med barnen om de 

olika rollerna och vilka barnen kan känna igen sig i. 

/../ Då ritar barnen sina familjer. Och då pratar man om 

barnen i familjen och man t.ex. har syskon. Och då pratar 

vi om rollerna om dem kan känna igen sig eller sina syskon. 

På ett rätt tidigt stadie kan vi hitta vilka roller barnen är.  

Och det är lite grann för att barnen behöver olika från oss 

beroende på vilken rolls dem har. Och sen är det intressant 

att prata med dem om det för att höra hur de upplever det 

själv. Då går vi genom bilderna på rollerna och beskriver 

hur t.ex. en familjehjälte är hur det brukar va. Och sen så 

får dem se vad dem känner igen sig/../ (1) 

Stödgruppsledarna menar även att barnen har oftast inte bara har en roll utan att flera olika 

roller kan samverka med varandra vilket även barnen pratar om. 
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/../Man kan arbeta utifrån flera roller hos ett barn men då 

ska det vara väldigt tydligt. Det är klart dem som är 

mittemellan det är möjligt att dem inte får lika mycket/../ (1) 

/../Oftast stämmer det vad dem tänker som vi känner igen 

dem i. Och så ibland kan man tänka ”va hur tänker du nu?” 

För ibland kan barnen göra jättestor skillnad på hur jag är 

hemma och hur jag är i skolan. Och då kan man tänka att 

”ja det stämmer nog du är inte alltid på det sättet”. För alla 

dem här rollerna dem är bra det är inget dåligt.  Det som 

är faran med dem är att man fastnar/../ (2) 
Trots att stödgruppsledarna har olika tillvägagångssätt gällande hur de pratar om barnens roller 

är huvudsyftet att skuld- och ansvarsavlasta. Barn som växer upp i riskmiljöer har oftast stor 

känsla av att ta ansvar och kontroll för att få sin vardag att fungera både inom familjen men 

även för sig själv. Genom att kunna hantera sin situation kan barnen skapa överlevnadsstrategier 

vilka kan betraktas som de familjeroller som barnet har tagit både medvetet eller omedvetet. 

Rollerna kan ha skapats utifrån de förväntningar som barnet tror att andra har om den. Barnets 

familj kan därmed förstås utifrån begreppet team då familjen utåt sett i fronstage visar upp en 

enad fasad att de kan hantera sin situation och behöver ingen hjälp. Men när barnet har börjat 

att delta i en stödgruppsverksamhet som sker tillsammans med förälderns godkännande har 

barnet på så sätt fått möjlighet att gå ifrån den roll som den har haft i sin familj. Föräldern har 

genom sitt godkännande att barnet går i stödgrupp accepterar att stödgruppsledarna får ta del 

av det som barnet kommer att berätta om vad som händer i hemmet, därmed det som sker i 

backstage. Samtidigt kan barnet ha starka lojalitetskänslor till sina föräldrar vilket gör att de 

kan ha svårt att berätta om det som händer inom familjen. Familjen kan möjligen ha haft en 

familjehemlighet i backstage som aldrig har varit tillåten att prata med andra om, vilket gör att 

barnet kan hamna i en rollkonflikt. Samtidigt som barnet ensamt ska ta steget att börja i en ny 

grupp och möta nya människor där barnet får lov att prata om hemmets backstage som tidigare 

inte har varit tillåtet. 

I det här fallet kan rollkonflikten betraktas ur tre perspektiv. Det ena är att barnet redan har en 

etablerad och tydlig familjeroll, vilket även kan betraktas utifrån begreppet rollomfamning, som 

barnet uttrycker sig med i alla situationer. Ett annat exempel kan vara att barnet döljer sin 

familjeroll genom att upprätthålla en fasad vilket gör att den specifika familjerollen inte 

framkommer i stödgruppen då rollen är beroende ut av sin miljö i familjen (Goffman, 2014). 

Samtidigt kan ett tredje alternativ vara att barnet har skapat förväntningar och mål om sig själv 

i sitt idealjag som utgår från familjens ideal vilket inte överensstämmer med barnets rätta-jag 
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genom de mål och förväntningar som den själv vill. Detta kan göra att skam och skuldkänslor 

kan komma fram när barnet får möjlighet att prata om det som händer i familjen vilket kan 

påverka barnets självbild vilket kan leda till inkongruens (Eysenck, 2000). 

Ledarna får i stödgruppen möjlighet att synliggöra barnens olika roller genom de samtal som 

förs i gruppen samt utifrån de övningarna som görs. I stödgruppen har ledarna möjlighet att 

lyfta fram och prata om de familjeroller som barnen kan tänkas ta samt att barnen har möjlighet 

att hitta sitt egna jag genom att kunna göra egna val. Barnen som växer upp i riskmiljöer kan 

lättare fastna i en roll i familjen som de kan ha svårt att bryta sig ur. När de använder rollen i 

andra situationer kan det bli problematiskt. Genom att prata om de olika rollerna blir barnen på 

så sätt medvetna om vad de gör och kan få förståelse om att det finns ett flertal andra roller man 

kan använda sig av i andra situationer. Ledarna kan på så sätt hjälpa till att bryta barnets invanda 

mönster och rutiner samt att omformulera barnens handlingar. De positiva sidorna förstärks 

medan barnen får hjälp med att formulera om de negativa vilket kan göra att barnets kongruens 

kan på så sätt stärkas och klargöras för barnet.  
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Arbetet med materialet i metoden 

Alla de intervjuade stödgruppsledarna hämtar sitt material från manualen, Barn som växer upp 

i familjer med känslomässiga sjukdomar vilken Jette Boberg har omarbetat till en svensk 

version av CAP.  

Teman 

Manualen som stödgruppsledarna utgår från är skriven för att hjälpa barn i riskmiljöer där det 

både förekommer missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Stödgruppsledarna menar att det är bra 

att samtliga av dessa teman finns med i manualen. 

/../Men samtidigt finns det ena finns oftast det andra dem 

går in i varandra. Så finns det missbruk är det inte konstigt 

att det finns våld också. Vad är egentligen vad? För jag vet 

att det finns en diskussion, ”men herregud dem har ju inte 

varit med om det. Varför ska dem lära sig det?”. Sen finns 

det dem som har gått igenom svåra separationer där 

föräldrarna skiljer sig och där kanske att man ska ha 

enskilt/../ (1) 

/../Det är en självklarhet att ha det blandat. För dem barnen 

som är här dem känner ju inte bara igen det ena. För har 

du ett kemiskt beroende så lider du till viss del av psykisk 

ohälsa också för oftast är det anledningen till att man 

börjar. Våld förekommer också inte bara på egen hand. 

Kan man utöva våld utan att ha psykisk ohälsa. För när vi 

började ta in dem här teman om t.ex. våld ja då började 

barnen som gått tidigare i gruppen att också berätta om 

våldsamma händelser i familjen. Så jag vet inte vart man 

ska dra gränsen/../ (2) 

En stödgruppsledare berättar att de har lagt till andra typer av beroende i manualen.  

/../Så vi har lagt till spelberoende och shopping. När vi 

pratar om psykisk ohälsa pratar vi om all psykisk ohälsa 

från depressioner till riktiga psykoser/../ (1) 

Genom att barnen får gå i en blandad grupp med barn från olika typer av riskmiljöer där de får 

information om detta kan det på så sätt skapas begriplighet om deras hemförhållanden. Detta 

genom att barnen får kunskap om ett flertal känslomässiga sjukdomar där de kan skapa 

förståelse för det som både händer inom familjen men även inom sig själva. På så sätt kan de 

applicera denna kunskap utifrån sin egen situation och dra jämförelser. Barn som inte har någon 

av de andra känslomässiga sjukdomarna uttalade i familjen kan ha möjlighet att få mer 
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information om hur denna problematik kan påverka familjen vilket gör att den även får 

möjlighet till att öppna upp om att även den situationen förekommer i hemmet. Utifrån att barn 

får mer kunskap om de känslomässiga sjukdomarna kan de även börja att förutse händelser som 

kan ske runt omkring dem men även inom sig själva vilket gör att de kan tänka mer 

konsekvensmässigt som skapar begriplighet (Antonovsky, 1991). 

 

Övningar 
Beroende på vilket tema som är aktuellt på stödgruppsträffen så anpassar stödgruppsledarna 

övningarna. De flesta övningar som stödgruppsledarna arbetar med handlar om barnets försvar. 

/../Så gör vi en övning med masker att rita masker för att 

visa att det är som att ha en mask på sig. Att man känner 

något inuti men man visar någonting annat utanpå. Man 

berättar om lite olika exempel om någon säger något 

taskigt också blir man ledsen men man vill inte visa det utan 

man kanske ler istället eller så blir man förbannad också 

klipper till någon/../ (1) 

/./Då visar man den här bilden på den arga flicka och så 

ber dem att titta på bilden av flickan inuti magen som man 

då menar är den verkliga känslan som barnet har. Också 

frågar man sig ”hur känner sig den här flickan?”. Och då 

kanske de säger ”ja hon ser rädd ut nästan lite ledsen där 

hon sitter med nallen”. ”Ja just det. Vad behöver man då 

när man är så rädd och ledsen?” frågar man barnen då. 

”Ja”, säger dem då ”man behöver kanske någon som 

tröstar en eller ger en kram”. ”Ja precis så är det ju”. 

”Men om det är det här då här man visar utåt när man är 

rädd och ledsen hur många vågar går fram och ge den här 

flicka en kram?”” Nä det vågar man ju inte”, säger dem 

då. Också kan man prata om det för hon ser ju egentligen 

jättearg ut. Också kan det vara för många att det är ilska 

man visar men man är egentligen rädd. Och då klart man 

får lov att göra det ibland. Men det är bra att hitta någon 

person som faktiskt ser den där riktiga känslan och som kan 

ge en den där kramen. Också pratar man om vem kan det 

vara. Finns det någon i familjen eller granne eller någon 

på skolan/../ (2) 

Genom att barnen får göra olika övningar får de möjlighet till mentaliserad affektivitet där de 

kan bli medvetna om sina egna tankar och känslor. Genom att ledarna reflekterar tillsammans 
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med barnen får barnen möjlighet till att få en bild av vad de gör, tänker och känner. Därmed 

kan de lättare skapa sig agentskap och känna att de är dem själva som har kontrollen över 

situationen genom att de har möjlighet att påverka sina egna känslor och tankar (Fonagy et al, 

2006, 2008; Rydén & Wallroth, 2008). På det sättet får barnen utifrån begreppet hanterbarhet 

verktyg till att hitta egna försvar som fungerar i praktiken. Samtidigt som de har möjlighet till 

att diskutera vilka andra resurser som finns i barnets omgivning. På så sätt kan barnen själva 

har möjlighet att göra val och styra sitt egna liv (Antonovsky, 1991).  

En del stödgruppsledare upplever att de behöver anpassa övningarna beroende på barnens ålder 

eller att stödgruppsledarna själva upplever att vissa övningar är svåra så att de väljer att inte 

använda övningen. 

/../Det som kan vara svårt för barnen är att prata om 

känslomässigt försvar. Det handlar om att man har en 

känsla på insidan men att man visar en annan utåt. Och den 

kan vara lite svår för de yngre. Vi har då en saga som heter 

”Fussi”. Den handlar om en larv som blir en puppa för att 

den håller alla känslor inne. Och vad innebär det att hålla 

känslor inne. Kan man fatta det när man är 7 år?/../ (1) 

/../Familjemobilen är en grej som man hänger upp och fyra 

gubbar. Sen så ska man hänga på små lappar t.ex. att 

mamma ex. dricker eller blir arg. Och hänger man på de 

olika lapparna på familjen så rör den sig. Men då är det ju 

skrivna ord. Och när man har barn som gå i förskoleklass 

kan dem ju inte läsa. Då har vi gjort i bilder istället som 

finns i materialet/../ (2) 

/../Då pratar man om känslorisker och vågarisker. Och det 

tycker vi också blir svårt att förklara skillnaden. Vissa 

sammanhang så riskerar man sina känslor men vissa 

handlar mer om ett slags mod. Att man vågar göra vissa 

saker t.e.x hoppa från den stora stenen och ner. Det är t.ex. 

en vågarisk. Men att t.e.x berätta för någon att man tycker 

om någon är mer en känslorisk att man blottar sina inre 

känslor på ett annat sätt. Och andra sidan är det också 

kopplat till något slags mod så det blir också väldigt svårt 

at skilja åt/../ (3) 

/../Det kan vara vissa förklaringsbegrepp där jag kan känna 

att jag kör fast varje gång och inser att det här får jag 

släppa för jag tycker inte att jag kan beskriva det på ett bra 

sätt. Det är t.ex. när man pratar om innan på känslor och 
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utanpå känslor. Och det är inte samma som övningen 

”flickan i magen” utan det är mer att vissa känslor är varmt 

och kallt t.ex. att man kan vara varm på kroppen av solen 

men också känna sig varm inuti av kärlek eller glädje. Men 

det är det vi har insett att vi vet inte riktigt vad syftet är så 

då har vi faktiskt släppt den/../ (4) 

I det fall stödgruppsledarna har svårt att göra uppgiften begriplig för sig själv eller barnen 

kommer de inte att kunna göra den hanterbar. Då ledarna inte kan förstå vad det är de arbetar 

med samt varför, har de inte verktygen till att kunna använda övningen. I det fall de gör 

övningen begriplig genom att anpassa den för barnen eller för sig själva ska detta inte komma 

i konflikt med syftet med övningen då övningen kan tappa sin meningsfullhet. Då ledarna kan 

förmedla ett tydligt syfte med varje övning för barnen kan det på så sätt skapas meningsfullhet. 

Barnet kan då se i vilka situationer som de kan använda övningen och på så sätt skapa sin egen 

mening genom att de utifrån övningen kan påverka sina egna handlingar vilket kommer att ge 

barnet meningsfullhet i en större kontext (Antonovsky, 1991). 

Övningarna är aldrig till för att barnet ska kunna på egen hand förändra hela sin familjesituation. 

Utan tanken är att barnen ska få möjlighet att börja reflektera och tänka efter vad de gör och 

känner tillsammans med andra barn som befinner sig i en liknande situation. 
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Diskussion 

Studiens resultat 

Stödgruppledarnas arbete är komplext då deras arbete utgår från ett flertal olika nivåer inom ett 

flertal arbetsområden. Studien har främst studerat de områden där stödgruppsledarna 

interagerar med barnen och hur detta samspel påverkar barnen.  

 

Stödgruppsledarens roll och funktion 

Stödgruppsledarna behöver vara medvetna om sina egna erfarenheter samt kunskaper kring de 

känslomässiga sjukdomarna för att på så sätt vara kapabel till att hjälpa. Gruppledarna behöver 

därmed aktivt reflektera kring sig själva, som Tjersland et al (2011:45) skriver: ”Vad stödjer 

jag mig på i min roll som ledare? Är det jag gör etiskt försvarbart? Vilka är fördelarna och 

nackdelarna?”. Under utbildningen till stödgruppsledare får ledarna möjlighet att tillsammans 

med andra undersöka sin egen bakgrund men även vad som kan vara tänkbart att berätta. 

Samtidigt som stödgruppsledaren behöver vara professionell genom att hålla en viss distans till 

det de förmedlar till barnen behöver de samtidigt ha en närhet genom att vara närvarande utifrån 

sin personlighet och kunna dela med sig av sina tankar och känslor.  

 

Arbetet med barnen - gruppnivå 

Utifrån gruppens olika faser behöver stödgruppsledarna inta olika positioner i gruppen för att 

på så sätt driva gruppen framåt. Widlund (2009) menar att genom ett tydligt och styrande 

ledarskap där hoppingivande mål utges är en grupp mer benägen att öppna sig för det 

främmande. Gruppledaren ska därmed möjliggöra broar mellan individen och gruppen och 

inom individen och sig själv. Utifrån att ledarna intar en styrande position i de första stadierna 

av gruppens utvecklingsfas samt utifrån att de tydliggör stödgruppens syfte kan barnen i 

stödgruppen genom mentalisering våga närma sig både de andra barnen men även sina egna 

känslor och tankar. 

 

Arbetet med barnet - individnivå 

Genom att ledarna pratar med barnen om de olika familjerollerna har barnen möjlighet att bli 

självmedvetna om hur de själva agerar i olika situationer. Därmed kan barnen få möjlighet till 

att bryta sig ur invanda mönster och hitta sin egen identitet vilken inte är endast anpassad efter 

familjestrukturen. 
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Arbetet med materialet i metoden 

I gruppen kan barnen få stöd och kunskap om föräldrarnas olika känslomässiga sjukdomar. 

Utifrån vad stödgruppsledarna väljer att prata om och vad som lyfts fram i materialet kommer 

barnen även att våga berätta om. Därmed behöver ledarna arbeta med ett öppet klimat och ett 

brett kunskapsutbud för att barnen ska kunna känna igen sig och dela med sig av sina egna 

erfarenheter.  

Genom de olika övningarna kan barnen få verktyg till att kunna hantera sin situation inom sig 

själva. I stödgruppen kan barnen på så sätt lära sig att vara med sig själva i sina egna tankar och 

känslor. Att de får lov att känna det dem gör vilket även kan vara smärtsamt då det är den inre 

känslo-världen de oftast vill stänga igen. Men tanken är att barnen inte ska fly från det dem 

känner och tänker utan att närma sig det med hjälp av de olika verktyg som de kan få hjälp av 

i övningarna (Rydén & Wallroth, 2008). De kan därmed känna att de har kontrollen över sitt 

eget liv och välja egna vägar i livet. Samtidigt är det betydande att ledarna känner till syftet och 

målet med övningarna för att barnen ska därmed förstå i vilket sammanhang som de kan 

använda den. Samtliga övningar i manualen behöver möjligen ett tydligare syfte utifrån ett 

barns-perspektiv för att barnen ska kunna förstå nyttan med övningen och kunskapen som de 

kan få ut av den. 

 

Fortsatt forskning 

Det delade gruppledaransvaret, rekryteringen för stödgruppen, gruppträffarnas struktur samt 

uppföljningen av barnen kan vara viktiga områden i stödgruppsverksamheten att fortsätta forska 

kring. Utifrån studiens begränsade omfång fick detta insamlade material inte utrymme i studien. 

 

Två gruppledare 

I det här fallet valdes det inte att fokusera kring det delade ledarskapet i stödgruppen då det inte 

var studiens avsikt. I det fall studien skulle studera ett delat ledarskap hade båda gruppledarna, 

som leder stödgruppen tillsammans, behövts intervjuats. Det ska därmed tydliggöras att ingen 

av de intervjuade gruppledarna höll stödgruppsträffar tillsammans. 

 

Rekrytering 

Stödgruppsledarna beskriver rekryteringsarbetet som ett stort och tungrott arbete som inte alltid 

syns men som ledarna får samarbeta mycket kring. Ledarna upplever att de blir som 
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ambassadörer för stödgruppsprogrammet och barnen i mötet med uppdragsgivarna vilka är bl.a. 

socialsekreterarna eller skolorna. Samtidigt menar ledarna att det handlar mycket om 

motivationsarbete då de både behöver motivera föräldrarna och barnen till att stödgruppen kan 

vara en hjälpande hand.  

 

Gruppträffarna 

Gruppträffarna har en tydlig struktur där samtliga ledare har särskilda rutiner som de utgår från. 

En del moment kan skilja sig något utifrån hur ledarna arbetar men grunden är densamma. Den 

strikta ramen som finns kring varje träff menar ledarna ska skapa trygghet och känsla av 

sammanhang för barnen som är möjligen vana vid motsatta hemförhållanden. Genom den 

struktur som finns är tanken att barnen på så sätt kan känna trygghet och får lov att vara sig 

själva utan att de känner att de ständigt behöver anpassa sig till plötsliga situationer.  

 

Uppföljning 

Ingen av de intervjuade stödgruppsledarna arbetade med uppföljning av barnen då de inte kunde 

se ett konkret syfte varför uppföljning skulle behövas. Stödgruppsledarna funderade även över 

i vilken omfattning de har ansvar för barnen efter stödgruppens slut. Utifrån vems behov skulle 

en uppföljning behövas barnens eller stödgruppsledarens egna nyfikenhet. 

 I IMGD-modellen har Wheelans (2013) en ytterligare fas för grupputvecklingen, stadie 5 – 

avslutning. I det sista stadiet ska ledaren förbereda gruppen för upplösningen genom att alla får 

möjlighet till att både enskilt och i grupp utvärdera det som har hänt i stödgruppen och på så 

sätt få både muntlig feedback av ledaren och de andra deltagarna. I vilken omfattning 

stödgruppsledarna utvärderar stödgruppen tillsammans med barnen samt på vilket sätt 

framkommer inte konkret i det insamlade materialet. Gruppledarna menar att de brukar använda 

olika mätningsinstrument som Livets stege, SDQ och KASAM. Men ledarna menar att dessa 

instrument inte mäter det som de vill ska mätas. Ledarna menar att de flesta skattningarna mäter 

om barns beteende. Men ledarna menar att då barnet gör framsteg och går ifrån sin försvarsroll 

syns inte den individuella rollskiftningen på mättningarna. Stödgruppsledarna behöver 

möjligen tydliggöra gruppens avslut så att barnen kan reflektera kring vad de har lärt sig samt 

vad de kommer att ta med sig. Att avsluta en grupp kan därmed vara lika betydande som hur 

den påbörjas. Om det görs ett tydligt avslut behövs möjligen ingen uppföljning. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

Informationsbrev 

Att arbeta med manualbaserad metod 

Hej! 

Jag heter Remona Göransson och studerar på socionomprogrammet vid Lunds universitet. Jag 

skriver nu min kandidatuppsats som handlar om hur stödgruppshandledare arbetar med den 

manualbaserade metoden CAP.  

Jag är intresserad av att intervjua dig som har erfarenhet som stödgruppshandledare för att förstå 

hur relationen mellan användare och metod kan betraktas utifrån olika perspektiv. Din 

medverkan har en viktig betydelse för att forskningen kring manualbaserade metoder kan 

utvecklas. 

Samtalet kommer att ske vid ett tillfälle och beräknas pågå omkring 45 min. I det fall 

intervjupersonen vill avbryta sitt deltagande kan detta ske utan att orsak anges. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att därefter transkriberas. Därmed kommer alla intervjuer 

att avidentifieras och på så sätt utlovas full konfidentialitet kring allt material. Materialet 

kommer på så vis att förvaras så att ingen utomstående kan ta del av dess innehåll. 

Intervjuerna kommer att ske v. 3, 4, 5 och 6. Kontakta mig snarast för att bestämma vilken tid 

och dag som passar dig. 

Tack för din medverkan! 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta: 

 

Student:     Handledare: 

Remona Göransson   Matts Mosesson 

Telefon: 07x- xxx xx xx     

Mail: remona.goransson@hotmail.com  Mail: matts.mosesson@gmail.com  

mailto:remona.goransson@hotmail.com
mailto:matts.mosesson@gmail.com
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Stödgruppsledarna 

▪ Funktion 

▪ Förhållningssätt  

▪ Handlingsutrymme 

 

Metoden 

▪ Dilemman 

▪ Förebyggande socialt arbete 

▪ Manualbaserad metod 

▪ Psykosocialt behandlingsarbete 

▪ Handledning 

 

Barnen 

▪ Allians 

▪ Bemötande 

▪ Gruppdynamik 

▪ Reflexivitet 

▪ Uppföljning 

 

Följdfrågor 

▪ Ge exempel 

▪ Hur känns det då? 

▪ Hur går du då tillväga? 

 

 


