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SAMMANFATTNING:  Familjerådslag är en metod som används för att 
öka familjens kontroll över sina problem och låta den utvidgade familjen 
tillsammans finna en lösning. Studien är gjord utifrån Östersunds kommun 
där de har arbetat med modellen en längre tid men det har aldrig tidigare 
gjorts en utvärdering. Genom att intervjua tre socialsekreterare och 
föräldrar är syftet att få en djupare förståelse av deras upplevelser och 
förändringar av familjerådslag. De har alla medverkat till eller i ett 
familjerådslag i Östersund. Analysen gjordes genom att dela in resultaten 
under våra två centrala teman, upplevelse och förändring. Analysen görs 
med stöd av tidigare forskning och teorierna Empowerment och Kasam. 
Alla respondenter upplever familjerådslag som positivt och då framförallt 
för att alla får samma information. Socialsekreterarna anser att metoden är 
bra för att det är viktigt att arbeta med den utvidgade familjen då de känner 
barnet bäst. Föräldrarna känner att familjerådslaget gör att barnet är med 
och fattar beslut. Rådslaget har inneburit små men betydelsefulla 
förändringar. Det är viktigt att alla betydelsefulla personer deltar och att 
konflikter läggs åt sidan för att fokusera på vad som är bäst för familjen. 
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1. Inledning 

Familjerådslag är ett möte där familjen och den utvidgade familjen som innebär till exempel, 

släkt, vänner och grannar träffas för att tillsammans finna lösningar på problem som har 

uppstått (Näslund, 2005). En av ursprungstankarna med familjerådslag är att det ska stärka 

familjen och att de får ansvar för att utarbeta en egen handlingsplan för sina egna barn. 

Föräldrarna involveras mer och den utvidgade familjen får en central roll. Det ska medföra att 

familjens ansvarskänsla för barnet ökar (Lupton & Nixon, 1999).  

 

Familjerådslagens tillvägagångssätt lyfter bort fokus från familjens problem och ser istället till 

familjens styrkor och tillgångar. Andra menar att metoden väcker gamla konflikter och 

ouppklarade problem genom att samla familjemedlemmar eller att konflikter mellan föräldrar 

ska påverka den utvidgade familjen. En oro som finns angående metoden familjerådslag är att 

starkare och mer inflytelserika familjemedlemmar ska ta stor plats och att andra, framförallt 

barn, inte ska få möjlighet att uttrycka sin åsikt (ibid). Kritik som riktats mot metoden är att 

det skulle vara ett sätt för myndigheterna att inte ta ansvar för social omsorg och kostnader 

utan istället låta enskilda ta ansvaret. Andra anser däremot att metoden är ett sätt att visa 

respekt för människors självbestämmande och integritet (Andersson & Bjerkman, 1999).  Det 

finns många positiva och negativa teorier och åsikter om familjerådslag men hur upplevs och 

fungerar metoden för respondenterna i undersökningen? 

 

1.1 Bakgrund till familjerådslag 

Familjerådslag, på engelska Family Group Conference, kommer ursprungligen från Nya 

Zeelands urbefolkning, maorierna. Det är en modell som innebär att man tar hjälp av släkten 

och stammen om det har uppkommit problem i familjen för att tillsammans komma fram till 

den bästa lösningen (Haeggman & Sjöblom, 2000). Maorierna utsåg en samordnare som hade 

kontroll över rådslaget, den som utsågs var ofta en av de äldre som hade stor inflytande i 

stammen (Falck, 2006). I Nya Zeeland var maoriebarnen under 70- och 80 – talet 

överrepresenterade i barnavårdsärenden och många var placerade i familjehem eller 

institutioner. Undersökningar gjorda under den tiden har visat att det inte gått så bra för dessa 

barn, en orsak är att de inte har känt någon kulturtillhörighet. 1989 kom en lagändring i Nya 

Zeeland efter att maorierna hade rest krav om att de ville ha politisk inflytande (Näslund, 

2005). Studier gjorda under 1980-talet påverkade lagen, de visade att barn som kom i kontakt 

med sociala myndigheter ofta kom ifrån fattiga familjer och saknade socialt stöd hemifrån. 



Studierna kom fram till att familjer ansåg inte att de fick det stöd de ville ha från de sociala 

myndigheterna. Framförallt riktades det kritik mot att när barnen placerades utanför hemmet 

så hade familjen nästan ingen kontakt alls med barnen och de hade ingen möjlighet att 

påverka beslut som togs (Lupton & Nixon, 1999).  

 

Den nya lagen, ”The children act”, innebar att familj och släkt skulle inkluderas i 

barnavårdsärenden. De skulle få större inflytande i processen, besluten och i stödet till barnen. 

Lagändringen gav familjer i Nya Zeeland rättigheten att själva hitta lösningar på sociala 

problem. Det stärker familjer och framförallt barnen som får vara med och påverka beslut som 

rör dem. Myndigheterna har rätt att ingripa utifall den utvidgande familjen inte kan skydda 

barnen och ge den trygghet som de behöver. Socialtjänsten måste även godkänna 

handlingsplanen som familjen har kommit fram till (Sundell & Haeggman, 1999). 

Lagändringens syfte var att öka samarbetet mellan myndigheter och familjen (Lupton & 

Nixon, 1999) 

 

Modellen har spridits till flera av världens länder. Leif Klingensjö och Lars Srid var de som 

tog familjerådslag till Sverige. De fick idén efter att ha läst en artikel författad av 

engelsmannen Murray Ryburn i tidskriften Socionomen 1994. De två svenskarna besökte 

Murray för att få kunskap om familjerådslag. De tog med sig metoden till Sverige, där de 

ansökte om medel till ett försöksprojekt (Sundell & Haeggman, 1999). Ungefär vid den här 

tidpunkten inträffade det så kallade Mormorsuppropet. Över tusen personer, framförallt mor- 

och farföräldrar, protesterade mot att deras barnbarn blev placerade på familjehem utan att 

någon kontakt hade tagits med dem. De ville inte ses som ett hot utan som en resurs för deras 

barnbarn och krävde att socialtjänsten skulle undersöka möjligheten att placera barnen vid 

familj och släktingar iförsta hand innan de placerades vid kommunens familjehem (Haeggman 

& Sjöblom, 2000). Den politiska diskussion som följde av Mormorsupproret utvecklades så 

att det skulle finnas ett samarbete mellan socialtjänsten, familjen, släkt och vänner. 

Familjerådslag hade vid den tidpunkten blivit presenterat i Sverige och beslut togs om att 

pröva den nya modellen (Näslund, 2005).  

 

1996 startade ett pilotprojekt med 10 olika kommuner i Sverige som skulle driva 

familjerådslag i det sociala arbetet. Projektet skulle pågå under två år för att sedan utvärderas. 

En svensk modell utvecklades av familjerådslaget som skiljer sig lite från den ursprungliga 

modellen som tillämpas i Nya Zeeland. Den utmärkande skillnaden är att familjerådslag är 



lagstadgat i Nya Zeeland men i Sverige ansvarar socialsekreteraren för att erbjuda familjerna 

möjligheten. En annan stor skillnad är att i Nya Zeeland har samordnaren fått en speciell 

utbildning och har ett större ansvar som exempelvis att utvärdera handlingsplanen. I Sverige 

fungerar samordnaren mer som en konsult och uppdraget upphör när familjerådslaget har 

fullbordats (Sundell & Haeggman, 1999).  

 

Östersunds kommuns socialförvaltning ville vara en av de tio kommuner som skulle vara med 

i pilotprojektet men fick avslag. De tog då ett eget beslut om att driva familjerådslag och 1998 

startades familjerådslagen som varade under tre år och därefter ebbade ut. 2006 startades det 

upp på nytt då fyra socialsekreterare utbildades i familjerådslagsmodellen och det drivs 

fortfarande. 

 

1.2 Hur fungerar familjerådslag? 

Familjerådslaget vilar på fyra grundstenar. Den första är den utvidgade familjen. Där mamma, 

pappa, släktingar och andra viktiga personer för barnet ingår. Den andra grundstenen är 

samordnaren, som har till uppgift att förbereda och arrangera rådslaget. Grundsten nummer 

tre är att den utvidgade familjen överlägger i enskildhet. Nätverket ska själva utan myndighets 

personer eller samordnaren komma fram till en handlingsplan för barnet. Handlingsplanen är 

familjerådslagets fjärde grundsten (Sundell & Haeggman, 1999).  

 

Familjerådslag är ett möte, arbetsmodell eller ett förhållningssätt som innebär att familjen har 

rätt att påverka det stöd samhället kan erbjuda till familjen. Familjerådslag bygger på att 

familjen och dess utvidgade familj är bättre lämpade att hitta lösningar på problem och har en 

moralisk rätt att fatta beslut som rör familjen (ibid). Modellen utgår ifrån att klienten är expert 

på sitt liv och tillsammans med sin utvidgade familj har möjlighet att komma fram till hur det 

bäst ska levas. Det anses vara omöjligt för socialsekreteraren att förstå klientens liv och vad 

som behövs för att dennes situations ska bli till det bättre. För att finna hållbara lösningar för 

klienten så bjuds dennes utvidgade familj in till ett familjerådslag inför beslutsprocessen. 

Socialsekreteraren kan erbjuda sin teoretiska kunskap och de tillgångar som finns att erbjudas 

av samhället (Näslund, 2005). Det är alltid myndigheter som kommer att ta det slutliga 

beslutet om barnets eller familjens situation (Sundell & Haeggman, 1999).  

 

De olika socialtjänsterna i Sverige bestämmer själva om de vill använda sig av modellen 

familjerådslag. I Sverige används modellen mest av barn och ungdomsenheter på 



socialtjänsten, men det börjar även introduceras inom äldre- och handikappomsorgen. När 

socialtjänsten får in en anmälan om att ett barn riskerar att fara illa eller en ansökan om 

bistånd, så är de skyldiga att göra en utredning enligt socialtjänstlagen. Socialsekreteraren har 

då möjlighet att erbjuda familjen rådslag. För att det ska bli ett familjerådslag måste 

vårdnadshavarna godkänna erbjudandet. Socialsekreteraren informerar familjen om hur ett 

familjerådslag går till för att de därefter ska ha möjligheten att ta ett beslut. Om erbjudandet 

godtas måste vårdnadshavarna och barnet skriftligt godkänna ett avtal som bryter sekretessen. 

Då kan alla som deltar i rådslaget ta del av den information om familjens situation som 

kommer att presenteras (Haeggman & Sjöblom, 2000). Därefter kommer en samordnare att 

utses till familjen (Näslund, 2005). 

 

Det är i familjerådslaget som besluten kommer att fattas, det är den sista delen i utredningen. 

Istället för att socialsekreteraren kommer fram till ett beslut gör klienten och dennes utvidgade 

familj det (ibid). Barnet/ungdomen kan få en talesman som personlig representant under 

rådslaget. Personen kommer att vara ett stöd och föra barnets/ungdomens talan om det 

behövs. Om någon av de vuxna behöver ha stöd under rådslaget kan även det ske 

(www.americanhuman.org, 2008-04-03). 

 

Familjerådslag är inget terapeutiskt möte och har inga terapeutiska intentioner mellan den 

utvidgade familjen och barnet. Samordnaren har inte någon terapeutisk utbildning men 

rådslaget kan ha en terapeutisk effekt på familjen. Fokus läggs på att den utvidgade familjen 

har kapacitet och är experter på sin problematik och är de som bäst vet hur problemet ska 

lösas (Falck, 2006). Det finns en viktig skillnad mellan familjerådslag och traditionellt 

nätverksarbete, bland annat i fas två, när familjen och den utvidgade familjen har sin 

överläggning. I familjerådslaget fattar familjen sina beslut självständigt, i nätverks arbete görs 

det i samråd med socialsekreteraren (Sundell & Haeggman, 1999). 

 

1.2.1 Familjerådslagets tre olika faser 

Familjerådslaget delas in i tre olika faser. Den första fasen är information, vilket innebär att 

samordnaren välkomnar alla till rådslaget. Samordnaren talar om syftet med rådslaget och hur 

det kommer att gå till. Därefter informerar socialsekreteraren om sin bild av det aktuella 

problemet och går igenom de frågeställningar som ska diskuteras under rådslagets andra fas. 

Om det finns andra professionella som medverkar ger de sin bild av hur de uppfattar 



problematiken. Nätverket har även tillfälle att ställa frågor om det är något som är oklart 

(Haeggman & Sjöblom, 2000).  

 

Fas två kallas enskild överläggning, där endast den utvidgade familjen medverkar 

(www.naslund.org, 2008-04-03). Det är den utvidgade familjens tid att diskutera 

frågeställningarna och det ska ingen utomstående ha insyn i. Vad som sägs under fas två 

kommer att stanna inom den utvidgade familjen (Haeggman & Sjöblom, 2000). Samordnaren 

och socialsekreteraren sitter utanför rummet där rådslaget föregår för att kunna svara på 

eventuella frågor som kan dyka upp. De professionella som deltog under fas ett är inte längre 

närvarande (Näslund, 2005). Den utvidgade familjen kan under obegränsad tid diskutera 

problematiken och när de har kommit fram till en lösning skrivs den ner i en handlingsplan. 

Där beskrivs vad som ska göras för att lösa problemet och vem som gör vad, det skrivs även 

ner vad de önskar att socialtjänsten ska bistå med. Det diskuteras och skrivs ner vad som 

kommer att hända om handlingsplanen inte förverkligas (Haeggman & Sjöblom, 2000).  

 

Fas tre är godkännandet, det är nu socialsekreteraren tar del av handlingsplanen. Det som kan 

hända nu är att socialsekreteraren kan godkänna eller återkomma om det finns något som 

behövs tas upp med chef eller andra kollegor om handlingsplanens innehåll. Förreligger det 

inte något LVU eller att familjen inte har begärt några åtgärder av socialtjänsten så är 

socialsekreteraren skyldig att godkänna handlingsplanen. Familjen kan få mer tid att 

överlägga om det är något som inte godkänns av socialsekreteraren (Näslund, 2005).        

 

1.2.2 Socialsekreterarens roll 

För att socialsekreterare ska kunna erbjuda familjen ett rådslag inverkar flera faktorer. 

Socialsekreteraren behöver känna tilltro till att familjen, även fast de kanske inte just vid det 

tillfället har den bästa kapaciteten, är bra vårdnadshavare. De behöver acceptera att det är 

familjen som är expert på sin familj och vet bäst hur sociala problem ska lösas. 

Socialsekreteraren måste kunna acceptera att man inte får ta del av det som sägs under fas två 

av rådslaget (Haeggman & Sjöblom, 2000). Socialsekreterarens roll till familjerådslaget är att 

sammanställa frågeställningar som ska besvaras under fas två och ge sin syn på familjens 

situation (Falck, 2006). Socialsekreteraren och familjen kan bjuda in andra professionella som 

kan kallas informatörer, de är personer som har en anknytning till familjen som exempelvis 

lärare och psykologer. Deras syfte är att de ger sin bild av barnets och familjens situation 



(Näslund, 2005). Socialsekreterarens uppgift är också att ta ställning till handlingsplanen vid 

fas tre (Falck, 2006).    

 

1.2.3 Samordnarens roll 

Samordnaren är en person som är fristående från socialtjänsten och känner inte till familjen 

(Näslund, 2005). Denne får ett arvode för uppdrag som genomförts av socialtjänsten. 

Samordnaren får endast den information av socialsekreteraren som anses vara nödvändig för 

att genomföra uppdraget. Detta för att förhålla sig så neutral som möjligt mot familjen 

(Sundell & Haeggman, 1999). Samordnaren får gå en intern utbildning av socialtjänsten för 

sitt uppdrag. Det är samordnarens uppgift att förbereda och arrangera familjerådslaget. 

Samordnaren kartlägger tillsammans med vårdnadshavaren och/eller barnet deras utvidgade 

familj och bestämmer vilka som ska bjudas in. Det händer att man tar hjälp av släkt och 

vänner till familjen (Näslund, 2005). 

 

Samordnaren ansvarar för att allt praktiskt ska fungera vid rådslaget, den ansvarar för att den 

utvidgade familjen lägger tidigare konflikter åt sidan och lägger fokus på det aktuella 

problemet. Om tid finns, kommer samordnaren träffa alla som är inbjudna innan rådslaget 

äger rum, för att kunna föra enskild överläggning. Målet är att alla som kommer till rådslaget 

ska vara väl förberedda och att eventuella konflikter lagts åt sidan (ibid). Det kan hända att en 

del familjer vill att samordnaren ska vara med under delen när den utvidgade familjen ska 

komma fram till en handlingsplan. Det kan bero på osäkerhet om vad som ska hända eller att 

man inte tror på familjens kapacitet. Det är alltså viktigt att samordnaren förbereder den 

utvidgade familjen så att det inte finns några funderingar kring själva rådslaget när det 

inträffar. Samordnaren ska i så stor utsträckning som är möjligt undvika att vara med under 

fasen när familjen ska komma fram till en handlingsplan (www.americanhuman.org, 2008-04-

03). Samordnaren kontaktar informatörerna angående familjerådslag och skickar 

informationsmaterial. Om informatörerna av någon anledning inte kan medverka under 

familjerådslaget så kan de lämna skriftlig information till socialsekreteraren (Parment & 

Henlich-Wretman, 2007).   

 

1.2.4 Uppföljning av handlingsplanen 

Det är viktigt att handlingsplanen som gjordes under familjerådslaget följs upp. Det bör göras 

genom ett planerat uppföljande rådslag. Det är nu viktigt att inte utesluta den utvidgade 

familjen som har släppts in i familjens liv (Näslund, 2005). Samordnarens uppdrag är slutfört 



efter familjerådslaget och denne bör därefter inte ha kontakt med familjen. Samordnaren 

kommer att få ett nytt uppdrag av socialtjänsten om det kommer att ske ett uppföljande 

rådslag (Haeggman & Sjöblom, 2000).   

 

1.3 Problemformulering 

Socialtjänsten i Östersunds kommun har aldrig tidigare utfört en utvärdering av metoden 

familjerådslag. Anledningen att det görs en utvärdering är att de ska kunna göra förändringar 

och förbättringar i användandet av metoden. Fungerar familjerådslag för familjerna eller är 

det andra insatser som behövs? Har den utvidgade familjen stor betydelse eller bör man lägga 

resurser mer enbart på individen? 

 
1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att i en utvärderande form ge en djupare förståelse av upplevelsen 

och förändringar av familjerådslag. Det görs genom att intervjua föräldrar och 

socialsekreterare som har deltagit i familjerådslag. Utvärderingen görs på uppdrag av 

socialtjänsten i Östersunds kommun för att de ska få sin verksamhet utvärderad. Det har lett 

fram till följande frågeställningar: 

 

• Vilka upplevelser har föräldrarna och socialsekreterarna av familjerådslag? 

• Vilka förändringar hade familjerådslaget för familjerna?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Metod 
För att få en insikt och förståelse av respondenternas upplevelse av familjerådslag används 

kvalitativ metod. Meningen med utvärderingen är att få en helhetsbeskrivning av processen 

respondenterna har deltagit i (Repstad, 1999). Utvärderingar är nödvändiga för att få reda på 

om projektet fungerar eller om det behöver göras förändringar. 

 

Syftet är inte att studera familjerådslag ur alla möjliga aspekter utan avgränsningar har gjorts 

genom att fokusera på vissa teman som intervjuguiden är gjord utifrån. Detta för att inhämta 

kunskap om respondentens subjektiva upplevelse av familjerådslag med dennes egna ord, 

uttryck och meningsbeskrivningar (Larsson m fl. 2005). 

 

Som insamlingsmetod används kvalitativa intervjuer, för att söka mer kunskap om 

respondenternas egna erfarenheter av familjerådslag (Olsson & Sörensen, 2007). Intervjuerna 

är halvstrukturerade, vilket innebär att intervjufrågorna inte är strikt formulerade men inte 

heller helt öppna (Kvale, 1997). Frågorna valdes för att man då följer respondenten i 

intervjun, det finns möjlighet att berätta det den anser är av vikt. Vi hade förberett teman för 

att få in den information som behövdes för att få svar på vårt syfte. Vi gjorde även 

underfrågor som vi kunde använda oss av om det skulle behövas.    

 

Undersökningen är gjord utifrån en hermeneutisk ansats. Det innebär att i tolkningar läses 

generella egenskaper och sammanhang in. Det sker en växling mellan helheten och delarna 

(Repstad, 1999). Innebörden är att försöka förstå mänskliga erfarenheter och situationer, en 

individs livsvärld (Olsson & Sörensen, 2007). Det medför att man kan finna en giltig och 

gemensam förståelse av en texts mening (Kvale, 1997). 

 

2.1 Avgränsning 

Utvärderingen görs utifrån Östersunds kommuns socialtjänst. Föräldrar som har medverkat i 

studien har deltagit i familjerådslag under 2006. De socialsekreterare som valdes ut har 

deltagit i familjerådslag under perioderna 1998-2001 och/eller 2006 och framåt. Vi är inte 

intresserade av orsaker eller bakgrunder till familjerådslag utan är inriktade på upplevelser 

och förändringar av rådslaget. Socialsekreterarnas upplevelser handlar om vad de anser 

generellt om metoden familjerådslag.  

 



2.2 Begreppsförklaringar 

Familj- Människor som är bundna till varandra genom blodsband eller äktenskap. Det är 

kärnfamiljen, alltså tvågenerationersfamiljen (Erkers & Nyberg, 2001). 

 

Släkt/ingar- Är även de kopplade genom blodsband eller äktenskap, till exempel mor- och 

farföräldrar, morbröder, fastrar, kusiner m.fl. (ibid).  

 

Utvidgad familj- En familj som är fler personer än kärnfamiljen. Finns kvaliteter i relationerna 

och de har en speciell ansvarsfördelning för varandra. Det kan vara individens privata nätverk, 

familj, släkt, vänner eller arbetskamrater m.fl. (ibid). 

 

2.3 Urval 

Föräldrarna ska ha deltagit i ett familjerådslag som de har avslutat. Det innebär att de har haft 

uppföljande rådslag och där man har gått igenom handlingsplanen. Utredning har avslutats av 

socialtjänsten, men familjen kan ännu vara aktuella för åtgärder. Föräldrarna har deltagit i ett 

familjerådslag under 2006. Urvalet av socialsekreterarna har skett genom att de har tagit 

initiativ till och deltagit i familjerådslag antingen vid den första perioden eller den sista. 

Urvalet gjordes genom att de som är ansvariga för familjerådslag på Östersunds socialtjänst 

tog fram socialsekreterare och föräldrar som var aktuella. Ett informationsbrev formulerades 

och delades ut till de aktuella föräldrarna. De första tre socialsekreterare som tackade ja till att 

delta blev våra respondenter. Det fanns endast tre aktuella föräldrar och två av dessa tackade 

ja till att delta. Efter att socialsekreterarna, som gjorde vårt urval, fått ett godkännande fick vi 

namn och telefonnummer för att komma överens om ett intervjumöte.  

 

En risk med att gå via andra personer för att finna sitt urval är att de kan försöka styra urvalet 

men i det här fallet är det inte troligt då urvalet är begränsat. Det är bara kvinnor som ingår i 

urvalet vilket gör att vi inte kan ha ett genusperspektiv. Det fanns även en möjlighet att de 

som ställde upp att delta i utvärderingen bara har positiva erfarenheter av familjerådslagen, 

men då vi har tagit del av negativa upplevelser av intervjuerna så är inte det ett problem för 

utfallet av utvärderingen.  

 

2.4 Datainsamling 

För att få svar på syftet har vi valt att intervjua två föräldrar som bägge har deltagit i ett 

familjerådslag och tre socialsekreterare som har eller har haft hand om familjerådslag. 



Intervjuerna ägde rum enskilt vid ett och samma tillfälle och dokumenterades genom 

bandinspelning. Därefter har de haft möjlighet att kontakta oss per telefon om det är något 

som de upplevt inte stämmer av det som sagts eller något behövt tilläggas. Möjligheten fanns 

också för oss att kontakta respondenterna om det skulle behövas ställas kompletterande 

frågor.  

 
2.5 Intervjuguide 

Till att börja med togs indikatorer fram utifrån vårt intresseområde som till exempel 

förtroende, stöd, makt, tankesätt, handlingsplan och effekt. Utifrån det togs teman fram som 

vi ville beröra i undersökningen. Det är två teman som ska belysas, upplevelserna av 

familjerådslag och förändringar som skett på grund av rådslaget. Med hjälp av dem har vi 

kommit fram till vårt syfte och frågeställningar vilka är grunden till vår intervjuguide. I 

intervjuguiden finns sedan förslag till frågor som täcker de ämnen som ska belysas. Hur strikt 

man följer guiden beror på vilken riktning intervjun får (Kvale, 1997). Under intervjun var det 

en av oss som ställde frågor och följdfrågor medan den andra hade en mer observerande roll. 

Innan intervjun avslutades fick den observerande personen ställa följdfrågor om den ansåg att 

något saknades. På så sätt ökar möjligheten att frågor ställs som täcker vårt syfte. Den ena av 

oss intervjuade socialsekreterarna och den andra föräldrarna.     

  
 
2.6 Behandling av insamlad data 

Vi har använt oss av bandinspelning under intervjuerna. Hela intervjun transkriberades 

ordagrant från inspelningsbandet. Efter det lästes intervjun igenom för att få en förståelse av 

helheten och våra första tankar skrevs ner. Intervjun lästes igenom igen för att gå tillbaka till 

särskilda delars betydelse. Det insamlade materialet diskuterades för att sedan delas in under 

de teman som nämnts tidigare. Vi har kopplat ihop materialet med våra utvalda teorier och 

tidigare forskning för att söka efter gemensamma nämnare hos respondenternas erfarenheter. 

Upplevelser och effekter jämfördes för att finna mening och skapa en uppfattning.      

 

2.7 Etik 

Vi har tagit del av de grundläggande etiska principer som man använder sig av när det gäller 

relationer mellan människor. I vårt informationsbrev (se bilaga) till respondenterna 

presenterade vi oss själva, syftet med uppsatsen och de fick frågan om de ville medverka i 

undersökningen. Det etiska problem vi tagit ställning till har varit om barn ska delta i 



utvärderingen. Efter diskussioner med handledaren valde vi att inrikta oss på endast 

föräldrarnas och socialsekreterarnas upplevelser.  

 

Genom intervjuerna finns det en risk att få insyn i individers och familjers privata liv och 

problem. För att minska risken för detta är inte syftet med arbetet att ta reda på bakgrunder 

eller orsaker till familjerådslaget.  För att uppnå konfidentialitet har allt material avkodats 

genom att inte nämna rätt namn eller ålder osv. för att på det viset försvåra möjligheten att 

kunna spåra de som deltar i utvärderingen. De som äger kännedom om respondenternas sanna 

identitet är vi och de två socialsekreterare som har utfört urvalet. Vi informerade innan 

intervjuerna ägde rum om utvärderingens syfte och talade om att det var frivilligt att delta för 

att på det viset få ett informerat samtycke.   

 

2.8 Metod problem 

Det har varit svårt att finna föräldrar att intervjua, en anledning till detta är att det inte har 

genomförts så många familjerådslag. Anledningar till så få rådslag är bland annat att familjer 

dragit sig ur eller att de själva tycker sig löst frågorna. Ytterligare en förklaring är att det 

arbetats med att införa BBIC, barnens behov i centrum, (en utredningsmetod som används av 

socialtjänsten) på Östersunds socialtjänst och det har tagit mer fokus. Det påverkar även att de 

haft nyanställd personal som inte utbildats tillräckligt ännu inom metoden. En annan orsak 

som bidrar till svårigheten att finna föräldrar är att de av olika anledningar inte vill ställa upp 

på någon intervju.  

 

2.9 Reliabilitet 

Innebörden i begreppet reliabilitet är att det medför att mätningarna är pålitliga (Halvorsen, 

1992). Det handlar om resultatens konsistens (Kvale, 1997). Tillförlitligheten innebär att 

mätningarna är rätt gjorda. Det är svårt att mäta reliabilitet vid kvalitativa studier då 

människan inte är statisk, det sker processer i det mänskliga mötet, så svaren behöver inte 

vara densamma vid varje tillfälle. Vi får nya erfarenheter och möter nya situationer (Trost, 

2005). Reliabiliteten i undersökningen är bra då vi har varit noggranna under hela processen 

för att minska slumpmässiga fel vid till exempel transkribering av intervjuer. I intervjun 

användes en del ledande frågor men enligt Kvale (1997) är inte det viktigaste om frågorna 

leds utan vart de leder och om de leder i betydelsefulla riktningar vilket prövar 

tillförlitligheten i intervjupersonens svar. Det gör frågorna då de tar upp ämnen som är 

relevanta för syftet. Frågor till alla respondenter har inte utformats exakt likadant men de har 



rört samma teman så därför finns det en likhet mellan frågorna som påverkar reliabiliteten. 

Det har framkommit en del liknande svar från respondenterna vilket ger en högre reliabilitet.  

 

2.10 Validitet  

Begreppet innebär undersökningens giltighet eller relevans (Halvorsen, 1992). Med det menas 

att man har undersökt det som var avsett att undersöka. Det handlar om att kontrollera, 

ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten. Materialet ska vara trovärdigt, rimligt och 

tillförlitligt. Vilka metoder som använts och forskarens som person påverkar validiteten 

(Kvale, 1997). Utvärderingen har bra validitet då vi tydligt kan beskriva tillvägagångssättet. 

Intervjufrågorna är formulerade så att de ger svar på det som är syftet. Citat och åsikter som 

återberättas stämmer överens med verkligheten. Det som kan ge en svagare validitet är om 

intervjupersonerna inte har svarat sanningsenligt på våra frågor, kanske av rädsla för 

konsekvenser från socialtjänsten.  

 

2.11 Generaliserbarhet 

Generalisering innebär att det som är gemensamt för flera i samhället tas ut eller det som 

möjligen kommer att finnas. En vanlig kritik av kvalitativa studier är att de inte tar fram 

generaliserbar kunskap på grund av att urvalet är för litet. Med analytisk generalisering menas 

att man gör en bedömning av vad i resultatet som kan ge vägledning för vad som kan hända i 

en annan liknande situation (Kvale, 1997). Syftet med denna uppsats är inte att generalisera 

eller bevisa någonting utan att visa på hur några individer som har medverkat i familjerådslag 

upplever metoden. Det kan vara svårt att bevisa att just dessa fem respondenters upplevelser 

är representativt för alla andra människor som deltagit i familjerådslag. Arbetets 

generaliserbarhet ligger i att vi har använt oss av relevanta teorier och tidigare forskning som 

går att koppla till resultatet. Vissa delar av resultatet går att använda på andra liknande 

situationer, som till exempel att en positiv effekt av familjerådslaget är att den utvidgade 

familjen får samma information och att samordnaren har stor betydelse för rådslaget. 

 



3. Tidigare forskning 

En majoritet av engelska socialarbetare som ingått i en studie gjord av Peter Marsh och Gill 

Crow (1998) anser att familjerådslag skiljer sig från andra möten som till exempel 

nätverksmöten. Framförallt för att familjerådslag är familjens eget möte, där är roller och 

makt ändrade.  Det är familjen som blir ansvariga för att fatta beslut. En del ansåg att 

familjerådslag var mer avslappnade och inte så dominerat av och för professionella. 

Information delas på annat sätt och mötestiden är annorlunda. Socialarbetare som använt sig 

av familjerådslag stödjer oftast modellen och beskriver känslor som upprymdhet av att 

använda den. Kritik som visades var mer riktade till speciella möten och då framför allt till 

svårigheten att involvera andra myndigheter (Marsh & Crow, 1998).  

 

Många socialarbetare använder sig inte av modellen för att de har svårt att förändra sitt 

arbetssätt och prova nya metoder. Familjer som deltagit tycker överlag att modellen är positiv 

och att det var befriande att få prata öppet om problemen även om det var svårt och 

stressande. Familjer som har jämfört familjerådslag med andra möten anser att rådslag känns 

bättre då det annars har varit människor som familjen knappt känner som diskuterat ens 

problematik. Det har då funnits känslor av att inte känna sig hörd (ibid). 

   

Som nämnts tidigare har Svenska kommunförbundet genomfört en försöksverksamhet av 

familjerådslag. Projektet leddes av svenska kommunförbundet och finansierades av 

Socialdepartementet. Socialstyrelsen gav i uppdrag till forsknings- och utvecklingsenheten 

(FoU) inom Stockholms resursförvaltning för skola och socialtjänst och Hälsohögskolan väst 

i Vänersborg att utvärdera projektet. Fou:s utvärderingen består av att samtliga familjerådslag 

som genomfördes i försökskommunerna under november 1996 till oktober 1997 har 

granskats. Sammanlagt under året gjordes det 74 rådslag, totalt sett under de två åren 

genomfördes 123 rådslag. 111 barn som deltog har jämförts med 183 barn som inte har 

deltagit utan utretts på annat sätt. 12 månader efter att utredningarna avslutades så 

genomfördes en uppföljning av barnens situation (Sundell & Haeggman, 1999) . 

Hälsohögskolan har gjort en kvalitativ studie genom att följa och intervjua deltagare från 19 

familjerådslag och sammanlagt 28 barn. Ett resultat från den undersökningen var att 

familjerna ansåg familjerådslag var en bättre lösning än andra insatser från sociala 

myndigheter (Andersson & Bjerkman, 1999).  

 



3.1 Varför rådslag? 

Socialstyrelsens utvärdering av pilotprojektet visar att familjerådslag inte förekommer i så 

stor utsträckning i det sociala arbetet och att ca åtta av tio föräldrar tackade nej till 

erbjudandet. I många fall erbjöds inte familjerådslag till klienterna. De föräldrar som valde att 

genomföra ett rådslag hade ofta mindre behov av avlastning, inte lika ofta gemensam vårdnad 

om barnet och varit aktuella för minst en tidigare utredning. Barnet var ofta placerat när 

erbjudandet gavs och det fanns en allvarlig problematik. Föräldrarna som valde att genomföra 

rådslag var mer samarbetsvilliga och barnet bedömdes ha en bra prognos. Vanliga anledningar 

till att de accepterade var att de trodde det skulle ge dem snabbare och bättre hjälp eller att det 

skulle ge en möjlighet att bättra på kontakten med den utvidgade familjen. Flera ansåg att det 

var en möjlighet till att påverka beslutet (Sundell & Haeggman, 1999).  

 

Utvärderingen visar att de som deltagit överlag har positiva erfarenheter av rådslaget. Åsikter 

som framkom var att nätverket fått möjlighet att framför sina åsikter och att det stärkte 

familjen att själv få komma fram till en lösning. Det var ett naturligt sätt att lösa problem på. 

Det var flera som ansåg att det alltid borde vara familjen som fattar beslut om lösningen 

eftersom de känner till problemen bäst. Negativa kommenterar var att socialtjänsten måste 

följa upp handlingsplanen och kontakten bättre efter familjerådslaget (ibid). Hälsohögskolans 

studie visar att i de familjerådslag som har genomförts på ett teoretiskt korrekt sätt har 

barnens intresse oftast tillgodosetts (Andersson & Bjerkman, 1999).   

 

Norska institutet för forskning har gjort en undersökning som visar att socialsekreterare är 

skeptiska till familjerådslag vilket lätt kan överföras till föräldrarna, de menar att det tar ett 

tag för nya modeller att etablera sig. Studien visar att 7 av 10 föräldrar tyckte familjerådslag 

verkade positivt när de blev tillfrågade. De flesta ansåg att det var positivt att involvera 

släkten medan andra inte ville det. Föräldrarna vill inte berätta för släkten om sina problem, 

det känns skamligt. En bidragande orsak till en negativ åsikt var att släkten bodde för långt 

bort. De ansåg även att man behöver mycket information och betänketid för att kunna fatta ett 

beslut om familjerådslag. Det fanns de som kände sig pressade av socialsekreteraren att tacka 

ja till familjerådslag (Falck, 2006).     

 

3.2 Genomförande av familjerådslag 

De flesta föräldrar upplevde fas 1 under familjerådslaget som positiv, men det kunde vara 

tungt för att problembilden blev så tydlig. 9 av 10 deltagare upplevde mötet som förväntat 



eller bättre. Många kände blandade känslor efter mötet. Det var positivt att många ville hjälpa 

till medan andra kände att socialsekreteraren gav fel bild av mamman. Fas 2 var bra då 

föräldrarna kände sig friare när inte samordnaren eller socialsekreteraren deltog. En fjärdedel 

av föräldrarna ansåg att socialsekreteraren kunde ha deltagit under hela mötet för att på så sätt 

direkt kunna ge information till övriga familjemedlemmar. 62 % var positiva till 

handlingsplanen medan 29 % var skeptiska till om den skulle genomföras. Ofta handlade det 

om att det inte fanns förtroende för de personer som skulle genomföra handlingsplanen 

(Falck, 2006).     

 

Marsh och Crow:s (1998) engelska studie visar att många socialarbetare anser att 

familjerådslag ger makt och stärker familjen. De flesta var positiva till metoden men över en 

tredjedel hade aldrig frågat en familj om de ville hålla ett rådslag. Resultat från studien om 

vad metoden gör för socialsekreterare generellt visar att den tog ifrån dem makten, 

förtydligade deras ansvar eller gjorde att de fick en vidare syn på familjen. Under fas 1 av 

familjerådslaget uttrycker flera av de socialsekreterare som använts sig av rådslag att det är 

svårt att lämna information till familjerna. De har behövt utveckla andra sätt att kommunicera 

och uttrycka sig på än vad de är vana vid. Till en början var det både skrämmande och 

utmanande framför allt för att de inte var vana vid att familjen kunde ifrågasätta deras 

utredning direkt. De var även svårt för vissa professionella att bryta sekretessen och informera 

den utvidgade familjen om problemen. Studien visar att de flesta föräldrarna ansåg att det var 

okej att bryta sekretessen och att de var förbereda på vad som skulle diskuteras. Det var bara 

några av barnen som intervjuats som tyckte det var pinsamt när det talades om problemen 

(Marsh & Crow, 1998).   

 

Under fas 2 upplevde en del socialsekreterare att det var svårt att lämna familjen för att själva 

överlägga. Det var svårt att hantera känslan av att inte veta vad som sades och inte vara 

involverad i beslutsfattandet. De allra flesta socialsekreterare ansåg att det var bra att familjen 

diskuterade problemen själva för att det skulle de göra ändå i sin hemmiljö. Större delen av 

sin tid träffar familjen varandra och har möjlighet att diskutera lösningar. En åsikt var att för 

att lösa familjens problem är det viktigt att de diskuterar själva, då de känner varandra bättre 

än vad socialsekreteraren gör. De vet saker om varandra som ingen annan vet och kanske inte 

heller behöver veta (Marsh & Crow, 1998). 

 



En socialsekreterare uttrycker att så länge de kommer fram till en bra handlingsplan så spelar 

det ingen roll hur de kom fram till den.  Även föräldrarna var ibland oroliga över den enskilda 

överläggningen bland annat för att familjen inte ska klara av att samarbeta och att de ska 

sakna praktiska eller känslomässiga resurser. Många uppskattade att samordnaren hade 

förberett dem inför mötet och de allra flesta familjer tyckte inte att det var så svårt som de 

hade förväntat sig.  Flera föräldrar tyckte att det var lättare att uttrycka sig när det bara var den 

utvidgade familjen närvarande (ibid). Myndigheter och andra professionella kan ha negativ 

inverkan, så att alla kanske inte vågar uttrycka sig när de är närvarande. Andra ansåg däremot 

att socialsekreteraren borde vara närvarande för att kunna medla och styra diskussionen 

(Lupton & Nixon, 1999).  

 

Insatser som kom fram i handlingsplanen var ofta rådgivning eller stöd och inte ekonomisk 

eller praktisk hjälp. Handlingsplanerna visar att familjerna oftast vill ha hjälp och har 

förmågan att se vad de behöver. Nästan alla handlingsplaner innehöll resurser från den 

utvidgade familjen. Många av socialarbetarna var imponerade av handlingsplanerna som 

familjerna hade kommit fram till. De var kreativa och innehöll lösningar som 

socialsekreteraren aldrig hade kommit på. De flesta familjer var nöjda med handlingsplanen 

men inte med genomförandet. (Marsh & Crow, 1998).  

 

3.3 Förändringar 

Pennell och Burford slutsats är enligt Lupton och Nixon (1999) att jämfört med familjer som 

deltar i andra möten så ger familjerådslag bättre resultat på lång sikt. I synnerhet minskade 

våldet i familjen (Lupton & Nixon, 1999). Resultatet av FoU:s undersökning visar att 

familjerådslagen har genomförts enligt modellen, familjen har använt sig av möjligheten till 

inflytande och handlingsplanerna visar att den utvidgade familjen ofta var villiga att ta ansvar. 

Efter 12 månader var nästan vart fjärde barn aktuella för en ny utredning, ofta på grund av en 

anmälan. De gällde både barn som deltagit i familjerådslag och de som inte gjort det. Hälften 

av barnen hade fortfarande någon form av bistånd men det var vanligare bland 

familjerådslagsbarnen. Det var lika vanligt bland båda grupperna att barn placerades utanför 

hemmet men nästan alla familjerådslagsbarn hamnade hos släktingar (Sundell & Haeggman, 

1999). Känslor efter ett rådslag är bland annat att det finns de som bryr sig. Flera barn säger 

att de kände att de kunde påverka och att deras åsikter vägde in i besluten. Det har visats att i 

lyckade familjerådslag finns det ett tydligt barnperspektiv. Det är barnens situation som ska 

diskuteras, fokus ska inte ligga på de vuxnas problem (Andersson & Bjerkman, 1999). 17 



månader efter familjerådslagen intervjuades föräldrar som medverkat i familjerådslag. 72 % 

av dem kunde tänka sig att delta igen och 56 % var nöjda med den hjälp de fått från 

socialtjänsten. Större delen var nöjd med insatserna från den utvidgade familjen (Sundell & 

Haeggman, 1999).  

 

Resultat från en studie som gjorts i Canada visar att de flesta av deltagarna tyckte att delar av 

handlingsplanen hade uppfyllts och att situationen var bättre efter familjerådslaget. Det fanns 

några som sa att de hade fått ett större självförtroende och var säkrare i föräldrarollen efteråt. 

Andra ansåg att situationen var oförändrad eller värre. En del som såg negativt på 

familjerådslaget ansåg att handlingsplanen var till för att separera barnet från föräldrarna. 

Flera ansåg att det stärkte positiva band mellan de som deltog och ökade känslan av att vara 

en familj. Släktingar som har deltagit uttrycker att rådslaget hjälpte familjen att kommunicera, 

prata om problem och stötta varandra. Andra upplevde besvikelse för att släkt och familj inte 

ställde upp på det som lovades under rådslaget (Pennell & Burford, 2000).       

    

En uppföljning har gjorts tre år efter Svenska kommunförbundets projekt genom att studera 

akter av barn som deltagit i familjerådslag. Studien visar att efter rådslag var det 64 % som 

krävde någon form av insats av socialtjänsten, mot de barn som utreddes på traditionellt sätt 

som var 55 %.  Majoriteten av familjerådslags barn hade återaktualiserats för en ny utredning 

inom tre år (62 %). Av de nya insatserna var 30 % någon form av öppen vård för föräldrar 

som familjebehandling, familjecentral eller dagverksamhet. 27 % av insatserna var öppen 

vård för barn till exempel kontaktperson/familj eller stödsamtal. Var femte barn hade 

placerats utanför hemmet men då ofta hos släktingar (Sundell, 2002). Insatser som den 

utvidgade familjen bidrog med var ofta av mer praktisk hjälp som barnvakt (Lupton & Nixon, 

1999).   

 

Barn som hade utretts med familjerådslag hade fått fler insatser och under längre tid än de 

som utretts på annat sätt. Förklaringar till att familjerådslag inte visar så stora skillnader mot 

vanliga utredningar kan vara att den utvidgade familjen under rådslaget har svårt att passa 

behovet med rätt insats. De känner kanske inte till vilka insatser som finns. Enligt Svenska 

kommunförbundet rekommenderas inte socialsekreterarna att informera om möjliga insatser 

för att då minska känslan av självbestämmande. Det kan även vara så att de insatser som sätts 

in inte håller hög kvalité eller så följs inte handlingsplanen helt (Andersson & Bjerkman, 

1999). Nästan alla handlingsplaner godkänns, så det har familjerådslagen lyckats med, men 



sen är bekymret hur de genomförs då det ofta inte sker så stora förändringar (Lupton & 

Nixon, 1999). Många socialarbetare anser att majoriteten av barnens situation har förbättrats 

av planerna som gjordes under familjerådslaget. Det är små skillnader mellan barn som har 

deltagit i familjerådslag och de som inte har det.  Det är svårt att säga om det finns en chans 

att barnens situation skulle vara ungefär densamma utan ett familjerådslag. Det man vet är att 

rådslaget har gett fördelar som att stärka familjens engagemang och stöd. Det sker även ofta 

en förändring i relationen mellan socialsekreterarna och familjen som till exempel en öppnare 

kommunikation (Marsh & Crow, 1998).      



4. Teorier 

För att få bättre förståelse av respondenters upplevelser och förändringar av familjerådslag har 

vi valt att använda oss av teorierna Kasam och Empowerment. Dem använts för att de 

beskriver hur individers självkänsla och kontroll över situationen kan förändras på ett sätt som 

överensstämmer med familjerådslagets innebörd. 

 

4.1 Känsla av sammanhang, Kasam 

 Antonovsky har utvecklat konceptet känsla av sammanhang (Kasam) för att förstå hälsa och 

ohälsa. Han menar att vi skiftar mellan polen hälsa och ohälsa och frågan är hur hälsan kan 

bevaras även fast man utsätts för stor stress. Hur stressen hanteras, som vi möter eller står 

inför, är olika för varje individ. När man möter stressorer uppstår ett spänningsstillestånd som 

måste hanteras. Hur de hanteras beror på vilka resurser individen har att tillgå (Gassne, 2008). 

Antonovsky menar att vi har olika motståndsresurser som utgörs av biologiska, materiella och 

psykosociala faktorer. Exempel på motståndsresurser vi har är kunskap, socialt stöd, 

traditioner, ekonomi, erfarenhet och så vidare (Forskningsrådsnämnden, 1998). Med hjälp av 

dessa motståndsresurser kan de stressande faktorerna bli begripliga (Gassne, 2008).  

 

Kasam kan delas in i svag, måttlig och stark Kasam. Det är ett övergripande begrepp där man 

får svaren på vilken grad individer klarar av livets skiftningar till att behålla en god hälsa. Vid 

måttlig eller stark Kasam finns resurser att strukturera och hantera stress man konfronteras 

med. Individen tros även ha resurser tillgängliga för att kunna mobilisera utmaningar 

framgångsrikt och kan då lättare ta tag i utmaningar och vågar konfrontera dessa (ibid). I 

trettioårsåldern har människan i allmänhet utvecklats till en självständig individ, då kan vi ha 

bildat oss en stabil social struktur och skapat oss en livsåskådning. Det krävs då en stor 

livsförändring för att rucka på Kasam. Det är under de tre första decennierna som individen 

har störst möjlighet att påverka Kasam (Forskningsrådsnämnden, 1998). 

 

4.1.1 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

Kasam har tre komponenter vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med 

begriplighet menas att individen upplever inre och yttre stimuli, de går att förklara och förstå 

den stress som vi utsätts för. Hanterbarhet innebär att människan upplever sig ha resurser till 

ens förfogande för att hantera stimuli (Gassne, 2008). Resurserna kan vara ens egna men även 

personer som är tillgängliga exempelvis, vänner, kollegor, familj, Gud, alltså personer som 



känns att man kan lita på (Andersson & Bjerkman, 1999). Den tredje komponenten 

meningsfullhet innebär att individen är delaktig i den process som skapar vardagen och sitt liv 

(Antonovsky, 2005). Har en människa stark känsla av meningsfullhet så drar den sig inte 

undan för att konfronteras med utmaningar, utan försöker se en mening i det som görs. 

Individen försöker klara sig ur utmaningen med värdighet (Forskningsrådsnämnden, 1998). 

Det går inte att se komponenterna självständiga utan de står i relation till varandra. Dessa tre 

komponenter bildar tillsammans Kasam (Antonovsky, 2005). Kasam byggs upp genom att 

individer konfronteras med olika stressorer, när de blir begripliga, hanterbara och 

meningsfulla byggs en känsla av sammanhang upp. Det innebär att individen rör sig mot den 

positiva polen hälsa (Gassne, 2008). Antonovsky definition av Kasam är   

 

”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1)  de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livet gång är strukturerande, förutsägbara 

och begripliga, (2)  de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 

dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investering och engagemang.” (Antonovsky, 2005 s. 46). 

 

4.1.2 Rigad Kasam 

Det finns människor som tror de har starkt Kasam men i verkligheten har de svag Kasam, det 

kallar Antonovsky för rigad Kasam. Det kan vara människor som tycker att de förstår allt och 

tycker att det finns en lösning på alla problem. Risken finns att om individen ser allt begripligt 

så kan det bli en stressor i sig för att meningsfullheten undergrävs. En individ med svag 

Kasam, då den har en svag självkänsla och svag identitet, kan i desperation klamra sig fast i 

en viss identitet. Då finns hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin identitet 

men det ger inget utrymme för förändringar, detta innebär då en rigad Kasam (Antonovsky, 

2005).                                                                                                                                                                                        

 

4.2 Empowerment  

Empowerment kan översättas till ”ge makt åt”, ”bemyndiga” eller ”sätta i stånd”, det kan även 

innebära att människan tar makten utan att bli tilldelad den (Näslund, 2005). Empowerments 

syfte är att klienterna ska ha makt över beslut som rör dennes liv. För att uppnå den makten 

behöver de sociala kontrollerna flyttas över till klinten (Payne, 2002). När individen har tagit 

över makten till sig själv genom egna insatser och egen vilja har Empowerment uppnåtts 



(Näslund, 2005). Människor som har stora möjligheter och kontroll över sitt liv och de beslut 

som ska tas kännetecknas med Empowerment. Det är tvärtom med människor som har små 

möjligheter att påverka och kontrollera sina liv, de kännetecknas med disempowerment 

(Haeggman & Sjöblom, 2000).  Empowerment är inte en lösning utan är en process där 

individen, gruppen och/eller samhället tar kontrollen över situationen som råder och uppnår 

sina mål (Näslund, 2005).  

 

Målet med Empowerment är att det ska öka människans självförtroende, få en bättre självbild, 

få större kunskap som då leder till färdigheter (Askheim & Starrin, 2007). Det innehåller en 

psykologisk känsla av personligt inflytande eller kontroll, men även ett inflytande över det 

sociala livet, den politiska makten och de legala rättigheterna (Näslund, 2005). Man arbetar 

med klientens psykologiska färdigheter och styrkor, där syftet är att genom hjälp till självhjälp 

förbättra klinternas kompetens och öka makten och ansvaret (Payne, 2002).  

 

Empowerment innebär inte bara att klinten ska ha inflytande, utan fokus ska ligga på klintens 

rättigheter (Andersson & Bjerkman, 1999). I Empowerment tänker man att det finns många 

lösningar på det sociala problemet. Det kräver ett engagemang och ett samtycke av dem som 

deltar, oftast sker det på gräsrotsnivå. Det innebär att det är individen eller en 

sammanslutande grupp som tar över makten, besluten tas inte uppifrån och ner. 

Empowerment bygger på att människans existens är samarbete och ömsesidig utveckling. 

Samarbetet betyder inte att den ena får makten och den andra blir utan, istället menar det att 

samarbetet kommer att leda till att flera får makt (Haeggman & Sjöblom, 2000). 

 

4.2.1 Empowerment som process 

För att uppnå Empowerment behöver individen lita på sin egen kraft och sin kompetens för att 

uppnå sitt mål, inte enbart får vara med och bestämma. Empowerments centrala komponenter 

är makt, kontroll och självtillit. Det är även viktigt med resursfördelning. Empowerment kan 

delas in i två delar, den första är att individen behöver skaffa sig tillträde till resurserna, då det 

krävs motivation och kompetens. Den andra delen är att individen tar kommandot, det innebär 

att den kräver sina rättigheter och kämpar över sin makt. Det är en fortlöpande process, där 

människan aktivt arbetar för att ta kontrollen över sitt liv. Det är människor som kännetecknas 

av disempowerment som har svårast att engagera sig i Empowerment processen, detta på 

grund av att den förutsätter att individen har en viss utveckling och självkänsla. Det är då 

viktigt att man motiverar och tillsammans har ett gemensamt mål (ibid).  



 

Empowerment handlar också om att överföra makt, det kan vara socialsekreteraren som för 

över makten till klienten. Det innebär att man lägger över utformningen av hjälpinsatser till 

klienten. Socialsekreteraren har ett dubbelt förhållningssätt emot klienterna, för det första ska 

man hjälpa klienten till att bli självständig men och andra sidan ska man kontrollera. Det kan 

bli svårt då socialsekreteraren enbart kan ge klinten självbestämmande inom vissa trygga 

gränser (Askheim & Starrin, 2007).          .  

 

Empowerment handlar även om vårt förhållningssätt gentemot andra, inom social arbete 

handlar det om hur socialsekreteraren bemöter klienten. Den kan ha ”goda” eller ”dåliga” 

förhållningssätt mot klienten där det ”goda” innebär att man visar respekt och ödmjukhet. Det 

får även klinten att känna goda självkänslor. Om det finns ett ”dåligt” förhållningssätt får 

socialsekreteraren klienten att känna sig osäker och att den inte duger. Man kan beakta 

emotionell energi, det är viktigt då det är en process som befrämjar Empowerment. Känslor 

som skam och stolthet finns i mötet med andra, individen fylls eller töms av emotionell 

energi. Om vi fylls med energi känner vi självtillit och handlingskraft, men är det tvärtom så 

känner vi oss maktlösa och får en dålig självkänsla (ibid).  

 
 
 
 
 

 

 

 



5. Resultat och analys 

Det här avsnittet presenteras utifrån våra två centrala teman och svarar på frågeställningarna. 

Vilka upplevelser föräldrar och socialsekreterare har av familjerådslag och vilka förändringar 

de anser ha skett. Här redogörs för de empiriska resultaten från intervjuerna och det görs 

kopplingar till valda teorierna och tidigare forskning för att stärka analysen. 

 

5.1 Familjens möte   

Sammantaget finns en positiv syn på familjerådslaget som arbetsmetod. Framförallt för att 

alla som medverkar vid rådslaget får tillgång till samma information om hur situationen i 

familjen ser ut. De är inte alltid medvetna om hur allvarlig problematiken är, rådslaget blir ett 

uppvaknande för många. En förälder berättar:  

 
”nu fick alla höra på en gång vad de handlade om bland annat min syster 
vaknade upp och sa herregud är det så här. Ändå hade jag talat om det för henne 
100 gånger, det gick inte upp ett ljus hos henne förens vi satt där hon trodde inte 
att det var så allvarlig, nej så jag tror att de behövs” 

 
Positivt är att hemligheterna försvinner och därmed blir kommunikationen mellan de 

inblandade öppnare.  

 
”så det var det jag minns starkast från familjerådslaget att just alla var samlade 
och fick samma information och det blev lugnt för mig som socialsekreterare att 
telefonen tystnade efter rådslaget och alla visste vad dom skulle göra i släkten om 
dom nu tog på sig någonting”  
 

Socialsekreteraren kände att hon innan rådslaget på grund av sekretessen inte kunde säga 

något till oroliga släkt och vänner om familjens situation. Nu när alla har kännedom om 

situationen är det lättare för de inblandade att prata med familjen och nätverket för alla har 

kännedom om situationen.  

 

Socialsekreterarna anser att det är viktigt att arbeta med den utvidgade familjen för det är där 

de viktiga personerna i barnets liv finns. De äger kännedom om hur barnens livsvillkor i den 

miljö de är uppvuxna i ser ut och kan känna till situationer som inte socialsekreteraren har 

vetskap om. Som en socialsekreterare uttrycker de: 

 
”Då landar beslutet där det egentligen hör hemma och hör hemma i normalfall 
med alla familjer tar ju sina beslut det är ju när dom kommer inom 
socialtjänstens utredning som vi tar över och inom familjerådslag blir det då 
samspel mellan socialtjänsten och familjen.”  



 
Den tidigare forskningen förstärker uttalandet då den visar på åsikter som att familjen känner 

varandra bättre än vad socialsekreteraren gör. Genom familjerådslag förfogar familjen själva 

över sin situation vilket kan kopplas till Empowerment, de beslut som tas rörande en själv är 

man med och påverkar. Det sker genom att socialsekreteraren har flyttat över makten till 

familjen, därigenom använder de sin egen kraft att fatta beslut. 

 

Familjerådslaget och Empowerments syfte är att komma fram till beslut som rör klientens liv, 

om hur framtiden ska se ut för att lösa den problematik som finns. En förälder uttrycker att 

hon har suttit på många möten där problemet har diskuterats fram och tillbaka men under 

familjerådslaget koncentrerar man sig på hur det ska se ut i framtiden, inte hur det har varit. 

Det uttrycker hon så: 

 
”ingen skulle gräva bakåt alla skulle se framåt det tyckte jag var bäst att man inte 
sitter och tjatar om sånt som varit förr då kommer man ingen vart så det kändes 
bra” 

 

5.2 Upplevelser av familjerådslag 

En socialsekreterare har erfarenheten av familjerådslag:  

 
”att det finns en egen kraft i det egna nätverket och jag tror att de ofta finner 
bättre lösningar många gånger men inte alla gånger än vad de professionella kan 
erbjuda”  

 
När den egna situationen blir begriplig, hanterbar och meningsfull ökar individens Kasam och 

familjerådslaget ökar den förståelsen för de medverkande. En socialsekreterare upplever att 

det är ett stort engagemang runt rådslaget både från familjen, den utvidgade familjen och 

samordnaren och anser vidare att den utvidgade familjen som deltog i rådslaget tog sin del av 

ansvaret. Alla samspelade åt samma håll för barnets bästa. En socialsekreterare var av den 

uppfattningen att familjerna är väldigt seriösa då de genomför sina familjerådslag.  En annan 

upplevelse är att rådslaget kan vara väldigt stressande på grund av att sanningar ska fram. 

Detta på grund av att metoden gör att individen måste närvara och höra vad de andra tycker 

och tänker om situationen. Då underlättar det att ha ett socialt stöd som motståndsresurs. 

Tidigare forskning visar att föräldrar upplever rådslaget svårt och stressande men att det var 

skönt att pratat öppet om situationen.  

 



Förväntningarna av familjerådslaget ser olika ut, en av föräldrarna hade inte så stora 

förväntningar men tycker att det blev bra. 

 
”men så här efteråt har det inte gett så mycket ändå men då kändes de mycket bra 
att vi pratade och att alla inblandade var med och så, det var jätte bra” 

 
Den andra föräldern hade stora förväntningar inför sitt familjerådslag men blev besviken 

efteråt mycket på grund av att betydelsefulla personer för mötets resultat inte infann sig. Hon 

kände att det hade byggts upp en förväntan att de skulle komma och att barnet hade blivit 

lovad det. 

 
”jätte besviken jo men jag kände mig glad att vi hade de att vi kunde sitta och 
komma överens och så att jag och mitt barn var med på samma grej att vi var 
överens det var jätte skönt men det var synd att själva poängen med rådslaget 
försvann det var jag jätte besviken över länge” 
 

Föräldern uttrycker en upplevelse av att familjerådslaget blev för stort där förväntningarna var 

stora både för henne själv och för barnet. Hon tycker att barnet befann sig i en utsatt situation 

där det gavs förhoppningar som inte uppfylldes, detta menar hon kunde ha hanterats 

annorlunda. Föräldern uttrycker det så här: 

 
”kanske ha en back-up plan för att skydda barnet lite för hon var verkligen utsatt 
där” 
 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att skydda barnet. Enligt Empowerment har 

socialsekreteraren ett dubbelt förhållningssätt gentemot klienten vilket innebär att både 

motivera och ta besluten. Socialsekreteraren bör vara förberedd på olika situationer som kan 

uppstå och ha utarbetat en plan för hur de kan lösas.  

  

Det kom fram i en av intervjuerna att man kanske inte vet bäst själv och att det är bra att ha 

stöd av andra. Familjerådslaget hjälpte till att förändra tankesätt genom att det finns möjlighet 

att byta erfarenheter. Alla lyssnar på varandra och tillsammans kommer fram till en 

gemensam handlingsplan. En upplevelse var att barnen får vara med och besluten fattas inte 

över huvudet på dem. När man är delaktig i beslut som rör en ökar individens Kasam. Båda 

föräldrarna kände att deras barn var aktiva under familjerådslaget och deltog i diskussionen. 

En förälder säger det så här: 

 



”barnet var med under hela tiden. Barnet brukar vara med på möten då har 
barnet mest bara ryckt på axlarna men då var barnet med och pratade och det 
var jätte kul” 

 
En socialsekreterare anser att hur rådslaget fungerar beror på hur tydliga frågeställningarna är 

och storleken på den utvidgade familjen. På frågan hur familjerna har jobbat sig igenom 

frågeställningarna svarar hon: 

 
”de har varit lite varierande det är mycket beroende på vilken ordförande 
familjerådslaget har valt och att kunna hålla ordning och hur stor församlingen 
är” 

 
Socialsekreterarna upplevde sin roll som lite vid sidan av och en uttrycker att situationen sågs 

klarare efteråt. Resultat från vår studie visar liknande upplevelser som tidigare forskning, där 

beskriver socialsekreterare känslor av upprymdhet av att använda sig av familjerådslag. En 

socialsekreterare som deltagit i vår utvärdering berättar att det kändes lustfyllt. Det upplevs 

som en behaglig roll att vara lite av en betraktare. Om att använda metoden säger en 

socialsekreterare: 

 
”det handlar nog om vilket kontrollbehov socialsekreteraren har och vill vara 
med och styra och ställa och ordna som en liten egen företagare men kan man 
släppa det här så är det bara fördelar. Jag kan inte se det på något annat vis att 
inte ha kontroll och inte alltid bry sig så där tror jag att största hindret ligger att 
man inte, vill liksom vara med och se att det blir ordentligt gjort” 
 

För att arbeta med Empowerment är det viktigt att socialsekreteraren arbetar med att släppa 

kontrollen och ge över makten till klienten. Intervjuerna med socialsekreterarna visar att de 

inte anser det vara svårt att prata om familjernas situation inför den utvidgade familjen eller 

att lämna familjen själva i fas två, det gör däremot den tidigare forskningen. Den uppvisar att 

flera tycker att det är svårt att lämna över informationen till den utvidgade familjen då det kan 

ifrågasättas. När socialsekreteraren inte medverkar i fas två kan det upplevas jobbigt för att 

man inte är involverad. Men däremot stämmer tidigare forskning överens med resultatet att 

föräldrarna inte känner det jobbigt att ta emot informationen av socialsekreteraren för de var 

väl förbereda på vad som skulle tas upp.  

 

Upplevelserna är också att samordnaren har stor inverkan för hur familjerådslaget fungerar. 

Att deras roll är väldigt viktig kan vi se i följande citat: 

 
”det ställer stora krav på samordnaren på hur man förarbetar med de som är 
inbjudna, det tycker jag är mycket avgörande hur samordnaren har arbetat” 



”Det tror jag är svårt för det är ju det som jag ser lite avgörande hur 
familjerådslaget faller väg eller ut” 
”det är samordnaren som träffar alla de här personerna och känner sig in hur 
konflikterna eller relationerna är.  Finns det konflikter mellan personerna tänker 
jag att det ställer större krav på samordnaren att jobba in frågeställningarna och 
att man kanske ska lägga andra saker åt sidan för att fokusera på barnet i det här 
sammanhanget. Är det så att samordnaren känner att det inte kommer att gå till 
det här rådslaget med det här synsättet så tycker jag att man ska lämna den 
personen ute”   
  

Föräldrarna känner att samordnaren har varit till stort stöd under hela processen. Både 

socialsekreteraren och samordnaren har haft barnet i fokus och vad som är bäst för dem. Ett 

citat från en förälder som säger att barnet kände att: ”det här mötet är för mig och jag är 

viktig”. FoU:s undersökning visar att det är barnets situation som ska diskuteras och flera barn 

som medverkat tycker att de har kunnat påverka beslutet och att deras åsikt har varit viktig. I 

vår studie anser föräldrarna att de hade förtroende från socialtjänsten och samordnare, vilket 

kan ha påverkat deras rådslag positivt. Föräldrarna tycker att det kändes bra att ha dem i 

rummet bredvid under den enskilda överläggningen, det var en trygghet att de fanns där om 

det skulle vara något. Föräldrarna upplevde att socialsekreterarna var där för deras skull och 

ingen av dem kände sig skuldbelagda. En förälder kände att socialsekreteraren var opartisk 

och tog inte någons parti. Enligt Empowerment så ska det ”goda” förhållningssättet användas 

för att ge familjen självförtroende att själva klara av att fatta egna beslut. 

 

5.3 Förändringar 

Individen uppnår Empowerment genom en process där de själva tar kontroll över situationen. 

En socialsekreterare säger att: 

 
”jag tror att dom växer med uppgiften och att man tror på att dom har förmågor 
att ro de här i land för att de känner ett ansvar för sitt eget barn” 

  
Något gemensamt för flera socialsekreterare var att familjen känt sig tveksamma till ett 

rådslag. Anledningar kan vara att individen känner att de inte har någon utvidgad familj eller 

har orsakat konflikter inom nätverket. Efteråt gick det att se en förändring i förmågan att gå in 

och styra situationen. 

  
”det var positivt efteråt och de blev en väldigt bra och konstruktivt möte och alla 
kände sig upplyfta och uppfyllda av att de åstadkommit något”  
 

Här går det att se att familjerådslag är en metod för att öka individers självkänsla som är en 

del av Empowerment. 



 

Det går att se en förändring i relationer mellan de utvidgade familjerna, flera har kunnat lägga 

konflikter åt sidan och fokusera på barnet. Som en socialsekreterare säger: 

 
”just att se de här släkterna både mannens och kvinnans släkt kom ju, de var ju, 
lite på kant men att se när de kom, vad ska jag säga, tycker inte om varandra som 
släkt så. Den ena hade förstört för den andra och vise versa och så men sen när 
de hade fått klara ut alla begrepp där sen sätta sig ner och tillsammans och prata 
om det här lilla barnet och sen se när de går därifrån det här mötet och kramar 
om varandra och de här ska gå bra och vi ska fortsätta å träffas så det blev något 
väldigt positivt.” 
 

För andra familjer går det inte lika bra efteråt, det kan bero på att de inte lyckats lägga 

konflikter åt sidan eller att inte betydelsefulla personer deltog i rådslaget. Det har visats sig att 

efter familjerådslaget så kan banden med den utvidgade familjen stärkas men även bli 

svagare. En anledning som kommit fram genom intervjuerna är att de beror mycket på hur 

relationerna såg ut innan rådslaget. Det är samordnarens uppgift att se till att den utvidgade 

familjen kan hantera situationen och lägga fokus på frågeställningarna. Om inte betydelsefulla 

personer kan medverka så anser en förälder att rådslaget bör omorganiseras.  

 

Både utvärderingen och tidigare forskning visar att familjer var nöjda med handlingsplanen 

men inte med genomförandet. Föräldrarna tyckte inte att delar av handlingsplanen hade följts 

som det var bestämt, anledningen var att alla inte tog sitt ansvar som var bestämt. 

Handlingsplanen uppfattas av en socialsekreterare som konkret och visade vem som skulle 

göra vad. Den innehöll även vad som skulle göras om det inte fungerade. En handlingsplan 

gör det tydligt vem som ska göra vad och det ger trygghet. Ett tydligt exempel på det är då en 

förälder kände att hennes barn hade lättare att följa handlingsplanen när det var nedskrivet då 

en del av reglerna som barnet skulle följa hade funnits tidigare.  Handlingsplanen har gjort 

situationen begriplig, hanterbar och meningsfull som kan kopplas till teorin Kasam. En tanke 

hos en socialsekreterare när familjen inte lyckas genomföra sin handlingsplan helt är att den 

utvidgade familjen är svag och att det finns många egna problem.  

 
”de tog på sig en för stor uppgift och vi som höll i det kanske inte var tillräckligt 
observanta”  

 
En upplevelse är att synen på socialtjänsten förändrades efter rådslaget, de såg att 

socialtjänsten var mer än en resurs som de fick ta del av och som inte ville dem illa på nått 



sätt. En annan anledning var att familjen haft föreställningar om socialtjänsten som senare inte 

visar sig stämma utan synen blir mer positiv.  

 

Utifrån intervjuerna med föräldrarna kan vi se att det hade skett förändringar i familjerna både 

stora som små. Släkten arbetade efteråt mer mot ett gemensamt mål och hade barnet i 

centrum. De föräldrar som deltagit i utvärderingen anser inte att det skett så mycket 

förändringar men situationen är bättre jämfört med innan. Det kan liknas vid studien gjord i 

Canada, där familjerna upplevde liknande känslor. En förälder kände att det hade skett 

förändringar i den utvidgade familjen till exempel så samlades de efter rådslaget och hade 

flera uppföljande möten, på egen hand eller med skolan. Barnets skolsituation hade 

förbättrats. Den föräldern ansåg att det berodde mycket på barnet att det inte skedde mer. 

 
”så det har inte blivit så stor skillnad om man säger så det var ju bra tänkt i alla 
fall men det är ju barnet själv som måste komma fram till vad som är rätt och fel 
så det har ju inte med familjerådslag att göra vi gör ju vad vi kan”  
 

Den andra föräldern såg att barnet förändrades positivt efter rådslaget och trodde att det 

berodde mycket på att barnet själv hade varit med och utformat handlingsplanen. Både 

föräldern och barnet fick en mer positiv tillvaro till varandra, det skapade Kasam. 

 

5.4 Sammanfattning 

Genom intervjuerna kan vi förstå att familjerådslaget ger över makten till familjen, detta är ett 

sätt att skapa Empowerment. Genom att familjen diskuterar och kommer fram till en 

handlingsplan utvecklar individen Kasam. Arbeta tillsammans med den utvidgade familjen 

anser socialsekreterarna är viktigt för att det är de som har kännedomen om sina barn och det 

är där de viktiga personerna för barnet finns. Upplevelserna av familjerådslag är att familjerna 

är seriösa och känner delaktighet och att de tar ansvar i beslutsprocessen. De arbetar 

tillsammans fram en handlingsplan för barnet i fråga, där det klart och tydligt framgår vem 

som ska göra vad. Viktigt är att barnet får vara med och ta del av beslutet. Utvärderingen visar 

att barnen är aktiva i familjerådslagen och Hälsohögskolans studie visar att när barnets 

intresse tillgodosetts har familjerådslaget ofta genomförts på ett teoretiskt korrekt sätt. Något 

som framkommer tydligt är att alla upplever det positivt att den utvidgade familjen äger 

tillgång till samma information. När alla vet vad som händer är det lättare att kommunicera 

med varandra. Samordnaren är en viktig person både för socialsekreteraren och familjerna och 

mycket av ansvaret ligger på dem. Det som även framkommit är att det borde finnas en back-



up plan om familjerådslaget inte skulle bli som det var tänkt. Eftersom det är viktigt att 

undvika att barnen känner sig utsatta i situationen. Betydelsefullt är att inga förhoppningar ska 

inges till barnet om att något ska bli på ett visst sätt.  

 

Flera familjer var tveksamma till ett familjerådslag men socialsekreterarna ser att de under 

processens gång blir säkrare och attityden till familjerådslag förändras positivt. 

Socialsekreterarna ser att det efteråt finns mer självtillit till att de fixar det här. Hur 

familjerådslaget fungerar beror mycket på om det finns konflikter och isåfall hur familjen 

hanterar dessa. Betydelsefullt för barnet är att alla viktiga personer kommer med på rådslaget. 

Förändringar har skett i familjer som har deltagit i familjerådslag och även om de är små så 

har de medfört stor betydelse för familjen. 

 
 

 

 

 

 

 



6. Diskussion 

Det går tydligt att se att familjerådslag ökar den utvidgade familjen och socialsekreterarnas 

Empowerment både genom utvärderingen och tidigare forskning. Det har kommit fram att 

rådslagen inte medfört några stora förändringar men det går ändå att se hur ett flertal små 

betydelsefulla situationer har förändrats. Vi känner att föräldrarna inte riktigt ser det, men 

under intervjuernas gång gick det att se fler positiva förändringar än negativa. Vi är medvetna 

om att det finns negativa förändringar på grund av rådslaget, till exempel har ett barn inte 

längre kontakt med delar av sin släkt.  

 

Varför stärker då familjerådslag Empowerment? En av anledningarna är att individen själv får 

ta beslut som rör ens liv, det är också viktigt att känna socialsekreterarens stöd. 

Socialsekreteraren har ett dubbelt förhållningssätt gentemot klienten som Empowerment tar 

upp, den ska kontrollera de beslut som tas men ändå släppa makten. Det svåraste av allt är att 

tro på familjen och dennes kraft. Den känslan måste överföras på familjen för att kunna öka 

dennes Empowerment, det tycker vi kunna se att både föräldrarna och socialsekreterarna 

känner sig trygga i.  

 

Samordnaren har en stor roll i rådslaget på grund av sitt ansvar över förberedelserna och 

under mötet. I Östersund är samordnaren utomstående socialtjänsten och behöver inte ha 

någon speciell professionell utbildning. Samordnaren utför uppdraget som en konsult och kan 

därmed även ha andra arbetsuppgifter utanför socialtjänsten. Det är positivt att ha en 

samordnare på det viset då den agerar opartiskt. Överlag är respondenterna positiva till 

samordnarens insatser och de har känt stöd. Vi har även hört de som ansåg att de kunde ha 

gjort annorlunda i till exempel att hantera konflikter eller samla den utvidgade familjen. Det 

är samordnarens uppgift att ”inventera” familjens nätverk innan rådslaget äger rum. En av 

grundtankarna med svenska kommunförbundets modell är att samordnaren inte ska vara en 

del av socialtjänsten, en tanke som väcks är om den inte borde vara det. Om samordnaren till 

exempel var utbildad socionom eller liknande skulle det kanske leda till att samordnaren fick 

en annan roll och hade bättre kunskaper att hantera svåra situationer. Om samordnaren var 

anställd av socialtjänsten kanske det leder till att fler familjerådslag genomförs då det får en 

större del på arbetsplatsen. Ju fler familjerådslag en samordnare håller i desto mer rutin och 

erfarenhet får den och det kan då leda till att de utför sitt uppdrag bättre.  

 



De föräldrar vi intervjuat ansåg inte att det hade skett så stora förändringar men där håller vi 

inte riktigt med. Det ena familjens rådslag hade bland annat lett till att barnets skolgång 

förbättrats och familjen var mer samlad än innan. I den andra familjen hade barnet fått en mer 

strukturerad tillvaro. Föräldrarna verkar inte se de små förändringarna som lika betydelsefulla. 

Det går att se i den tidigare forskningen att de barn som deltagit i familjerådslag 

återaktualiseras till socialtjänsten lika ofta som andra barn. Vi undrar lite vad det beror på, är 

det så att familjerådslaget inte leder till så stora förändringar för barnet? De vi har talat med 

har varit positiva till metoden familjerådslag på grund av att man arbetar med personer som är 

viktiga för barnet. Det kan vara att barn som har ett familjerådslag, även om det leder till att 

de återaktualiseras, har ett mer samlat nätverk och större stöd av andra släktingar. I det långa 

loppet kan det leda till att barnet får en mer gynnsam utveckling på grund av rådslaget.          

 

När det finns problematik i familjer kan det vara stressande, att samla det utvidgade nätverket 

är ett sätt att hantera problematiken. När man samlar den utvidgade familjen, som är en av de 

motståndsresurser som Antonovsky tar upp, kan det kopplas till vad en socialsekreterare säger 

”att det finns en egen kraft i det egna nätverket och jag tror att de ofta finner bättre lösningar 

många gånger men inte alla gånger än vad de professionella kan erbjuda” . Det stärker 

familjen att själva komma fram till beslut som rör dem och barnens delaktighet i beslutet är 

viktigt. Föräldrarnas erfarenhet är att barnen blir stärkta av att medverka i familjerådslag. 

Viktigt är att inte utlova eller ge förhoppningar om hur rådslaget kommer att sluta eller att 

vissa personer kommer att infinna sig. Ett av barnen hade fått en uppfattning om vad som 

skulle hända. När det inte införlivades så blev barnet väldigt besviken på socialsekreteraren 

och samordnaren. För att skydda barnet så har en av föräldrarna dragit en viktig slutsats och det 

är att det borde finnas en back-up plan om personer som bör vara där inte kommer. Men 

viktigast av allt är att inte lova barnet något och vara tydlig i det som sägs. Tydligt kommer det 

fram att genom att alla som deltar i familjerådslaget får säga sin sak och att alla tillsammans 

kommer fram till en handlingsplan så blir situationen mer begriplig, hanterbar och meningsfull. 

Detta kommer att öka familjernas Kasam, vilket vi uppfattade att våra respondenter upplevde.  

 

Vi anser att familjerådslag är en bra metod i det sociala arbetet eftersom barnet är med i 

processen som leder fram till ett beslut. Barnet känner sig delaktigt och är då mer villig att 

följa det som har beslutats då barnet själv har varit med och utformat innehållet. Det blir ett 

samarbete och kompromiss mellan barnet och den utvidgade familjen som gör att de har 

lättare att arbeta mot de mål som satts upp. De föräldrar som har deltagit i vår utvärdering har 



haft relativt äldre barn vilket kan ha påverkat hur handlingsplanen följs. En fråga  som vi har 

ställt oss, är om rådslag passar alla familjer eller om det bara är vissa som kan använda sig av 

modellen. Familjer har olika behov och därför ser nog rådslagen väldigt olika ut. Vi tror att 

familjerådslag kan passa de flesta familjer men att processen innan inte fungerar på samma 

sätt. En del behöver mer motivation innan ett beslut till rådslag tas och andra behöver en lång 

förberedelse inför mötet medan andra inte behöver det. Familjerådslagets utgång påverkas 

många gånger av om familjen har konflikter som de inte kan lägga åt sidan för att istället 

fokusera på barnet. Det handlar mycket om socialsekreterarens och samordnarens 

förberedelser innan rådslaget. Både tidigare forskning och utvärderingen visar att föräldrarna 

kände sig förberedda och visste hur det skulle gå till innan rådslaget. Vi tror inte att individen 

behöver ha en styrka innan för att förändras efter familjerådslaget. Därför kan alla 

familjemedlemmar bli starkare och inte bara de som reda har en styrka innan.  

 

Familjerådslag är en arbetsmetod som kan öka individernas Kasam och Empowerment. Detta 

för att individen själv får ta makten över sin egen situation, då är det viktigt att 

socialsekreteraren kan ge över den till klinten. Socialsekreteraren har en dubbelroll som 

tidigare nämnts. Utvärderingen visar att socialsekreterarna är väl medvetna om detta och att 

det diskuteras på arbetsplatsen. Enligt föräldrarna har de fått stöd och känt ett förtroende från 

socialsekreterarna. Upplevelserna är därmed att de har haft det ”goda” förhållningssättet 

gentemot sina klienter. Det kan bero på att det förts diskussioner om detta eller att de 

socialsekreterare som känner att det är svårt att lämna över makten till sina klinter inte 

använder sig av arbetsmetoden. Marsh och Crow:s studie och socialstyrelsens utvärdering 

visar att familjerådslag inte används så mycket även om en hel del socialsekreterare är 

positiva till metoden. Många föräldrar väljer att tacka nej till att delta eller så blir de inte 

tillfrågade. En av anledningarna vi kan tänka oss är att socialsekreterare inte vet hur 

familjerådslag egentligen går till och vad syftet är, därför tillfrågas inte så många familjer. Det 

kanske finns en rädsla eller ”trötthet” till att prova nya metoder. En möjlighet finns att 

föräldrarna känner sig rädda för att öppna upp sig för sin utvidgade familj eller så har de inte 

fått tillräckligt med information och tackar därför nej till att använda sig av familjerådslag. 

 

Undersökningen visar att familjerådslag är en positiv metod där individen själv får bestämma 

över sina egna beslut. Det ökar individens Empowerment och självförtroende vilket även 

tidigare forskning visar. Att själv får ta makten över sin egen situation men också kunna få se 

vilka motståndsresurser man har ökar individers självkänsla. Insikten om att det egna sociala 



nätverket är större än vad individen tror och att det är ett stort stöd gör att individen stärks 

som individ och familj. Det har framkommit i utvärderingen att det är bra att arbeta med den 

utvidgade familjen för att det är de som känner sina barn. Det är ett naturligt sätt att lösa 

problem på. FoU:s undersökning påvisar att flera ansåg att det alltid borde vara familjen som 

fattar beslut om lösningar för att de känner till problemen bäst. Gemensamt för alla våra 

respondenter var att de ansåg att familjerådslag var utvecklande på grund av att den utvidgade 

familjen får tillgång till samma information och vid samma tidpunkt. En viktig komponent för 

barnet är att han/hon är delaktig under hela beslutsprocessen och det gör att handlingsplanen 

följs bättre. En av anledningarna som vi har kunnat se till att familjerådslag inte fungerar, är 

på grund av tidigare konflikter i den utvidgade familjen. För att rådslaget ska fungera måste 

dessa konflikter kunna läggas åt sidan och istället fokusera på de frågeställningar som ska 

besvaras. Familjerådslag upplevs som en positiv metod av både föräldrar och 

socialsekreterare just för att den samlar familjen. Metoden gör det tydligt vad problemet är 

och vem som ska göra vad för att lösa det. Vi ser många fördelar med att arbeta med metoden 

och hoppas därför att den kommer användas mer i framtiden. 

 

Med utgångspunkt i vår utvärdering ställer vi oss nya forskningsfrågor som tidigare har 

berörts men som vi anser behöver finnas mer kunskap om. Utifrån både tidigare forskning och 

studien har vi sett att familjerådslag inte används så mycket även fast flera socialsekreterare 

anser att det är en positiv metod. Det kan bland annat bero på ett motstånd till att använda nya 

metoder men vad krävs för att de ska användas? Föräldrarna i studien ansåg inte att det hade 

skett så stora förändringar och forskning visar att många barn återaktualiseras till 

socialtjänsten. Vad beror det på att inga större förändringar sker och varför kommer de 

tillbaka. Beror det på familjerna eller socialtjänsten? Studien visar att familjerådslag stärker 

både familjerna och socialsekreterarna i sina roller så problemet ligger kanske inte i metoden 

utan det är någon annanstans det brister.    
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Hej! 

 

Vi heter Anna-Karin Hällbom och Erika Hederstedt och vi utbildar oss till socionomer på 

Mittuniversitetet i Östersund. Som en del av utbildningen kommer vi att skriva C-uppsats, för 

vår del ska den handla om familjerådslag. Vi skulle uppskatta om Du som har deltagit i ett 

famijerådslag skulle vilja medverka i vår utvärdering. Självklart är Din insats frivillig.  

 

Vårt syfte med utvärderingen är att undersöka dina upplevelser och förändringar av 

familjerådslaget. Frågorna kommer inte att handla om orsaken eller bakgrunden till ditt 

familjerådslag. Utvärderingen kommer att ske genom intervjuer där vi tillsammans hittar 

lämplig plats. Vi kommer att intervjua socialsekreterare för att få deras upplevelse av 

metoden, familjerådslag. 

 

Vi har tystnadsplikt och kommer därför inte uppge era namn i utvärderingen. Vi kommer att 

prata med flera personer och sedan sammanställa samtalen.   

 

Vi är väldigt tacksamma för att Du vill prata med oss, dit deltagande är mycket viktigt för att 

förbättra familjerådslag. Ditt bidrag är mycket värdefullt för vår utvärdering och vi tackar för 

att du avsätter tid till oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna-Karin Hällbom och Erika Hederstedt 

 

Anna-Karin mob: ………… 

Erika mob: …………. 



Intervjuguiden Till Föräldrarna. 

 

Tematiska frågor 

 

1. Intervjupersonen 

Hur lång tid sen hade du ditt familjerådslag? 

 

2. Familjerådslag 

Vad hade du för känslor inför familjerådslaget? 

Kände du att du var förbered inför familjerådslaget? 

Förstod du anledningen till ditt familjerådslag? 

 

3. Upplevelse 

Hur upplevde du ditt familjerådslag? 

Hur upplevde du att du tillsammans med nätverket skulle komma fram till en handlingsplan? 

Hur känns det att själv diskutera problemet? 

Problemen/problemet ni skulle ta ställning till under familjerådslaget, kände du att 

informationen var tillräcklig i fas 1? 

Upplevde du att samordnaren/socialsekreteraren hade förtroende för er? 

Upplevde du att du fick möjlighet att påverka familjerådslaget? 

Var dina åskiter viktiga för den utvidgade familjen? 

Hade du möjlighet att komma med förslag och lösningar? 

 

4. Samordnaren  

Vad har du för erfarenhet av samordnare? 

Tycker du att samordnaren uppfyllde dina förväntningar? 

Känner du att samordnaren gav dig stöd under familjerådslaget och förarbetet? 

Hur såg samarbetet med samordnaren ut? 

Kände du att samordnaren var opartisk? 

 

5. Förändring 

Hur kände du dig efter familjerådslaget? 

Upplever du någon förändring i familje situationen efter familjerådslaget? 



Har familjerådslaget stärkt banden mellan familjen och dennes nätverk? 

Känner du att nätverket är ett stöd idag? 

Var din insats uppskattad av din familj? 

Är du nöjd med handlingsplanen? 

Hur mottog socialsekreteraren handlingsplanen? 

Är du nöjd med lösningen? 

Tycker du att familjerådslaget är en bra metod? 

Uppfyllde familjerådslaget dina föväntninagr? 

 
 



Intervjuguide Till Socialsekreterarna. 

 

Tematiska frågor 

 

1. Intervjupersonen 

Hur länge har du arbetat med modellen familjerådslag? 

Hur många gånger har du använt dig modellen familjerådslag? 

Har du deltagit i en utbildning av familjerådslag? 

Hur ser du på att man arbetar med den utvidgade familjen? 

Anser du att socialsekreteraren som utreder familjen ska ansvara för beslutet? 

Tycker du att det är den utvidgade familjen eller socialtjänsten som bäst fattar beslut om 

insatser? 

Vad tycker du om arbetsmetoden familjerådslag? 

Hur känns det att familjen själva kommer fram till ett beslut? 

 

2. Upplevelser 

Hur uppfattar du att familjerna genomför sitt familjerådslag? 

Hur upplever du att familjerna fungerar efter familjerådslaget? 

Hur upplever du familjernas inställning till familjerådslag?  

Uppfattar du att den utvidgade familjens band stärks av familjerådslaget? 

Hur upplever du din roll i familjerådslaget? 

Hur uppfattar du samordnarens roll? 

 

3. Förändring 

Märker du någon förändring i familjens attityd efter deras familjerådslag? 

Märker du någon förändring i familjens situation? 

Hur upplever du att handlingsplanen uppfylls? 

Är du nöjd med de lösningar som familjerådslag har lett till? 

Tycker du familjerådslag stärker familjerna? 

 
 
 


