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Sammanfattning  

Begreppen anknytning och samspel är väletablerade inom den svenska socialtjänsten. De 

används både inom utredningssektorn och inom socialtjänstens öppenvård för barn och familj. 

Under de senaste åren har forskning rörande dessa begrepp samt metoder kopplade till 

anknytning och samspel ökat, där forskarna är oense om hur bland annat socialarbetare i 

praktiken bör arbeta med detta. De flesta är dock överens om att det är nödvändigt att arbeta 

med då dessa faktorer har en stor inverkan på barns utveckling. Med grund i detta syftar vi till 

att undersöka socialarbetares erfarenheter av samspel- och anknytningsarbete inom 

familjebehandling. I denna studie har vi intervjuat socialarbetare vilka arbetar eller har arbetat 

inom socialtjänstens familjebehandling. För att få en mer nyanserad bild av socialarbetarnas 

erfarenheter har resultaten främst analyserats utifrån Lipskys gräsrotsbyråkrati men även utifrån 

Bronfenbrenners systemteori. Vi har främst fokuserat på det spänningsfält socialarbetare ofta 

befinner sig i där de å ena sidan måste förhålla sig till organisatoriska riktlinjer och lagar och å 

andra sidan klienternas önskemål och behov. I resultatet har det framkommit att arbetet med 

samspel och anknytning ofta är beroende av ett organisatoriskt stöd vilka förser de 

professionella med riktlinjer för hur de i behandlingsarbetet bör tillämpa samspels- och 

anknytningsbaserade metoder. Vidare har det framkommit att flera av intervjupersonerna 

upplever en avsaknad av sådana riktlinjer även fast att de förväntas arbeta med det. Trots att 

arbetet med samspel och anknytning ofta är väldigt komplext och många gånger utmanande 

menar samtliga intervjupersoner att det är en viktig och grundläggande del av socialtjänstens 

arbete med familjebehandling. 

Nyckelord: Samspel, Anknytning, Familjebehandling, Socialt arbete  

Titel: ”Det är det mest grundläggande vi håller på med” – En kvalitativ studie om 

familjebehandlares erfarenheter av samspels- och anknytningsarbete.  
 

Författare: Edita Kurbegovic & Alva Öberg  
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1. INLEDNING 

Anknytning är ett begrepp som blivit mer etablerat inom både socialt arbete och 

psykiatrin under de senaste två decennierna och stora framsteg har gjorts i tillämpningen av 

anknytningsteorin inom dessa discipliner (Allen, 2011). Begreppet anknytning används idag 

både i utredningsarbete och i behandlingsarbete och Nationalencyklopedin (2020) beskriver 

anknytning som relationer mellan exempelvis barn och förälder. Vidare beskrivs det att ett barn 

behöver ha en trygg relation, ett samspel, med minst en primär omsorgsgivare för att kunna få 

en positiv social och emotionell utveckling, vilket är en av grunderna inom anknytningsteorin 

(Nationalencyklopedin, 2020; Bowlby, 1994:150ff). 

 

När begreppet anknytning introducerades i professionella sammanhang var det tänkt som ett 

neutralt begrepp, vilket skulle bli ett verktyg för professionella att bättre kunna förstå barns 

utveckling (Broberg, Almqvist, Risholm Mothander & Tjus, 2015:37). Vår uppfattning är att 

det i dagsläget inte har en neutral innebörd utan att det finns en laddning kring begreppet där 

Broberg m.fl. (2015:49) beskriver att omsorgsgivare ibland kan uppleva att de vid arbete med 

anknytning istället kritiseras i deras föräldraroll. Både Bowlby (1994:28f) och Broberg m.fl. 

(2015:122f) beskriver hur omsorgsgivarens förmåga att utgöra en trygg och lyhörd bas för deras 

barn är en stor bidragande faktor till om ett barn kommer utveckla en trygg eller otrygg 

anknytningsstil. I socialtjänstens arbete med barn arbetar man oftast utifrån ett familjeorienterat 

perspektiv där socialarbetaren ämnar involvera helheten kring barnet såsom familj, skola och 

övrigt nätverk (Socialstyrelsen, 2018). För att barn ska utvecklas så bra som möjligt behöver 

socialarbetaren därav besitta kunskap kring hur denne kan hjälpa omsorgsgivare att förbättra 

samspelet mellan barn och omsorgsgivare och därigenom även stärka anknytningen.  

Anknytningsteorin är ett välbeforskat område där det både finns böcker och vetenskapliga 

artiklar som tar sig an teorin på olika sätt. I en överblick av de material som publicerats på 

området kan en se att övervägande delen av relevant forskning har fokus på hur 

anknytningsteorin ska förstås och tolkas samt hur den ska hjälpa oss att förstå barns utveckling. 

Det finns även viss litteratur som berör teorins användbarhet i behandlingsarbete, dock med 

fokus på vissa specifika anknytningsbaserade arbetsmetoder. Tydligt är dock att det råder en 

diskussion på området och att det finns kunskapsluckor för hur man praktiskt bör arbeta med 

anknytning inom behandlingsarbete. Med grund i detta önskar vi problematisera den nuvarande 

användningen av anknytningsteorin inom socialt arbete genom att belysa möjliga, rådande 

kunskapsluckor och utmaningar. Detta anser vi vara av värde för den fortsatta utvecklingen av 

familjebehandling inom det sociala arbetet.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka socialarbetares inställning till och erfarenheter av 

anknytning och samspel i behandlingsarbete med barn och familjer. I uppsatsen fokuserar vi på 

behandlingsarbete inom socialtjänsten, främst med fokus på arbetet med barn och familjer. För 

att kunna besvara syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 
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• Hur definierar socialarbetare samspelet mellan vårdgivare och barn?  

• Vilka fördelar och utmaningar upplever socialarbetare i arbetet med samspel och 

anknytning?  

• Vilken utbildning får socialarbetare angående anknytning och samspel? 

 

Begreppsdefinitioner 
I denna studie har vi valt att använda oss av begreppet omsorgsgivare när vi beskriver föräldrar 

eller föräldrasubstitut. Detta har vi valt på grund av att det både är könsneutralt samt då alla 

familjekonstellationer ser olika ut där vissa barn växer upp med sina biologiska föräldrar medan 

andra till exempel växer upp i familjehem.  

I de fall vi benämner socialarbetare syftar vi på de som arbetar inom socialtjänstens öppenvård 

med behandling av barn och familj.  

John Bowlby är en av grundarna till den tidigare kallade bindningsteorin, idag kallad 

anknytningsteorin, vilken framförallt är en teori som ämnar förklara olika beteendemönster, 

samt hur dessa kan ha påverkats av individens omgivning (Bowlby, 1994:17f, 38ff, 149f). 

Bowlby (1994:150f) menar att alla människor redan vid födseln är benägna att knyta an till 

primära omsorgsgivare för att få stöd, tröst och skydd. Vidare beskriver Bowlby (1994:154) att 

en huvudsaklig del i anknytningsteorin är att undersöka hur barns utveckling, med fokus på den 

socio-emotionella utvecklingen, kan påverkas av den primära omsorgsgivarens beteende och 

sättet de behandlar och bemöter barnet. Även Broberg m.fl. (2018:38) beskriver hur barns 

förväntade utveckling består, likt anknytningsteorin, av hur människor kommunicerar med och 

relaterar till andra människor, hur vi samspelar med vår omgivning (Broberg m.fl., 2018:38).  

Disposition 
Nedan kommer inledningsvis en redogörelse av tidigare forskning vilken lyfter olika teman 

kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar. Vidare presenteras Michael Lipskys (2018) 

gräsrotsbyråkrati och Urie Bronfenbrenners (1979) systemteori samt hur dessa kommer 

användas till vår analys. Därefter kommer ett metodavsnitt vilket bland annat redogör för 

metodval, forskningsansatser och etiska överväganden. Sedan följer en presentation av vårt 

resultat och analys uppdelat i fyra olika teman följt av ett diskussionsavsnitt som avslutas med 

reflektioner kring implikationer för vidare forskning inom socialt arbete.  
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT  

I nedanstående kapitel kommer vi att presentera vår sökprocess och den tidigare forskning vi 

funnit som vi bedömt vara relevant för vår studie. Skälet till att vi valt de studier som redovisas 

i detta kapitel är för att de till stor del relaterar till vårt syfte och våra frågeställningar. Då vi 

ämnar undersöka socialarbetares inställning till och erfarenheter av anknytning i 

behandlingsarbete valde vi de artiklar som ingick under liknande teman. De studier vi funnit 

har vi vidare delat upp i tre olika teman utifrån studiernas inriktningar och undersökningar. 

Indelningen av teman syftar till att skapa en så tydlig bild av denna del av den tidigare 

forskningen som möjligt. De tre teman vi valt är följande; Anknytningsbaserade metoder i 

behandling, Bristande kunskap om samspel och anknytning och Implementering i praktiken. 

Sökprocess 
För att finna tidigare forskning kring ämnet använde vi oss av några olika databaser, främst 

Uppsala universitets bibliotekstjänst men också av “Sociological abstracts” och “Social Service 

abstracts”. Då vi endast var intresserade av vetenskapligt granskade artiklar filtrerade vi bort 

resterande. De artiklar vi valt är publicerade mellan åren 2002 och 2020. Inledningsvis använde 

vi oss av svenska sökord såsom; anknytning, socialt arbete, anknytningsteori, socialarbetare 

och barn. Dessa sökord gav väldigt få och ibland inga resultat vilket gjorde att vi valde att 

använda oss av engelska sökord istället. De engelska sökorden som gav oss passande träffar var 

framförallt; “attachment theory”, “social work”, “social worker”, child*, education, practice, 

implementation, application, attitudes och treatment. Sökorden användes i olika kombinationer 

och vi filtrerade även efter olika discipliner, främst “psychology” och “social welfare och social 

work”. 

Anknytningsbaserade metoder i behandling  
I den tidigare forskningen inom detta område uppmärksammade vi ett återkommande tema 

vilket var en problematisering av anknytningsbaserade metoder i praktiskt arbete. Allen 

(2011:15ff, 19) är en av författarna som ställer sig kritiskt till användningen av 

anknytningsbaserade metoder då han menar att flera av dem inte används på det sätt som 

Bowlby ursprungligen avsåg när han formade anknytningsteorin. Allen (2011:14) beskriver 

bland annat att den mesta forskningen om anknytningsbaserade metoder utgår från spädbarn 

och barn i förskoleålder, trots detta används flera metoder på barn i skolålder. Allen (2011) 

skriver “This empirical vacuum serves as a breeding ground for the misapplication of 

attachment theory to the treatment of maltreated school-age children” (s. 14). Han menar att 

det inte finns tillräckligt med evidens för att metoderna även fungerar på barn i skolåldern och 

att detta kan leda till att man tillämpar anknytningsbaserade metoder felaktigt i praktiken.  

 

Ytterligare en författare som ställer sig kritisk till flera av de anknytningsbaserade metoderna 

som används idag är psykologen Mercer. I en av hennes artiklar undersöker hon konventionella 

och okonventionella arbetsmetoder som används i behandling av anknytningsproblematik 

(Mercer, 2019). Där lyfter hon bland annat den omtalade metoden “Holding therapy”, även 

kallad “Attachment therapy”, som en av de icke-konventionella metoderna som används vid 
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behandling av anknytningsrelaterad problematik (Mercer, 2019:86). Kortfattat beskriver 

Mercer (2019:86) och Allen (2011:14f) att metoden går ut på att man bland annat håller fast 

barn, tvingar dem att skrika olika saker för att släppa ut sin ilska samt att man tvingar dem till 

ögonkontakt för att stärka anknytningen. Detta är en metod som även Allen (2011:14f) ställer 

sig kritisk till då han menar att den är en av dem som inte följer grunderna för anknytningsteorin 

och därav kan ses som icke-konventionell. En annan författare som problematiserar 

användningen och tolkningen av anknytningsteorin i praktiskt arbete är Ruisard (2015). Likt 

Allen (2011) menar författaren att anknytningsteorin ofta feltolkas och att användningen av 

anknytningsbaserade metoder ofta begränsas på grund av denna feltolkning. Ruisard 

(2015:280) menar att många tror att barn som inte knutit an till en viktig person under 

utvecklingsåren kommer ha väldigt svårt att knyta an till människor även i vuxen ålder. Detta 

påstående menar hon är felaktigt då hon i sin studie har följt en kvinna som lyckats knyta an till 

henne som terapeut i vuxen ålder, samt lyckats återknyta till sin egen mamma (Ruisard, 

2015:290).  

 

Några andra anknytningsbaserade metoder som används inom både psykiatri och socialt arbete 

världen över är “Circle of Security-metoderna” (COS). COS introducerades med syfte att 

minska gapet mellan forskning kring anknytning och det praktiska arbetet. Metoden skulle 

påvisa hur emotionella beteendesvårigheter i ung ålder ofta berodde på anknytningssvårigheter 

till barnets primära anknytningsperson (Nielsen, Weie Oddli, Slinning, Drozd, 2020:2). Vidare 

skulle metoden även möjliggöra för omsorgsgivare att utveckla sin omvårdnad av barnet men 

även påvisa hur barn med trygga anknytningsmönster i större utsträckning vågar utforska sin 

värld (Nielsen m.fl., 2020:2). En av COS-metoderna har bland annat implementerats inom 

psykiatrin och den sociala välfärden i Norge (Nielsen m.fl., 2020). Mercer (2015:389f) 

problematiserar användningen av COS-metoderna i behandling av anknytningsproblematik då 

hon menar att det inte finns tillräckligt med evidens för att de faktiskt påverkar anknytningen 

mellan barn och omsorgsgivare positivt. Hon menar således inte att metoden är dålig eller sämre 

än andra anknytningsbaserade metoder, hon lyfter snarare fram att det inte finns tillräckligt med 

forskning som visar att anknytningen förbättras även över tid. Detta lyfter Mercer (2015:386) 

som ett genomgående problem för anknytningsbaserade metoder då hon menar att många redan 

etablerade metoder som används vid behandling av anknytningsproblematik inte har tillräckligt 

med evidens. Trots att flera av de anknytningsbaserade metoderna, däribland COS-metoderna, 

utger sig för att vara evidensbaserade menar Mercer (2015:386) att de ofta inte uppfyller kraven 

för detta.  

 

Författarna som nämns ovan visar på några av de svårigheter som finns vad gäller användningen 

av anknytningsbaserade metoder inom både psykiatri och socialt arbete. Det råder en diskussion 

på området för hur man i praktiken bör arbeta med anknytning där till exempel Ruisard (2015) 

anser att metoderna är för begränsade till barn, medan exempelvis Mercer (2015) och Allen 

(2011) menar att de inte är begränsade nog då de används på såväl yngre barn som äldre barn 

trots bristen på forskning. Flera av dem anser att det inte finns tillräckligt med evidens som 

visar att metoderna faktiskt påverkar anknytningen positivt. Författarna problematiserar dock 

inte anknytningsteorin i sig, utan de problematiserar hur anknytningsbaserade metoder används 

i praktiskt arbete. Det finns mycket forskning kring anknytningsteorin och hur samspelet och 
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relationen mellan barn och omsorgsgivare påverkar oss, men dessa författare visar att det än 

idag är brist på kunskap kring hur man bör arbeta med det i praktiken. 

Bristande kunskap om samspel och anknytning  
Ett annat återkommande tema som författarna lyfte var att det i dagsläget finns kunskapsluckor 

inom det sociala arbetets fält, bland annat gällande anknytning och samspel och att detta i sin 

tur leder till bristande metoder och arbetssätt i praktiken. Författarna Akesson, Burns och 

Hordyk (2017:372) redogör i sin artikel för det “traditionella sociala arbete” där utgångspunkten 

i praktiken är att se och hjälpa individen i dennes sociala omgivning, något som författarna 

menar resulterat i att individens fysiska miljö hamnat i skymundan. Med grund i detta syftar 

artikeln till att bredda och förbättra det sociala arbetets utbildning och praktik genom att lägga 

en större betoning på individens fysiska miljö och dess påverkan (Akesson m.fl., 2017:372). 

Akesson m.fl. (2017:372) presenterar i sin artikel istället tre olika underbegrepp för “plats” och 

i form av en diskursanalys tar de hjälp av andra studier kring platsanknytning, platsidentitet och 

“territoriality” (d.v.s. en icke-verbal kommunikation rörande hur människor använder 

territorium) för att redovisa dessa.  

 

Även McMahon, Huber, Kohlhoff och Camberis (2017:658) lyfter den bristande kunskapen i 

sin artikel. Syftet med deras undersökning var att utvärdera socialsekreterares förmåga och 

kunskap i arbetet med familjer och barn samt om denna påverkas av deltagandet i en 2-, 4- och 

10-dagars workshop inom COS. Det författarna specifikt valde att undersöka var ifall de 

deltagande socialsekreterarna utvecklade en större empatisk och anknytningsrelaterad kunskap 

och förståelse samt färre fördomsfulla gensvar vid anblicken av ett bristande samspel mellan 

omsorgsgivare och barn (McMahon m.fl., 2017:658). Socialarbetarna som deltog i varje 

workshop fick börja och avsluta med att se ett filmklipp som föreställde samspelet mellan en 

omsorgsgivare och ett barn, samt hur omsorgsgivaren misslyckas med att förstå och tolka 

barnets signaler. Därefter fick deltagarna dels välja fem ord för att beskriva samspelet, dels 

något de såg som skulle kunna bli en utmaning samt vad de trodde var viktigast att förändra 

och utveckla (McMahon m.fl., 2017:662). Likt McMahon m.fl. (2017) har även Ross, Hooper, 

Stenhouse och Scheaff (2009:1008) undersökt om socialarbetare har tillräckligt med kunskap 

och förståelse kring anknytning för att kunna implementera arbetsmetoder rörande arbetet med 

spädbarns mentala hälsa. Vidare är författarna även intresserade av att undersöka om och hur 

professionellas ideologiska och kulturella förståelse och praktiska arbetsmetoder påverkar deras 

arbete med spädbarn samt om dessa skiljer sig från andra professioner (Ross m.fl., 2009:1008). 

Ett av de mest vägande resultaten i studien var det faktum att ett flertal av de socialarbetare som 

deltog i studien hade svårt att acceptera att även spädbarn kunde uppleva psykisk ohälsa. Detta 

var något som först kom på tal när barnen var i skolålder och när skolorna började rapportera 

in problematik rörande barnet. Vidare upptäckte författarna dessutom flera brister där 

socialarbetarna på grund av sin höga arbetsbelastning missat att journalföra information som 

kunde komma att vara viktig för familjerna (Ross m.fl., 2009:1020f). 

 

Fivaz-Depeursinge och Favez (2006:3) menar att en av de grundläggande komponenterna i en 

familjeprocess är triangulering, eller med andra ord ytterligare en omsorgsgivare för att minska 
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den ängslan och spänning som kan uppstå i den dyadiska relationen. För ett barn som växer upp 

med omsorgsgivare där det finns någon form av konflikt kan barnet riskera att utveckla 

emotionella avvikelser/störningar. På grund av den stress och ångest som uppstår då ett par som 

är i konflikt blir föräldrar antar man att den problematiska process som sker inom barnets 

emotionella utveckling inleds under den tidiga barndomen. Trots detta är det först på senare tid 

som det börjat forskas kring utvecklingsfaser under tidig barndom och olika familjesystem 

(Fivaz-Depeursinge & Favez, 2002:3f). Nyligen gjorda studiers resultat och upptäckter kring 

omsorgsgivare-omsorgsgivare-barns kommunikation under den första tiden i barnets liv kastar 

nytt ljus på triangulering och triaden. Genom att observera spädbarnets lek med båda 

omsorgsgivarna, till skillnad från den traditionella dyadiska kontexten, har forskning upptäckt 

en hittills obemärkt kompetens vilken är spädbarnets förmåga att hantera trevägsinteraktioner. 

Redan vid 12 veckor visar spädbarn på en förmåga och vilja att dela med sig av sina känslor 

med båda omsorgsgivarna, något som ännu en gång visar på hur tidiga interaktioner kan ha en 

stark påverkan på barnets senare emotionella utveckling (Fivaz-Depeursinge & Favez, 

2002:4f). 

 

Det alla ovanstående författare lyfter i sina artiklar synliggör att det finns en problematik 

gällande bristen på kunskap om anknytning och anknytningsbaserade metoder inom det sociala 

arbetet, något som skulle kunna förklaras i och med arbetets bredd och omfång. Det som 

genomgående beskrivs i artiklarna är ett väldigt brett yrke som förväntas uppfylla många olika 

och nyanserade funktioner, därav kan det vara möjligt att vissa delar inte följer med, vare sig i 

utbildningen eller i det praktiska arbetet. Författarna försöker därmed inte problematisera yrket 

i sig utan snarare påvisa bristande delar i behov av utveckling och förbättring. 

Implementering i praktiken 
Genom våra artiklar kunde vi även urskilja ett tredje tema rörande arbetsmetoder kopplade till 

anknytning samt hur dessa implementeras i det praktiska arbetet. Flera av författarna lyfter och 

diskuterar olika metoder som har anknytning som utgångspunkt och som syftar till att erbjuda 

dels bättre hjälp till familjer och barn och dels utveckla den egna yrkesrollen.  

 

Författarna Blakely och Dziadosz (2015:283) lyfter i sin artikel implementeringen av denna typ 

av metoder och beskriver anknytningsteorin i syfte att främja användningen av denna, framför 

allt inom kliniskt socialt arbete. Författarna menar att användningen av teorin i första hand ska 

göras av socialarbetare då de i sin yrkesroll dels har erfarenhet av att bygga relationer och på 

så sätt kan inhämta nödvändig information och dels är vana vid att arbeta sida-vid-sida med 

klienter för att nå uppsatta mål (Blakely och Dziadosz, 2015:285f). Vidare utgår författarna 

främst från Bowlbys forskning om anknytningsteorin och beskriver hur denna kan användas 

både i utredning och behandling samt inom socialt arbete och psykoterapi (Blakely & Dziadosz, 

2015:284f). Även Mercer (2019:81) skriver i sin artikel om vad hon anser vara konventionella 

och icke-konventionella sätt att arbeta med familjer med antingen en otrygg anknytning eller 

någon form av problematik relaterat till anknytningen. Hon utgår i sin artikel från en rapport 

som publicerades 2006 och som problematiserade det praktiska arbetet med familjer och 

anknytning då arbetssättet potentiellt kunde skada aktuella familjer genom att barnen riskerade 
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att uppleva trauma (Mercer, 2019:81f, 91). Mercer (2019:81) menar vidare att en undersökning 

kring icke-konventionella metoder och effekten av dessa kan leda till en bredare kunskap och 

förståelse och vara fördelaktigt för de psykologer och socialarbetare som arbetar med familjer 

och barn. Mercer (2019:91f) menar även att fortsatt undersökning och kunskap kan belysa det 

faktum att flera icke-konventionella metoder i första hand fokuserar på att förbättra barnets 

anknytning och därigenom frigör omsorgsgivare från deras egna ansvar och delaktighet.  

 

Likt Mercer (2019) skriver även McMahon m.fl. (2017) om workshops inom Circle of Security 

samt om dessa kan leda till att socialarbetare utvecklar en större empatisk och 

anknytningsrelaterad kunskap och förståelse. Som beskrivet under vårt andra tema menar 

författarna vidare att en ökad kunskap och förståelse, genom utbildningstillfällen i form av 

workshops, kan leda till en bättre och lättare implementering av arbetsmetoder i praktiken 

(McMahon m.fl., 2017:662). Även Akessons m.fl. (2017) artikel syftar till att problematisera 

det “traditionella sociala arbetet” där individens fysiska miljö hamnar i skymundan. Istället vill 

de bredda och förbättra arbetet genom att lägga fokus på vikten av individens fysiska miljö och 

dess påverkan på individens vardagliga fungerande och välmående (Akesson m.fl., 2017:379).   

 

Nielsen, Weie Oddli, Slinning och Drozd (2020:1) är likt föregående författare ute efter att 

undersöka hur olika anknytningsbaserade metoder implementeras i det praktiska arbetet. Deras 

artikel syftar till att undersöka hur implementeringen av en av COS-metoderna påverkade 

arbetet med psykisk ohälsa inom socialt arbete. Författarna menar att metoden är väletablerad 

inom socialt arbete men att det på grund av organisatoriska och administrativa skäl har visat sig 

vara svårt att implementera. På grund av detta har terapeuter inte fått tillräckligt med tid att 

förstå och anpassa sig efter nya metoder och inte heller fått någon handledning eller utvärdering 

efter sin utbildning inom COS (Nielsen m.fl., 2020:1). Den frånvarande handledningen menar 

författarna på kan utgöra organisatoriska barriärer som i sin tur är avgörande för framgången 

eller misslyckandet med implementeringen i praktiken (Nielsen m.fl., 2020:2). För att samla in 

data till sin undersökning valde författarna en blandning av både kvalitativa och kvantitativa 

metoder där de både intervjuat terapeuter med utbildning i COS samt använt sig av enkäter 

(Nielsen m.fl., 2020:3f). En annan författare som använt sig av två metoder i sin undersökning 

är Wilkins (2016) som använde sig av Q-metoden för att få en förståelse för hur socialarbetare 

använder sig av anknytningsteorin i praktiken. Q-metoden kan beskrivas som en blandning av 

metoder där man kvantifierar kvalitativa data och metoden beskrivs som bäst lämpad vid 

undersökningar av människors subjektivitet (Wilkins, 2016:72). Wilkins (2016:70) 

undersökning är gjord i England där socialarbetare förväntas kombinera teori och forskning i 

sitt praktiska arbete och han har bland annat intervjuat socialarbetare gällande hur de 

implementerar anknytningsteorin i praktiken. Han menar att det inte är själva användandet av 

teori i det praktiska arbetet som gör det gynnsamt, utan snarare på vilket sätt det görs och hur 

socialarbetarna reflekterar kring det.  

 

Både McMahon m.fl. (2017) och Nielsen m.fl. (2020) skriver om modellen “Circle of Security” 

samt hur denna kan implementeras och förbättra det praktiska arbetet. Även Risholm 

Mothander, Furmark och Neander (2018:263) undersöker i sin studie hur behandlingen av 

tidiga barn-omsorgsgivare-interventioner påverkas vid användningen av “Circle of Security-
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Parenting” (COS-P), en metod som används vid anknytningsrelaterad problematik för att hjälpa 

omsorgsgivare förstå sina barns signaler och behov. Likt några av de tidigare nämnda 

författarna har även Risholm Mothander m.fl. (2018:264f) använt sig av en kombination av 

metoder i genomförandet av undersökningen, bland annat genom att observera två grupper med 

omsorgsgivare där den ena gruppen fick behandling med COS-P och den andra inte fick det. 

Författarna genomförde även intervjuer och enkätstudier med omsorgsgivarna under och efter 

behandlingens gång för att kunna utvärdera effekten (Risholm Mothander m.fl., 2018:265). De 

använde och diskuterade även flitigt anknytningsteorin för att ge en förståelse för hur samspelet 

mellan barn och omsorgsgivare påverkar barnets psykiska välmående och utveckling.  

 

I sin artikel beskriver Hedenbro och Lidén (2002:1) metoden “Lausanne Triadic Play” (LTP) 

och hur denna används för att undersöka det triadiska samspelet mellan ett barn och dess två 

omsorgsgivare för att sedan koda dessa interaktioner. Vidare beskrivs metoden “The Child and 

Parents’ Interaction Coding System” (CPICS) som utvecklats i Sverige och syftar till att dels 

analysera och koda nivån på affektivitet, dels undersöka omsorgsgivarna i det egna 

föräldraskapet men också i det delade. Det gemensamma föräldraskapet handlar både om hur 

omsorgsgivarna interagerar med varandra när barnet är närvarande men även på vilket sätt de 

stöttar varandra i självaste föräldraskapet (Hedenbro & Lidén, 2002:1f). Hedenbro och Lidén 

(2002:2) beskriver den sociala och kognitiva utvecklingen i ett barns första år som revolutionär 

och betydelsefull men där senare år också utgör viktiga pelare i barnets utveckling. 

Användningen av CPICS gör det därmed möjligt att upptäcka och se dessa skillnader utifrån 

flera olika aspekter. En annan viktig aspekt som lyfts är det faktum att även relationen och 

interaktionen sinsemellan omsorgsgivarna visat sig vara betydelsefull då den kan komma att 

påverka barnets senare utveckling (Hedenbro & Lidén, 2002:2, 6). 

 

Allen (2011:13) har i sin studie valt att undersöka hur olika metoder kopplade till anknytning 

världen över används i behandlingen av barn som har farit illa. Syftet med studien är att beskriva 

några välkända metoder som använts eller fortfarande används i behandling som rör barns 

anknytning. Han utgår från anknytningsteorin både i sin förståelse och tolkning av de olika 

arbetsmetoderna och han menar på att ett flertal av dessa inte följer grunderna för vad teorin 

faktiskt står för (Allen, 2011:14). Likt många av de tidigare nämnda undersökningarna fortsätter 

Allen (2011:17ff) med att diskutera hur metoderna är tänkta att användas utifrån 

anknytningsteorin. Zeanah, Berlin och Boris (2011:819) syftar, likt Allen (2011), till att 

undersöka hur anknytningsteorin och arbetsmetoder kopplade till anknytning används samt bör 

användas för olika grupper av barn. Författarna beskriver hur kliniker länge intresserat sig för 

teorin men att det varit utmanande att översätta de komplexa teoretiska konstruktionerna och 

metoderna till den kliniska verksamheten (Zeanah m.fl., 2011:819). Vidare lyfter de olika 

arbetsmetoder där anknytningsteorin är en utgångspunkt för det praktiska arbetet, däribland 

COS (Zeanah m.fl., 2011:829). Författarna använder sig av diskursanalys där de analyserar 

olika metoder kopplade till appliceringen av anknytning i det sociala arbetets praktik och de 

önskar belysa betydelsen av att alla professionella inom behandlingsarbete med barn och familj 

besitter en bred kunskap om anknytning (Zeanah m.fl., 2011:830).  
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Den artikel som skiljer sig mest från ovanstående, men som trots detta följer samma tema, är 

den som Smith, Cameron och Reimer (2017) skrivit. I sin artikel redogör författarna för 

anknytningsteorins etablering i det sociala arbetets praktik. De beskriver att teorin används 

flitigt inom det sociala arbetet och främst i syfte att förbättra den omsorg barn får från föräldrar 

och fosterföräldrar (Smith m.fl., 2017:1607). Vidare problematiserar författarna detta då de 

menar att anknytningsteorin både i policys och praktiskt arbete fått alldeles för stort utrymme 

och att andra metoder därför hamnar i skuggan av själva teorin (Smith m.fl., 2017:1607). Smith 

m.fl. (2017:1609) menar vidare att det inte enbart getts för mycket plats i policy och praktik 

utan även i förståelsen kring begreppet och de förutfattade meningarna som skapas ur det, vilket 

exemplifieras med att kvinnor uppmanades att stanna hemma under de tre första åren i barnets 

liv samt att varje barn hade rätt till en familj och att de grundläggande behoven inte kunde 

erfaras i ett annat hem. Syftet med artikeln är att undersöka hur teorin tar sig form inom 

barnomsorg och det praktiska sociala arbetet för att därefter föreslå ett alternativt sätt på vilket 

individer kan uppnå omsorgsfulla relationer till sina barn och att de därmed kan utveckla en 

trygg anknytning (Smith m.fl., 2017).  

 

Utifrån de artiklar som vi funnit och som berör själva implementeringen av anknytningsteorin 

i det sociala arbetet har vi upptäckt fler likheter mellan artiklarna. En av de största likheterna är 

att en klar majoritet av författarna inte problematiserar själva användandet av teorin utan snarare 

faktumet att det finns brister kring hur teorin implementeras. Trots att begreppen anknytning 

och samspel är väletablerade och vedertagna inom både socialt arbete och psykiatrin, samt är 

vanligt förekommande begrepp i behandlingsarbetet med familjer, finns det problematik 

rörande hur socialarbetare praktiskt ska arbeta med det. Detta är något som i sin tur lett till olika 

förgreningar av metoder och arbetssätt. Med grund i detta anser vi det vara av största relevans 

att fortsätta undersöka, analysera och problematisera hur socialarbetare arbetar med anknytning 

och samspel samt vilka utmaningar de möter i detta arbete.  

 

Reflektioner kring tidigare forskning  
Likt beskrivet ovan finns det omfattande forskning inom detta område. Artiklarna lyfter olika 

perspektiv för hur anknytningsbaserade metoder används och/eller bör användas i praktiken. 

Flera av författarna problematiserar användningen av och kunskapen kring dessa metoder samt 

adresserar bristen på kunskap hos utförare, med fokus inom psykiatrin. Vidare ser vi en direkt 

men även indirekt problematisering av implementeringen av anknytningsbaserade metoder i 

socialt arbete där författarna ställer sig kritiska både till vilka metoder som implementeras samt 

hur dessa används. Vi anser därav att vårt val att fokusera på just socialarbetares erfarenheter 

av anknytning och samspel inom behandlingsarbete är viktigt. Som Smith m.fl. (2017) nämner 

har anknytning både som begrepp och teori getts stort utrymme, både inom psykiatri och socialt 

arbete, trots detta så är den främsta forskningen om behandlingsarbete riktad mot psykiatrin. 

Utbildningen för psykologer och psykoterapeuter är inte densamma som för socialarbetare, 

ändå förväntas både yrkesgrupperna kunna arbeta behandlande med anknytning och samspel. 

Genom att kartlägga socialarbetares erfarenheter, samt vilka utmaningar de möter i arbetet 

hoppas vi kunna belysa den kunskapslucka som finns för socialarbetare inom detta område.  
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV  

I detta kapitel beskrivs två olika teoretiska perspektiv, gräsrotsbyråkrati samt systemteori. 

Inledningsvis beskriver och förklarar vi Lipskys gräsrotsbyråkrati och övergår därefter till att 

argumentera för varför teorin är relevant att använda i vår studie. Vidare beskriver vi hur en 

förkunskap kring systemteori är relevant till vårt syfte och studie. I mycket av den tidigare 

forskningen vi funnit utgår författarna främst från anknytningsteorin, både i sina bakgrunder 

men även i analyserna. Vi har valt att endast ta med en kort beskrivning av anknytningsteorin 

under avsnittet “Begreppsdefinition” för att läsaren ska få en förståelse för vad den innebär då 

vi inte ämnar använda denna i analysen.  

Gräsrotsbyråkrati  
Lipsky (2018:3) definierar gräsrotsbyråkrater som offentliga tjänstemän som arbetar klientnära 

vars arbete präglas av ett stort handlingsutrymme, till exempel socialarbetare. Vidare definierar 

han dem som de som tillhandahåller myndigheters officiella tjänster till allmänheten. 

Gräsrotsbyråkrater kan ofta befinna sig i ett spänningsfält mellan olika intressen och aktörer på 

grund av bland annat de lagar, riktlinjer, normer och moraliska koder som de måste förhålla sig 

till. Samtidigt finns det ofta krav från både organisationen och medborgarna att effektivisera 

arbetet, tillgängliggöra fler tjänster och tillgodose klienternas behov (Lipsky, 2018:4). Deras 

arbete präglas således av att de har ett stort utrymme för beslutsfattande där de professionella 

ges en stor frihet i hur de väljer att utforma och genomföra olika tjänster (Fernqvist, 2018:2f). 

Lipsky (2018:13ff) beskriver vidare hur gräsrotsbyråkrater därav besitter en viss makt där de 

kan bestämma vem som erbjuds en tjänst från deras organisation samt utformningen av denna 

tjänst. Denna makt är dock begränsad då socialarbetare och andra gräsrotsbyråkrater alltid 

måste förhålla sig till rådande lagstiftning, riktlinjer, politiska beslut o.s.v. som finns inom de 

olika myndigheterna (Lipsky, 2018:13; Fernqvist, 2018:2f). Blomberg, Hultqvist och Petersson 

(2016:217) framför att socialpolitiken kan ses som en ram för det sociala arbetet där 

socialarbetare omsätter dessa politiska idéer till konkreta handlingar. Den organisation eller 

myndighet som den professionella arbetar för utgör därför de mer specifika ramarna för vilken 

den enskilde professionella bör handla inom. Den makt som de professionella besitter kan 

således bättre förstås genom att gräsrotsbyråkrater ofta har ett stort handlingsutrymme vad 

gäller utförandet och utformningen av organisationens tjänster så länge de följer 

organisationens målsättning (Lipsky, 2018:16f; Fernqvist, 2018:2f).  

 

Blomberg, Hultqvist och Petersson (2016:236f) beskriver hur professionella kan nyttja sitt 

handlingsutrymme på olika sätt, antingen genom att inte utnyttja det tillräckligt eller använda 

det till att avvika från organisationens ramar. Hur gräsrotsbyråkrater (med fokus på 

socialarbetare) utövar denna makt med grund i handlingsutrymmet menar både Lipsky 

(2018:14) och Swärd och Starrin (2016:396f) är svår att kontrollera. Mötet mellan klient och 

socialarbetare sker oftast i slutna rum där insynen från överordnade är begränsad, vilket gör att 

det är svårt att kontrollera hur makten tar sig uttryck. Swärd och Starrin (2016:396) menar dock 

att detta handlingsutrymme blir nödvändigt då det blir för svårt att reglera hur relationen mellan 
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klient och socialarbetare ska utformas och hur socialarbetaren ska hantera de olika etiska 

dilemman som kan uppstå.  

 

För att gräsrotsbyråkrater ska kunna arbeta och uppfylla organisationens mål och utveckla 

verksamheten menar Lipsky (2018:40) att det bland annat behöver finnas en form av tillsyn och 

kontroll av arbetet. Det behövs även finnas sätt att utvärdera arbetet på där de framgår om det 

utförda arbetet leder till en positiv förändring över tid. För att kunna utvärdera arbetets effekter 

och resultat krävs det således en form av kontroll och tillsyn från bland annat chefer inom 

organisationen. Utifrån utvärderingen är det sedan lättare att skapa riktlinjer och mål vilka 

gräsrotsbyråkraterna framöver ska förhålla sig till (Lipsky, 2018:40f). Vidare menar Lipsky 

(2018:40ff) att riktlinjerna och målen som verksamheter och organisationer sätter upp behöver 

vara tydliga. Detta menar han är viktigt inte bara för att chefer ska kunna kontrollera om arbetet 

utförs på ett korrekt sätt, utan även för att de enskilda professionella ska kunna utföra ett bättre 

arbete där de förstår vad som förväntas av dem. Ju otydligare de organisatoriska målen och 

riktlinjerna är, desto större ansvar läggs det på den enskilda gräsrotsbyråkraten att i sitt 

handlingsutrymme bestämma hur tjänster/arbetet ska utformas och utföras (Lipsky, 2018:40f). 

Det kan i sin tur leda till att klienter inte erbjuds likvärdigt bemötande eller behandling.  

 

Vidare beskriver Lipsky (2018:29) att gräsrotsbyråkratens arbete är komplext då de arbetar 

väldigt klientnära och de ofta har en hög arbetsbelastning där de ska hantera en mängd olika 

ärenden. Han menar att enskilda professionella har ett stort ansvar där de ofta behöver fatta 

snabba beslut vilka kommer att påverka klienten. Den höga arbetsbelastningen i samband med 

att de behöver fatta stora beslut kan således bidra till att gräsrotsbyråkrater inte upplever att de 

har tillräckligt med personliga resurser för att utföra arbetet på ett önskvärt sätt (Lipsky, 

2018:30). Detta är något som Lipsky (2018:30) menar i många fall är ofrånkomligt då arbetet i 

sig inte är utformat för att ge de professionella de resurser eller tid vilken de anser att de 

behöver. Det spänningsfält som Lipsky (2018:4, 16ff, 44) beskriver handlar således om när 

professionella behöver väga mellan att å ena sidan skapa en allians med klienten och möta 

dennes behov samtidigt som de å andra sidan måste förhålla sig till lagar, riktlinjer och de 

organisatoriska målen. Att skapa allians med klienten är ofta nödvändigt för att få till en 

förändringsprocess, det är också viktigt då gräsrotsbyråkraters arbete ofta utvärderas utifrån 

klienternas prestationer och förändring i beteende (Lipsky, 2018:57).  

 

Lipskys gräsrotsbyråkrati anser vi vara relevant för vår analys då den kan bidra till att vi får en 

mer djupgående förståelse för socialarbetarnas handlingar, tankar och erfarenheter. Med grund 

i denna teori kan vi utforska hur informanterna å ena sidan förväntas förhålla sig till de riktlinjer 

och lagar som finns för deras arbete, samtidigt som de å andra sidan försöker möta varje klients 

enskilda behov. Det handlingsutrymme som präglar socialt arbete kan bidra till att 

intervjupersonerna har olika inställningar till och erfarenheter av anknytning och samspel i 

behandlingsarbetet. Gräsrotsbyråkrati kan således hjälpa oss förstå hur begreppet 

handlingsutrymme påverkar det praktiska arbetet och socialarbetarnas subjektiva upplevelser 

av anknytning och samspel. Den kan också bidra till en djupare förståelse för hur det 

organisatoriska stödet, riktlinjerna och målen påverkar hur socialarbetarna i praktiken utformar 

och utför arbetet med samspel och anknytning inom familjebehandling. 
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Systemteori  

Likt tidigare beskrivet arbetar man inom socialtjänsten aktivt utifrån ett familjeorienterat 

perspektiv i sitt arbete med barn och familjer i Sverige (Socialstyrelsen, 2018). Det innebär att 

de i arbetet med framförallt barn försöker involvera helheten kring barnet, exempelvis skola, 

familj och övriga nätverk för att se hur dessa delar påverkar barnet och barnets utveckling 

(Socialstyrelsen, 2018). Detta är även grundtanken inom den ekologiska systemteorin där man 

undersöker hur olika system och omgivningen samspelar med varandra samt hur detta påverkar 

människors utveckling (Bronfenbrenner, 1979:3, 16). Då man i socialtjänstens arbete idag ofta 

utgår från systemteori och då vi bland annat ämnar undersöka hur ett systemteoretiskt 

perspektiv påverkar socialarbetares arbete med samspel och anknytning inom 

familjebehandling, är en redogörelse av teorin lämpligt.  

 

Utgångspunkten för systemteori är att se hur sociala, personliga och miljöfaktorer samverkar 

med varandra och utifrån detta skapar vidare förutsättningar för att förstå hur en individs 

omgivning påverkar dennes utveckling (Bronfenbrenner, 1979:18). Inom detta perspektiv 

menar man således att alla människor ingår i olika system där man fokuserar på sambanden och 

samspelet mellan dessa samt vilka möjliga resurser dessa kan vara i besittning av 

(Bronfenbrenner, 1979:3ff). Tanken med systeminriktade idéer är sedan att tillsätta insatser för 

att skapa, utveckla och vidmakthålla sociala nätverk inom de olika systemen (Payne, 

2015:240ff). Då systemteorin förenar sociala faktorer med psykologiska funktioner i 

människors liv (Bronfenbrenner, 1979:16) blir denna teori högst relevant för det sociala arbetet. 

Teorin möjliggör för socialarbetare att se helheten runt individen genom att studera den sociala 

omgivning som denne tillhör (Bronfenbrenner,1979:16f). Payne (2015) skriver att “Inom 

socialt arbete betonar man individernas ömsesidiga kopplingar till andra individer och grupper 

i sin omgivning” (s. 241), vilket systemteorin främjar.  

 

Ytterligare ett huvudsakligt perspektiv inom systemteorin är att analysera och beskriva hur 

medlemmar i en familj påverkar och påverkas av varandra (Bronfenbrenner, 1979:71) där denna 

förmåga att analysera relationer mellan olika individer är en viktig egenskap i tillämpningen 

inom det sociala arbetet (Payne, 2015:250). En viktig del av systemteorin i praktiken är att 

undvika att fokuset enbart hamnar på den enskilda individen.  Inom systemteorin betonas därför 

processer, d.v.s. hur olika relationer och samspel skapas och förändras. Att analysera hur 

medlemmar i en familj påverkar och påverkas av varandra är i hög grad relevant för denna 

studie då det bland annat är den typ av arbete socialarbetare utför. Att se på bland annat familj 

och skola som sociala system möjliggör således för analys av hur dessa system kan påverka 

barnet. Vidare kan denna form av arbete även möjliggöra att den professionella får en bild av 

hur individens olika system samverkar och i sin tur ge upphov till problem på andra områden 

(Bronfenbrenner, 2979:14; Payne, 2015:256). Gemensamma arbetsinsatser är en konsekvens 

av ett systeminriktat tankesätt då professionella behöver samverka med olika nätverk och 

myndigheter för att på bästa sätt kunna hjälpa den enskilda individen och nyttja de positiva 

relationer och förmågor som redan existerar (Payne, 2015:256).  

 

Då man inom socialtjänsten ofta arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kan en 

förkunskap om denna teori bland annat ge oss som studieförfattare en bättre förståelse för hur 
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socialarbetarna i praktiken arbetar med samspel och anknytning. Det kan också bidra till att vi 

i intervjuerna kunde ställa mer fördjupade frågor kring vilka utmaningar och/eller fördelar de 

ser med att arbeta utifrån ett sådant perspektiv. Systemteorin kan även bidra till att belysa vikten 

av att socialarbetarna har kunskap om hur anknytning och samspel påverkar familjen, med 

fokus på barnets utveckling och beteende då detta är nödvändigt i ett systeminriktat arbete. Att 

använda oss av systemteori i denna studie är av relevans eftersom teorin lägger fokus på vilka 

olika faktorer och system som socialarbetare fokuserar på i sitt arbete med anknytning och 

samspel, medan Lipskys gräsrotsbyråkrati snarare lägger fokus på den yrkesverksammas 

handlingsutrymme i sitt arbete. Systemteorin kan således komplettera Lipskys gräsrotsbyråkrati 

då det bidrar till en djupare förståelse för hur socialarbetarna kan eller har möjlighet att utnyttja 

sitt handlingsutrymme för att involvera kringliggande system som individen ingår i.  

 

Därefter kan Lipskys gräsrotsbyråkrati bidra till att vi får en djupare förståelse för hur 

socialarbetarna nyttjar sitt handlingsutrymme för att kunna involvera kringliggande system. 

 

  



Edita Kurbegovic & Alva Öberg 

18 (46) 

4. METOD  

I nedanstående kapitel kommer initialt studiens hermeneutiska ansats att redovisas. Därefter 

följer en beskrivning av studiens kvalitativa metodval och urval, genomförande och tematiska 

analysmetod. Sammanfattningsvis diskuteras studiens validitet, reliabilitet och etiska 

överväganden. 

Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 
Denna studies vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är en induktiv hermeneutisk ansats. Den 

hermeneutiska traditionen beskrivs som en rik forskningstradition med rötter i ett flertal olika 

traditioner av tolkning och förståelse, vilket är relevant när det gäller olika företeelser som 

lagtexter, språk, handlingar samt kulturer (Sohlberg & Sohlberg, 2019:309). Det är inte bara i 

text som tolkning och förståelse är av vikt, utan även som ett verktyg för att utforska mänsklig 

aktivitet i form av tankar, attityder och handlingar (Sohlberg & Sohlberg, 2019:309, 185). Trots 

att den huvudsakliga utgångspunkten inom hermeneutiken är textanalysen kom traditionen 

senare att vidareutvecklas och beakta även andra områden i sin analys, som exempelvis ljud 

och bild. Alvesson och Sköldberg (2017:136) exemplifierar detta genom att beskriva hur även 

författaren bakom ett verk eller en text blev relevant för den hermeneutiska analysen. Det slutar 

dock inte vid enbart författaren då vi för att kunna förstå denne också måste ta i beaktning den 

samhälleliga kontexten i vilken författaren levde. Alla dessa mindre delar relateras i slutändan 

till den stora helheten, men vi kan inte förstå den förrän vi sett varje del för sig och i relation 

till varandra.  

I den hermeneutiska analysen har det vidare poängterats att analysen av texten, eller generellt 

de mindre delarna, måste relateras till en större helhet (Alvesson & Sköldberg, 2017:134). I en 

textanalys skulle en hermeneutisk ansats kunna innebära att man sätter ett mindre textparti 

gentemot hela boken (Sohlberg & Sohlberg, 2019:107). Sohlberg och Sohlberg (2019:153) 

beskriver vidare olika slutledningar som ofta förekommer i forskning. Detta kan beskrivas som 

ett sätt att dels dra slutsatser från experiment och dels val av metod som använts för att dra 

slutsatser. Det är vanligt att skilja mellan induktiva och deduktiva slutledningar där induktiva å 

ena sidan kort kan beskrivas som en generalisering av sitt resultat. Deduktiva slutledningar är 

å andra sidan något som leder till en logiskt given slutsats (Sohlberg & Sohlberg, 2019:154). 

Eftersom vi ämnar intervjua socialarbetare och bygga vår analys på deras erfarenheter och svar 

anser vi att valet av en induktiv hermeneutisk ansats är rimlig att använda då vi får möjlighet 

att dra mer nyanserade slutsatser utifrån vårt empiriska material.  

Sohlberg och Sohlberg (2019:87, 88) lyfter dock en viktig aspekt gällande den analys som görs 

av exempelvis texter där de beskriver hur förståelse ofta har en känslomässig bakgrund och kan 

te sig på olika vis, exempelvis genom hur vi hanterar olika situationer. På grund av att 

människan är en historisk varelse som i sin tur lever i olika verkligheter förstås också världen 

utifrån skilda perspektiv och istället blir utgångspunkten för tolkningar människors 

förförståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2019:87). Enkelt förklarat kan en beskriva det som att våra 

tolkningar av exempelvis texter, händelser och attityder är subjektivt grundade och kan komma 

att skilja sig utifrån vem som läser och tolkar texten.   



Edita Kurbegovic & Alva Öberg 

19 (46) 

Metodval 
För att kunna undersöka det praktiska användandet av begreppet anknytning och samspel samt 

möjliga fördelar och utmaningar har vi valt att använda oss av kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Vidare har även majoriteten av studierna i kapitlet “Tidigare 

forskning” använt sig av kvalitativa metoder i sina undersökningar, vilket talar för att vi även i 

vår studie bör använda en sådan metod. Då vi anser att vår undersökning är så pass komplex 

och i många fall även subjektivt upplevd krävs mer utvecklade svar för att vidare kunna 

analysera materialet på ett mer nyanserat sätt, därför anser vi att en kvalitativ intervjumetod är 

bäst lämpad för denna studie.   

Inom samhällsvetenskapen är intervjumetoden ett vanligt tillvägagångssätt för att samla 

information. Sohlberg och Sohlberg (2019:160) beskriver att syftet med att använda intervjuer 

som metod är att grundligt kartlägga individers erfarenheter och uppfattningar och är därmed 

den metod som i detta avseende går mest in på djupet. Intervjuer brukar oftast utformas med 

mer djupgående frågor som gör det möjligt att få en fördjupad kunskap om en enskild individs 

handlingar, tankar, värderingar och erfarenheter (Sohlberg & Sohlberg, 2019:161). 

Intervjustudier är även relevanta när vi utifrån ett teoretiskt perspektiv försöker förstå ett 

problem och intervjupersonernas svar kan således förstärka de argument som lyfts. Utifrån 

tidigare forskning som finns på området ser vi även en kunskapslucka vad gäller både riktlinjer 

och på vilket sätt socialarbetare ska implementera nya metoder och arbetssätt i sitt arbete med 

samspels- och anknytningsbehandling. Genom denna metod hoppas vi kunna lyfta fram 

socialarbetarens egna erfarenheter av behandlingsarbetet samt kunna belysa vilka utmaningarna 

som de upplever i och med detta arbete. 

Till analysen av vårt material kommer vi använda oss av en tematisk analys där vi identifierar 

och analyserar olika teman, vilket beskrivs mer utförligt nedan. Detta görs i olika delar och 

sammanhang men även i sin helhet. Det här sättet att analysera på kan liknas med den 

hermeneutiska traditionen där mindre delar jämförs med den stora helheten och vice versa. Med 

grund i detta anser vi att detta val av vetenskaplig utgångspunkt är relevant för just vår studie 

och undersökning där delarna kommer ställas i relation till helheten och helheten till delarna 

med särskild hänsyn till både förförståelse och sammanhang.  

Urval och avgränsningar   
Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till att enbart intervjua socialarbetare som arbetar 

inom, eller har arbetat inom socialtjänstens öppenvård. Denna avgränsning gör vi då vi vill 

fokusera på användningen av anknytning och samspel inom behandlingsarbete snarare än 

utredningsarbete. Ytterligare en avgränsning som vi väljer att göra är att fokusera på 

behandlingsarbetet med just barn och familjer. Detta gör vi då anknytningsteorin i grunden är 

till för att hjälpa professionella att förstå hur omsorgsgivarens förmåga att möta sina barns 

signaler påverkar barns utveckling. Vi väljer att göra dessa avgränsningar bland annat på grund 

av att vi under litteratursökningen fann fler artiklar om användningen av anknytning och 

samspel i utredningsarbete än för behandlingsarbete samt att de flesta av artiklarna hade fokus 

på just barns anknytning. Görs inte detta anser vi att det finns en risk att det empiriska materialet 

blir alldeles för brett, på detta sätt kan vi istället djupdyka in i en aspekt av den stora helheten. 
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På grund av att det råder en pandemi i världen är många verksamheter just nu underbemannade 

och/eller har stor arbetsbelastning. Detta påverkar våra möjligheter vad gäller urval, både hur 

vi finner informanter samt antalet informanter som kan och vill delta i vår studie och därför 

baseras denna studie på ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att man väljer 

informanter främst utifrån tillgänglighet, det vill säga de personer som finns tillgängliga för 

forskaren (Bryman & Nilsson, 2018:243f). I vårt fall har vi funnit informanter genom våra egna 

kontaktnät och har därför informanter från två olika kommuner inom samma län.  

Intervjumetoden som valts denna uppsats har dock sina begränsningar. Vi kommer å ena sidan 

inte kunna täcka in ett lika brett perspektiv som vi skulle kunna om vi använt oss av till exempel 

enkätstudier. Å andra sidan är intervjuer mer lämpliga för att kunna utforska och få en fördjupad 

kunskap kring just människors tankar och erfarenheter vilket gör denna metod mer lämplig 

utifrån syftet med studien (Sohlberg & Sohlberg, 2019:161). Vi hoppas att denna studie bidrar 

med en fördjupad kunskap kring socialarbetares erfarenheter och de utmaningar de möter i 

behandlingsarbetet, vilket vi tror att många andra socialarbetare kommer kunna identifiera sig 

med. 

Genomförande 
Likt beskrivet ovan har vi använt oss av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer för att kunna 

få en djupare förståelse för informanternas egna erfarenheter på området. Vid användning av 

semi-strukturerade intervjuer utformar man en intervjuguide i förväg vilken främst består av 

öppna frågor och där alla inte nödvändigtvis måste ställas beroende på hur uttömmande 

informanterna svarar (Padgett, 2017:115). Vi utformade således en intervjuguide (se bilaga 2) 

vilken främst bestod av öppna frågor då vi inte ville att informanterna skulle uppleva frågorna 

som ledande då detta kan bidra till ett missvisande resultat. Däremot hade vi några underfrågor 

som kan upplevas lite mer ledande, dessa användes endast i de fall där personerna hade svårt 

att svara utförligt på frågorna eller om de upplevde de öppna frågorna som “luddiga”. 

Intervjuguiden användes även för att vi skulle få tillräckligt med information på de områden 

som vi ämnade undersöka i vår studie, vilket Padgett (2017:115) beskriver som ett av syftena 

med en intervjuguide.  

I slutet av mars 2020 skickades en allmän förfrågan ut till avdelningschefer och teamledare där 

vi kort förklarade syftet med vår studie och frågade om det fanns något intresse hos deras 

medarbetare att delta i en sådan studie. I början på april 2020 skickades en mer formell inbjudan 

i form av ett informationsbrev (se bilaga 1) tillsammans med samtyckesblankett ut till alla 

informanter som hade uppgett att de skulle vara intresserade av att delta. Vi började genomföra 

intervjuerna efter att inbjudningarna skickats ut och efter vi samlat in samtyckesblanketterna, 

totalt genomfördes nio intervjuer. På grund av reserestriktioner och social distansering utfördes 

intervjuerna via Skype, vilka varade i ca 35-60 minuter. Då vi inte hade möjlighet att träffa 

intervjupersonerna i person valde informanterna själva om de ville utföra dem på arbetsplatsen 

eller i någon annan miljö. Vi som intervjuare satt på en lugn plats där informanterna inte skulle 

störas av bakgrundsljud från vår omgivning. Eftersom intervjuerna skedde digitalt valde vi att 

båda studieförfattarna skulle delta i alla intervjuer, med motiveringen att en av oss kunde 

fokusera på att hålla i själva intervjun om problematik med uppkoppling eller ljud skulle uppstå 
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för någon av oss. Intervjuerna har sedan transkriberats och anonymiserats så att de inte kan 

härledas tillbaka till en enskild informant. Vi valde att ta bort vissa hummande och pauser samt 

vissa störande moment som uppstod på grund av problem med uppkoppling då dessa inte 

tillförde någonting till vår analys. 

Tematisk analys  
Resultaten från en intervjustudie kan redovisas på olika sätt, däribland genom fallstudier och 

tematiska studier. Inför analysen av vårt material har vi använt oss av en tematisk analys vilket 

innebär att beskrivningen av resultaten skett utifrån flera olika teman och intervjupersonerna 

har lyfts in först när de ansetts vara betydelsefulla till temat (Sohlberg & Sohlberg, 2019:122, 

Braun & Clarke, 2006:79). Vad som utgör ett tema i materialet är inte hur ofta något nämns 

utan snarare dess relevans i relation till vår studies huvudsakliga forskningsfråga (Braun & 

Clarke, 2006:82). 

En tematisk analys innefattar sex steg där det första steget innebär att forskaren gör sig bekant 

med sitt material och därigenom når en djupare förståelse för vad innehållet visar. Detta innebär 

ett aktivt läsande av sitt material där forskaren söker specifika mönster och meningar (Braun & 

Clarke, 2006:87). Steg två inleds efter att forskaren bekantat sig med sitt material och har en 

tydlig bild av vad materialet säger och vad som specifikt är intressant med det. Det andra steget 

involverar även en första kodning av materialet. När all initial kodning är gjord inleds steg tre 

som innebär att forskaren sorterar de olika koderna i olika potentiella teman. Steg fyra inleds 

när forskaren har ett set av potentiella teman som denne nu granskar (Braun & Clarke, 2006:88-

91). När forskaren har skapat teman av sitt material börjar steg fem som innebär att vidare 

definiera och namnsätta dessa. Detta görs på så sätt att det också har en tydlig koppling till de 

centrala delarna av temat. Det sjätte och sista steget inleds när forskaren har en färdig 

uppsättning av utarbetade teman och presenterar sin analys utifrån dessa (Braun & Clarke, 

2006:91-93). Vi har följt dessa sex steg även i vårt eget analysarbete.  

Braun och Clarke (2006:83, 84) beskriver vidare två olika sätt att identifiera och analysera 

teman i ett material, induktivt och deduktivt. Ett induktivt tillvägagångssätt innebär att de teman 

som identifieras har ett starkt samband till materialet medan ett deduktivt tillvägagångssätt 

istället innebär att analysen till största del utgår från den teoretiska utgångspunkten i arbetet. 

När vi analyserar vårt eget material har vi till största del använt oss av ett abduktivt 

tillvägagångssätt vilket innebär ett skifte mellan ett induktivt och deduktivt förhållningssätt. I 

första hand har vi arbetat deduktivt vilket innebär att vi främst analyserat utifrån vår teoretiska 

utgångspunkt. Vi har dock även intagit ett induktivt förhållningssätt och analyserat vårt 

empiriska material utifrån våra frågeställningar för att möjliggöra fler perspektiv samt en mer 

nyanserad analys (Braun & Clarke, 2006:83-84). Därför anser vi att valet av ett abduktivt 

tillvägagångssätt har varit det mest lämpliga för vår studie. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitetsbegreppet används inom både kvantitativa och kvalitativa metoder för att beskriva 

en studies tillförlitlighet. Ruth (1991:283) beskriver att det handlar om forskarens 

förutsättningar att förstå alla de relevanta kvaliteterna av ett visst fenomen. Det är således 
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viktigt för reliabiliteten att forskaren är medveten om skillnaden mellan sin egen och 

informanternas upplevelsevärld. Detta för att forskaren inte ska låta sina egna tankar och 

värderingar styra de aspekter av fenomenet som sedan presenteras i studien (Ruth, 1991:283f). 

För att uppnå reliabilitet i vår studie har vi, likt den fenomenologiskt orienterade 

forskningstraditionen, försökt vara medvetna om våra egna värderingar och förförståelse på 

området för att sedan öppensinnat kunna ta emot informanternas utsagor (Ruth, 1991:284f). 

Detta gjorde vi även genom att främst ställa öppna frågor till informanterna där vår egen 

förförståelse eller erfarenhet av fenomenen inte speglades i frågorna. Vidare har vi även under 

alla delar av studien försökt att tydligt förmedla vad som är intervjupersonernas subjektiva 

upplevelser och vad som är våra tolkningar i förhållande till deras utsagor, detta för att öka 

reliabiliteten.  

Validitetsbegreppet används i kvalitativa metoder för att beskriva studiens relevans (Ruth, 

1991:285f). Vidare beskriver författaren att för att en studie ska anses ha validitet bör den 

insamlade datan svara på/ge valida svar på de frågeställningar som forskaren avser undersöka. 

Ruth (1991:286ff) beskriver hur forskare kan bidra med validitet genom att under 

datainsamlingsfasen avstå från att ställa ledande frågor utifrån sin egen förförståelse i 

intervjuerna, samt genom att värdera all insamlad information lika högt och inte lägga sina egna 

värderingar och tolkningar i svaren. För att uppnå validitet i vår studie har vi försökt hålla oss 

till de frågor som vi avsett att ställa enligt intervjuguiden. Detta för att avstå från att ställa 

följdfrågor till informanterna baserade på våra egna erfarenheter eller värderingar och istället 

fokusera på att det insamlade materialet besvarar våra frågeställningar. Vi har varit öppna för 

att de svar som uppgavs inte alltid har stämt överens med vår förförståelse för ämnet. 

Validiteten har även stärkts genom att vi varit två studieförfattare som både intervjuat och 

analyserat den insamlade datan. Detta då vi gemensamt behövt komma fram till 

meningsinnehållet i materialet genom diskussion där vi förenat vår förståelse av den insamlade 

datan (Ruth, 1991:287).  

Etiska överväganden 
Vår studie har utgått från de fyra huvudkraven för samhällsvetenskaplig forskningsetik som 

Vetenskapsrådet (1990) lyfter; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes bland annat genom 

att intervjupersonerna i förväg fått information om syftet med studien, sedan informerades alla 

intervjupersoner om att deras delaktighet är frivillig och de har även fått skriva under en 

samtyckesblankett. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet blir extra viktiga i vår studie då 

vårt urval är litet samt att intervjupersonerna kommer svara på frågor utifrån deras egna 

erfarenheter. För att uppfylla nyttjandekravet har således all information förvarats oåtkomligt 

för utomstående och endast nyttjats för det studien avser, intervjupersonerna har även delgivits 

denna information (se Vetenskapsrådet, 1990). Likt beskrivet ovan är urvalet för vår studie 

begränsat och har utgått från en mindre grupp socialarbetare inom några få utvalda kommuner. 

Då vi har undersökt socialarbetares egna inställningar och erfarenheter är det således av stor 

vikt att vi uppfyller konfidentialitetskravet. Det innebär att all empiri som har presenterats i 

studien först har avidentifierats så att det inte går att hänföra tillbaka till vissa enskilda personer, 

kommuner eller verksamheter. Detta är inte bara viktigt för att studien ska uppfylla 
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konfidentialitetskravet, det är även viktigt för intervjupersonernas integritet då de ska kunna 

delta i studien utan att behöva oroa sig för att de i framtiden behöver stå till svars för sina 

enskilda svar (Vetenskapsrådet, 1990).  

Att vi sedan tidigare är bekanta med intervjupersonerna är något vi behövt reflektera kring när 

vi analyserat det empiriska materialet, samt i vår slutdiskussion då detta kan ha kommit att 

påverka resultatet. Ytterligare en viktig åtgärd som har vidtagits för att säkra 

intervjupersonernas integritet är att vi under transkriberingen har tagit bort eller förfinat 

ord/ordspråk som exempelvis av andra på arbetsplatsen eller av arbetsgivare kan hänföras 

tillbaka till en viss person. Om detta varit nödvändigt har vi diskuterat det med berörda parter 

så att det som återges i studien informationsmässigt blir så korrekt som möjligt utifrån 

intervjupersonernas synpunkt.  

Metodöverväganden  
Att vi har valt att utgå ifrån en hermeneutisk ansats i vår analys är fördelaktigt på så sätt att 

varje informants subjektiva reflektion och tolkning av anknytning och samspel bidrar till att 

skapa en helhetsbild av hur socialarbetare inom öppenvården arbetar med detta i behandling. 

Vidare tror vi även att andra socialarbetare inom behandlingsområdet kan känna igen sig i de 

berättelser och erfarenheter som intervjupersonerna redogör för. Detta menar Sohlberg och 

Sohlberg (2019:161) medför att resultatet ofta generaliseras trots urvalets omfattning. Då en 

kvalitativ metod ger oss en möjlighet att utforska och analysera informanternas subjektiva 

uppfattning och upplevelse skapas även en samhörighet då andra socialarbetare inom 

behandlingsområdet kan relatera till beskrivningen.  

Valet av semistrukturerade intervjuer möjliggjorde således att vi kunde kartlägga och få en 

fördjupad förståelse för informanternas subjektiva handlingar och erfarenheter av just 

anknytning och samspel i behandlingsarbete. Detta har vidare givit oss möjligheten att vara 

flexibla med hjälp av öppna frågor av icke-ledande karaktär samtidigt som vi kunnat försäkra 

oss, med hjälp av följdfrågor, om att de områden vi undersöker har behandlats (Padgett, 

2017:114). Trots att informanternas subjektiva erfarenheter och upplevelser kan bidra med en 

fördjupad förståelse bör vi vara försiktiga med att se det som en universell sanning. Hur 

informanterna beskriver sitt arbete behöver inte nödvändigtvis innebära att det är på detta vis 

som arbetet utförs i praktiken. Med detta i åtanke anser vi dock att det på grund av studiens 

omfattning ändå är den bäst lämpade metoden för att åskådliggöra socialarbetares erfarenheter 

av anknytning och samspel i behandlingsarbete.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I nedanstående avsnitt kommer vi att presentera våra resultat utifrån fyra olika teman. I det 

första temat redogör vi för intervjupersonernas beskrivning av det organisatoriska stödet och 

dess påverkan på arbetet. Vidare redovisas deras erfarenheter av balansgången mellan makt och 

alliansskapande i det andra temat. I det tredje temat redovisas deras arbete med behandling 

utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Avslutningsvis redogör vi i det fjärde temat för 

intervjupersonernas beskrivningar av kompetens, kunskap och arbetsmetoder inom 

familjebehandling. 

Det organisatoriska stödets betydelse  
Samtliga intervjupersoner lyfter betydelsen av att ha ett organisatoriskt stöd för att kunna 

bedriva behandlingsarbete med anknytning och samspel. Vidare lyfter de betydelsen av att ha 

chefer och teamledare som besitter kunskap inom dessa områden och uppmuntrar till detta 

arbete. Genom att teamledare och chefer besitter denna kunskap om anknytning och samspel 

menar intervjupersonerna att de dels får en förståelse för det arbete som familjebehandlare utför 

och att de också bidrar med kunskap och handledning för att utveckla arbetet. Trots detta har 

intervjupersonerna delade uppfattningar gällande vilka riktlinjer som finns för hur de ska utföra 

sitt behandlingsarbete, där vissa upplever att det inte finns några alls medan andra upplever dem 

som uttalade men inte specificerade för de enskilda verksamheterna. 

 

“Men att det har ju varit jag menar jag har ju haft dom teamledare som inte har haft en 

utbildning alls i anknytningsteori och då har man ju inte pratat så mycket om det vilket 

är jättestor skillnad nu när vi har en som är väldigt utbildad i det så och då är det ju sen 

har det ju blivit mera inom hela socialtjänsten att man förstår att det har, att det är viktigt 

(vår kursivering) hur man knyter an till sitt barn” 

 

Citatet ovan belyser vikten av att ha teamledare som besitter kunskap om just anknytning och 

samspel för att det arbetet ska prioriteras och utvecklas inom verksamheten. Detta är något som 

också kan kopplas till tidigare forskning där bland annat Zeanah m.fl. (2011:830) beskriver 

betydelsen av att alla professionella inom behandlingsarbete med barn och familjer besitter en 

bred kunskap om anknytning och samspel. Ovanstående citat visar att det inte enbart är 

familjebehandlare som bör besitta sådan kunskap för att kunna utföra ett gediget 

behandlingsarbete utan detta innefattar alla professionella inom verksamheten, däribland 

teamledare. Lipsky (2018:13ff) beskriver hur gräsrotsbyråkrater, som exempelvis 

socialarbetare, innehar en viss makt där de kan bestämma hur olika insatser inom verksamheten 

ska utformas. Denna makt begränsas dock av bland annat riktlinjer och organisationens mål och 

ramar och hur tydliga dessa är då detta kommer påverka hur de enskilda socialarbetare utnyttjar 

sitt handlingsutrymme samt vilka insatser familjerna får (Lipsky, 2018:40ff). Intervjupersonen 

skildrar hur organisationens riktlinjer och ramar lägger grunden för vilket fokus 

familjebehandlare ska ha i arbetet där bland annat teamledarens kompetens bidrar till vilka 

ramar de ska förhålla sig inom. Dessa ramar och riktlinjer bygger på att teamledare och chefer 

främjar denna typ av arbete då det annars riskerar att hamna i skymundan (Lipsky, 2018:40). 
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“Ja det tycker jag nu äntligen när vi har en teamledare som verkligen har det med sig 

och brinner för det liksom och förmedlar så det är ju nånting som vi har pratat om 

jättemycket eller i vissa små konstellationer i alla fall och kommer tillbaka till hur 

viktigt det är men där det inte har fått så mycket gehör liksom vi har pratat om det länge 

att det här skulle ju vara nånting för hela förvaltningen och att ha på våra gemensamma 

dagar [...]”  

 

Likt ovanstående citat beskriver intervjupersonen vikten av att ha en teamledare som har 

kunskap och engagerar sig i arbetet med anknytning och samspel. Nielsen m.fl. (2020:2) 

redogör för att handledning från teamledare och chefer är en förutsättning för dels 

implementering av kunskap och metoder i praktiken men även för att bedriva verksamhetens 

arbete. Intervjupersonen åskådliggör det spänningsfält som Lipsky (2018:16ff, 40ff) beskriver 

där gräsrotsbyråkrater å ena sidan behöver förhålla sig till organisationens mål och riktlinjer 

samtidigt som de å andra sidan finns ytterligare perspektiv att förhålla sig till, såsom anknytning 

och samspel. Det var först när verksamheten fick en ny teamledare som betonade vikten av att 

arbeta med samspel och anknytning inom behandlingsarbetet som spänningsfältet minskade, 

vilket vi tolkar utifrån citatet ovan. 

 

"Ja för det är klart att jag vet inte om det påverkar sådär jättemycket men just det här att 

man vet att man är på rätt bana och lite så" 

 

“Inte nå klart uttalat tycker jag eftersom det inte är så förankrat i hela socialtjänsten så 

att säga än, det står att man ska göra det men sen då [...]” 

 

Majoriteten av intervjupersonerna påtalar vikten av att ha chefer och teamledare som har 

kunskap och engagemang för samspel och anknytning och hur det har stor inverkan på hur 

verksamheten arbetar med och fortsätter utvecklas inom dessa områden. I de fall där man saknar 

en chef eller teamledare som besitter sådan kunskap kan det bli problematiskt. När chefer inte 

besitter denna kunskap riskerar arbetet att hamna i skymundan då det inte finns några chefer 

som motiverar till sådant arbete eller som uppmuntrar sina arbetstagare till vidareutveckling 

inom nämnda områden. Intervjupersonen ovan reflekterar dock kring att det organisatoriska 

stödet inte alltid har en stor inverkan, men att det ändå är viktigt för att veta att man arbetar med 

rätt saker. Detta, tillsammans med att riktlinjer för samspels- och anknytningsarbete ofta är 

otydliga kan vidare resultera i att arbetet bedrivs väldigt olika och att socialarbetarna ges olika 

stort utrymme att arbeta med samspel och anknytning, vilket citatet ovan belyser. I de fall där 

det inte finns teamledare eller chefer som försöker tydliggöra de riktlinjer som socialarbetarna 

ska förhålla sig till i arbetet kan det spänningsfält som Lipsky (2018:13f) beskriver bidra till att 

den enskilda socialarbetaren åläggs ett ännu större ansvar i utförandet och utformningen av 

insatser. Detta är något Lipsky (2018:40f) menar är vanligt förekommande inom 

gräsrotsbyråkratiska arbeten då riktlinjerna ofta är få eller otydliga. Inom socialförvaltningen 

ska socialarbetare arbeta med bland annat samspel och anknytning, det kan därav bli 

problematiskt om arbetet främst bygger på enstaka personers kunskap och intresse.  

 

Trots att flera forskare, däribland Smith m.fl. (2017:1607), menar att anknytning och samspel 

har getts ett stort utrymme och är väletablerade begrepp inom socialt arbete belyser 
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intervjupersonerna att mycket ändå hänger på de enskilda individerna inom en verksamhet. Har 

inte enskilda teamledare, chefer och socialarbetare denna typ av kunskap och engagemang finns 

det risk att sådant arbete hamnar i skymundan, vilket kan tyda på att denna form av 

behandlingsarbete kan skilja sig mellan liknande verksamheter i landet. Smith m.fl. 

(2017:1607) menar dock att framförallt begreppet anknytning ibland får för stort utrymme inom 

det sociala arbetet, våra resultat visar på att det dels beror på vilket organisatoriskt stöd som 

finns och vilket fokus och område de väljer att utgå från, dels beror det på att begreppet är 

vedertaget inom det sociala arbetets praktik. 

 

”Jag tänker att det påverkas ganska mycket av teamledare det är ju dom som ska dels 

se vad vi gör och hjälpa oss med tänket kring vad är det som är verkningsfullt att jobba 

med [...] jag kan ju sitta här och stånga mig blodig liksom om jag inte har nån riktlinje 

i mitt arbete så jag tänker att både handledning och våra teamledare och höga chefer 

liksom behöver ju ha koll på den här biten [...]”   

 

Även ovanstående intervjuperson beskriver hur det organisatoriska stödet har stor inverkan för 

den enskilda socialarbetaren i dennes praktiska arbete. Lipsky (2018:13) nämner, likt beskrivet 

ovan, hur bland annat socialarbetare ständigt måste förhålla sig till organisationens mål och 

riktlinjer. Intervjupersonen ovan belyser dock att det inte endast bör förhålla sig till större 

organisatoriska riktlinjer utan att de även får riktlinjer i det dagliga arbetet där hen beskriver 

riktlinjerna som nödvändiga för att överhuvudtaget kunna genomföra arbetet. Grunden för att 

bedriva socialt arbete ligger å ena sidan på att de professionella har ett organisatoriskt stöd, 

både från högre chefer men också från till exempel teamledare där det får stöd och 

handledning/vägledning i hur arbetet ska bedrivas och utvecklas (Lipsky, 2018:40). Å andra 

sidan måste den enskilda socialarbetaren också ges ett handlingsutrymme där hen har möjlighet 

att tillsammans med familjer bestämma hur en insats ska utformas. Organisationens ramar och 

riktlinjer kommer således att vara avgörande för vilken möjlighet socialarbetaren har att nyttja 

sitt handlingsutrymme (Lipsky, 2018:40ff, 57f). Då det saknas tydliga riktlinjer för hur 

socialarbetare bör utnyttja sitt handlingsutrymme blir det upp till varje enskild professionell att 

fatta beslut för insatsens utformning, vilket kan leda till att den behandling familjer erbjuds inte 

är likvärdig (Lipsky, 2018:40). Det kan också bli problematiskt när familjens önskemål inte 

stämmer överens med de organisatoriska målen, detta då socialarbetaren kan hamna i ett 

spänningsfält där hen behöver avgöra vilka mål denne främst ska förhålla sig till (Lipsky, 

2018:57f).  

 

Sammantaget beskriver flera av intervjupersonerna vikten av att ha ett organisatoriskt stöd i 

arbetet med anknytning och samspel. De uttrycker det som nödvändigt att ha bland annat 

teamledare och chefer som har god kunskap inom dessa områden för att de ska kunna bedriva 

och utveckla denna typ av arbete. Vidare menar de även att det vardagliga stödet i form av bland 

annat handledning är betydande för att familjebehandlarna ska veta vad det är de behöver arbeta 

med inom den enskilda familjen för att få till en förändringsprocess. Trots att alla 

intervjupersoner är överens om att anknytning och samspel är grundläggande delar av 

familjebehandling och att det är något som de förväntas arbeta med så uttrycker flertalet en 

avsaknad av tydliga riktlinjer för hur detta arbete ska bedrivas. Detta skulle bland annat kunna 
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bero på att begreppen anses vara väldigt vedertagna inom socialt arbete därför förväntas 

socialarbetare besitta kunskap kring dessa begrepp.  

Balansgång mellan makt och allianskapande  
Ett återkommande tema i flera av intervjuerna är balansgången mellan att å ena sidan vara 

ödmjuk inför att familjen är den som besitter den främsta kunskapen om sin situation och hur 

deras familj fungerar och å andra sidan vara den som innehar en viss makt i och med yrkesrollen 

(Lipsky, 2018:57f). De lyfter den svårighet som finns kring att skapa allians med en familj där 

de vågar öppna upp sig och prata om den problematik som finns, samtidigt som det kan finnas 

en rädsla från familjen rörande den makt som de upplever att professionella inom socialtjänsten 

besitter. 

 

“Ja det vill jag ha med viktigt att på något vis lyssna in familjerna [...] det är ju dom 

som på något vis ändå är expert på sin egen familj det är ju så [...] vem är det som har 

företräde på den här hypotesen är det jag med 300 års utbildning eller du som mamma 

[...]” 

 

Detta citat skildrar balansgången kring vem det är som har tolkningsföreträde i mötet och 

behandlingsarbetet med familjen då socialarbetaren besitter den teoretiska kunskapen medan 

familjen är den som förväntas vara expert gällande sin egen situation. Detta skulle både kunna 

förstås utifrån Lipskys (2018:57f) gräsrotsbyråkrati samt genom det Swärd och Starrin 

(2016:397) beskriver där det råder en stor maktskillnad mellan socialarbetare och klienter. Det 

kan innebära att socialarbetare å ena sidan är i maktposition och därför förväntas besitta en viss 

kunskap, samtidigt som de å andra sidan behöver skapa en allians med klienterna för att kunna 

få till en förändringsprocess. Socialarbetare bör använda sig av det handlingsutrymme som de 

innehar genom att lyssna och vara ödmjuka inför familjens behov, samtidigt som de bör 

använda det för att förmedla den kunskap och makt de besitter. Lipsky (2018:14) menar att 

denna makt med grund i handlingsutrymmet är svår att av överordnade kontrollera då möten 

mellan socialarbetare och familjer oftast sker i slutna sammanhang (se även Swärd & Starrin, 

2016:396). Detta leder till att det läggs ett stort ansvar på den enskilda socialarbetaren att 

utnyttja sitt handlingsutrymme, både så att det följer organisationens riktlinjer och lagar men 

också att de är transparent och tydliga med vilka konsekvenser det kan få. Det 

handlingsutrymme som socialarbetare har kan således bidra till att det skiljer sig i utformningen 

av insatsen (Lipsky, 2018:13, 44).  

 

“[...] vår utmaning blir ju verkligen att trygga föräldrarna trygga dom vuxna i att vi 

kommer att lyssna på er det är liksom ni som känner ert barn bäst och att vara ödmjuka 

i dom här situationerna och samtidigt tydliga med vad kommer att hända ifall att man 

inte får till en förändring det måste vi ju också bli bra på att säga” 

 

Även ovanstående citat skildrar balansgången mellan att skapa en trygghet för och allians med 

omsorgsgivare samtidigt som en är transparent och tydlig med vilka konsekvenser 

omsorgsgivarnas handlingar kan få. Vår tolkning av slutet av citatet är att intervjupersonen 

uttrycker att familjebehandlare behöver bli bättre på att påtala de möjliga konsekvenserna som 
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kan uppstå ifall omsorgsgivarna inte får till en positiv förändring. Detta kan således förstås 

utifrån det spänningsfält som Lipsky (2018:4, 57f) beskriver där socialarbetaren utnyttjar sitt 

handlingsutrymme genom att anpassa sitt språk och hur denne påtalar maktobalansen i syfte att 

främja alliansskapandet med omsorgsgivarna. Alliansskapande är något som bland annat 

Lipsky (2018:57f) beskriver som nödvändigt för gräsrotsbyråkrater då detta ofta är grunden för 

att få till ett förändringsarbete. Vidare menar han att exempelvis socialarbetare ofta värderas 

utifrån hur deras klienter presterar och lyckas med att skapa en positiv förändring (Lipsky, 

2018:57f). Detta kan således vara av betydelse för hur de professionella väljer att påtala de 

maktskillnader som existerar. Å ena sidan är ett alliansskapande med familjen nödvändigt, å 

andra sidan kan familjer uppleva det som ett svek från socialtjänsten om de inte informeras om 

möjliga konsekvenser som kan uppstå i de fall där förändring inte åstadkoms.   

 

”Anknytning har jag nästan aldrig pratat om med föräldrar [...] nej jag vet faktiskt inte 

för att det inte har varit ett begrepp som har varit aktuellt att använda i dom 

verksamheter jag har jobbat utan man har använt sig av andra ord och det kanske är just 

på grund av det jag sa tidigare [...] att det är enklare att använda ord som relation och ja 

samspel är ju lätt att använda det använder jag ofta men anknytning nej men det är en 

intressant fråga och jag kommer nog att ta med mig den för jag tycker att det är en 

superviktig fråga” 

 

Majoriteten av intervjupersonerna uttryckte att de inte använder begreppen samspel och 

anknytning i samtal med omsorgsgivare utan att de oftast försöker att bryta ner dessa begrepp 

eller använda sig av mindre laddade ord. Intervjupersonen är en av dem som tydligt beskriver 

hur hen väljer att använda sig av andra begrepp än anknytning, såsom “relation”, i samtalet med 

omsorgsgivare. Detta speglar återigen vilken möjlighet socialarbetare har att utnyttja sitt 

handlingsutrymme för att jämna ut maktskillnaderna som finns mellan klient och professionell. 

Det speglar även socialarbetarnas medvetenhet om att begreppen, trots att de är vedertagna 

inom socialt arbete, kan vara problematiska i mötet med klienten då de kan upplevas som 

laddade och värderande, vilket kan resultera i att de använder sig av andra ord såsom relation. 

När socialarbetare ska arbeta med en familjs samspel och/eller anknytning kan de genom sitt 

handlingsutrymme välja hur de beskriver innebörden av dessa, vilket således kommer att 

variera beroende på socialarbetarnas förståelse och kunskap om begreppen. Detta kan jämföras 

med Lipskys (2018:40ff) gräsrotsbyråkrati där han menar att varje enskild socialarbetare genom 

sitt handlingsutrymme ges möjlighet att själva bestämma utformningen av olika insatser och 

därigenom även väljer hur de samtalar med omsorgsgivare. Att inte använda orden samspel och 

anknytning utan att istället anpassa språket till den enskilda familjen kan således vara ett sätt 

att försöka jämna ut maktskillnaden och främja alliansskapandet med familjen. 

 

“[...] där har vi nu ju pratat jättemycket om att vara jättetransparenta gentemot 

familjerna i vad är det vi ska titta på då det måste vi ha koll på själva” 

 

Flera av intervjupersonerna reflekterar kring vilken maktposition de sitter på samt lyfter tankar 

kring hur viktigt det är att vara transparenta med denna makt mot omsorgsgivarna. Vidare 

reflekterar de även kring hur deras språk och tydlighet med vad deras uppdrag är inverkar på 

relationsskapandet med omsorgsgivarna, vilket i sin tur kommer att påverka 
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förändringsprocessen (Lipsky, 2018:57f). Å ena sidan kan socialarbetare genom att anpassa sitt 

språk till den enskilda familjen minska maktskillnader då familjen får information på ett sätt 

som blir begripligt. Genom att göra dessa komplexa begrepp begripliga för familjer där de 

förstår vad det är de behöver arbeta med, kan förtroendet till den professionella öka vilket 

således kan underlätta i behandlingsprocessen (Lipsky, 2018:57f). Å andra sidan kan en 

omformulering av begreppen leda till att maktskillnaderna ökar då det inte blir tydligt och 

transparent för familjen vad det är de förväntas arbeta med. Vilket sätt de professionella väljer 

att förklara begreppen samspel och anknytning kan även variera beroende på vilken förkunskap 

de har kring dessa. På grund av detta kan en anpassning av språket där den professionella vill 

göra det tydligt och begripligt för familjen gå förlorad, vilket i sin tur kan leda till att 

informationen till omsorgsgivare inte blir likvärdig. En anpassning av språket till 

omsorgsgivarna kan således bli problematisk då den transparens som intervjupersonen påtalar 

kan gå förlorad. Socialarbetare måste därav utnyttja sitt handlingsutrymme till att dels skapa en 

god relation till sin klient, samtidigt som de behöver vara tydliga och transparenta med den 

information och makt de besitter. Detta menar både Lipsky (2018:14) och Swärd och Starrin 

(2016:396f) är något som är svårt att reglera och skapa riktlinjer för, utan att det är något som 

är upp till den enskilda socialarbetaren i mötet med familjer.  

 

För att sammanfatta så belyser intervjupersonerna den ständiga balansgången mellan att skapa 

allians med omsorgsgivare samtidigt som de förhåller sig till sin organisations riktlinjer i form 

av att vara tydliga med potentiella utfall. De beskriver hur en del av alliansskapandet bygger på 

att trygga omsorgsgivarna och vara lyhörda inför deras önskemål och behov, samtidigt som 

detta kan begränsas av de organisatoriska ramar som de måste förhålla sig till i sitt arbete. 

Vidare reflekterar de också över sin maktposition och på vilket sätt de väljer att dels förmedla 

information och dels beskriva begreppen anknytning och samspel för aktuella familjer där 

många av intervjupersonerna väljer att omformulera och använda andra begrepp. Beroende på 

hur socialarbetaren väljer att förmedla informationen samt vilken förkunskap denne har kan 

olika familjer få olika information, vilket i slutändan kan leda till att behandlingen inte blir 

jämbördig. Detta kan dock även leda till att ojämlikheten mellan professionell och klient 

märkbart minskar genom att socialarbetaren anpassar sig efter omsorgsgivarna och förmedlar 

informationen så att de förstår.  

Systemteoretiskt perspektiv inom familjebehandling   
En viktig del av socialtjänstens arbete är att utgå från ett familjeorienterat perspektiv där den 

professionella involverar helheten kring barnet och familjen, såsom skola, släkt och övrigt 

nätverk (Socialstyrelsen, 2018). Att arbeta på detta sätt kan liknas med att arbeta utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv där grundtanken är att undersöka hur olika system samspelar med 

varandra (Bronfenbrenner, 1979:3, 16). Detta är något som flera av intervjupersonerna lyft 

under intervjuerna och där större delen av dem har någon form av utbildning kopplat till 

systemteori. De beskriver bland annat att det i många fall är en förutsättning för att kunna skapa 

en förändringsprocess i behandlingen:  
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“Ja men fördelar du kan aldrig ta ut en del och tro att du ska få en sanning aldrig [...] 

det är som en stol eller som en pall du måste ju ha alla bena för att den ska kunna sluta 

vicka” 

 

Intervjupersonen svarar på frågan om vilka fördelar hen ser med att arbeta utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv. 

 

“Fördelarna tycker jag är att man ser att man ser individen i alla delar av livet eller vad 

ska man säga i både mikro och makroperspektiv och det tycker jag är sjukt viktigt för 

det klart att man kan jobba med individuella frågor men alla vi blir ju påverkade av 

samhället som det ser ut och den familj vi kommer ifrån eller dom sammanhang vi är 

i” 

 

Likt första citatet menar även denna intervjuperson att det är en förutsättning att arbeta utifrån 

ett systemteoretiskt perspektiv då hen menar att alla människor ingår i olika system, både på 

mikro- och makronivå. Detta stämmer överens med grundprinciperna för den systemteoretiska 

utgångspunkten där man i samspelet mellan de olika systemen ämnar finna resurser och 

förutsättningar som familjen i sin tur kan bygga vidare på. Intervjupersonen uppmärksammar 

en annan central aspekt av att använda sig av ett systemteoretiskt perspektiv i socialt arbete där 

det likt hermeneutiken är grundläggande att dels undersöka eller se till de enskilda delarna 

(individen) och dels koppla dessa till helheten, det vill säga de system individen ingår i 

(Bronfenbrenner, 1979:3ff, 16ff; Alvesson & Sköldberg, 2017:134, 136). Samtliga 

intervjupersoner är överens om att det är fördelaktigt att utgå från ett systemteoretiskt 

perspektiv i behandlingsarbetet med samspel och anknytning, trots det upplever de flera 

utmaningar i detta. 

 

“[...] vad som ska göras först till exempel vad är viktigast i det här läget är det en kontakt 

med habiliteringen eller en utredning eller ska vi göra nånting eller där hur funkar 

skolan ja men hur mycket press kan man lägga på att det ska funka hemma om inte 

skolan funkar alls och såna saker liksom att dom här delarna såklart påverkar varandra 

[...] hur mycket kan man kräva att en förälder ska gå in i ett förändringsarbete och göra 

nånting när den kanske både är våldsutsatt och huset har brunnit ner [...]”  

 

I citatet ovan illustrerar intervjupersonen en av de stora utmaningarna med att arbeta utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv, nämligen att dels identifiera de olika delarna som kan påverka 

samspelet och anknytningen (Bronfenbrenner, 2018:3ff, 18) och dels avväga och göra en 

prioritering av vilken del eller vilket system de ska börja arbeta utifrån. För att kunna göra en 

sådan avvägning behöver den professionella besitta kunskap kring hur olika delar kan påverka 

familjen i deras vardag och i kommande behandlingsprocess. Vidare belyser ett flertal av 

intervjupersonerna vikten av att få till en samverkan mellan olika myndigheter och instanser för 

att underlätta för familjerna, både för att åskådliggöra de olika utvecklingsområdena men även 

för att skapa en sammanhållning där alla system arbetar mot samma mål. Detta kräver att den 

enskilda socialarbetaren i samverkan med familjen kommer överens om vad som bör prioriteras 

men också förhåller sig till andra organisationer och myndigheters riktlinjer och ramverk, då 

dessa kan skilja sig från den egna organisationen (Fernqvist, 2018:2f). Det kräver ytterligare att 
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socialarbetaren använder sig av det egna handlingsutrymmet för att få till ett sådant samarbete 

och därmed blir spindeln i nätet (Lipsky, 2018:13).  

 

Utifrån de yrkesverksammas perspektiv kan vi utläsa att en stor del av arbetet med samspel och 

anknytning är att se individen i alla dess olika system och hur dessa påverkar varandra, det vill 

säga att arbeta utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Genom att inte ta dessa i beaktning kan 

det finnas en risk att socialarbetaren missar avgörande delar av klientens liv som påverkar 

behandlingsprocessen. Vidare finns även en risk att socialarbetaren inte förstår varför familjen 

inte får till en förändringsprocess när de inte har en förståelse för hur olika delar och system 

påverkar varandra. Denna förståelse och kunskap tror vi främst grundas i att majoriteten av 

intervjupersonerna har någon form av systemteoretisk utbildning men också på grund av att 

organisationerna inom vilka de arbetar både uppmuntrar och uppmanar till att arbeta med grund 

i en systemteoretisk utgångspunkt.  

 

“[...] att inte bara lyfta ut ett barn och säga att barnet ska repareras och sen lyfta in det 

igen utan det är ju att tänka att här har man liksom kört i diket på nåt vis och hela delen 

behöver hitta en ny väg”  

 

“[...] det tar mer tid men jag tror att man har igen det i mycket bättre arbete för det 

kräver mycket samarbete när det är många olika delar så att det är klart det är stora 

utmaningar i det men i slutändan så är det ju en vinst” 

 

Sammanfattningsvis finner vi utifrån våra resultat ett flertal utmaningar som kräver en god 

kunskap och ett engagemang från socialarbetaren samt stöd och utrymme från organisationen 

för att kunna arbeta utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Ett sådant arbete är ofta mer 

tidskrävande då det krävs att flera olika delar samverkar med varandra. Trots detta upplever 

intervjupersonerna att det i första hand är fördelaktigt och nödvändigt att ta ett sådant perspektiv 

för att få till en behandlingsprocess i familjerna. 

Tillräcklig kunskap eller inte?  
Ett sista tema som lyfts i samtliga intervjuer är reflektioner kring den egna kunskapen och 

utvecklingen av den i behandlingsarbetet. Intervjupersonerna reflekterar bland annat kring 

komplexiteten i arbetet och att de därför ständigt behöver utveckla och förnya sin kunskap i 

bland annat samspel och anknytning för att kunna möta klientens behov och organisationens 

mål. Vilken typ av utbildning och kunskap intervjupersonerna har skiftar, där en del till exempel 

har utbildning inom specifika anknytningsbaserade metoder medan andra har fått det inom 

manualbaserade metoder och majoriteten har en vidareutbildning inom systemteori. Trots detta 

upplever alla att deras kunskap och/eller erfarenhet är tillräcklig för att kunna arbeta med 

specifikt samspel och anknytning inom familjebehandling. 

 

“Ja det upplever jag samtidigt som jag aldrig någonsin ser att jag är färdig på något vis 

att jag alltid kommer och behöva lära mig mer och nytt och egentligen varje dag i mitt 

jobb lär mig nytt genom dom föräldrar jag träffar men också genom att läsa på och 
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diskutera med kollegor ha handledning jag kan nog faktiskt snarare tycka att jobbet blir 

mer och mer komplicerat ju längre jag jobbar”   

 

Intervjupersonen ovan reflekterar kring komplexiteten i arbetet och menar att denne upplever 

sin kunskap som tillräcklig för arbetet, samtidigt som hen menar att kunskapen alltid behövs 

hållas uppdaterad genom både utbildning samt genom det vardagliga arbetet. Detta är något 

som även lyfts i tidigare forskning där bland annat McMahon m.fl. (2017:658) belyser hur 

nödvändigt det är att socialarbetare ständigt utökar sin kunskap om bland annat anknytning och 

samspel. För att socialarbetare ska få möjlighet att utveckla denna kunskap krävs således inte 

bara ett eget intresse och engagemang utan även ett organisatoriskt stöd i form av exempelvis 

handledning och utbildningstillfällen, vilket även Nielsen m.fl. (2020:1) belyser i sin studie. Då 

alla intervjupersoner uttrycker att de förväntas arbeta med samspel och anknytning inom deras 

verksamheter kan det ses som en förutsättning att verksamheten/organisationen möjliggör och 

ger utrymme för en fortsatt kunskapsutveckling inom dessa områden i form av bland annat 

utbildning. 

 

“[...] ja men det emotionella föräldraskapet det är ju det som jag tror är det viktigaste 

jag tror ju att det är viktigare än funktionella för funktionella där kan vi ju bygga in 

andra insatser men det emotionella är det som jag tycker är det svåra och det är det man 

måste jobba på sen både marte meo och mafi dom jobbar ju med emotionella och mafin 

är så tydlig i det systemiska också [...]” 

 

Något som flera intervjupersoner nämner är att den emotionella delen av föräldraskapet är 

väldigt svårt att arbeta med jämfört med den funktionella delen där det ofta finns möjlighet att 

tillsätta andra insatser för att underlätta de delarna för familjen. I arbetet med den emotionella 

delen i föräldraskapet, vilket både innefattar anknytning och samspel mellan barn och 

omsorgsgivare, använder sig intervjupersonen ovan av bland annat metoden MAFI vilken är en 

form av samspelsbehandling. Både Fivaz-Depeursinge (2012) och Hedenbro och Lidén (2002) 

beskriver att ett barns utveckling, med fokus på den emotionella utvecklingen, tidigt påverkas 

av hur samspelet fungerar mellan barn och omsorgsgivare, men påverkas också av hur 

samspelet mellan föräldrar eller primära omsorgsgivare fungerar. Socialarbetare med sådan 

kompetens som till exempel MAFI får därav riktlinjer att förhålla sig till i arbetet där en 

förutsättning är att de arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv för att få med en större del 

av familjesystemet.  

 

“Det blir liksom lätt eller man har dom glasögonen på sig på nåt vis även när man inte 

filmar det är hur man ska tänka vad man ska titta efter [...] ” 

 

Intervjupersonen ovan reflekterar kring den kunskap hen har fått via bland annat MAFI-

utbildningen och hur denna kunskap kan appliceras på andra delar av arbetet. Med grund i denna 

typ av utbildning får professionella värdefull kunskap om både samspel och anknytning (Fivaz-

Depeursinge m.fl., 2012:11) vilket både är nödvändigt för att kunna använda sig av metoden i 

sig, men som också är av värde i alla former av familjebehandling. Utifrån de genomförda 

intervjuerna kan vi urskilja att utbildning och kunskap om samspel och anknytning varierar 

mellan socialarbetare, där vissa har erbjudits utbildningar inom specifika samspelsbehandlingar 
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och/eller anknytningsbaserade metoder, medan andra istället har fått utbildning i 

manualbaserade metoder som till exempel KOMET och PYC. Trots den varierande kunskapen 

förväntas alla intervjupersoner arbeta med samspel och/eller anknytning inom 

familjebehandling. Detta kan komma att leda till att familjer inte kan erbjudas likvärdig 

behandling då socialarbetarna inte besitter jämbördig kunskap om hur till exempel föräldrars 

eller omsorgsgivarens samspel påverkar barnets emotionella utveckling. Lipsky (2018:13) och 

Hultqvist och Petersson (2016:217) menar att det är organisationens ansvar att utgöra det ramar 

som den professionella bör handla inom och vilka mål de strävar efter att nå. Vilken kunskap 

organisationen tillhandahåller sina medarbetare kan därav ha stor inverkan på vilken typ av 

behandling som en verksamhet praktiskt kan erbjuda familjer, vilket således bidrar till att 

familjebehandlingen kan skilja sig åt inom olika verksamheter. 

 

”[...] sen kanske jag inte tycker att alla chefer förstår att det tar väldigt mycket tid”  

 

Vidare reflekterar en av intervjupersonerna kring komplexiteten i arbetet och hur chefer och 

teamledare uppmuntrar till samspel och anknytning inom behandlingsarbetet, där hen uttrycker 

att det inte enbart handlar om kunskap och erfarenhet utan även om tid. Lipsky (2018:29f) 

menar att gräsrotsbyråkrater, i detta fall socialarbetare, ofta har en hög arbetsbelastning vilken 

kan leda till att de inte upplever deras resurser som tillräckliga för att utföra ett gediget arbete. 

Intervjupersonen ovan beskriver att arbetet med samspel och anknytning kan vara väldigt 

tidskrävande och att det därför är av betydelse att chefer och teamledare inte enbart besitter 

kunskap kring samspel och anknytning, utan att de även behöver besitta kunskap i 

arbetsprocessen. Utifrån det Lipsky (2018:29f) beskriver och utifrån bland annat ovanstående 

citat är tillgängligheten av resurser en viktig del i arbetet, där resurser både kan vara i form av 

kunskap eller i form av tid. Om inte socialarbetaren har möjlighet att ägna tillräckligt med tid 

åt de enskilda familjerna kan det i vissa fall bidra till att familjen inte hinner skapa en positiv 

förändring, något som i sin tur kan få stora konsekvenser för omsorgsgivare och barn. Chefer 

och teamledares förståelse för att arbetet med samspel och anknytning tar tid, samt hur de 

möjliggör den tiden för socialarbetarna kan således även bidra till att utformningen av familjers 

behandling kan skiljas sig åt. 

 

“[...] det är ju bara metoder dom måste ju användas med huvudet och man måste ju hela 

tiden tänka på att ingen metod funkar för allt och en metod får aldrig vara överordnad 

människorna som man använder dom på nått sätt det är ju dom som är dom som sitter 

inne på svaren liksom och dom som också kanske sitter inne med lösningarna många 

gånger metod är ju ett hjälpmedel tänker jag som man kan ha god nytta av men det är 

aldrig hela behandlingen”  

 

Metoder och utbildningar är hjälpmedel och verktyg för de professionella där de kan hämta 

kunskap eller få riktlinjer kring hur de ska utforma behandlingsarbetet. Dock påvisar citatet 

ovan att en metod trots allt endast är en metod och att varje familj är unik vilket betyder att en 

och samma metod inte alltid kommer att passa eller fungera alla familjer. Av denna anledning 

blir det nödvändigt att man inom socialtjänstens familjebehandling kan erbjuda olika former av 

insatser/behandling så att det passar den enskilda familjens behov. Vidare uttrycker 
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intervjupersonen att det ofta är familjerna själva som har den främsta kunskapen om just deras 

situation, vilket gör att socialarbetaren tillsammans med familjen behöver utforska vilken typ 

av insats eller behandling som skulle passa dem bäst (jfr. Lipsky, 2018).  

 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att de har tillräcklig kunskap om samspel och 

anknytning i behandlingsarbete även fast formen av kunskap varierar. Detta kan å ena sidan 

innebära att familjer inte erbjuds likvärdig behandling då vilken kunskap och kompetens 

socialarbetarna har är av betydelse. Å andra sidan bidrar den varierande kunskapen till att 

verksamheten kan anpassa de insatser familjer erbjuds så att det bäst stämmer överens med 

familjens behov och önskemål. 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis har intervjupersonerna reflekterat kring flera olika ämnen där de bland 

annat diskuterat vikten av ett organisatoriskt stöd som tillhandahåller ett ramverk och riktlinjer 

som den professionelle bör förhålla sig till. Utifrån det har de reflekterat kring sin maktposition 

och hur de i mötet med klienter behöver balansera mellan att vara transparenta inför möjliga 

konsekvenser, samtidigt som de behöver skapa allians och trygga omsorgsgivarna. Vidare har 

vi i resultatet uppmärksammat att vilken form av utbildning familjebehandlarna erbjuds 

och/eller besitter kan skilja sig åt både mellan och inom organisationer och verksamheter. Detta 

kan tolkas som att socialarbetare behöver anpassa sitt arbete inom familjebehandling för att 

förhålla sig till organisationens mål och därav kan det skilja sig mellan socialtjänstens 

verksamheter. Oavsett vilken metod eller behandling de professionella erbjuder har samtliga 

intervjupersoner uttryckt att det är fördelaktigt att utgå ifrån ett systemteoretiskt perspektiv. 

Trots att en majoritet av intervjupersonerna upplever att deras kunskap är tillräcklig för att 

kunna bedriva familjebehandling lyfter de också vikten av att kontinuerligt utveckla denna 

kunskap då det sociala arbetet är komplext och ständigt förändras.  
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6. DISKUSSION 

Nedanstående avsnitt inleds med en kortare summering av vår analys. Vidare följer en 

diskussion av vårt resultat i koppling till tidigare forskning, teori samt vårt metodval. Avsnittet 

avslutas med våra reflektioner kring implikationer för vidare forskning och praktik på området 

inom socialt arbete.   

Summering 
Syftet med denna studie var att undersöka socialarbetares inställning till och erfarenhet av 

samspel och anknytning i behandlingsarbete med barn och familjer. Dessa har vidare 

undersökts med hjälp av tre frågeställningar där vi dels undersökt hur socialarbetare definierar 

samspel och anknytning mellan barn och omsorgsgivare, vilka fördelar och utmaningar de 

upplever och dels vilken utbildning och kunskap de har inom dessa områden.  

 

Det sociala arbetet är både brett och väldigt komplext då det ständigt förändras och utvecklas. 

Professionella förväntas således besitta stor kunskap som spänner över flera discipliner där de 

både ska kunna förhålla sig till den egna verksamhetens ramar, lagar och riktlinjer samtidigt 

som de behöver samverka med andra instanser och även möta klientens önskemål och behov. 

Utifrån resultatet av denna studie tolkar vi socialarbetarnas inställning till och erfarenhet av 

samspel och anknytning inom behandlingsarbete som positiv, där många lyfter att det är 

fördelaktigt och i många fall nödvändigt för att kunna bedriva ett sådant arbete.  

 

Att definiera vad samspel och anknytning är har för många av intervjupersonerna varit svårt då 

de menar att dessa begrepp är väldigt breda och därmed innefattar ett flertal olika delar. Utifrån 

vår analys uppmärksammar vi dock att majoriteten fokuserar på det emotionella föräldraskapet 

när de beskriver samspel och anknytning. Flertalet av intervjupersonerna beskriver att de främst 

fokuserar på hur samspelet fungerar och kan förbättras, vilket de i sin tur menar kan påverka 

barnets anknytningsmönster. Detta då de menar att deras kunskap kring anknytning och olika 

anknytningsmönster inte är tillräcklig för att de ska kunna göra en bedömning av dessa. 

Intervjupersonerna redogör även för det faktum att de inte väljer att använda sig av begreppet 

anknytning utan att de snarare använder begreppet samspel och även relation när de samtalar 

med familjer. När de vidare definierar samspelet, lyfter de bland annat vikten av att 

omsorgsgivare sätter ord på och hjälper reglera barnets känslor, samt hur de möter upp barnet i 

olika känslor. Likt beskrivet i analysen kan en anpassning av språket å ena sidan vara uttryck 

för de maktskillnader som finns mellan professionell och klient och å andra sidan kan det vara 

ett sätt att skapa allians med familjen. 

  

En stor utmaning som intervjupersonerna belyser är arbetet med det emotionella föräldraskapet 

där samspelet är av stor betydelse, då de menar att det funktionella föräldraskapet ofta går att 

förändra och underlätta genom andra insatser. Vidare menar intervjupersonerna att en utmaning 

är att sådant arbete tar tid då de först behöver bygga upp en relation och ett förtroende med 

familjen för att kunna få till en förändringsprocess. Ytterligare en utmaning de beskriver är att 

förändringsprocessen ofta kan ta tid då dessa mönster kan vara djupt rotade i hela 
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familjesystemet, vilket då kan bli utmanande för socialarbetaren som ofta har ett krav på 

effektivitet i sitt arbete. Trots att detta arbete kräver tid och kan vara svårt för omsorgsgivare 

att förändra, menar intervjupersonerna att samspels- och anknytningsarbete i många fall är 

grundläggande för barns utveckling och därför nödvändigt att arbeta med.  

 

Att kunna bedriva behandlingsarbete med fokus på samspel och anknytning kräver således att 

socialarbetarna har god kunskap och kompetens kring vilken påverkan dessa delar har för bland 

annat barns emotionella utveckling, samt vad som kan behöva för att få till en förändring. 

Intervjupersonerna poängterar att trots att samspels- och anknytningsmönster ofta är djupt 

rotade så går det alltid att förändra, det krävs dock ett stort engagemang. Vidare menar de att 

de inte endast behöver ha gedigen kunskap för att utföra arbetet utan att det också krävs ett stort 

stöd från teamledare och chefer både i vilken utbildning de ges samt i det vardagliga arbetet. 

Då det bland annat framkommer i tidigare forskning att det finns ett flertal olika metoder att 

använda sig av i arbetet med samspel och anknytning torde det kunna bidra till att 

socialarbetarnas handlingsutrymme vidgas. Trots detta ser vi att intervjupersonerna ändock 

efterfrågar fler riktlinjer i denna typ av behandlingsarbete vilket indikerar på att det inte enbart 

kan vara effektivt att ha en specifik metod att utgå ifrån, utan att det krävs mer generella 

riktlinjer för hur arbetet ska utformas och utföras.  

 

 

Likt beskrivet ovan varierar utbildningserfarenheterna mellan socialarbetarna och följaktligen 

vilken typ av kunskap de besitter kring samspel och anknytning i behandlingsarbete. Bland 

annat har vissa av intervjupersonernas fått utbildning i specifika samspels- och 

anknytningsbaserade arbetsmetoder, såsom MAFI och Marte meo, medan andra har fått 

utbildning i manualbaserade metoder såsom PYC och KOMET. Andra beskriver hur de 

antingen via arbetet eller på eget bevåg har utbildning kopplat till systemteori i form av 

exempelvis steg 1-utbildning. Alla uttrycker att deras utbildningar har bidragit till att deras 

kunskap om samspel och anknytning har ökat, dock menar flertalet att även deras egen 

erfarenhet har haft stor betydelse för vilken förståelse de har. Trots att vilken typ/form av 

utbildning de har varierar, förväntas alla kunna utföra sådant arbete då det är en stor del av den 

behandling som socialtjänstens öppenvård erbjuder.  

Studien i ljuset av tidigare forskning 
Under studiens gång har vi funnit ett relativt stort utbud av tidigare forskning kopplat till socialt 

arbete men också till användningen av samspel och anknytning inom familjebehandling i både 

psykiatrin och det sociala arbetet. Forskarna verkar dock inte vara samstämmiga, eftersom vissa 

anser att det inte finns tillräckligt med evidens för redan etablerade behandlingsmetoder medan 

andra redogör för att det finns en kunskapsbrist och avsaknad av riktlinjer för hur dessa ska 

användas i det praktiska arbetet (jfr. Mercer, 2015:386 & Allen, 2011:14f). Som framkommer 

av vår analys uppger majoriteten av intervjupersonerna att de inte anser att det finns några 

tydliga riktlinjer för hur behandlingsarbetet med samspel och anknytning ska bedrivas. Detta 

kan kopplas till det Allen (2011) beskriver där han menar att anknytningsbaserade metoder ofta 

feltolkas och på grund av detta ibland används på ett sätt som inte främjar anknytningen. Utifrån 
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vår analys framkommer det att flera av socialarbetarna anser att de inte har tydliga riktlinjer för 

hur de ska arbeta med samspel och anknytning, vilket således skulle kunna innebära att deras 

arbetsmetoder inte främjar anknytningen och samspelet inom familjerna. Allen (2011) menar 

vidare att den forskning som ligger till grund för flera anknytningsbaserade metoder utgår från 

forskning kring spädbarn och/eller yngre barn, trots detta används de även till äldre barn i 

skolålder. I vårt resultat uppgav intervjupersonerna ingen begränsning i användandet av de 

anknytningsbaserade metoderna utan de lägger större vikt vid att arbetet är väldigt komplext 

och att de därav ständigt behöver uppdatera sin kunskap om samspel och anknytning för att 

kunna utföra ett gediget arbete.  

 

Vid implementering av olika samspels- och anknytningsbaserade metoder menar bland annat 

Nielsen m.fl. (2020:2) att det organisatoriska stödet är en avgörande faktor för hur framgångsrik 

eller misslyckad implementeringen av metoden blir. Detta är något som tydligt åskådliggjorts i 

våra resultat där samtliga lyft betydelsen av att ha både teamledare och chefer med kunskap 

inom dessa områden och där de är engagerade i detta arbete. Flera menar att denna typ av 

behandlingsarbete inte hade getts samma utrymme om det inte vore för deras chefers och 

teamledares uppmuntran. Dock kan detta bli problematiskt då flertalet av intervjupersonerna 

beskriver en avsaknad av riktlinjer för hur de i praktiken ska arbeta med det, något som i sin tur 

leder till att varje enskild socialarbetare själv bestämmer hur arbetet ska utformas och bedrivas. 

Utformningen av behandlingen baseras således på den kunskap de professionella besitter, vilket 

alltså kan variera. 

 

I den tidigare forskningen har det lagts ett stort fokus på bristen på kunskap om anknytning och 

samspelets påverkan på barns utveckling. Bland annat McMahon m.fl. (2017) och Ross m.fl. 

(2009) poängterar att det ofta är socialarbetares brist på kunskap inom dessa områden som 

försvårar implementeringen av sådana behandlingsmetoder. I vår studie har vi dock funnit att 

socialarbetarna själva inte anser att de har en brist på kunskap utan att de snarare lägger vikt 

vid avsaknaden av riktlinjer för hur arbetet ska utföras. Med grund i detta kan denna studie 

bidra till forskningsfältet genom att det utöver forskning kring bristen på kunskap om 

anknytning och samspel, behövs mer forskning kring hur behandlingsarbetet inom 

socialtjänsten ska utformas. Socialarbetarna i vår studie uttrycker att det saknas riktlinjer för 

hur och när olika behandlingsmetoder ska användas, speciellt i arbetet med samspel och 

anknytning. Då det inte finns tydliga riktlinjer för hur arbetet ska utföras blir det även svårt att 

senare utvärdera om insatserna bidrar till en positiv förändring eller om familjens gamla 

mönster består. Utifrån detta bidrar vår studie med en indikation på vad socialarbetare inom 

socialtjänstens familjebehandling efterfrågar, vilket således kan vara en grund för vidare 

forskning att undersöka och utveckla.  

Teoridiskussion i relation till analys 
I den tidigare forskningen fann vi att många av författarna använde sig av anknytningsteorin 

som utgångspunkt för sin analys. Då anknytningsteorin ämnar förklara olika beteendemönster 

anser vi att denna teori inte var lämplig att tillämpa i vår analys där vi snarare ämnar undersöka 

socialarbetares upplevelser av arbetet med anknytning och samspel i familjebehandling. Om vi 
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istället ämnat att undersöka hur anknytningsmönster påverkar barns utveckling hade 

anknytningsteorin varit användbar. Kunskap kring teorin är dock relevant för att förstå varför 

man överhuvudtaget arbetar med anknytning och samspel inom socialtjänstens öppenvård. Den 

bidrar dock inte till en djupare förståelse kring socialarbetarnas erfarenheter av detta arbete 

samt vilka utmaningar de upplever i samband med detta. Vidare ville vi använda oss av en teori 

där anknytning och samspel är centrala begrepp och då vi utifrån vår förförståelse har kännedom 

om socialtjänstens verksamheter där man ofta arbetar med och utifrån system och systemteori, 

valde vi i ett inledande skede denna teori. Under arbetets gång fann vi bland annat att 

systemteorin gav oss en djupare förståelse för hur socialarbetare kan arbeta med olika system 

och varför detta ofta är gynnsamt för klienterna samt hur det, likt hermeneutiken, är 

betydelsefullt att ha förståelse för hur olika delar påverkar helheten och vice versa.  

 

Trots att systemteorin gav oss en bättre förförståelse för varför socialarbetare inom anknytning- 

och samspelsbehandling arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, gav den oss inte en 

djupare förståelse kring deras inställning till och erfarenhet av behandling med inslag av 

samspel och anknytning. För att kunna analysera vårt empiriska resultat behövde vi finna en 

teori vilken gav oss möjlighet att utforska och besvara vårt syfte med fokus på just 

socialarbetarna, därför valde vi att ta in gräsrotsbyråkrati med fokus på begreppen 

handlingsutrymme och maktutövning. Genom att utgå från Lipskys gräsrotsbyråkrati i vår 

analys har vi kunnat få en bättre förståelse för hur den enskilde socialarbetarens inställning till 

dessa begrepp påverkas av bland annat vilket handlingsutrymme hen har, det organisatoriska 

stödets inverkan samt vilken förkunskap de besitter. Vidare har denna teori och dessa begrepp 

påverkat analysen av våra resultat då de gett oss möjlighet att förstå hur socialarbetarnas 

inställning till samspel och anknytning påverkar hur sådant behandlingsarbete tar form i 

praktiken, något som systemteori inte hade kunnat bidra till. Exempelvis lyfte flera av 

intervjupersonerna betydelsen av att ha ett organisatoriskt stöd där de ges möjlighet att dels 

inhämta kunskap och dels ges utrymme att arbeta med samspel och anknytning i praktiken, 

något som även Lipsky (2018:40ff) nämner som betydelsefullt.   

 

Då syftet och frågeställningarna för denna studie tar fokus på socialarbetarnas upplevelser 

möjliggjorde gräsrotsbyråkrati för ett sådant perspektiv i analysen. Systemteorin bidrog till att 

vår kunskap om hur anknytning och samspel kan användas i det praktiska behandlingsarbetet, 

något som även intervjupersonerna lyfte som nödvändig utgångspunkt i sådant arbete. Både 

systemteori och gräsrotsbyråkrati tillförde således kunskap och perspektiv vilka var användbara 

i olika delar av studien, där vi genom gräsrotsbyråkrati kunde fokusera analysen på 

socialarbetarnas perspektiv. 

Metoddiskussion 
En diskussion kring varför vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod för denna 

studie har förts under tidigare avsnitt, nedan kommer därav en diskussion av hur resultatet i 

studien kan ha påverkats av bland annat metoden.  
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Vid användning av intervjuer är det viktigt att intervjupersonerna känner ett förtroende för oss 

som intervjuar (Bryman & Nilsson, 2018:243f) och att vi kommer att använda materialet till 

studiens syfte utan att förvränga innebörden i deras svar. Då vi haft ett bekvämlighetsurval där 

vi är bekanta med intervjupersonerna sedan tidigare kan detta å ena sidan ha bidragit till att de 

känt ett förtroende för oss och att de därav kunnat vara öppna och ärliga i intervjuerna. Urvalet 

kan dock också ha påverkat resultatet genom att intervjupersonerna ibland inte varit lika 

utförliga i sina svar då de antagit att vi redan har en förkunskap kring vissa ämnen. Detta har vi 

dock försökt undvika genom att ställa följdfrågor där vi bett dem utveckla sina svar för att få 

en mer detaljerad bild av deras subjektiva uppfattning. Å andra sidan kan det faktum att vi är 

bekanta med intervjupersonerna bidragit till de varit måna om att uttala sig så korrekt som 

möjligt och framställa sig själv och verksamheterna de representerar i positiv dager, något som 

i sin tur kan ha påverkat resultatet. Efter första genomförda intervjun uppmärksammade vi att 

frågorna kopplade till systemteori i vår intervjuguide var svårtolkade och därmed valde vi att 

omformulera dessa frågor samt bryta ner dem i mindre delfrågor till kommande intervjuer. 

Detta är något som hade kunnat påverkat det slutliga resultatet om det inte åtgärdats.  

 

Vi har i denna studie haft en abduktiv ansats där vi i vår analys både valt teman utifrån vårt 

material och resultat samt utifrån vår teoretiska utgångspunkt. Detta har möjliggjort att vi 

kunnat få en djupare förståelse för socialarbetarnas inställning till och erfarenhet av samspel 

och anknytning i behandlingsarbete då vi inte varit begränsade av enbart ett perspektiv. En 

abduktiv ansats har således bidragit till att vi både kunna analysera våra resultat utifrån de teman 

intervjupersonerna lyft som relevanta samt utifrån vår teoretiska förförståelse av 

gräsrotsbyråkrati. Då vi i början av studien tänkt ha en deduktiv ansats där vi enbart tänkt 

analysera våra resultat utifrån vår teoretiska utgångspunkt hade resultatet sett annorlunda ut då 

vi hade kunnat missa teman som intervjupersonerna lyft som viktiga. Genom att vi istället valde 

att ha en abduktiv ansats har vi kunnat få en mer nyanserad och djupare förståelse av 

socialarbetarnas egna upplevelser och erfarenheter.  

 

Studiens resultat har vidare påverkats av att vi även haft en hermeneutisk ansats. Genom att vi 

analyserat vårt empiriska material i delar för att sedan koppla till en större helhet har vi kunnat 

få en bättre förståelse för de enskilda socialarbetarnas inställning och erfarenhet av samspel och 

anknytning men även av verksamheter och socialtjänsten i stort. Denna ansats har bidragit till 

att vi kunnat få en djupare förståelse för hur verksamheters och organisationers riktlinjer 

påverkar den enskilda professionella i hennes vardagliga arbete med samspel och anknytning. 

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
I resultatet av denna studie har vi funnit flera intressanta aspekter rörande behandlingsarbete 

med samspel och anknytning, där några av dessa är av större intresse för vidare forskning inom 

socialt arbete. En viktig aspekt vi funnit utifrån våra resultat är att samtliga intervjupersoner 

uttrycker en avsaknad av konkreta riktlinjer för hur de i praktiken ska arbeta med samspel och 

anknytning inom socialtjänstens öppenvård. Utifrån detta drar vi slutsatsen att det i dagsläget 

behövs mer forskning kring hur det praktiska arbetet för socialarbetare ska utföras, dels för att 

familjer ska få likvärdig behandling och dels för att arbetet ska vara verkningsfullt. Vidare 
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indikerar resultaten på att det även behövs verksamhetsutvecklingsa där socialarbetarna får 

tillgång till tydligare riktlinjer för hur de ska utföra och utforma arbetet.  

 

Likt beskrivet tidigare är det sociala arbetet ett mycket brett och komplext arbete där samspels- 

och anknytningsbehandling är en del av detta och där socialarbetare behöver kombinera teori 

och forskning i det praktiska arbetet (Wilkins, 2016:70). Vidare menar den forskning vi har 

funnit att det finns en kunskapsbrist hos socialarbetare vad gäller samspel och anknytning (jfr 

McMahon m.fl., 2017:658, Ross m.fl., 2009:1008), vilket inte skildras lika tydligt i våra 

resultat. Intervjupersonerna har snarare reflekterat kring det organisatoriska stödet och lyft fram 

detta som ett av de viktigaste utvecklingsområdena vad gäller utformningen och utförandet av 

behandlingsarbetet. Detta visar på komplexiteten i arbetet där det behövs mer forskning om 

vilken kunskap socialarbetare behöver besitta. Vidare krävs även mer forskning på hur de i 

praktiken ska arbeta med samspel och anknytning på ett effektfullt sätt, där enhetliga riktlinjer 

för arbetet tydliggörs för att familjer ska erbjudas likvärdig behandling. 
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV  

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen, 

Socionomprogrammet 

Till:  

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I 

examensarbetet undersöker vi socialarbetares inställning till och erfarenheter av anknytning och 

samspel i behandlingsarbete med barn och familjer. Detta gör vi genom att intervjua 

familjebehandlare med erfarenhet av socialtjänstens öppenvårdsinsatser. Varje intervju 

kommer pågå i ungefär 45-60 minuter och de kommer i första hand att genomföras digitalt. 

Du tillfrågas därför som familjebehandlare på X i X kommun om du vill delta i denna studie 

med en intervju. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 

kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. De 

inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte går 

att härleda till intervjupersonerna. 

  

Ort och datum:  

Med vänliga hälsningar, 

Alva Öberg & Edita Kurbegovic 

Socionomstudent, Socionomstudent 

Telefon Alva: 0733768602 

Telefon Edita: 0707755170 

E-post Alva: alvaoberg96@gmail.com 

E-post Edita: edita.kurbegovic@hotmail.se 

Handledare: 

Stina Fernqvist 

E-post: stina.fernqvist@soc.uu.se 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE  

Intervjuguide C-uppsats  

 

Frågeformulär  

 

● Du får gärna börja med att berätta lite om dig själv, vad du har för grundutbildning och 

har du någon/några vidareutbildningar, fristående eller genom arbete.  

 

● Skulle du kunna beskriva lite av dina huvudsakliga arbetsuppgifter och vilka 

målgrupper du främst arbetar med?  

 

● Har du fått någon utbildning angående behandlingsarbete med anknytning och 

samspel?  

○ Om ja, vilken typ av utbildning och var den via ditt arbete eller har du själv 

valt att gå en sådan utbildning?  

○ Hur har den utbildningen påverkat ditt arbete med familjebehandling?  

 

● Upplever du att chefer (organisationen) uppmuntrar till samspel och anknytning i 

behandlingsarbete? 

 

○ Finns det riktlinjer för hur du/ni ska arbete med detta?  

○ Upplever du att du får stöd i arbetet med anknytning och samspel från chefer 

och teamledare?  

○ Hur påverkar deras stöd ditt/detta arbete? 

○ Hur upplever du stödet från teamledare och chefer vid implementering av 

utbildningar kopplade till samspel och anknytning? (organisatoriska stödet) 

 

● Hur skulle du definiera begreppen “samspel” och “anknytning” inom 

familjebehandling?  

 

● Upplever du din utbildning och erfarenhet som tillräcklig för att kunna arbeta med 

samspel och anknytning inom familjebehandling?  

- från novis till expert - uppsats   Tips  

 

 

● När du arbetar med samspels- eller anknytningsinterventioner i en familj, pratar du då 

med familjen om dessa begrepp? 

○ På vilket sätt pratar du med familjen om dessa begrepp?  
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● Vilka upplever du är de mest vanliga reaktionerna när man pratar om anknytning och 

samspel med föräldrar?  

○ Hur upplever du att föräldrarna reagerar när man uttrycker att 

anknytningen/samspelet fungerar mindre bra?  

 

● Vilka är de främsta utmaningar du upplever med just familjebehandling? 

○ Vilka är de främsta utmaningarna du upplever i samspels- och 

anknytningsarbetet inom familjebehandling? 

○ Hur möter du dessa svårigheter? 

 

● Vad är det bästa med att arbeta med familjebehandling? 

 

 

● Anser du att det är fördelaktigt och/eller viktigt att arbeta med samspel och anknytning 

inom socialtjänstens familjebehandling?  

○ Vad/varför är det i sådana fall som är fördelaktig och/eller viktigt? 

 

Vi introducerar kort systemteori och frågar om de anser att de jobbar utifrån systemteori. 

● Vilka utmaningar och/eller fördelar ser du med att arbeta utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv? 

● Vilka fördelar ser du med att arbete utifrån ett systemteoretiskt perspektiv?  

○ Hur påverkas ditt arbete med anknytning- och samspelsinterventioner av att 

arbeta utifrån systemteori?  

○ Vilka system arbetar du främst med? Har hon ju typ svarat på  

 

 

Är det något ni vill tillägga?   

 


