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Sammanfattning  
Den här studien syftar till att förstå hur föräldrar/familjehemsföräldrar, till barn som utsatts för sexuella 

övergrepp, upplever den behandling som de själva har fått. Nio föräldrar/familjehemsföräldrar har 

intervjuats för att besvara studiens frågeställning. Informanterna var föräldrar/familjehemsföräldrar som 

avslutat sin behandling på BUP Elefanten under år 2005 eller 2006. De hade medverkat vid minst fem samtal 

och var själva inte förövare.  

 

Intervjuerna analyserades utifrån en tolkande fenomenologisk analys (IPA). Bearbetningen resulterade i sju 

teman: tillgänglighet, helhetssyn, känslor, föräldrarollen, personlig hjälp, behandlaren och avslut. En viktig 

slutsats är att informanterna upplever att behandlaren är en mycket viktig komponent i behandlingen och 

att denne bland annat får dem att känna sig mindre ensamma. En annan viktig slutsats är informanternas 

upplevelse av att de i behandlingen får möjlighet att konfronteras med och samtala om de starka känslor 

som det sexuella övergreppet kan väcka. Under behandlingen ges de dessutom en bättre förståelse för 

barnets känslor. Ytterligare en viktig slutsats är att informanterna är osäkra på hur de ska agera som 

föräldrar och att det är väldigt betydelsefullt för dem att få råd omkring detta och att de även ges bekräftelse 

i att de gör rätt som föräldrar. 
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Sammanfattning 
 
Den här studien syftar till att förstå hur föräldrar/familjehemsföräldrar, till barn 
som utsatts för sexuella övergrepp, upplever den behandling som de själva har 
fått. Nio föräldrar/familjehemsföräldrar har intervjuats för att besvara studiens 
frågeställning. Informanterna var föräldrar/familjehemsföräldrar som avslutat 
sin behandling på BUP Elefanten under år 2005 eller 2006. De hade medverkat 
vid minst fem samtal och var själva inte förövare.  
 
Intervjuerna analyserades utifrån en tolkande fenomenologisk analys (IPA). 
Bearbetningen resulterade i sju teman: tillgänglighet, helhetssyn, känslor, 
föräldrarollen, personlig hjälp, behandlaren och avslut. En viktig slutsats är att 
informanterna upplever att behandlaren är en mycket viktig komponent i 
behandlingen och att denne bland annat får dem att känna sig mindre ensamma. 
En annan viktig slutsats är informanternas upplevelse av att de i behandlingen 
får möjlighet att konfronteras med och samtala om de starka känslor som det 
sexuella övergreppet kan väcka. Under behandlingen ges de dessutom en bättre 
förståelse för barnets känslor. Ytterligare en viktig slutsats är att informanterna 
är osäkra på hur de ska agera som föräldrar och att det är väldigt betydelsefullt 
för dem att få råd omkring detta och att de även ges bekräftelse i att de gör rätt 
som föräldrar. 
 



 
 

Förord 
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FÖRÄLDRABEHANDLING EFTER SEXUELLA ÖVERGREPP 
MOT BARN 

- En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av den behandling de fått 
 
 
 
Författaren till denna uppsats har under hela utbildningen på 
psykologprogrammet vid Linköpings universitet varit intresserad av 
psykoterapeutiskt arbete med barn och ungdomar samt deras föräldrar. När 
förfrågan kom att genomföra en studie inom ramen för ett nationellt projekt med 
uppdrag att förbättra vården vid sexuella övergrepp mot barn i Sverige 
(Socialstyrelsen, n.d.) kände författaren därmed att det skulle vara intressant att 
skriva sin examensuppsats inom detta område. 
 

Historik 
Begreppet sexuella övergrepp är relativt nytt (Back, 2002). Tidigare fanns 
begreppet blodsskam vilket innebar att förövaren som utförde det sexuella 
övergreppet och offret var släkt med varandra. Från 1500-talet fram till 1700-
talet kunde både förövare och offer dömas till dödsstraff för blodsskam eftersom 
bägge ansågs vara skyldiga till handlingen. Ända fram till 1930 kunde även den 
som utsatts straffas om denne hade uppnått straffmyndig ålder. Inte förrän 1965 
togs det i lagstiftningen in en formulering kring skyddet för offret. Ett ökat 
skydd för barn och ungdomar uppkom i och med lagstiftningen 1984 (Back, 
2002).  
 
Under 1980-talet låg fokus på sexualbrott mot barn inom familjen 
(Sexualbrottskommittén, 2001). Förekomsten av sexuella övergrepp 
diskuterades då i massmedia på ett helt annat sätt än tidigare (Back, 2002). 
Under 1990-talet utvidgades den allmänna debatten om sexuella övergrepp mot 
barn till att gälla även sexuella övergrepp utanför familjen 
(Sexualbrottskommittén, 2001) och förekomsten av barnpornografi 
uppmärksammades. Ett flertal fall av övergrepp på daghem ledde till att de som 
idag söker anställning inom barnomsorgen måste uppvisa utdrag ur 
kriminalregistret för att visa att de inte dömts för sexualbrott mot barn (Back, 
2002). På senare år har i massmedia pedofili och pedofila brott 
uppmärksammats betydligt mer än tidigare, vilket kan ha bidragit till att 
benägenheten att anmäla sexuella brott mot barn som skett utanför familjen har 
ökat (Sexualbrottskommittén, 2001). Sedan april 2005 gäller en ny 
sexualbrottslagstiftning. Lagen innebär exempelvis att en person som genomfört 
en våldtäkt eller en annan allvarligt kränkande sexuell handling mot barn kan 
dömas även om inte våld eller hot har använts. Enligt en ny bestämmelse i lagen 
kan en person straffas om denne genomfört andra sexuella handlingar mot ett 
barn än de som avses i straffbestämmelserna gällande våldtäkt och sexuellt 
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utnyttjande. Det kan till exempel vara att flyktigt röra ett barns könsorgan 
(Justitiedepartementet, 2005). 

 
Förekomst 

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik från Sverige år 2006 anmäldes totalt 
3671 sexualbrott mot personer under 15 år. Av dessa var 1134 våldtäktsbrott, 
1041 sexuellt tvång eller utnyttjande, 1428 annat sexuellt ofredande, 22 
utnyttjande av barn för sexuell posering samt 46 köp av sexuell handling av barn 
(Brottförebyggande rådet, n.d.). Sexualbrott har ett mycket stort mörkertal, 
särskilt när offer och gärningsman är bekanta med varandra. Mörkertalet är 
dessutom generellt större om offret är ett barn (Martens, 2004; 
Sexualbrottskommittén, 2001). Offerundersökningar har visat att mellan fem 
och tio procent av dem som uppger att de har utsatts för brott har anmält 
händelsen till polisen (Sexualbrottskommittén, 2001). När det gäller sexualbrott 
mot barn styrs mörkertalet av i hur hög grad barnet kan berätta vad det har blivit 
utsatt för, i vilken mån det blir trott samt om de personer som får barnets 
förtroende beslutar att polisanmäla det inträffade. Barn kan oftast inte själva 
anmäla brottet till polisen (Martens, 2004). Enligt Svedin (2002) visar 
undersökningar att mindre än hälften av alla offer berättar om händelsen i nära 
samband med övergreppet medan en stor andel inte avslöjar något förrän de 
exempelvis deltar i en forskningsstudie. 
 

Tidigare forskning 
 

När ett barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp utlöses ofta kriser hos både 
barnet och familjen. Det kan ta olika lång tid att komma igenom krisen för 
familjen och för den som har blivit utnyttjad. Både barnet och familjen bör så 
tidigt som möjligt efter avslöjandet om sexuella övergrepp erbjudas 
krisbearbetning och stöttning. Vid tidig intervention kan de hantera krisen bättre 
och därmed kan det undvikas att krisen permanentas (Back & Nilsson, 2002).  
 
Dyb, Holen, Steinberg, Rodriguez och Pynoos, (2003) har i en studie intervjuat 
föräldrar, vars barn utsatts för sexuella övergrepp inom barnomsorgen, om 
stressfyllda livshändelser. Deras studie visar att efter avslöjandet att ett barn har 
blivit utsatt för sexuella övergrepp kan många familjer genomgå stora 
livsförändringar. Nästan hälften av de intervjuade familjerna flyttade till andra 
orter och över 80 % upplevde stora förändringar i dagliga aktiviteter, såsom att 
ta ledigt från arbetet samt byte av vänner. Dessa livsförändringar komplicerar 
familjens förmåga att återhämta sig från händelsen och kan öka familjens ångest 
och oro (Dyb et al., 2003).  
 
Att få reda på att ens barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp beskrivs som 
en oväntad och förvirrande händelse (Elliott & Carnes, 2001). Grosz, Kempe 
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och Kelly (2000) har i sin studie undersökt 246 barn och deras föräldrar som 
under åren 1984-1991 genomgått ett program för återhämtning efter 
övergreppet. Många av familjerna hade fungerat bra innan övergreppet och blev 
förkrossade efter avslöjandet om övergreppet. Studien visar att föräldrar efter 
avslöjandet kan uppleva känslor som förnekelse, ilska och sorg. Föräldrar kan 
vara fyllda av ett hat och en ilska gentemot förövaren som är så genomträngande 
att det stör deras hela liv samt påverkar sömn och relationer. Föräldrar kan 
känna mycket skuld och tänka på hur de skulle ha kunnat förhindra övergreppet. 
De kan även ha en känsla av att krisen aldrig kommer att gå över och att 
familjen aldrig kommer att kunna återhämta sig. Både det utsatta barnet och 
föräldrarna kan anklaga sig själva för det sexuella övergreppet. Föräldrarna 
anklagar sig själva för att ha gått till arbetet eller för att ha litat på någon annan 
(Grosz et al., 2000). Manion, McIntyre, Firestone, Ligezinska, Ensom och Wells 
(1996) har i en studie undersökt 66 familjer med barn som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp och jämfört dessa med en matchad kontrollgrupp på 75 
familjer. Studien visar att mödrar till barn som har blivit utsatta upplever sämre 
familjefungerande och känner sig mer misslyckade med sin föräldraroll än 
mödrarna i kontrollgruppen. Hill (2005) beskriver i en översiktsartikel kring 
forskning om icke-förövande föräldrar att fäder har upplevt svårigheter att klara 
av de fysiska och emotionella gränserna till barnet. 
 
Sexuella övergrepp mot barn kan leda till långvariga psykiatriska svårigheter 
(Briere & Elliott; 1994; Nilsson & Svedin, 2002). Briere och Elliott (1994) har 
sammanfattat vad studier med stort antal deltagare om psykologiska och 
interpersonella konsekvenser av sexuella övergrepp. Att som barn bli utsatt för 
sexuella övergrepp har visat sig vara relaterat till en mängd olika symtom och 
beteendestörningar såsom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression, 
aggressivitet, självmordsbenägenhet, droganvändande, dissociation, 
ätstörningar, regressivt beteende, sexualiserat beteende och svårigheter att 
relatera till jämnåriga. Barn som blivit utsatta har även större sannolikhet att 
uppfylla kriterierna för olika ångestsyndrom som generaliserad ångest, social 
ångest, fobi, paniksyndrom och tvångssyndrom än barn som inte utsatts (Briere 
& Elliott, 1994). Sexualiserat beteende och PTSD är de två symtom som i 
jämförelser mellan barn som blivit sexuellt utnyttjade och barn- och 
ungdomspsykiatriska patienter som inte blivit sexuellt utnyttjade visat sig vara 
mycket vanligare bland sexuellt utnyttjade barn (Nilsson & Svedin, 2002). 
Briere och Elliott (1994) betonar dock att även om de som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp som grupp tenderar att ha mer problem än de som inte har 
blivit utsatta så finns det ingen enda universell effekt av sexuella övergrepp. Det 
är inte heller någon självklarhet att en person kommer att utveckla några 
problem efter övergreppet (Briere & Elliott, 1994). 
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PTSD kan även utlösas av att höra om att en familjemedlem eller nära vän har 
blivit utsatt för ett våldsamt övergrepp (Elliott & Carnes, 2001). Studier visar att 
icke-förövande föräldrar till barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp 
upplever symtom som vid PTSD (Dyb et al., 2003; Elliott & Carnes, 2001; Hill, 
2005; Manion et al., 1996).  I Dyb et als. studie (2003) rapporterade en tredjedel 
av föräldrarna symtom på PTSD och Manion et al.s studie (1996) visar att 
föräldrar kan uppleva sekundär traumatisering efter avslöjandet att deras barn 
utsatts för sexuella övergrepp. Symtom på PTSD hos föräldrar kan kvarstå i 
flera år efter avslöjandet (Dyb et al., 2003; Elliott & Carnes, 2001).  
 
Det är viktigt att uppmärksamma att föräldrarna själva kan uppleva en hög grad 
av oro och ångest. Flera studier har visat att föräldrar upplever höga nivåer av 
emotionell oro/ångest efter avslöjandet att deras barn blivit utsatt (Deblinger & 
Heflin, 1996; Dyb et al., 2003; Elliott & Carnes; Hill, 2005; Manion et al., 
1996). Lewin och Bergin (2001) har i en studie jämfört mödrar till barn som 
utsatts för sexuella övergrepp med en matchad kontrollgrupp för att bland annat 
se om dessa grupper skiljer sig åt när det gäller depression och ångest. De fann 
att mödrar till barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp uppvisar högre 
nivåer av depression och ångest än mödrar till barn som inte har blivit utsatta 
(Lewin & Bergin, 2001). 
 
Forskning visar att barnets återhämtning påverkas av det stöd barnet får från sina 
föräldrar (Back & Nilsson, 2002; Deblinger & Heflin, 1996, Elliott & Carnes, 
2001; Grosz et al., 2000; Hill, 2005). Flera forskare hävdar till och med att 
föräldrastöd kan vara den mest inflytelserika faktorn i barnets återhämtning 
(Deblinger & Hope, 1996; Elliott & Carnes, 2001; Hill, 2005). Cohen och 
Mannarino (2000) har undersökt vilka faktorer som förutsäger behandlingsutfall 
hos sexuellt utsatta barn mellan åldrarna 7 till 14 år. Studien visar att barnets 
ångestnivå påverkas av vilket stöd barnet får från sina föräldrar (Cohen & 
Mannarino, 2000). Den oro som föräldrarna själva känner kan störa deras 
förmåga att vara lyhörda för barnets behov då avslöjandet sker. Belägg finns för 
att föräldrarnas oro är sammankopplat med sämre återhämtning hos barn som 
blivit utsatta för sexuella övergrepp (Deblinger et al., 2001; Elliott & Carnes, 
2001; Hill, 2005). Detta innebär att för att barnet ska få möjlighet att återhämta 
sig på bästa sätt behöver föräldrarna hjälp att handskas med sin egen oro och få 
råd i hur de ska hjälpa barnet att handskas med de traumatiska effekter som ett 
sexuellt övergrepp ger (Deblinger & Heflin, 1996; Grosz et al., 2000; Hill, 
2005). En studie av Jinich och Litrownik (1999) som undersöker föräldrars 
upplevelse av en videointervention, med syfte att öka deras färdigheter och 
kunskaper kring hur de ska hantera sina barn som blivit utsatta, visar att 
föräldrar tycks uppskatta allt stöd de kan få som hjälper dem att bättre stötta sina 
barn. 
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I Grosz et al.s studie (2000) framkommer att många föräldrar inte vet vad de ska 
göra för att hjälpa sina barn. Hill (2006) baserar sin artikel på sin egen 
erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med barn som har blivit utsatta för 
sexuella övergrepp samt deras föräldrar. Författaren menar att föräldrar kan 
känna sig osäkra på hur de ska hjälpa sina barn efter att barnet blivit utsatt för ett 
sexuellt övergrepp. De kan ha förlorat sitt självförtroende i viktiga delar av 
föräldraskapet; att svara på barnets oro och ångest samt att sätta gränser i 
beteendet. Föräldrar vet inte vad de ska göra eller säga när barnet uttrycker svåra 
känslor om övergreppet. Föräldern kan finna det svårt att hålla barnets starka 
känslor eftersom föräldern själv har svårt att hålla sina egna känslor (Hill, 2006).  
 
Socialt stöd åt föräldrarna själva har visat sig vara viktigt för att handskas med 
den stress som uppkommer vid sexuella övergrepp. Studier visar att föräldrar 
som upplever mindre socialt stöd är mer bedrövade och mindre stödjande mot 
sina barn. Det är även mindre sannolikt att deras barn drar nytta av behandling 
och det är mer sannolikt att de får sina barn placerade i familjehem. Föräldrarna 
upplever sig dessutom mindre nöjda med sin föräldraroll (Elliott & Carnes, 
2001). Som Söderquist (1995) beskriver är sexualitet så utomordentligt 
personligt att vi noga väljer vem vi pratar med detta om. Den sexuella delen i det 
sexuella övergreppet gör att det är svårt att samtala om det som skett. 
 
Behandlare har historiskt sett inte varit särskilt sympatiska emot icke-förövande 
mödrar. Föräldrarna har utmålats som förnekande och som indirekt ansvariga för 
övergreppet på barnet (Deblinger & Heflin, 1996). Även idag får icke-förövande 
föräldrar inte alltid ett så stort stöd själva (Delinger & Heflin, 1996; Hill, 2005). 
Föräldrarnas emotionella reaktioner är ofta något som inte tas upp i behandling 
eftersom fokus tenderar att vara på det utnyttjade barnet (Deblinger & Heflin, 
1996). Detta är beklagansvärt då många tidigare studier har visat att icke-
förövande föräldrars engagemang i behandlingen är en viktig komponent för att 
behandlingen ska vara lyckad. Det är viktigt att terapeuten utvecklar en 
samarbetande relation med barnets föräldrar eftersom detta tycks öka terapins 
effektivitet (Deblinger & Heflin, 1996; Hill, 2005). Deblinger, Stauffer och 
Steer (2001) har jämfört två olika gruppbehandlingar för mödrar, en kognitiv 
beteende behandling och en stödjande behandling. Deras resultat indikerar att 
mödrar som erhållit kognitiv beteendeterapi i grupp har färre störande tankar om 
barnets övergrepp och har lägre nivå av emotionell oro än de mödrar som gick i 
en stödjande grupp. I studien dras slutsatsen att en terapi där föräldrarna får 
möjlighet att samtala om sina barns upplevelse av det sexuella övergreppet med 
andra föräldrar kan vara mycket värdefull eftersom många föräldrar kan känna 
sig obekväma att samtala om detta ämne med sina närmaste vänner och bekanta 
(Deblinger et al., 2001). Trauma fokuserad kognitiv beteendeterapi är en 
behandling som erhållit empiriskt stöd. Ett av de viktigaste inslagen i 
behandlingen är att föräldrarna involveras till så stor del. Fokus i behandlingen 
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ligger på att förbättra relationen mellan föräldern och barnet, förbättra deras 
kommunikation samt öka deras närhet till varandra (Cohen, Mannarino & 
Deblinger, 2006).  
 
Målen med den terapeutiska interventionen är att hjälpa barn och föräldrar att 
lära sig strategier för att skydda sig själva bättre i framtiden (Elliott & Carnes, 
2001; Grosz et al., 2000), samt att minska deras självanklagelser (Grosz et al., 
2000). Föräldrar som upplever hög grad av oro kan ha svårt att ge stöd till sina 
barn och ha svårigheter att fullfölja de interventioner som har utformats för att 
hjälpa deras barn (Elliott & Carnes, 2001). Dessutom kan föräldrarna ha 
begränsade kunskaper om hur de ska bemöta barnet efter avslöjandet och hur de 
ska hantera övergreppsrelaterade svårigheter. De individuella sessionerna med 
föräldrarna ämnar alltså förutom att ge stöd åt föräldrarna även att ge dem 
information och färdigheter om hur de ska handskas med sina egna emotionella 
reaktioner samt barnets svårigheter (Deblinger & Heflin, 1996). Om föräldrarna 
ges mer hjälp för att öka sina egna copingstrategier kan de på ett bättre sätt 
hjälpa sitt barn att handskas mer effektivt med svårigheter som är relaterade till 
övergreppet (Deblinger & Heflin, 1996; Elliott & Carnes, 2001) 
 

Behandling av sexuella övergrepp 
 

På samma sätt som det inom andra former av psykoterapi finns många olika 
behandlingsmodeller finns det även inom terapi för barn som utsatts för sexuella 
övergrepp många olika inriktningar (Svedin, 2000).  
 
Enligt Svedin (2000) har fyra behandlingsmodeller haft mycket stor betydelse, 
både i Sverige och internationellt, för utvecklingen av behandling vid sexuella 
övergrepp mot barn och ungdomar. Dessa kommer att kortfattat beskrivas 
nedan. 
 

Child sexual abuse treatment program of Santa Clara County, USA 
Programmet bygger på humanistisk psykologi och målet med behandlingen är 
att främja individens självmedvetenhet och förmåga att styra sitt eget liv samt att 
bli en socialt ansvarstagande samhällsmedborgare. Behandlingen utgår från att 
en människa handlar som hon gör eftersom hon inte ser att det finns några andra 
alternativ. Det är myndigheternas och terapeuternas uppgift att hjälpa individen 
att finna mer funktionella sätt att handla på. Programmet betonar vikten av tidig 
insats i form av omedelbar rådgivning till både barnet och familjen. Det 
övergripandet målet är att resocialisera de familjer som kommer. Detta sker med 
hjälp av terapeuter men även med hjälp av frivilliga och 
självhjälpsverksamheter. Självhjälpsverksamheten, som ses som programmets 
viktigaste del, bygger på att varje familj får en fadder samt medverkar i ett antal 
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gruppverksamheter såsom exempelvis kvinnogrupper, mansgrupper och barn- 
och ungdomsgrupper (Svedin, 2000). 
 

Sex Abuse Project, Ackerman institute for family therapy, USA 
På institutet behandlas sexuella övergrepp som skett inom familjen och 
behandlingen bygger på två teoribildningar inom familjeterapin, nämligen social 
konstruktionism och feminism. I behandlingen integreras individuell-, grupp- 
och familjeterapi. Behandlingen är klientstyrd vilket innebär att den utformas 
utifrån varje enskilt barns unika erfarenhet. Behandlingen utgår från antagandet 
att människor har ”multipla självbilder”, det vill säga en människa har olika 
bilder av sig själv beroende på i vilka relationer och i vilket sammanhang som 
personen ser sig själv. Barnet och familjen får i terapin därför möjlighet att växla 
terapisammanhang för att på så sätt få olika erfarenheter. Exempelvis kan ämnen 
och svårigheter som uppkommer i den individuella terapin föras in i 
familjeterapin för att uppnå ökad förståelse för varje familjemedlems unika 
erfarenheter (Svedin, 2000).  
 

Great Ormond street sexual abuse team, England 
Behandlingen har försökt integrera två inriktningar, familjesystemisk terapi och 
gruppterapi. I familjebehandlingen läggs störst tyngdpunkt på att stärka 
relationen mellan den icke-förövande föräldern/föräldrarna och barnet, att 
förbättra kommunikationen mellan familjemedlemmarna samt att klargöra roller 
och gränser i familjen. Både barn och föräldrar erbjuds gruppbehandling som 
samordnas med familjearbetet (Svedin, 2000). 
 

Confidential doctor center “Kind in nood”, Belgien 
På centret ifrågasätts vilken möjlighet de traditionella juridiska och medicinskt-
psykosociala modellerna har att hjälpa utsatta barn och deras familjer eftersom 
modellerna ses som hämmande och kontrollerande. Vid centret anses det 
centrala problemet i arbetet med utsatta barn vara den dubbla position som 
behandlaren har. Behandlaren anses balansera mellan medkännande och kontroll 
och beroende av det juridiska systemet. Detta skapar en förvirring som kan 
resultera i behandlaren brister i trovärdighet och tillit hos klienten. Behandlingen 
bygger på en försäkran om full konfidentialitet vilket centret menar tillåter 
klienten att uttrycka sina innersta tankar och känslor. Centret utgår från det 
enskilda barnets/familjens behov och arbetet är organiserat kring tre funktioner; 
direkt hjälp till barn och föräldrar, handledning till andra som möter 
barnmisshandel samt prevention (Svedin, 2000). 

 
BUP Elefanten 

I Sverige finns det idag endast tre specialistenheter inom Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) som arbetar med behandling vid sexuella övergrepp 
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mot barn; BUP Elefanten, Linköping; BUP Vasa, Stockholm och BUP 
Alnängen, Örebro.  
 
BUP Elefanten är en av tre dessa specialenheter inom barnpsykiatrin som tar 
emot barn och ungdomar som utsatts för eller som misstänks ha utsatts för 
sexuella övergrepp samt deras familjer för utredning och behandling (Svedin & 
Banck, 2002). Enheten startade 1995 som ett samarbetsprojekt mellan 
Östergötlands läns landsting, Socialstyrelsen, Försäkringskassan i Linköping 
samt Linköpings kommun. Projektet startades med anledning av att det under 
början av 1990-talet skett en ökning av anmälda fall av sexuella övergrepp mot 
barn. Dessa ärenden, som vanligen var mycket komplicerade, utgjorde en stor 
del av det barn- och ungdomspsykiatriska arbetet. Det ansågs därför att det fanns 
ett stort behov av specialisering och metodutveckling för att kunna hjälpa dessa 
barn och familjer på ett bättre sätt (Svedin, 2000).  
 
Behandlingen, som har influerats av ovan beskrivna behandlingsmodeller, har 
en eklektisk prägel och kristeori och traumateori är grundläggande i denna 
modell. På BUP Elefanten betonas att varje individ och familj är unik. Det 
innebär att varje familj som kommer till BUP Elefanten behöver få ett unikt 
bemötande som är speciellt anpassat efter familjemedlemmarna och deras 
behov. Ett sexuellt övergrepp ses som en upplevelse som kan vara mer eller 
mindre traumatisk och som kan leda till både kortvariga och långvariga men. Ett 
antal faktorer antas kunna inverka på hur barnet påverkas av övergreppet. Dessa 
är exempelvis antalet övergrepp, barnets relation till förövaren, under hur lång 
tidsperiod övergreppet pågått samt hur starka egna resurser barnet har (Svedin, 
2000).  
 
På BUP Elefanten anses att hjälpen bör erbjudas i barnvänliga lokaler utanför 
sjukhus för att undvika att övergreppet medikaliseras eller psykiatriseras. 
Föräldrarnas förmåga att ge barnet stöd ses som den viktigaste faktorn för hur 
barnet ska lyckas hantera övergreppet (Svedin, 2000). 
 
Behandlingsprogrammet börjar med inledande krissamtal där hela familjen får 
möjlighet att berätta vad som har hänt och samtala om de tankar och känslor 
som detta har väckt. Inledningsvis träffas barnet och föräldern/föräldrarna 
separat eftersom det är viktigt att de får uttrycka sig utan att behöva ta hänsyn 
till någon annan. Dessutom har deras kris olika innehåll och det kan därmed vara 
olika saker som de vill ta upp. Efter de första samtalen är det viktigt att arbeta 
med att stärka relationen mellan barnet och dennes föräldrar. Det är under dessa 
samtal angeläget att med föräldern ta upp teman kring att se och stödja barnet 
samt att försäkra sig om att barnet får ett fortsatt skydd. Under dessa samtal ges 
även undervisning kring kris och krisreaktioner och hur människor kan reagera 
efter ett trauma. Ett mål med behandlingen är att familjen ska acceptera det som 
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har hänt för att på så sätt kunna gå vidare i livet. För en del familjer är 
krisinsatsen den enda hjälp de behöver medan andra behöver längre behandling 
(Svedin, 2000). Om längre behandling behövs kombineras ofta två eller flera 
behandlingsmodeller eftersom det har visat sig ge god effekt. De 
individualterapeutiska behandlingar som erbjuds är samtalsterapi, lekterapi, Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing, bildterapi och symboldrama. 
Dessutom används familjeterapi eller föräldraterapi, gruppterapi och 
nätverksterapi. Barnet, föräldrar och syskon kan behöva både individuellt stöd 
och familjesamtal. Föräldrabehandlingen kan vara av stödjande eller 
bearbetande karaktär. I traumatiserade familjer kan en tyst överenskommelse ha 
skapats om att inte tala om det som har hänt och fokus för familjeterapin blir 
därför att tydliggöra att det går att prata om det som har hänt och att det i sin tur 
kan leda till ett bättre mående. Det är även av största vikt att öka föräldrarnas 
förmåga att ge omsorg och skydd till barnet (Back & Nilsson, 2002).  
  
BUP Elefanten medverkar i ett större nationellt projekt med uppdrag att 
förbättra vården vid sexuella övergrepp mot barn i Sverige (Socialstyrelsen, 
n.d.). Målsättningen med projektet är att ta fram kvalitetsindikatorer på vad god 
vård är inom området. Som en del i detta arbete ingår att ta reda på olika 
intressenters uppfattning av vad som är god vård. En tidigare examensuppsats 
har fokuserat på sexuellt utnyttjande ungdomars upplevelse av god vård 
(Salovaara och Magnusson, 2007). Föreliggande examensarbete ämnar bidra 
med kunskap till detta nationella projekt och fokus är på 
föräldrar/familjehemsföräldrar, till barn som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp, och deras upplevelse av den behandling de själva har fått. Författaren 
anser att det är ett viktigt område att studera eftersom som tidigare beskrivits 
föräldrar till barn som blivit utsatta fyller en viktig funktion i återhämtningen 
hos deras barn. Föräldrarna själva kan vara uppfyllda av en sådan oro att de har 
svårt att finnas där för att fullt ut kunna stötta sina barn, och föräldrarna kan 
därför själva behöva samtala med en behandlare. 
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Syfte 
 

Syftet med examensarbetet är att förstå hur föräldrar/familjehemsföräldrar, till 
barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp, upplever den behandling som de 
själva har fått på BUP Elefanten. Genom att bidra med denna kunskap är 
förhoppningen att övergripande medverka till att behandlingen, för familjer med 
barn som utsatts för sexuella övergrepp, förbättras. 
 
Studiens frågeställning är: Hur upplever föräldrar/familjehemsföräldrar, till barn 
som utsatts för sexuella övergrepp, den behandling som de själva har fått? 
 
För att besvara frågeställningen har författaren intervjuat föräldrar och 
familjehemsföräldrar som har avslutat sin behandling på BUP Elefanten under 
åren 2005 och 2006.  
 

Definitioner 
Enligt Svedin (1999) är den internationellt mest använda definitionen på ett 
sexuellt övergrepp den som Schechter och Roberge formulerade år 1976:  
 

Sexuellt övergrepp definieras som indragandet av beroende och utvecklingsmässigt 
omogna barn i sexuella handlingar som de inte riktigt förstår, som de omöjligen med 
insikt kan ge samtycke till eller som är ett brott mot de sociala normerna för 
rollrelationerna inom familjen. 

 
Det finns åtskilliga definitioner av ordet behandling. Enligt en vid definition av 
Egidius (2002) är behandling ”åtgärder i syfte att åstadkomma eller påskynda 
tillfrisknande, sätta någon i stånd att klara vissa situationer eller upphäva eller 
lindra smärta”.  

 
Östergötlands landsting har en termkatalog, ÖstgötaTerm, där behandling 
definieras som ”aktiv vård med syfte att förebygga, bota, lindra eller 
kompensera för ett eller flera hälsoproblem” (Östgötaterm, n.d.).  
 
När det gäller föräldrabehandling som beskrivits ovan kan behandlingen vara av 
mer stödjande eller bearbetande karaktär (Back & Nilsson, 2002). 
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Metod 
 

Val av metod 
Widerberg (2002) menar att forskaren bör välja metod beroende på vilken 
frågeställning denne vill svara på samt vilket syfte studien har. En kvalitativ 
metod används då syftet med forskningen är att försöka få kunskap om ett 
fenomens mening eller innebörd till skillnad från kvantitativ metod som söker 
efter fenomenets förekomst eller frekvens (Widerberg, 2002).  
 
Eftersom syftet med studien är att förstå hur föräldrar/familjehemsföräldrar 
upplever den behandling de själva har fått när ett barn utsatts för sexuella 
övergrepp anser författaren att det lämpar sig att använda en kvalitativ metod. 
Ett viktigt drag hos den kvalitativa studien är enligt Carlsson (1996) att 
forskaren försöker sätta sig in i det fenomen denne undersöker utifrån 
undersökningsdeltagarnas egna upplevelse. 
 
Den metod som har valts är tolkande fenomenologisk analys (Interpretative 
phenomenological analysis) som nedan förkortas IPA. IPA är en lämplig metod 
när forskaren försöker ta reda på hur individen upplever speciella situationer 
denne konfronterats med (Smith & Osborn, 2003). Metoden har sina rötter i 
fenomenologin och symbolisk interaktionism vilka hävdar att människor inte är 
passiva mottagare av en objektiv verklighet, utan att de snarare tolkar och förstår 
sin värld genom att formulera sina egna biografiska historier i en form som 
skapar mening för dem (Brocki & Wearden, 2006). Metodens fenomenologiska 
ansats innebär att den fokuserar på individens personliga upplevelse av ett 
fenomen i motsats till att försöka producera en objektiv bild av fenomenet 
(Smith & Osborn, 2003). IPA fokuserar på utforskandet av deltagarnas 
upplevelse, förståelse och uppfattning (Brocki & Wearden, 2006).  Målet med 
IPA är således att i detalj utforska hur deltagarna skapar en mening i deras 
personliga och sociala värld. IPA betonar att forskning är en dynamisk process 
där forskaren har en synnerligen aktiv roll. Forskaren försöker komma nära 
informantens personliga värld men kan inte göra detta fullt ut. Informanterna 
försöker skapa mening i sin värld och forskaren försöker skapa mening i 
informanternas försök att skapa mening i sin värld. Det innebär att metoden är 
beroende av forskarens egen föreställning för att skapa mening i de personliga 
världar som studeras. Då målet med IPA är att säga något i detalj om 
uppfattning och förståelse hos en speciell grupp innebär detta att mer generella 
slutsatser ej dras (Chapman & Smith, 2002; Smith & Osborn, 2003). 
 

Urval av informanter 
Inkluderingskriterier för informanterna var att de är föräldrar och 
familjehemsföräldrar som har avslutat sin behandling på BUP Elefanten under år 
2005 eller 2006. Informanterna ska ha närvarat vid minst fem samtal på BUP 
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Elefanten. Dessutom ska de själva inte vara förövare, dvs. de har inte själva 
utnyttjat barnet sexuellt.  
 
Teamassistenten på BUP Elefanten identifierade med hjälp av mottagningens 
register de föräldrar/familjehemsföräldrar som avslutat sin behandling under år 
2005 och år 2006. De behandlare som varit involverade i ärendet tillfrågades för 
att se till att övriga inkluderingskriterier (antal gånger föräldrarna varit där samt 
att de inte var förövare) passade in, då detta inte fanns antecknat i mottagningens 
register. 
 
Förfrågan om att delta i studien skickades per postförsändelse via 
teamassistenten på BUP Elefanten till 36 familjer. Breven som innehöll ett brev 
från författaren (se bilaga 1) och ett följebrev från BUP Elefanten (se bilaga 2) 
informerade om studiens syfte samt innehöll en svarstalong och ett frankerat 
svarskuvert adresserat till författaren. Av de 36 tillfrågade svarade nio stycken 
föräldrar att de var intresserade av att medverka i studien. Två av dessa föräldrar 
kom från samma familj och tre av föräldrarna var familjehemsföräldrar. 
 

Datainsamlingsmetod 
Det mest lämpade sättet att samla in data till en IPA-analys är att använda sig av 
semistrukturerad intervju och därför användes denna intervjuform i studien. Den 
semistrukturerade intervjun tillåter forskaren och informanten att engagera sig i 
en dialog där initiala frågor kan modifieras beroende på hur informanten svarar. 
Forskaren kan dessutom föra in samtalet på intressanta och viktiga områden som 
uppkommer under själva intervjun. I den semistrukturerade intervjun använder 
forskaren sig av en intervjuguide. Intervjuguiden innehåller ett antal 
frågor/områden som kan behandlas under intervjun. Forskaren behöver dock inte 
ta upp alla frågeområden och kan själv välja i vilken ordning denne vill ta upp 
olika ämnen (Chapman & Smith, 2002; Smith & Osborn, 2003). Intervjuguiden 
(se bilaga 3) utformades så öppet som möjligt med enbart ett antal ämnen/teman 
som kunde tas upp under samtalet. I början av intervjun fick deltagarna mer 
information om studien och de fick dessutom svara på en del bakgrunds frågor 
rörande till exempel när de började behandlingen samt hur många samtal de 
närvarat vid. Som tack för sin medverkan fick informanterna varsin biobiljett. 
 
Intervjuerna ägde rum på en ostörd plats som författaren och deltagare 
tillsammans kommit överens om; i två fall på informanternas arbetsplats och i 
övriga fall i grupprum på bibliotek. Intervjuerna varade i mellan 40 och 70 
minuter. 
 

Bearbetning och analys av data 
Samtliga intervjuer spelades in på minidisc och transkriberades ordagrant. 
Dataanalysen följde den modell som beskrivs av Smith och Osborn (2003). En 
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analys enligt IPA kräver en nära interaktion mellan forskaren och texten. 
Forskaren försöker förstå texten samtidigt som denne använder sig av sina egna 
tolkande resurser (Brocki & Wearden, 2006).  
 
Varje enskild transkribering lästes igenom ett antal gånger för att författaren på 
så sätt skulle bli bekant med textens innehåll. Tanken är att varje ny 
genomläsning kan ge upphov till nya insikter. Teman som framträdde i texten 
skrevs ner.  
 
Därefter utforskades om det fanns kopplingar mellan de teman som kommit 
fram, på det sättet kunde vissa teman sammanföras medan andra blev separata 
teman. Under varje tema antecknades eventuella kategorier. Det noterades i 
transkriberingen var varje tema och kategori kunde återfinnas.  
 
Sedan övergick författaren till nästa transkribering och gick igenom samma 
procedur igen. När alla transkriberingar analyserats började författaren samla 
ihop de teman som uppkommit och reducera dem i antal. De teman som behölls 
var de som var synnerligen intressanta eller de teman där transkriberingen var 
särskilt fyllig. Därefter konstruerades en lista med teman och dess kategorier. 
Analysen resulterade i sju teman (Tillgänglighet, Helhetssyn, Känslor, 
Föräldrarollen, Personlig hjälp, Behandlaren och Avslutning) med ett antal 
kategorier. Alla transkriberingar lästes återigen för att se hur de teman som valts 
återfanns i texten. 
 
Det sista steget i analysen innebär att författaren översatte de teman som uppstått 
i språkliga termer för att på så sätt beskriva hur informanterna skapar en mening 
av behandlingen. Varje tema förklaras och illustreras med citat från 
transkriberingen. Författaren har använt sig av rikligt med citat för att på så sätt 
synliggöra informanternas egna språkbruk. Målet med analysen är att se 
konvergens och divergenser i transkriberingen, det vill säga se på vilka sätt 
informanterna är lika och olika varandra. Analysen presenteras i resultatdelen 
och diskuteras i diskussionen. 
 

Etiska överväganden 
Eftersom syftet med studien är att studera behandling och ej de övergrepp som 
informanternas barn har varit utsatta för gjordes bedömningen, i samråd med 
handledare och kontaktperson på BUP Elefanten, att studien ej behövde 
granskas av etikprövningsnämnd. Studien ingår också, som tidigare nämnts, i ett 
nationellt projekt med syfte att förbättra vården vid sexuella övergrepp mot barn 
i Sverige (Socialstyrelsen, n.d.). Intervjuerna ses som ett verktyg för att få 
kunskap om den behandling som människor, vars barn har blivit utsatt för 
sexuella övergrepp, får. 
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De forskningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning har följts under hela forskningsprocessen. De etiska principerna 
sammanfattas av Vetenskapsrådet (n.d.) i fyra huvudkrav: 
 
 Informationskravet 
Informationskravet har tillgodosetts genom att informanterna fick information 
om studiens syfte och genomförande i brevet som skickades till dem med 
förfrågan om deltagande. Informationen upprepades muntligt före själva 
intervjun. Informanterna informerades också om att intervjumaterialet skulle 
användas i en examensuppsats på psykologprogrammet. 
 
 Samtyckeskravet 
Beträffande samtyckeskravet hade de föräldrar/familjehemsföräldrar som deltog 
i studien själva valt att medverka. I början av intervjun informerades de om att 
de när som helst under intervjun var fria att avbryta om de kände att de inte 
längre ville delta i studien.  
 

 Konfidentialitetskravet 
De informanter som ville medverka i studien anmälde sitt intresse direkt till 
författaren. Detta innebar att varken någon ur personalen på BUP Elefanten eller 
någon annan person än författaren vet vilka föräldrar/familjehemsföräldrar som 
har valt att delta i studien. Allt material som spelats in raderas så snart 
transkribering, analys och bearbetning av data genomförts och uppsatsen har 
godkänts. Inga personuppgifter har registrerats under datainsamling och i 
uppsatsen presenteras resultaten på ett sådant sätt att ingen av de intervjuade ska 
kunna identifieras 
 

 Nyttjandekravet 
De uppgifter som insamlats har enbart använts inom ramen för denna studie.  
 

Förförståelse 
Eftersom IPA-analysen är beroende av forskarens egen föreställning anser 
författaren att det är lämpligt att lyfta författarens egen förförståelse. Författaren 
har under fem års tid studerat till psykolog och har därmed läst mycket litteratur 
om psykologiska teorier och behandlingar. Under utbildningen har författaren 
riktat in sig på arbete med barn och ungdomar och även arbetat med föräldrar 
vars barn går i behandling. Författaren har därmed själv egen erfarenhet av hur 
parallell barn- och föräldrabehandling kan bedrivas. Författaren har under 
intervjuprocessen och bearbetningsfasen i möjligaste mån försökt att lägga sin 
förförståelse åt sidan och gå in helt förutsättningslöst för att ta del av just det 
som den aktuella informanten har att berätta. 
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Resultat 
 

Bearbetningen av det transkriberade intervjumaterialet resulterade i sju teman 
med ett antal kategorier. Dessa teman har betecknats: Tillgänglighet, 
Helhetssyn, Känslor, Föräldrarollen, Personlig hjälp, Behandlaren och 
Avslutning.  
 
Varje tema med tillhörande kategorier kommer att redovisas separat, nedan, och 
exemplifieras med citat. I slutet av varje beskrivning av ett tema kommer 
författarens tolkning av temat att presenteras. På grund av det begränsade antalet 
informanter kommer citaten presenteras okodade för att skydda informanternas 
identitet. Det innebär att det inte framgår från vilken informant en viss utsaga 
citeras. När informanterna talar om sitt barn benämns denne som barnet eller 
hon oberoende av barnets kön. Även behandlaren och informanten benämns som 
hon oberoende av dennes kön.  
 
Citaten har skrivits i kursiverad text. (…) betyder att ord eller meningar som inte 
berör det beskrivna temat har utelämnats. 
 

Tillgänglighet 
Informanterna betonar vikten av att erbjudas behandling så snabbt som möjligt. 
Dessutom beskriver många att de kunnat ringa behandlaren närhelst de behövt 
stöd. 
 

Och men behandlaren sa ju att ring så fort det är något. Och jag ringde ju ibland för 

att prata per telefon. Och det var jätteskönt att kunna göra det.  

 

Man kände att man kunde höra av sig och hon, fick jag inte tag i henne på dagen så 

ringde hon på kvällen så att jag menar hon gjorde verkligen allting för att liksom 

engagera sig. (…) Och det kände jag ju då att då var man ju sedd. Då var jag viktig. 

Då kände man ju att hon var så seriös så att hon kunde ta det på kvällstid hemifrån 
alltså så då kände man sig ju väldigt, väldigt bekräftad helt enkelt. Och hon förstod 

att man kände den där paniken (…) Och det tyckte jag var jätteskönt. 

 
En informant resonerar kring behandlarens möjlighet att ta emot efter kontorstid.  
 

Och ville ha en tid och vi fick den tiden. (…) Och sedan då det var dags för nästa 

gång så sa jag att jag kan klockan fem och då fick vi tid klockan fem. Och man tycker 

ju att de, tjänstemän, borde sluta klockan fem, tycker jag. Någon har kanske jour 

dygnet runt men de flesta borde gå hem klockan fem. Men det var inget tjafs, nej. 

 
 Tolkning 
Innehållet i detta tema kan tolkas som att tillgängligheten gör att informanterna 
stärks i sin känsla av att vara betydelsefulla. Genom att behandlaren tar sig tid 
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att ringa efter arbetstid signalerar behandlaren till informanten att hon tänker på 
informanten. 
 
Informanterna uppskattar att de kan ringa behandlaren mellan sessionerna om de 
känner att det behövs. Det kan vara så att de känner en trygghet i att kunna få tag 
i behandlaren vid behov. Det tycks vara skönt att det är behandlaren som 
erbjuder dem att ringa när det behövs. Det skulle kunna vara så att 
informanterna då känner att det är mer okej att ringa. Om behandlaren inte 
erbjuder föräldrarna möjlighet att ringa kanske föräldrarna känner sig mer 
utelämnade mellan sessionerna. Eventuellt bidrar den här möjligheten till att 
stärka informanternas känsla av att vara betydelsefulla och tas på allvar samt att 
behandlaren verkligen förstår informantens behov. 
 

Helhetssyn 
Informanterna talar om helhetssynen som de menar finns på BUP Elefanten. Det 
handlar om att både föräldrar och andra familjemedlemmar involveras i 
behandlingen. En majoritet av informanterna diskuterar sin delaktighet som 
förälder i behandlingen. De tycks ha en upplevelse av att det verkligen inte alltid 
är en självklarhet att föräldrar blir involverade och de understryker hur viktig de 
anser att deras delaktighet är.  
 

Och genom att det har stöttat mig så har det ju stöttat hela familjen. De försökte se 

oss som en helhet, familjen. 

 

Jag tror att det är a och o. Jag tror inte att man kan hjälpa barn i behandling om 

man själv inte är med i det på något sätt och försöker liksom på sitt eget sätt få stöd 

och stöttning (…) Så att det tror jag är livsviktigt. 

 

Den helhetssyn som informanterna menar finns på BUP Elefanten tycks dock 
inte finnas där under hela behandlingstiden. En informant förmedlar starkt en 
känsla av att som förälder bli utelämnad så snart barnets behandling avslutas. 
Informanten saknar en kontinuerlig kontakt för egen del genom åren och tycks 
vara besviken över detta.  
 

Men om man ser det på ett större perspektiv liksom att det är en familj där det 

händer sådana här saker så finns det liksom inte en röd tråd ända tills man är, tills 

allt är bra igen (…). Och det är väl där i med föräldrarna, för föräldrarna finns 

alltid kvar för barnen va. Men man kanske skulle vilja, ja skulle det vara en ideal 

värld så skulle det ju vara bra om det fanns någonstans, fanns en kontakt som man 

kunde ha själv genom åren. 

 

 Berätta för hela familjen 
Föräldrarna beskriver hur behandlaren låtit alla medlemmar i familjen berätta 
var och en för sig om sina tankar och känslor. 
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Då var vi där allihopa, satt vi vid ett stort runt bord och så ville ju behandlaren att 

var och en skulle berätta ur sin synvinkel vad som hade hänt, hur de hade upplevt det 

och vad de tyckte om det (…). Och sa hur man hade upplevt det och hur man hade 

tagit det. Och där kändes det så, ok, när vi gick därifrån så visste vi alla vad som 

hade hänt, det visste man väl ändå, men visste vad alla hade för uppfattning om det 

som hänt.  

 
 Tolkning 
Informanterna känner ett stort behov av att vara involverade i behandlingen dels 
för sin egen skull men framförallt för barnets skull. Saknas föräldrarnas egen 
medverkan i behandlingen menar de att det i slutändan leder till att barnet inte 
heller mår lika bra.  

 

Som en förälder beskriver brister dock BUP Elefantens helhetssyn vid 
behandlingens avslut. Det kan tolkas som att om föräldern inte får en egen 
kontakt genom åren känner hon sig inte lika betydelsefull som barnet. Det kan 
hos informanten finnas en önskan att vara så betydelsefull att denne själv erbjuds 
behandling oberoende av om barnet är färdigbehandlat eller inte. Det kan tolkas 
som att det kan finnas en stor besvikelse hos informanten då denne tidigare haft 
en upplevelse av att hela familjen är viktig. Det kan därför vara svårt för 
informanten att förstå varför denne inte har möjlighet att fortsätta sin egen 
behandling. 
 
Det förefaller som att informanterna i behandlingen får insikt i att 
familjemedlemmarna kanske inte upplevt händelserna på samma sätt. 
Informanterna har kanske tidigare varit så upptagna av sina egna känslor och 
upplevelser att de inte har tänkt på de andra familjemedlemmarnas upplevelse. 
 

Känslor 
De mest framträdande aspekterna som rör temat känslor var osäkerhet inför 
situationen, att informanterna fick uttrycka sina egna känslor samt att de fick 
förståelse för barnets känslor. 
 
 Osäkerhet inför situationen 
Flera informanter tyckte att behandlingssituationen var ovan för dem och att de 
därmed kände sig osäkra på vad de kunde förvänta sig i behandlingen och vad 
behandlingen innebar. 
 

I början var det väldigt ovant för oss. Men sedan blev det ju bättre och kände att 

man förstod åt vilket håll det var och vilka känslor som revs upp. Och då kändes det 

ju som att det blev bättre och att man förstod att, jaha, så här går det till. Men jag 

tror liksom att det var en tid då det var svårt för oss för vi förstod inte riktigt varför 

vi gick dit.  
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Jag hade ju ingen erfarenhet utav det här överhuvudtaget, så jag var väldigt 

osäker, alltså överhuvudtaget hur det skulle fungera.  

 
 Uttrycka egna känslor kring det som hänt 
Informanterna beskriver hur de i behandlingen inte bara har talat om det som har 
hänt utan även om sina känslor kring det inträffade.  
 

Det är ju det att man är ensam (…) så jag hade ett jättestöd utav behandlaren, va. 

Och kände att det kunde vara lite ett boll-plank, det är ju viktigt, va. Och det är skönt 

att få kasta saker fram och tillbaka och ventilera tankar och berätta vad som har 

kommit fram och berätta hur man känner och allt det här, alltså. 

 

Som en informant beskriver arbetar föräldrarna under behandlingen med att 
acceptera de känslor som finns både inom en själv och hos andra 
familjemedlemmar. 
 

Behandlarens förklaring var att vi måste ändå försöka få ut känslorna, hur det känns 

att vara frustrerad och ändå känna att nu har vi koll på läget (…). Vi kunde inte bara 

säga att, ja ja, varför sa vi så eller varför sa du så utan man fick försöka lära sig att 

säga att men så här upplevde jag saken och så här upplevde du. Och de här 

känslorna känner jag och det bara är så. 

 

En annan informant beskriver hur behandlingen gav möjlighet att tala om de 
starka känslor som är förknippade med att ens barn har blivit utsatt och 
acceptera att dessa känslor finns. 
 

Jag fick ett forum där jag kunde få ventilera den här otroliga sorgen liksom och över 

att det här har inträffat. Att jag känner att jag som förälder att jag på något sätt inte 

har förmåga att skydda mitt barn. Och just möta den smärta som är att man kan inte 

som förälder skydda sina barn hela tiden utan det är just då det är, så grymt är det 

(…). Få mig att acceptera liksom det här och leva med det, liksom det som jag har 

missat som förälder utan att jag ska gå och slå ihjäl mig själv.  

 

 Förstå barnets känslor 
Informanterna beskriver hur behandlingen ökat deras förståelse för barnen. De 
beskriver att det kan vara svårt som förälder att helt och fullt inse hur 
övergreppet har påverkat barnet. 
 

Behandlaren hjälpte oss att förstå vad barnen kan känna, hur de kan må och vad 

som kan komma upp.  

 

Att alltså verkligen inse djupet i den kränkning som mitt barn varit utsatt för, alltså 

vidden av hur djupt det påverkade barnet, det tog lite tid för att sjunka in alltså.  
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 Tolkning  
Under den inledande fasen i behandlingen brottas informanterna med tankar 
kring varför de går i behandling och vad de egentligen ska göra i behandlingen. 
Det är en ovan situation och osäkerheten kan göra att de ifrågasätter nyttan med 
att arbeta med det de gör i behandlingen. Eftersom de inte har varit med om 
denna typ av behandling tidigare kan de ha svårt att föreställa sig vad 
behandlingen kommer att innebära, deras förväntningar kanske inte 
överensstämmer med den verkliga behandlingen.  
 

Informanterna tycks ha ett behov att tala om sina tankar och känslor kring det 
som inträffat. Behandlingen blir så småningom ett forum där det är accepterat att 
ta upp de svåra känslor som informanterna känner och det kan upplevas som 
befriande att tala om känslorna.  
Det verkar som att informanterna känner sig villrådiga kring hur ett barn kan 
reagera och känna sig efter denne har blivit utsatt och de vet inte hur de ska 
bemöta frågor som kommer från barnet. Troligen har de aldrig kunnat föreställa 
sig att barnet skulle råka ut för en sådan traumatisk händelse och därför har de 
heller ingen beredskap för hur de ska bemöta barnet när detta händer. Det kan 
tolkas som att eftersom föräldrarna önskar att barnet inte skulle ha blivit utsatt är 
det synnerligen svårt för dem att sätta sig in i de starka känslor som barnet har. 
Behandlingen gör att informanterna får ökad förståelse för barnets känslor, de 
ges tillfälle att verkligen inse hur barnet kan känna sig efter den traumatiska 
händelsen.  
 

Föräldrarollen 
Temat föräldrarollen innefattar olika ämnen som ytterst handlar om att få stöd 
och bekräftelse i föräldrarollen. 
 
 Stöd i föräldrarollen 
Föräldrarna samtalar om känslan av att i behandlingen få stöd som föräldrar. De 
beskriver det som att de blir uppbackade och får någon bakom ryggen som 
stöttar dem i denna svåra situation. De får även tips och råd kring hur de ska 
agera. Vissa tycker att de fick stöd i föräldrarollen medan andra tycker att de 
saknade det stödet.  
 

Så försökte behandlaren pusha mig, alltså ofta så hade jag någonstans i botten en 

lösning, men var inte stark nog att säga, så här är det liksom (…). Hon stärkte mig 

genom att våga säga ja eller nej eller stå på mig liksom. 

  

Och vi hade ju ganska mycket problem med mardrömmar och lite sådana där saker 

som vi ville ha stöd med. Vad gör vi om sådant här händer och hur ska vi lyssna på 

dem och hur ska vi förklara saker och ting för dem och sådär. Och det fick vi 

jättemycket hjälp och råd med. För att, ja man vet ju inte som vuxen när någonting 

händer vad man ska göra. 
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Ett par av informanterna uttrycker emellertid en besvikelse över att de inte fick 
tillräckligt med stöd från behandlaren. 
 

Barnet var besviket på oss att vi inte reagerade tillräckligt starkt. Och det kan jag ju 

känna liksom att det följde ju då den här första behandlaren väl på det lite grann. Så 

jag kunde väl känna liksom att jag inte hade något stöd från behandlaren heller.  

  
 Bekräftelse i föräldrarollen 
Informanterna har fått bekräftelse i att de gör ett bra arbete som föräldrar. De 
betonar vikten av att få denna bekräftelse eftersom de i många lägen kan känna 
sig osäkra på om de agerat på ett lämpligt sätt som föräldrar och även känna sig 
otillräckliga som föräldrar. 
 

Och där fick jag väldigt mycket beröm utav behandlaren, att vi hade jobbat så 

otroligt hemma. För det hade vi. Det tillskrev hon mig mycket (…). Betyder mycket, 

va, att man ser att man gör något bra eller det jag har gjort är inte bara att ligga 

och gråta på nätterna, utan att man har jobbat, alltså (…). Man måste få höra att 

man har gjort ett bra jobb också. 

 

Behandlaren var duktig på att bekräfta mig som förälder då för alltså jag var väldigt 

tveksam till ibland om jag gjorde rätt, om jag dög, och vad håller jag på med och så 

här (…). När vi träffade behandlaren så kände vi efteråt att vi var skitduktiga alltså.  

 

 Tolkning 
Föräldrarna beskriver hur viktigt de är för dem att få stöd och bekräftelse i sin 
föräldraroll. Det kan tolkas som att informanterna behöver stöd av behandlaren 
för att de ska orka vara starka och stå på sig i sina beslut när de brottas med de 
starka känslor som övergreppen väcker hos föräldrarna själva. Det verkar som 
att informanterna känner en stor osäkerhet om de agerar rätt som föräldrar. Den 
egna osäkerheten kan innebära att det är särskilt viktigt för föräldrarna att få 
bekräftelse i att de agerar på ett bra sätt. Genom att behandlaren bekräftar att 
informanterna handlar på ett lämpligt sätt kan föräldrarna återfå sitt 
självförtroende. 
 
Många av informanterna beskriver att de fått mycket stöttning i sin föräldraroll 
medan andra upplever en bristande stöttning. Stöttningen innebär att 
behandlaren ger föräldern råd kring hur denne ska agera som förälder. Det kan 
vara känsligt att förmedla dessa råd. Om inte behandlaren framför sina tankar 
och idéer på ett smidigt och försiktigt sätt förefaller det som att vissa föräldrar 
kan uppfatta det som kritik. Detta kan tänkas bero på att de känner sig osäkra 
och därmed tenderar att tolka det behandlaren säger som kritik istället för att se 
det som en möjlighet för dem att utvecklas i sin föräldraroll. Informanten kan 
genom bristande stöttning från behandlaren känna sig tredubbelt ifrågasatt, dels 
av behandlaren, dels av sitt barn, men även av sig själv och sin egen osäkerhet i 
att duga som förälder.  
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Det kan ses som oundvikligt att som förälder svikta i föräldrarollen efter att ens 
barn drabbats av en sådan traumatisk händelse som ett sexuellt övergrepp. 
Barnet uppvisar troligen många nya beteenden och reaktioner som inte föräldern 
upplevt tidigare och det kan tänkas att man som förälder upplever det som att 
man verkligen blir satt på prov.  

 
Personlig hjälp 

Informanterna talar om hur behandlingen även har hjälpt dem rent personligt 
kring ämnen som inte rör föräldraskapet. 
 

Så de samtalen har jag ju nytta av än idag, måste jag säga. De har ju hjälpt mig rent 

personligt som inte har så mycket med barnen att göra då. Så som behandlaren var 

så gav hon mycket tillbaka liksom, på det som jag berättade. Och kunde förklara 

varför, alltså rent psykologiskt olika händelser uppstod och så. 

 
En informant beskriver hur relationen till hennes partner har blivit bättre efter 
behandlingen. Informanten har tidigare haft svårt att samtala med sin partner 
omkring problem som uppstår och att behandlingen har ökat parets förmåga att 
prata med varandra. 
 

Mellan oss två vuxna så har vi, det har blivit ett starkare förhållande för att vi 

förstår att vissa problem är inga problem utan det kan man diskutera och prata och 

lösa. 

 

 Tolkning 
Behandlingen tycks även leda till att informanterna utvecklas på andra plan än 
det som rör deras föräldraskap. Det kan tolkas som att informanterna mår bra av 
att känna att behandlingen har bidragit med andra positiva aspekter i deras liv. 
De stärks som individer av att de har tagit sig igenom den svåra period som de 
har upplevt och att de dessutom har fått ut något positivt utav denna som de 
kanske inte tänkte från början. Sålunda kan det ses som en sekundär vinst för 
föräldrarna att de även får hjälp med annat. 
 

Behandlaren 
Behandlaren framstår som en viktig del av behandlingen. De kategorier som kan 
urskiljas under temat är behandlarens förmåga att lyssna, varmt bemötande, 
förståelse, inge hopp, kompetens och se saker ur ett annat perspektiv. 
 
Ett par informanter diskuterar emellertid möjligheten att byta behandlare. Deras 
erfarenhet är att det finns ett motstånd mot att byta behandlare.   

 
Men när man märker att personkemin inte stämmer tycker jag inte att man ska vara 

så rädd för att försöka med en annan person.  
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 Förmåga att lyssna 
Föräldrarna beskriver behandlarens förmåga att bry sig om och lyssna på dem. 
Behandlaren upplevs som någon som tar sig tid och lyssnar på det som 
föräldrarna vill berätta  
 

Det var väl behandlarens sätt att prata med oss och lyssna, och kom ihåg, hon skrev 

aldrig ner ett endaste dugg utan hon kom ihåg från en gång till nästa vad vi hade 

pratat om fast vi själva kanske hade glömt något och då kunde hon säga, ja men 

förra gången sa ni så här. Ja, just det ja, och då kände man ju att den här människan 

måste ju verkligen bry sig. 

 

För jag fick en sådan uppbackning med detsamma där och jag fick tala med 

behandlaren ensam då, vet du. Och hon tog sig tid med det när barnen väntade, efter 

att vi talat med barnen så fick jag gå in och prata med behandlaren själv. Och 

behandlaren var väldigt lyssnande och bra, alltså, och stöttade mig verkligen. Så det 

tyckte jag var fantastiskt bra. Det stannade kvar.  

 

Flera betonar vikten av att bli lyssnad till då de inte har någon annan som de kan 
samtala om dessa saker med. 
 

Det fanns ingen annan, det hände ju väldigt mycket under den här tiden, och det 

fanns ingen annan som man kunde bolla saker med.  

 

 Varmt bemötande 
Informanterna beskriver hur behandlaren alltid gav dem ett varmt och 
välkomnande bemötande. 
 

Vi kände alltid när vi kom att behandlaren visste vem vi var. Det var aldrig så här 

kommer ni, oj, hade ni tid nu, det var aldrig liksom den känslan utan det var alltid, 

just det, hej, här är ni och jag har väntat på er eller vad skönt att alla kunde komma 

eller vad som. 

 

Bemötandet när vi kom dit var ju väldigt varmt och välkomnande. 

 

 Förståelse 
Föräldrarna talar om behandlarens förmåga att få dem att känna sig förstådda. 
Vissa upplevde att de kände sig förstådda medan andra kände att de saknade 
förståelse från behandlaren. 
 

Behandlaren verkligen gick in i det här, va. Och, ja, jag tror att det var den här 

känslan av att behandlaren fattade och förstod allting och tog del inte bara 

lyssnande av utan tog del i det de sa och det jag sa. Det var väldigt viktigt alltså.  

 

Ja, man kunde inbilla sig att hon hade varit med om liknande saker förut, att det inte 

var jättekonstigt eller så liksom va. 
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En informant uttrycker besvikelse över bristande förståelse hos behandlaren. 
 

Det är ju mera liksom att det inte fanns lika mycket förståelse och medkänsla. Utan 

att det mera kändes som ett dagligt jobb som vilket jobb som helst för henne (…) och 

sedan också chockerades över de händelser eller ja saker som mitt barn och jag 

förmedlade liksom. Där får man vara lite försiktig så där och förstå att nu är det 

förtroenden här.  

 
En annan informant uttrycker besvikelse över att behandlarna inte varit 
tillräckligt öppna för att se hur barnet vill ha det.  
 

 De kanske har en mall över att som jag förstår när jag har läst lite kring det här att 

man ska närma sig området försiktigt (…). Men barnet ville berätta vad som hade 

hänt, ville få berätta och liksom få höra vad ska vi göra. (…) Lite flexiblare, låta 

känna efter vad är det som den här personen behöver och känna in det istället för att 

gå efter någon trestegsmodell så att säga som man har som standard, va.  

 

 Inge hopp 
Informanterna beskriver att behandlaren ingivit dem hopp om att det 
kommer att ordna sig och att de och barnen kan må bra efter en sådan 
händelse som de varit med om. 
 

Och just att få, ja, känna det att sådant här händer och man kan må bra efteråt, 

framförallt att mitt barn liksom kunde må bra som vuxen.  

 

Alltså jag kände förtröstan, det här kommer att ordna sig. Alltså utan att hon 

kommer att bli alltså fördärvad eller paniskt rädd eller alltså någonstans att vi 

kommer att kunna ta oss igenom det här. 
 
 Kompetens 
Informanterna upplever att behandlarna har stor kompetens inom sitt område. 
Föräldrarna upplever att behandlarna förmedlar att de är proffs på det de gör, 
och detta känns skönt för föräldrarna.  

 
För de visade att det här kan vi, det här är vi proffs på, just de här bitarna med 

incest och det lyckades de förmedla till oss.  

 

Det var jätteseriöst alltså, otroligt seriöst. (…) Inte alls som man förväntar sig 

eftersom de har så mycket att göra och det är så lång kö och allt det här man tror. 

Men det märks inte när man är där, det märks inte när jag får min behandling. Det 

finns ingen stress eller så här utan allt är jättelugnt och så. Så jag kände inte av det. 

Mer än att nu var det här och nu, och så var det jag som var viktig, och det var mina 

barn som var viktiga och det var min man som var viktig. 

 
 Ett annat perspektiv 
Informanterna beskriver att behandlingen har givit dem möjlighet att se saker ur 
en annan synvinkel. 
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Och sedan ibland var det precis tvärt om också att jag faktiskt var inne på fel spår 

liksom. Och behandlaren fick mig att tänka till, att men vänd på det, tänk så här i 

stället, och liksom att komma på hur man kanske ska förhålla sig då till olika saker.  

 

Behandlaren var duktig på att få mig att tänka och se det på ett annat sätt, 

på ett smidigt sätt.  

 
 Tolkning 
Det kan tolkas som att informanterna verkligen hungrar efter någon som tar del 
av deras historia och deras tankar och känslor. När de finner denna lyssnare i 
behandlaren känner de därför en otrolig lättnad och tacksamhet över att kunna få 
tala om dessa saker. Behandlaren förefaller få informanterna att känna sig 
viktiga och betydelsefulla genom att ge dem tid och genom att fokusera på 
föräldern och dennes problem. Informanterna verkar ha ett behov att av känna 
att de är betydelsefulla och att behandlaren har tid att lyssna på dem. Genom att 
behandlaren lyckas förmedla att informanterna är viktiga och genom att ge dem 
ett varmt bemötande kan det tolkas som att informanterna blir mer bekväma i att 
samtala med behandlaren om de svåra saker som de behöver tala om.  
 
De flesta informanter upplever att behandlaren verkligen förstår dem medan 
några upplever bristande förståelse. Det förefaller som att informanterna har en 
önskan att det finns någon som kan förstå dem och deras reaktioner, en 
förståelse som de kanske sällan får från omgivningen. Det innebär att det är en 
lättnad för dem när de möter behandlaren som varit med om liknande ärenden 
förut och därmed har en förståelse som resten av omgivningen saknar. Förståelse 
tycks för besvikna informanter likställas med att behandlaren är engagerad. Det 
kan tolkas som att informanten känner att behandlaren verkligen inte förstår dem 
och deras behov när behandlaren chockeras över det som informanten och 
dennes barn berättar. Bristande förståelse uttrycks även som att behandlaren inte 
har tillräcklig insikt i vad informanten och dennes barn känner att de behöver. 
Genom att informanten upplever att behandlaren följer samma slags mall för alla 
ärenden kan det tolkas som att informanten känner att behandlaren inte tar sig 
tid att verkligen förstå informantens behov. 
 
Informanterna verkar när de kommer till behandlingen känna sig osäkra på om 
deras barn och de själva kommer att ta sig igenom det trauma som de har 
upplevt. När behandlaren så i behandlingen förmedlar att det finns hopp om 
framtiden gör det att informanterna känner en väldig lättnad.   

 

Informanterna tycks känna ett behov av att veta att de är i rätta händer, att de har 
kommit till en plats där behandlarna är professionella och kunniga. Det kan i sin 
tur göra att informanterna känner sig mer trygga i sin egen behandling men även 
trygga i att barnet får en bra behandling. 



 25 

 

Det kan tolkas som att informanterna har förståelse för att de kan ha fastnat i ett 
tankesätt och agerande som hindrar dem från att finna nya lösningar. 
Behandlaren ses här som någon som kan hjälpa föräldrarna att bryta denna 
upphängning och hjälpa dem att istället se saker med andra ögon. 

 
Avslutning 

Informanterna talar om aspekter som rör behandlingens avslutning. De 
kategorier som utkristalliserats under detta tema är tvekan inför avslutning, 
uppföljning och hjälp i framtiden. 
 
 Tvekan inför avslutning 
Ett par av informanterna beskriver hur de känner sig tveksamma inför 
behandlingens avslut. Det kan kännas skrämmande för dem att lämna 
behandlingen och det finns en osäkerhet kring hur de ska klara sig när de så blir  
”ensamma” och inte längre har behandlaren vid sin sida.   
 

Det var lite skrämmande liksom att lämna ändå fast man tyckte att ja nu har vi pratat 

om allt femtio gånger varför hålla på såhär men så kändes det ändå skrämmande, 

jaha, nu är det slut. Man släpps liksom ut i fria världen och vad ska vi göra nu och 

hjälp. 

 

Ja, man kände sig liksom utelämnad. Så här, hur ska jag klara mig själv? Det kändes 

som att, ja som att lära sig att gå på nytt ungefär (…) och samtidigt hade man tränat 

så mycket på de här sakerna liksom så att jag förstod, jag vet ju egentligen, jag kan 

ju egentligen, liksom så att det är bara att försöka ha självförtroende och stå på egna 

ben. 

 

En annan informant talar om en upplevelse av att det kan vara bra att bli färdig 
och lämna behandlingen. 
 

Målsättningen är ju inte alltså att man ska vara där liksom och älta hela livet utan 

att man vädrar tills det är färdigt och kläderna får hänga ute på tork tills de är torra 

och sedan kan man plocka ned dem från klädlinan.   

 

 Uppföljning 
Flera föräldrar förmedlar en önskan att erbjudas en uppföljning efter 
behandlingen avslutats. 
 

Jag tror att en uppföljning, något program, uppföljningsprogram kanske kunde jag 

känna och kan känna fortfarande att där man är inne i systemet fast man kanske gör 

en avstämning med barnet en gång i månaden eller var sjätte vecka och med oss 

föräldrar kanske då också vid samma tillfälle.  

 
 



 26 

 Hjälp i framtiden 
Informanterna uttrycker en trygghetskänsla i att de nu vet att det finns hjälp att 
få i framtiden om det skulle behövas. Det känns skönt att de kan ringa om de 
skulle behöva ytterligare hjälp. 
 

Skulle det braka, så vet vi att de finns. Vi har en kontakt etablerad och vi vet att de är 

duktiga på det de gör. Så den tryggheten känns jättebra. 

 

 Tolkning 
Informanternas tankar kring behandlingens avslut kan tolkas som att 
informanterna å ena sidan känner att de är färdiga med behandlingen och 
därmed kan stå på egna ben, men att de å andra sidan känner en oro över hur de 
ska klara sig själva när de inte längre har behandlaren vid sin sida. I 
behandlingen har de kunnat samtala om det de känner att de behöver tala om och 
även blivit stöttade i hur de ska agera. När behandlingen så avslutas kan det vara 
svårt för dem att föreställa sig hur de ska klara sig utan detta. 
 

Ett löfte om uppföljning skulle kunna få informanterna att känna sig trygga i att 
de kan fortsätta träffa behandlaren om det skulle vara så att de behöver 
ytterligare stöttning. Det innebär att de slipper skiljas från behandlaren och att 
informanten skjuter upp det jobbiga avslutet på framtiden. Uppföljningen skulle 
kunna ses som ett sätt att lindra den eventuella oro som informanten kan ha inför 
att avsluta behandlingen. Om de, som informanten ovan beskriver, fortfarande är 
inne i systemet kan de lättare få hjälp och behöver då inte söka på nytt med nya 
väntetider. Trygghetskänslan att informanterna vet att de kan få hjälp i framtiden 
om de behöver kan också tänkas göra att informanterna tycker att det är lättare 
att avsluta behandlingen.  
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Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att förstå hur föräldrar/familjehemsföräldrar, till barn 
som utsatts för sexuella övergrepp, upplever den behandling de själva har fått. 
Författaren intervjuade föräldrar/familjehemsföräldrar som behandlats på 
specialistenheten BUP Elefanten. I den här delen diskuteras de teman som 
framkommit i studien utifrån studiens syfte, tidigare forskning och tolkningar 
som gjorts i resultatdelen.  
 

Tillgänglighet 
Det är viktigt för informanterna att få behandling så fort som möjligt. De flesta 
av dem upplever att de inte fick vänta speciellt länge innan de fick hjälp. Som 
betonas av Back och Nilsson (2002) bör familjen få behandling så snabbt som 
möjligt efter avslöjandet om sexuella övergrepp. 
 
Vidare uppskattar informanterna att de kan erbjudas tider även efter kontorstid. 
Om föräldrarna bara har möjlighet att komma efter arbetet borde det kanske 
finnas den flexibiliteten att de kan erbjudas en tid även då. Å ena sidan ska 
behandlaren således utgå från klientens behov men behandlaren måste å andra 
sidan hålla sig till de ramar som finns för behandling. Som Gordan (2004) 
beskriver är tydliga ramar grunden för allt framgångsrikt terapeutiskt arbete. När 
behandlaren arbetar med personer i kris kan det dock svårt att definiera och 
värna om gränser och ramar.  
 
Författaren menar att behandlaren genom att erbjuda tider utöver den ordinarie 
arbetsdagen samt erbjuda extra telefontider kan signalera till klienten att denne 
har så svåra problem att behandlaren därmed behöver gå utöver sina ordinarie 
ramar. Författaren ser en risk med att behandlaren ständigt finns till för klienten. 
För att behandlaren ska orka med att hjälpa andra behöver denne även vårda sig 
själv. Malmgren (2002) hävdar att det är viktigt att behandlare som möter 
familjer där barnet utsatts för sexuella övergrepp lär sig säga nej och begränsar 
sin övertid. Sålunda ställer författaren sig frågan om vad som är viktigast i 
behandlingen; klientens behov eller att behandlaren sätter tydliga ramar för sitt 
arbete? En behandlare som enbart lyssnar till klientens behov och därigenom gör 
avkall på sin egen fritid löper sannolikt stor risk att bli utbränd och därmed i 
slutänden inte kunna hjälpa klienten på bästa sätt. Om behandlaren å andra sidan 
inte lyssnar på klientens behov skulle det kunna innebära att klienten inte känner 
lika stor tillit till behandlaren eller att klienten till och med avstår från 
behandling. Sålunda kan det vara en svår balansgång mellan dessa två aspekter 
vad gäller tillgänglighet. 
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Helhetssyn 
Informanterna uppskattar att själva vara delaktiga i behandlingen. De menar att 
det är viktigt både för dem själva och för barnet. Informanterna hävdar till och 
med att barnet inte skulle må lika bra om föräldrarna inte var delaktiga. Detta 
överensstämmer med tidigare forskning som också betonar vikten av att 
involvera föräldrarna i behandlingen för att barnen ska återhämta sig på bästa 
sätt (Back & Nilsson, 2002; Deblinger & Heflin, 1996; Elliott & Carnes, 2001; 
Grosz et al., 2000; Hill, 2005).  
 
Informanterna uppskattar att hela familjen i behandlingen får samtala om det 
inträffade. Enligt Back och Nilsson (2002) kan familjen tidigare ha gjort en tyst 
överenskommelse kring att inte tala om det som hänt. Familjemedlemmarna kan 
då leva med en föreställning om att alla i familjen upplevt händelserna på 
samma sätt eftersom de inte talat om det med varandra tidigare eller eftersom de 
varit så upptagna med sina egna upplevelser och känslor. Behandlingen kan 
därmed skapa ett forum för familjen att tala med varandra. I behandlingen får de 
förståelse för att familjemedlemmarna kan ha olika upplevelser av det som hänt. 
 
De intervjuade föräldrarna uppskattar således helhetssynen i behandlingen men 
det finns även ett dilemma som handlar om att när barnets behandling avslutas 
ges ingen möjlighet för föräldern att själv fortsätta. För en informant som 
upplevde att hela familjen var viktig blev det svårt att förstå varför denne inte 
hade möjlighet att fortsätta sin egen behandling. Det är enligt Gordan (2004) 
enklare att avsluta behandling om ett resonemang förts kring vilka mål som bör 
vara uppfyllda för att behandlingen ska avslutas. När det gäller parallell 
föräldra- och barnbehandling blir frågan därmed hur målformuleringen går till.  
Det kan tänkas att de mål som satts upp för barnets behandling ej 
överensstämmer helt med de mål som satts upp för föräldrarnas behandling. När 
fokus för behandlingen ligger på barnet kan författaren se att det därmed kan 
uppstå missnöje hos föräldern när denne anser att hon inte är färdig med 
behandlingen för egen del. Sålunda blir det i denna typ av behandling särskilt 
viktigt med tydliga målformuleringar så att även föräldern får möjlighet att ställa 
upp egna mål för sig själv. Författaren menar att det kanske skulle finnas 
möjlighet för föräldrarna att själva gå kvar i behandling åtminstone en tid efter 
att barnet har avslutat. Med tanke på de begränsade resurser som finns kan det 
emellertid vara svårt att genomföra i praktiken. De ständigt nya inkommande 
ärendena kan rimligtvis inte vänta på grund av att behandlarna är upptagna med 
föräldrar vars barn är färdigbehandlade. Frågan är emellertid hur många 
föräldrar som skulle vara intresserade av en fortsatt egen kontakt? Kanske är det 
så att det enbart är ett fåtal som skulle utnyttja denna möjlighet och att det därför 
skulle kunna vara genomförbart. De föräldrar som känner att de behöver fortsatt 
behandling skulle i annat fall kunna få hjälp med att finna en kontakt för egen 
del utanför barnpsykiatrin. Kanske är det inte rimligt att föräldrarna ska fortsätta 
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gå i behandling under längre tid inom barnpsykiatrin men de kan fortfarande 
vara viktigt att de känner sig omhändertagna. Genom att få hjälp med att finna 
en kontakt för egen del utanför barnpsykiatrin skulle det möjligen innebära att 
föräldern fortfarande känner att behandlaren bryr sig om hela familjen. 
 

Känslor 
Informanterna beskriver att de känner sig osäkra inför den erbjudna 
behandlingen. De har inte tidigare genomgått någon liknande behandling och vet 
därför inte hur behandlingen kommer att gå till. Dessutom kan de brottas med 
tankar kring varför de går i behandling. Det kan vara svårt att föreställa sig vad 
behandlingen kommer att innebära och därför överensstämmer kanske inte 
behandlingen med förväntningarna. Enligt Gordan (2004) kan klienten ha både 
negativa och skrämmande föreställningar kring behandlingsarbetet. Det är 
viktigt att behandlaren ger en bild över hur arbetet går till på den verksamhet 
som klienten har kommit till. Möjligen kan det för informanterna vara ännu mer 
skrämmande att komma till behandlingen på grund av ämnets synnerligen 
känsliga karaktär. Som Söderquist (1995) beskriver gör den sexuella delen i det 
sexuella övergreppet att det är svårt att samtala om det som skett. 
 
Grosz et al. (2000) menar att föräldrar till barn som utsatts för sexuella 
övergrepp kan uppleva starka känslor efter avslöjandet. För att barnet ska kunna 
återhämta sig behöver föräldrarna hjälp att handskas med de sin egen oro 
(Deblinger & Heflin, 1996; Grosz et al., 2000; Hill, 2005). Flera informanter 
talar om hur smärtsamt det har varit för dem att deras barn har blivit utsatta och 
att det har varit skönt att få tala om dessa känslor. Enligt Söderquist (1995) är ett 
sexuellt övergrepp en grym och kränkande handling som är svårt att inte reagera 
starkt på. Föräldrarnas största önskan är att barnet aldrig skulle ha blivit utsatt. 
Vidare kan föräldrarna som Grosz et al. (2000) beskriver ha starka anklagelser 
mot sig själva för att de inte har kunnat förhindra övergreppet. Att informanterna 
brottas med så starka känslor som de inte pratat med någon om tidigare kan 
förklara deras lättnad när de kan prata med behandlaren om detta.  
 
Informanterna beskriver hur de i behandlingen arbetat med att acceptera de 
känslor som finns både hos dem själva och hos andra familjemedlemmar. Det 
skulle kunna vara så att informanterna varit tvungna att tränga undan sina 
känslor för att över huvud taget kunna hantera det som hänt. Möjligen skulle den 
eventuella undanträngningen av känslor kunna förklaras med hjälp av begreppet 
dissociation. Enligt Nilsson (2007) menar Terr att en person använder sig av 
dissociation för att försvara sig mot överväldigande negativa upplevelser. En 
människa använder sig alltså av dissociation som en copingstrategi för att 
reducera överväldigande ångest i extremt stressfyllda situationer. Om sådana 
negativa händelser fortsätter att uppstå kan det slutligen resultera i att beteendet 
blir en automatisk okontrollerbar respons på stress. Nilsson (2007) beskriver 
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Putnams förklaring att dissociation påverkar en människas normala förvaring 
och integrering av tankar, känslor och minnen och skyddar därmed individen 
från aspekter av den traumatiska upplevelsen. Enligt Briere, Weathers och Runtz 
(2005) är dissociation ett multidimensionellt begrepp med fem separata 
komponenter där en av dessa kallas emotional constriction. Det kan uttryckas i 
att personen exempelvis inte kan känna känslor eller att personen vet att denne 
borde vara upprörd men inte känner någonting. En person kan enligt Briere et al. 
(2005) ha signifikanta nivåer av dissociation på en komponent men inte på de 
andra. Måhända kan vissa av informanterna i denna studie ha använt sig av 
emotional constriction. Att ens barn blivit utsatt för sexuella övergrepp väcker 
en sådan stark ångest hos föräldrarna själva att de för att handskas med detta 
således skärmar av sina känslor från medvetandet. När de kommer till 
behandlingen får de så konfronteras med dessa undanträngda känslor. En annan 
förklaringsmodell som skulle kunna tillämpas i detta sammanhang är kristeori. 
Cullberg (2000) delar in en traumatisk kris i olika faser. Under den första fasen, 
chockfasen, spenderar individen all sin kraft åt att orientera sig i tillvaron. Den 
drabbade kan hålla upp en fasad av att inte bry sig men under denna yta är allt 
kaos. I nästa fas, reaktionsfasen, tvingas individen ta in det som har hänt och 
känna den smärta som händelsen orsakat. Back och Nilsson (2002) menar att 
individen för att hantera de känslor som väcks använder sig av olika 
försvarsmekanismer såsom bortträngning av det inträffade, isolering av affekter 
och förnekande av betydelsen av det inträffade. För att hantera det som har hänt 
skulle det kunna vara så att informanterna har trängt bort både sina alltför starka 
känslor kring övergreppet och även att det har inträffat. De kan även ha isolerat 
sina känslor, det vill säga det känslomässiga innehållet i deras upplevelse har 
helt trängts bort. Det bör dock betonas att detta enbart är två möjliga förklaringar 
och att föräldrarna kanske inte alls upplever det på detta sätt. För att säkerställa 
att rör sig om detta krävs mer djupgående intervjuer kring just detta ämne, vilket 
inte gjorts i denna studie. 
 
Somliga informanter tycks ha svårt att föreställa sig hur deras barn kan känna 
sig och behandlingen tycks ha varit till stor hjälp i detta avseende. En tänkbar 
förklaring till informanternas avsaknad av reflektioner kring barnens känslor kan 
ges genom den tidigare beskrivna kristeorin. Informanterna kan ha förnekat 
betydelsen av det inträffade övergreppet och har därför inte kunnat föreställa sig 
hur barnet kan må efter övergreppet. Informanternas önskan om att barnet inte 
ska ha blivit utsatt kan tänkas göra att de inte riktigt vill ta in hur djupt det 
sexuella övergreppet har påverkat barnet. Följaktligen försöker informanten som 
ett slags försvar inte tänka sig in i hur barnet känner det eftersom det kan vara 
för smärtsamt. Det skulle även kunna förhålla sig så att det, som tidigare 
beskrivits, har funnits en tyst överenskommelse om att inte tala om det som har 
hänt och att informanterna därför aldrig har talat med sitt barn om vad barnet 
känner. Kanske har informanterna inte talat med sitt barn om barnets känslor 
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eftersom de helt enkelt inte vet hur de ska ta upp dessa svåra ämnen. Enligt Hill 
(2006) och Broberg, Almqvist och Tjus (2003) vet föräldrarna ofta inte hur de 
ska tala med sitt barn om barnets känslor. Ytterligare en förklaring, som även 
beskrivits av Broberg et al (2003), är att föräldrarna inte talat med sitt barn 
eftersom de är oroliga att det ska skada barnet ytterligare. Enligt Back och 
Nilsson (2002) kan föräldrarna även tro och hoppas att övergreppet kanske inte 
var så farligt för barnet. Informanternas stora förhoppning att barnet inte har 
tagit skada skulle därmed kunna förklara deras agerande.  
 
Som Hill (2006) beskriver det skulle det kunna vara så att föräldern har svårt att 
hålla barnets starka känslor eftersom föräldern själv har svårt att hålla sina egna 
känslor. När informanterna i behandlingen får hjälp med sina egna känslor kan 
de bli bättre rustade att lyssna på barnets känslor.  
 

Föräldrarollen 
Informanterna betonar den osäkerhet de känner som föräldrar och hur 
betydelsefullt de upplever att det är att få stöd i sin föräldraroll. Detta 
överensstämmer väl med tidigare forskning som visat att föräldrar kan känna sig 
osäkra på hur de ska hjälpa sitt barn efter det att barnet blivit utsatt (Grosz et al., 
2000; Hill, 2006). 

 
Många informanter beskriver att de känner sig otillräckliga som föräldrar. Detta 
har även beskrivits i andra sammanhang (Hill, 2006). Informanterna talar om 
vikten av att de i behandlingen får bekräftelse i sin föräldraroll och att de 
handlar rätt. De informanter som upplever att de inte får bekräftelse är också de 
som är mindre nöjda med behandlingen. Manion et al. (1996) har funnit att 
mödrar till barn som blivit utsatta känner sig mer misslyckade som föräldrar än 
mödrar till barn som inte har blivit utsatta. Det ger ytterligare stöd för vikten av 
att föräldrarna får bekräftelse i sin föräldraroll. Helt i överensstämmelse med 
vad som beskrivs i Jinich och Litrowniks studie (1999) tycks informanterna i 
föreliggande studie uppskatta allt de stöd de kan få som hjälper dem att bättre 
kunna stötta sina barn. 
 
Eftersom informanterna är osäkra i sin föräldraroll finns det en risk att de 
uppfattar det som behandlaren säger som kritik. Söderquist (1995) understryker 
att det är viktigt att terapeuten finner en balansgång mellan att vara rakt på sak 
och att vara mer accepterande och förstående. Om terapeuten är för direkt kan 
det uppfattas som att denne inte respekterar familjen. Behandlaren till de 
informanter som upplever att behandlaren inte stöttar dem kan ha haft 
svårigheter med denna svåra balansgång. Informanterna kan ha tolkat det 
behandlaren säger som kritik istället för att se det som en möjlighet att utveckla 
sig i sitt föräldraskap. Som Hill (2005) beskriver kan informanterna känna sig 
misslyckade eftersom de inte har kunnat skydda sitt barn och att barnet och de 



 32 

själva nu därför behöver söka hjälp utifrån. Det kan ses som känsligt att lämna 
ut sig själv på det sättet till en främmande människa, behandlaren, och 
författaren menar att det kan göra informanterna ännu mer känsliga för vad 
behandlaren säger. 
 
Föräldrar uppskattar vanligen att dela med sig av sina erfarenheter kring 
föräldrarollen till andra föräldrar. Sexuella övergrepp är emellertid ett ämne som 
är så tabubelagt att det sannolikt är svårt för drabbade föräldrar att prata om det 
med andra i sin omgivning. Det kan finnas en stor osäkerhet kring hur det tas 
emot av omgivningen. Det är även förknippat med sådana skuld- och 
skamkänslor som hindrar föräldrarna från att tala om detta med andra föräldrar. 
Följaktligen blir föräldrarna isolerade och lämnade ensamma med sina tankar 
och problem. Det kan möjligen förklara att informanterna tycker det är så viktigt 
att medverka i behandlingen. I behandlingen får de kanske för första gången 
prata med någon om vad som har hänt och känslorna kring detta. De får där även 
möjlighet att prata om barnets känslor och reaktioner och vad de som föräldrar 
kan göra för att stötta barnet på bästa sätt. Författaren anser att det faktum att 
sexuella övergrepp är ett sådant känsligt område gör att det inte nog går att 
betona vikten av att föräldrarna själva erbjuds behandling. 
 

Personlig hjälp 
Några informanter talar om hur behandlingen även har hjälpt dem rent 
personligen kring sådant som inte direkt rör deras föräldraskap. Det kan tolkas 
som att informanterna ser det som en ren bonus att de även utvecklas på andra 
plan. Detta kan tänkas bidra till att informanterna upplever att behandlingen var 
så positiv. Inte nog med att de själva blir uppmärksammade som föräldrar och 
får stöttning i sin föräldraroll utan behandlingen stärker dem även som individer. 
De får hjälp med saker som de kanske inte från början tänkte på att de kunde få 
hjälp med. Topor (2004) menar att de hjälpande insatser som går utöver det som 
patienten förväntade sig upplevs som synnerligen hjälpande.  
 

Behandlaren 
Informanterna fokuserar till stor del på behandlaren när författaren ber dem 
berätta om hur de har upplevt behandlingen. Detta är förenligt med fynd i 
tidigare studie av Salovaara och Magnusson (2007) som visar att ungdomar som 
utsatts för sexuella övergrepp betonar vikten av en god relation till terapeuten. 
Det överensstämmer också med tidigare forskning som hävdar att den 
terapeutiska relationen är viktig för behandlingens utfall (Armelius, 2005; 
Kleinke, 1994; Lambert & Barley, 2002; Topor, 2004). Enligt Topor (2004) 
betonar människor som genomgått behandling vikten av behandlaren som 
person och dennes egenskaper snarare än behandlingsmetod. Författaren anser 
att detta fynd är synnerligen intressant med tanke på den stora debatt som råder i 
dagens samhälle kring vilken terapimetod som har evidens och därmed bör 
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användas. Med stöd från tidigare studie av Salovaara och Magnusson (2007) 
förefaller det som att det för denna klientkategori, där barnet i familjen utsatts 
för sexuella övergrepp, är mycket viktigt med en god kontakt till behandlaren. 
Det som dessa informanter minns är inte vilken typ av behandling de har fått 
utan hur behandlaren har upplevts som person. Följaktligen bör fokus måhända 
flyttas från vilken behandlingsmetod som verkar mest hjälpsam till behandlarens 
egenskaper. Under utbildningen av behandlare skulle det därmed vara relevant 
att ge större möjlighet att träna sina interpersonella färdigheter snarare än att lära 
sig en specifik behandlingsmetod. Det innebär också att det är viktigt för denna 
kategori att kunna erbjudas en annan behandlare om personkemin emellan klient 
och behandlare inte stämmer överens. Det är dock svårt att veta hur metoden 
påverkar att behandlaren beter sig så att hon uppfattas som en varm person. 
 
Precis som Topor (2004) framställer är det mycket viktigt för informanterna att 
få berätta sin historia och att de upplever att behandlaren verkligen lyssnar på 
vad de har att säga. För denna grupp kan lyssnandet ses som synnerligen viktigt 
eftersom de som Deblinger et al. (2001) beskriver ofta kan känna sig obekväma 
att samtala om detta ämne med sina närmaste vänner och bekanta. Eftersom 
behandlaren är den första som verkligen fått ta del av informantens berättelse så 
värdesätter de därmed detta extra mycket. Behandlarens förmåga att lyssna gör 
enligt Kleinke (1994) att patienten försäkras om att behandlaren är ”med 
patienten”. Med andra ord ger behandlarens lyssnande informanten bekräftelse 
på att behandlaren står på informantens sida. Kleinke (1994) menar dessutom att 
behandlarens lyssnande ökar känslan av att behandlaren och patient kommer 
närmare varandra emotionellt. I och med det skapas en god allians mellan 
behandlare och patient. Informanternas beskrivning av att behandlaren lyssnar 
på dem skulle därmed tyda på att alliansen mellan informanten och behandlaren 
är stark. Lyssnandet ger enligt Kleinke (1994) även patienten en känsla av 
validering, de får en känsla av att deras problem är äkta och förståeliga. För 
denna grupp kan det vara särskilt viktigt att få denna bekräftelse eftersom fokus 
som Deblinger och Heflin (1996) beskriver annars tenderar att ligga mycket på 
barnet och föräldrarna lätt kan komma i skymundan. Att behandlaren tar sig tid 
och lyssnar på informanterna kan tänkas bidra till att informanterna får en känsla 
av att de är betydelsefulla och viktiga. Det bidrar också till att informanterna blir 
mer bekväma med att samtala om de svåra saker som de vill tala om. 
 
Informanterna beskriver inte bara betydelsen av att behandlaren lyssnar på deras 
berättelse utan även att behandlaren förstår dem. Det upplevs som skönt att möta 
någon som har hört berättelser om liknande händelser tidigare och som därmed 
kan förstå dem bättre. Detta tycks även vara synnerligen betydelsefullt eftersom 
informanterna ofta saknar denna förståelse från omgivningen. När behandlaren 
reagerar starkt på det informanten och dennes barn berättar tycks informanten 
känna att behandlaren verkligen inte förstår informanten och vad denne har för 
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behov. Behandlaren bör enligt en informant även försöka förstå vad föräldern 
och dennes barn känner att just de behöver i behandlingen. Detta 
överensstämmer väl med Svedin (2000) som hävdar att varje familj bör få ett 
unikt bemötande och behandlingen bör anpassas efter familjens behov. Om 
föräldern upplever att behandlaren följer samma mall för alla ärenden kan det 
tolkas som att behandlaren inte tar sig tid att verkligen förstå informantens 
behov. Eftersom behandlaren har mycket erfarenhet inom området vet hon ofta 
hur man på bästa sätt bemöter klienter med dessa typer av problem. I de flesta 
möten bekräftas behandlarens föreställning av hur klienterna vill bli bemötta 
men i vissa fall är det något helt annat som klienten känner att denne vill ha. 
Författaren menar att detta pekar på vikten av att som behandlare redan efter 
första samtalet höra efter med klienten om dennes upplevelse. Det finns dock en 
risk att klienten ändå väljer att inte berätta vad denne är missnöjd med vilket 
resulterar i att behandlaren heller inte kan anpassa behandlingen efter klientens 
behov. Författaren är på det klara med att denna typ av behandling ställer stora 
krav på behandlaren. Det är därmed självklart mycket viktigt att både 
behandlaren och organisationen vidtar alla tänkbara åtgärder för att förhindra att 
behandlaren blir utbränd.  
 
Ett par informanter talar om behandlarens förmåga att inge hopp hos dem. Enligt 
Topor (2004) är rollen som ställföreträdande hopp livsavgörande när allt verkar 
hopplöst. Även Back och Nilsson (2002) talar om vikten av att behandlaren 
förmedlar hopp om att familjen kan ta sig igenom det som har hänt. Grosz et al. 
(2000) menar att det hos föräldrarna kan finnas en känsla av att familjen aldrig 
kommer att kunna återhämta sig. Det förstärker ytterligare argumentet att det är 
viktigt att behandlaren ingiver föräldrarna känslor av hopp.  
 
Informanterna beskriver sina upplevelser av att behandlaren är kompetent. Det 
tycks vara skönt för dem att veta att behandlarna är professionella och kunniga. 
Det skulle kunna bidra till att informanterna känner sig trygga i sin egen 
behandling och kan också bidra till att informanterna då känner sig mer trygga i 
att deras barn går i behandling. Som Kleinke (1994) menar bidrar även 
behandlarens förmåga till att kommunicera en känsla av kompetens till att skapa 
en god allians till patienten.  
 
Informanterna beskriver hur behandlaren har hjälpt dem att se saker ur ett nytt 
perspektiv. Just som Kleinke (1994) beskriver kan det vara så att en patient som 
kommer till terapi ofta har fastnat; hon vet inte hur hon ska lösa sina problem 
och de lösningar som hon försökt fungerar inte. Det är därför viktigt att 
patienten i behandlingen blir hjälpt att se sina problem från ett nytt perspektiv. 
Även informanterna kan alltså ha fastnat i ett tankesätt och agerande som 
hindrar dem från att finna nya lösningar. Informanterna tycks se det som att 
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behandlaren hjälper dem att se saker med andra ögon, att finna nya lösningar på 
deras problem. 
 

Avslutning 
De informanter som ser avslutningen som något bra tycks fokusera på vad 
behandlingen har givit dem. Enligt Roe et al. (2006) kan avslutningen ses som 
positiv för patienten om denne upplever att behandlingen har fört något gott med 
sig. Patienten kan känna stolthet över att kunna avsluta terapin då det innebär att 
de har lärt sig så mycket att de kan klara sig själva.  
 
I denna studie fanns emellertid flera informanter som tyckte att det kändes 
skrämmande att lämna behandlingen. Frågan som författaren ställer sig är: 
Varför vill de inte avsluta terapin? Enligt Roe, Dekel, Harel, Fennig och Fennig 
(2006) innebär avslutningen att patienten tvingas lämna den meningsfulla och 
nära relation som de haft med terapeuten. För den här aktuella gruppen av 
föräldrar kan, som tidigare beskrivits, behandlaren ha blivit särskilt betydelsefull 
eftersom de kanske inte har kunnat tala med någon annan om de saker som de 
har tagit upp i terapin. Avslutningen innebär därmed en stor sorg då informanten 
förlorar relationen till sin behandlare. Kanhända har informanterna känt en 
trygghet i att ha behandlaren vid sin sida. Behandlaren har varit där för 
informanten, har lyssnat och stöttat informanten. När informanten nu ska avsluta 
behandlingen finns det därför en osäkerhet, som en av informanterna beskriver 
måste de nu stå på egna ben, utan behandlaren som en stöttande krycka.  
 
Att avsluta terapin innebär att patienten måste använda sådana tillgångar som de 
förvärvat i terapin såsom självförtroende, emotionell styrka och att känna igen 
känslor (Roe et al., 2006). För informanterna kan det kännas osäkert om de kan 
använda sig av det de har lärt sig i behandlingen utanför behandlingen. Möjligen 
har de inte tidigare provat om de verkligen har lärt sig något eftersom de hela 
tiden har haft behandlaren där vid sin sida. Metaforiskt skulle det kunna 
beskrivas som när man lär sig att cykla, om du tror att någon håller i dig när du 
cyklar trots att du cyklar helt själv ramlar du inte. Om du däremot vänder dig om 
och upptäcker att du cyklar helt själv blir det plötsligt mycket svårare att 
fortsätta cykla. När informanterna lämnas ensamma blir de osäkra på sin egen 
styrka trots att de under behandlingen har visat att de klarar sig bra. Genom att 
ha en successiv nedtrappning av behandlingen kan informanten ges möjlighet att 
inse vad de verkligen har lärt sig.  
 
Flera informanter talar om att de skulle vilja ha någon form av uppföljning efter 
behandlingens avslut. Det kan ses som ett försök behålla kontakten med 
behandlaren. Eftersom informanten under avslutningen kan uppleva en stor 
bedrövelse över att skiljas från behandlaren skulle en uppföljning kunna ses som 
ett sätt att lindra den smärtan. Enligt Roe et al. (2006) tycker patienter att det är 
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positivt att behandlaren framhåller för patienten att denne kan återvända. En 
uppföljning skulle därmed kunna ses som ett sätt för informanten att försäkra sig 
om att denne kan få hjälp igen om det skulle behövas. Det kan vara så att det 
finns en trygghet i att veta att behandlaren finns tillgänglig i framtiden.  
 
Sålunda finns det olika möjliga förklaringar till varför en person vill eller inte 
vill avsluta terapin. Författaren anser att det är ett spännande område att 
utforska: Vad är det som gör att klienten inte vill avsluta terapin? 

 
Metoddiskussion 

 
Av de 36 familjer som tillfrågades valde nio föräldrar att medverka i studien. 
Det finns anledning att reflektera över det låga deltagandet. I förfrågan om att 
delta i studien skickades även ett brev ut från BUP Elefanten. Möjligen har 
tillvägagångssättet påverkat beslutet att inte delta. Trots att anmälan skickas 
direkt till författaren kan tankar finnas om hur mycket personalen på BUP 
Elefanten varit involverade i studien. Ämnets känslighet kan även ha gjort att 
många inte vill delta, dels på grund av att det kan vara jobbigt att prata om detta 
återigen, dels på grund av att föräldrarna inte vill att någon annan ska få veta vad 
de har varit med om. Det kan finnas skam- och skuldkänslor kring att de har 
”låtit” detta hända deras barn. Följaktligen kan det kännas jobbigt för föräldrarna 
att prata med författaren och de väljer därför att inte delta i studien. 

 
Vilka föräldrar var det då som ville delta i studien? En tanke är att de som har 
mest åsikter om behandlingen, positiva eller negativa, är de som vill medverka. 
De som tycker varken eller och därmed inte känner sig engagerade känner sig 
möjligen inte motiverade att delta. Mot bakgrund av vad som diskuterats ovan 
om avslut skulle studien även kunna ses som ett sätt för informanterna att 
förlänga behandlingen. Eftersom de vanligen inte kan prata om detta med andra 
i sin omgivning ger intervjusituationen dem en möjlighet att dela med sig av 
sina tankar och det blir därmed en form av vidare bearbetning av deras 
upplevelser. Det kan möjligen kännas som att en medverkan i studien ger dem 
tillfälle att öppna en kanal som stängts i och med behandlingens avslut. Det kan 
även tänkas att de personer som valt att delta ser sin medverkan som en 
möjlighet att påverka hur behandlingen utformas för de familjer som söker hjälp 
i framtiden. Deltagandet kan ses som ett sätt att skapa något positivt ur det 
negativa, och deltagarnas svåra upplevelser kan ses som att bidra till ett större 
syfte, nämligen att behandlingen för dessa problem belyses och förbättras. 
 
Flera av informanterna har under intervjun angett att de vill ge något tillbaka 
eftersom de har fått en så bra behandling. Det kan tänkas att det är svårt att säga 
något negativt om behandlingen eftersom de känner en sådan tacksamhet för att 
de har erbjudits den. Då de flesta av informanterna uppger att de har en sådan 
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bra relation till behandlaren kan det kanske kännas illojalt emot behandlaren att 
ta upp negativa aspekter.  
 
I studien har informanterna varit både föräldrar och familjehemsföräldrar. Det 
beror främst på det begränsade urvalet, varje år inkommer inte så många 
ärenden. På BUP Elefanten är det vanligt att även familjehemsföräldrar kommer 
för att gå igenom behandling. Skulle resultatet ha blivit annorlunda om enbart 
den ena kategorin fanns representerad? Utifrån det som framkommit i denna 
studie tycker författaren sig dock se att informanterna, oavsett om de är 
biologiska föräldrar eller familjehemsföräldrar, är upptagna av samma typer av 
tankar. Fokus för behandlingen tycks inte heller skilja sig nämnvärt åt för de 
respektive kategorierna. Möjligen kan det vara så att familjehemsföräldrar har 
ett ännu större behov av att bekräftas som föräldrar eftersom det inte är deras 
egna barn och det därmed kan finnas en ännu större osäkerhet. 
 
IPA är en metod för att utforska informanternas egna personliga upplevelse av 
en händelse. Metoden innebär att forskaren under intervjun ska förhålla sig så 
öppen som möjligt och utgå från det som informanten säger (Smith & Osborn, 
2003). Sålunda har intervjuguiden i studien ej varit styrande. Metoden bedöms 
av författaren som mycket lämplig att använda i denna studie då den har givit 
möjlighet att försöka sätta sig in i informanternas upplevelse. På grund av 
ämnets känslighet upplever författaren att det har varit mycket lämpligt att utgå 
från det som informanterna själva vill berätta. Genom att till stor del följa med i 
deras berättelser upplever författaren att det har bidragit till att informanterna 
har känt sig mer bekväma i intervjusituationen. Metoden har möjliggjort en 
undersökning av informanternas perception och tolkningar av sin upplevelse och 
den har därmed hjälpt till att uppfylla syftet med studien; att förstå hur 
informanterna upplever den behandling som de själva har fått. 
 
Författaren har försökt hålla sig så öppen som möjligt under intervjuerna. Flera 
av informanterna har dock haft svårt att berätta helt fritt om sin upplevelse av 
behandlingen. Då har följdfrågor ställts och informanterna har ombetts utveckla 
det de tidigare har sagt. Det är här viktigt att vara medveten om att författarens 
förförståelse (som beskrivits ovan) kan ha påverkat vad denne särskilt 
uppmärksammat under intervjusituationen och vad denne därmed följt upp med 
vidare frågor. Även under databearbetningen kan författarens förförståelse ha 
påverkat vilka teman som denne har sett och hur dessa benämns.  
 
Syftet med studien har inte varit att nå generaliserbara slutsatser. Som Chapman 
och Smith (2002) och Smith och Osborn (2003) beskriver är syftet med en IPA-
analys snarare att säga något i detalj hos en speciell grupp. I följande studie är 
syftet sålunda inte att generalisera till andra föräldrar som har gått i behandling 
för andra typer av problem.  
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Slutsatser 
 
Frågeställningen i denna studie var: Hur upplever föräldrar och 
familjehemsföräldrar, till barn som utsatts för sexuella övergrepp, den 
behandling som de själva har fått? Även om uppsatsen i sin helhet får anses 
besvara denna fråga finns det ett antal slutsatser som anses vara speciellt 
framträdande. 
 
En viktig slutsats som framkommit är att behandlaren ses som en mycket viktig 
komponent i behandlingen. Eftersom föräldrarna ofta inte kan samtala med 
andra om det som hänt dem får behandlaren dem att känna sig mindre ensamma. 
Det är även viktigt för dem att de känner att behandlaren verkligen bryr sig om 
dem. Dessutom anses det betydelsefullt att behandlaren har kompetens inom 
området. 
 
En annan viktig slutsats är informanternas upplevelse av att de i behandlingen 
får möjlighet att samtala om de starka känslor som det sexuella övergreppet kan 
väcka. Under behandlingen ges de dessutom en bättre förståelse för barnets 
känslor. 
 
Ytterligare en viktig slutsats är att informanterna är osäkra på hur de ska agera 
som föräldrar. Det är väldigt betydelsefullt för dem att i behandlingen få råd 
omkring detta och att de även får bekräftelse i att de gör rätt. Informanternas 
egen delaktighet i behandlingen framkommer som en mycket viktig aspekt för 
informanterna. De betonar dels vikten av sin delaktighet för egen del men 
framhäver även hur viktigt det är för barnet att föräldrarna medverkar i 
behandlingen. 
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Vidare forskning 
 

Eftersom studien har fokuserat både på föräldrar och familjehemsföräldrar vore 
det intressant att skilja ut dessa grupper och genomföra fler intervjuer med varje 
kategori. Det skulle då gå att urskilja om de efterfrågar olika saker i sina 
behandlingar.  
 
En fråga som uppkommit är om barnets och föräldrarnas behandling bör 
avslutas samtidigt eller inte. Författaren har inte lyckats finna någon forskning 
kring detta område. Det vore därför av stort intresse att undersöka föräldrarnas 
upplevelse av att avsluta behandlingen samtidigt som barnet. Med tanke på att 
flera informanter dessutom tagit upp svårigheter med att avsluta behandlingen 
vore det intresseväckande med vidare forskning kring avslut; vad som 
underlättar ett avslut och vad det är som gör att klienten inte vill avsluta.  
 
Studien som författaren har gjort kan även vara en ingång till 
behandlingsforskning. Det skulle vara av intresse att jämföra olika typer av 
föräldrabehandlingar med varandra för att se om föräldrarna upplever dessa 
olika. På BUP Elefanten har man nyligen börjat arbeta mer efter den tidigare 
beskrivna traumafokuserade kognitiva beteendeterapin där föräldrarna 
involveras ännu mer i behandlingen. Föräldrars upplevelse av denne behandling 
kontra föräldrars upplevelse av mer stödjande behandling vore därför intressant 
att studera närmare. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Brev till informanter 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Till dig som tillsammans med ditt barn/familjehemsplacerade barn fått 
behandling på BUP Elefanten 
 
Jag heter Matilda Georgsson och studerar till psykolog vid Linköpings 
Universitet. Jag går nu sista delen av utbildningen och genomför mitt 
examensarbete under slutet av våren och under hösten 2007.  
 
Syftet med examensarbetet är att studera hur föräldrar/familjehemsföräldrar till 
barn, som utsatts för sexuella övergrepp, upplever den behandling som de själva 
har fått vid BUP Elefanten i Linköping. BUP Elefanten deltar i ett nationellt 
projekt för att förbättra vården vid sexuella övergrepp mot barn i hela Sverige 
(se bifogat brev från BUP Elefanten) och denna studie är ett bidrag till det 
projektet. 
 
Jag kommer att intervjua ett antal föräldrar/familjehemsföräldrar. Intervjun 
kommer att genomföras enskilt och ta ca 1 timme. Den genomförs på tid och på 
en plats som jag och den som ska intervjuas tillsammans kommer överens om.  
 
Intervjuerna spelas in på band. Efter bearbetning och analys av 
intervjumaterialet kommer banden att förstöras. Inget av det som sägs i 
intervjuerna kommer att föras vidare till personal på BUP Elefanten eller till 
andra personer. I examensuppsatsen presenteras resultaten på ett sådant sätt att 
ingen av de intervjuade ska kunna identifieras. De etiska principerna för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning kommer att följas. 
  
Det som framkommer i denna studie kan vara till stor hjälp bl.a. för de familjer i 
Sverige som behöver behandling i framtiden men också för behandlarna och jag 
hoppas därför att du vill delta i studien. Deltagandet är frivilligt och man kan när 
som helst avbryta sin medverkan medan studien pågår. Den som deltar i studien 
får en biobiljett som tack. 
 
Studien genomförs under handledning av Ann-Charlotte Hermansson, leg. 
psykolog och docent vid Linköpings Universitet, tel xx. 
 
Om du har några frågor om studien är du välkommen att höra av dig till mig på 
telefon xx 
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Om du vill medverka i studien fyller du i talongen och skickar till mig eller hör 
av dig via mejl på mejladress: xx. Om ni är två föräldrar/familjehemsföräldrar i  
samma familj som båda är intresserade av att delta kommer ni då att intervjuas 
var och en för sig.  
 
O.S.A senast den xx 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Matilda Georgsson 
Psykologkandidat 
Linköpings Universitet 
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Svarstalong 
 

Jag vill delta i studien gällande föräldrars/familjehemsföräldrars upplevelse av 
den behandling de själva har fått vid BUP Elefanten. 
 
       
    
Underskrift  
 
       
 
Namnförtydligande 
 
 
Telefonnummer som jag kan nås på:    
  
 
 
Mejladress som jag kan nås via:      
 

         
   
Jag vill också delta i studien gällande föräldrars/familjehemsföräldrars 
upplevelse av den behandling de själva har fått vid BUP Elefanten. 
 
       
    
Underskrift  
 
       
 
Namnförtydligande 
 
 
Telefonnummer som jag kan nås på:    
  
 
 
Mejladress som jag kan nås via:      
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Bilaga 2: Följebrev från BUP Elefanten  
 

Hej! 
 

Du och ditt barn, alternativt familjehemsplacerade barn, har gått i 
behandling här på BUP-Elefanten. 
 
Vi deltar i ett nationellt projekt för att förbättra vården vid sexuella 
övergrepp mot barn i Sverige. I projektet ingår att ta reda på vad du som 
förälder/familjehemsförälder som har genomgått behandling, tycker är 
viktigt för att behandlingen ska vara effektiv och hjälpsam. Det är dina 
åsikter och tankar om vad som är en ”god vård” som är viktiga för oss att ta 
del av. En psykologkandidat under handledning av Ann-Charlotte 
Hermansson, leg. psykolog och docent vid Linköpings Universitet, ska göra 
en vetenskaplig studie på det. 
 
Vi bifogar ett brev från henne till dig. Det är helt frivilligt att delta. Du 
behöver inte svara om du inte vill. Ingen kommer då att få veta vem du är 
eller något om dig eller din behandling.  
 
Om du vill delta, så anmäler du det direkt till psykologkandidaten. 
 
Vi skulle verkligen uppskatta om du tog dig tid att hjälpa både oss på BUP-
Elefanten och genom det nationella projektet många andra BUP-
mottagningar ute i landet. 
 
Tack på förhand  
 
Linköping xx 
 
 
 
 
 
Lena Banck   Michael Larsson 
Socionom/leg psykoterapeut   leg psykolog/leg psykoterapeut 
Teamchef BUP-Elefanten                Ansvarig för det nationella 

projektet 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
Inledning 
Välkomnande, presentation. 
Kort presentation av studien. Fokus ligger på själva behandlingen och inte andra 
faktorer såsom väntrummet, samverkan osv. 
Intervjun kommer att spelas in men bandet förstörs efter bearbetning och analys 
av materialet. 
Info om sekretess samt att resultaten presenteras i examensarbetet så att ingen av 
de intervjuade ska kunna identifieras. 
Info om att de kan avbryta när de vill under intervjun om de känner att de inte 
vill fortsätta. 
De etiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning kommer 
att följas.  
 
Bakgrunds fakta 
När började ni på BUP Elefanten? 
Hur gammalt var ert barn då ni började på BUP Elefanten? 
Hur länge gick ni? 
Hur ofta kom ni? 
Vad var det för slags behandling som ni fick? 
Har ni haft kontakt med psykiatrin tidigare eller var detta första gången? 
 
Berätta fritt om hur du upplevt behandlingen  
 
Upplevelse av behandlingen 
Vad upplever du har varit bra med behandlingen? 
Vad upplever du har varit mindre bra med behandlingen? 
På vilket sätt upplever du att du har blivit hjälpt?  
Berätta vad du tänker skulle kunna ha varit annorlunda i behandlingen?  
 
Bemötandet 
 
Första mötet  
 
Stöd 
 
Delaktighet 
 
Avslutning 
Är det något mer du skulle vilja berätta om din upplevelse av den behandling du 
har fått? 
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