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Detta är en kvalitativ studie med syftet att undersöka hur professionella
stödgruppshandledare talar om sin roll som handledare för stödgrupper till barn och
ungdomar med problematiska hemförhållanden. Vi vill även undersöka hur dessa
stödgruppshandledare talar om metoden de använder sig av och hur de talar om det
enskilda barnet. Vi vill med hjälp av den kritiska diskursanalysen se om det finns olika sätt att
tala om dessa områden.




Hur talar stödgruppshandledaren om sin egen roll?
Hur talar stödgruppshandledaren om metoden?
Hur talar stödgruppshandledaren om det enskilda barnet?

De teorier vi valt att använda oss av vid analysen av vårt material är Aaron Antonovskys
Känsla av sammanhang, KASAM och socialkonstruktivism. Vi har som nämnt valt att göra en
kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer som genomförts med sju verksamma
stödgruppshandledare på tre olika stödgruppsverksamheter. Vi transkriberade våra
intervjuer och kodade sedan dessa var för sig för att sedan gå igenom de kodade materialet
tillsammans. Analysmetoden vi valt är diskursanalys med inriktning mot Norman Faircloughs
kritiska diskursanalys. Utefter Faircloughs tredimensionella modell analyserade vi
intervjuerna på följande plan: textens praktik, den diskursiva praktiken och den sociala
praktiken. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar kunde vi urskilja sex olika diskurser, där
varje område våra frågeställningar berör hade två diskurser som stod i kontrast till varandra.
Inom området ”Hur stödgruppshandledaren talar om sin egen roll” hittade vi
kunskapsdiskursen och lekfullhetens diskurs. Inom området ”Hur stödgruppshandledaren
talar om metoden” kunde vi urskilja diskurserna synen på metoden som komplett och synen
på metoden som anpassningsbar. Inom området ”Hur stödgruppshandledaren talar om det
enskilda barnet” fann vi diskursen om synen på barnet som subjekt respektive synen på
barnet som objekt. Dessa diskurser satte vi sedan samman till två diskurskedjor vilka visade
på två olika inriktningar hos stödgruppshandledarna. Vi analyserade sedan dessa
diskurskedjor med hjälp av våra teorier och problematiserade dem utifrån hur dessa två
olika typer av stödgruppshandledare vi lokaliserat kan påverka metoden de arbetar med
samt de barn som deltar i stödgrupperna. Detta följs av en diskussionsdel där vi jämför vårt
resultat med forskningen. Studien avslutas sedan med förslag på fortsatt forskning.
Nyckelord: Stödgrupper, stödgruppshandledare, Ersta Vändpunkten, barn och ungdomar,
psykisk ohälsa, missbruk, våld i hemmet
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This is a qualitative study designed to investigate how professional support group leaders
talk about their role as supervisor of support groups for children and adolescents with
problematic home situations. We also examine how these supervisors talk about the method
they use and how they talk about the individual child. We have chosen critical discourse
analysis to help us explore if there are different ways to talk about these territories. Our
questions are:
 How does the support group leader talk about his role?
 How does the support group leader talk about the method?
 How does the support group leader talk about the individual child?
The theories we have chosen to use in the analysis of our material is Aaron Antonovsky's
Sense of Coherence and social constructivism. We have, as mentioned, chosen to do a
qualitative study using semi-structured interviews conducted with seven active support
group leaders at three different support group organizations. We transcribed the interviews
and coded them separately and then went through the coded material together. The
analytical method we have chosen is discourse analysis focusing on Norman Fairclough´s
critical discourse analysis. Along with Fairclough´s three-dimensional model, we analyzed the
interviews at the following levels: text practice, discursive practice and social practice. Based
on our purpose and our questions we managed to distinguish six different discourses, within
each territory we found two discourses that stood in contrast to each other. In the territory
"How the support group leader talks about his own role," we found the knowledge discourse
and the playful discourse. In the territory "How the support group leader talks about the
method" we were able to discern a discourse view of the method as complete and a view of
the method as adaptable. In the territory "How the support group leader talks about the
individual child" we found the discourse about the perception of the child as a subject and
the perception of the child as an object. These discourses were put together to constitute
two discourse chains which showed two different orientations of the support group leader.
We then analyzed these discourse chains our theories and questioned them based on how
the two different types of leader’s we located could affect the method’s design and the
children participating in support groups. The study concludes with a part in which we
compare our results with earlier research within this field followed by suggestions for further
research.
Keywords: Support groups, support group leaders, Ersta Vändpunkten, children and youth,
mental health, substance abuse, domestic violence
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INLEDNING
På 1970 - och 80 – talet var Sverige ett av de länder där nätverksteorier fick störst genomslag
inom socialt arbete. Innan detta genomslag var det sociala arbetet synonymt med att
behovet av hjälp riktades till individen med någon form av problematik. Det behov av stöd
som uppstår hos anhöriga i samband med att en närstående utvecklar någon form av
problematik uppmärksammades inte vilket ledde till att de anhörigas behov sattes åt sidan.
På samma gång som fokuseringen på nätverket ökade så ökade även medvetenheten om att
det fanns ett stort behov bland resterande familjemedlemmar att få stöd till följd av den
problematik som fanns inom familjen. I samband med detta började stödgrupper för barn
och ungdomar med problematiska hemförhållanden att växa fram i Sverige (Lindstein 2008).
Havnesköld (2008) menar att om barn i grupp tillsammans med andra i samma situation får
diskutera och reflektera kring sina gemensamma erfarenheter och får sätta sig in i sina
föräldrars problematiska situation kan detta utveckla en mentaliseringsförmåga hos de
deltagande barnen och ungdomarna. En utvecklad mentaliseringsförmåga innebär en god
empati och reflektionsförmåga och är närmst ett vaccin mot kriminalitet, missbruk och
psykiska sjukdomar menar Havensköld. Utvecklandet av denna förmåga hos de delatagande
barnen är en av stödgruppens viktigaste uppgift vilket gör stödgruppen till den preventiva
insats den är. Vidare menar han att stödgrupper på sikt säkerligen skulle kunna spara stora
summor som samhället annars behövt lägga på sjukvård, socialvård och kriminalvård
(Havnesköld 2008).
Barnen som deltar i dessa stödgrupper är utsatta i flera bemärkelser. De är utsatta då de
ofta finns ett stigma i de problematiker som stödgrupper vanligtvis berör och de är även
utsatta då de lever i en dysfunktionell familj. Barns beroende av och lojalitet gentemot sina
föräldrar kan försvåra möjligheterna för dem att be om hjälp. Ofta tystas problemen ner och
skam och skuldkänslor kan hindra barnen från att få den hjälp de behöver (Skerfving 2005).
Stödgruppshandledare som arbetar inom den här typen av verksamhet är en viktig del i hur
väl barnen tar till sig sitt deltagande i stödgruppen. Hur stödgruppshandledaren väljer att
benämna sin egen roll, metoden och det enskilda barnet tror vi påverkar hur stödgruppen
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ter sig. Stödgruppshandledaren ansvarar även för att diskussionen kring de problematiska
hemförhållandena inte befäster en problemidentitet hos barnen (Lindstein 2008).
Trots det stora ansvaret som ligger i stödgruppshandledarens roll finns inte mycket forskning
kring hur stödgruppshandledaren talar om sin egen roll, metoden och det enskilda barnet så
vitt vi har kunnat se. Den forskning vi har lokaliserat behandlar främst metodens resultat
men tar inte särskilt stor hänsyn till dessa delar som vi tror kan ha betydelse för barnet och
resultatet av metoden. Detta fångade vårt intresse och det är här vår studie kommer in. Vi
ser studien som relevant för det socialpedagogiska fältet då stödgrupper är ett område där
många socialpedagoger arbetar alternativt samverkar med. Vi anser att det är av största vikt
för socialpedagoger att veta hur viktig deras roll är inom en stödgruppsverksamhet och vilket
ansvar det ligger i stödgruppshandledarens yrkesroll. Genom att undersöka hur
stödgruppshandledare talar om sin egen roll, metoden och det enskilda barnet hoppas vi på
att få en bred bild av hur arbetet och samspelet i dessa stödgrupper går till. Missbruk,
psykisk ohälsa och våld i hemmet för att nämna några av de problematiker stödgrupper
riktar sig mot är vanligt förekommande i dagens samhälle. Ändå kan vi urskilja att det
överlag är få barn som får möjlighet att gå i stödgrupp. Om det beror på att få vet att dessa
grupper finns eller om det beror på andra skäl vet inte vi, men vi tycker att det är viktigt att
uppmärksamma dessa verksamheter och hur arbetet i verksamheterna går till.

Syfte
Syftet är att undersöka hur professionella stödgruppshandledare talar om sin roll som
handledare för stödgrupper till barn och ungdomar med problematiska hemförhållanden. Vi
vill även undersöka hur dessa stödgruppshandledare talar om metoden de använder sig av
och hur de talar om det enskilda barnet. Vi vill med hjälp av den kritiska diskursanalysen se
om det finns olika sätt att tala om dessa områden.

Frågeställningar
För att få svar på vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar:
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Hur talar stödgruppshandledaren om sin egen roll?



Hur talar stödgruppshandledaren om metoden?



Hur talar stödgruppshandledaren om det enskilda barnet?

Disposition
I första delen av vår studie tar vi upp de centrala begrepp som kommer att vara
återkommande, därefter följer en redogörelse för de avgränsningar vi gjort. Vidare
behandlar vi bakgrunden till stödgruppsverksamheter samt den tidigare forskning som finns
inom området och som är relevant för vår studie. Detta följs av en genomgång av de
teoretiska utgångspunkter vi kommer att använda oss av. Metodkapitlet behandlar de delar
som beskriver hur studien tagit form samt de etiska överväganden som hör samman med en
studie. Därefter följer en Resultat- och analysdel där vi tar upp vad vi kommit fram till.
Studien avlutas med en diskussion och förslag till fortsatt forskning inom ämnet som knyter
ihop arbetet.

Centrala begrepp
Barn, Ungdomar
Med barn menas alla personer under 18 år, i likhet med definitionen gjord av Konventionen
om barnets rättigheter (Hammarberg 2006).
Vid de tillfällen vi skriver barn och ungdomar och barn och tonåringar så representerar
begreppet barn personer upp till 13 år och ungdomar och tonåringar personer som är
mellan 13 - 18 år. Anledningen till att vi valt denna indelning är då denna typ av verksamhet
generellt har dessa indelningar i sina grupper.
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Stödgrupp
I enlighet med Lindsteins (2001) tolkning av begreppet stödgrupp avser vi använda
begreppet i den mening att en stödgrupp består av en grupp personer samlade av liknande
behov, ledda av en eller flera ledare.
Professionell stödgruppshandledare
Med professionell stödgruppshandledare menar vi en person med adekvat eftergymnasial
utbildning som kompletterat sin utbildning i arbetet med barn och ungdomar genom att ha
genomfört en stödgruppshandledarutbildning.
Diskurs
Vi har valt att utgå ifrån Norman Faircloughs definition av begreppet diskurs, ”som ett sätt
att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”, med andra ord
utifrån en bestämd diskurs som kan urskiljas ifrån andra diskurser. (Winther Jørgensen &
Phillips 2000, s.72). Vidare benämner Fairclough begreppet diskurs genom att säga att
”diskurs är både konstituerande och konstituerad” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.72).
Med detta menar Fairclough enligt Winther Jørgensen och Phillips att diskursen inte bara
formar och omformar de sociala strukturer som finns i samhället utan även fungerar på ett
speglande sätt.

Avgränsningar
Studien har för avsikt att undersöka hur professionella stödgruppshandledare som arbetar
utifrån Ersta Vändpunktens program talar om sin egen roll i sitt arbete samt hur de talar om
metoden

och

det

enskilda

barnet.

Studien

kommer

endast

att

behandla

stödgruppsverksamheter som erbjuder stödgrupper för barn och ungdomar upp till 18 år.
Studien kommer endast att behandla verksamheter som riktar sig till barn vars förälder
alternativt föräldrar har någon form av problematik. Grupperna riktar sig med andra ord till
barnen i deras roll som anhöriga. De problematiker som verksamheterna som ingår i studien
arbetar med är psykisk ohälsa, missbruk och våld i hemmet. Vår studie kommer därmed inte
innefatta icke-professionella grupper i form av självhjälpsgrupper och den kommer vidare
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inte att behandla verksamheter som arbetar utifrån andra metoder än Ersta Vändpunktens
metod. Studien kommer inte heller att innefatta verksamheter som vänder sig till familjer
där andra typer av sjukdomar ligger till grund för behovet av att gå i en stödgrupp. Vidare
har studien inte för avsikt att utvärdera de verksamheter som ingår i studien.

BAKGRUND
Problematik hos föräldrar kan medföra att de brister i sin omsorgsförmåga och för barnet
kan detta leda till oro och ett ökat vuxenansvar. Stödgrupper för barn och ungdomar med
problematiska hemförhållanden riktar sig därför till barn och ungdomar som ett stöd till dem
i deras situation av att vara anhöriga (Skerfving 2012). De flesta stödgrupper utgår ifrån
handböcker som beskriver varje träffs innehåll och tema. Träffarna sker vanligtvis en gång
per vecka under en termins gång och de varar runt en och en halv- till två timmar. Varje
gruppträff brukar följa ett speciellt upplägg med inledning, genomgång av dagens tema, en
rast med fika, diskussioner, lekar och övningar samt en avslutning. Upplägget brukar se
likadant ut varje gång, detta för att främja förutsägbarhet och struktur i barnens och
ungdomarnas annars ofta kaotiska tillvaro (Forinder & Hagborg 2008). Grupperna brukar
vara uppdelade utefter ålder på barnen och den problematik som föräldrarna har, men
variationer av detta förekommer.
Det finns olika program och inriktningar på stödgrupper för barn och ungdomar med
problematiska hemförhållanden, men de bygger oftast på samma grundstenar. Tanken är att
barnen blir hjälpta av de ökade kunskaperna kring sina föräldrars problem, att barnen
genom gruppen kan känna gemenskap och inse att de inte är ensamma med sina
upplevelser och att de genom att dela med sig av sina erfarenheter får möjlighet att
reflektera över sin situation (Skerfving 2009). Stödgrupperna sägs vara pedagogiska
verksamheter med ett preventivt syfte. Den ökade kommunikationen kring föräldrarnas
problematik kan förhoppningsvis minska risken att barnen och ungdomarna utvecklar egna
problem (Holmsten 2009). En annan viktig uppgift som stödgrupperna har är att lyfta bort
skulden och betona att det aldrig är barnens fel om föräldrarna har problem. Att vända
hopplöshet till hopp är en vanlig målsättning bland olika stödgrupper.
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Det program som ligger till grund för de flesta stödgruppsverksamheter i Sverige är Children
are people too, CAP, som har sitt ursprung i Anonyma Alkoholisters anhörigprogram Alanon
och Alateen från Minnesota i USA (Hagborg 2003, Lindstein 1997). CAP är en
preventionsinriktad metod som utvecklades i USA under 1970 – talet, som en del av
anhörigarbetet till missbrukare (SBU 2010). Metoden bygger på antagandet att alkoholism är
en sjukdom. Om någon i familjen missbrukar påverkar detta hela familjen och risken ökar att
familjemedlemmarna utvecklar egna problem (Skerfving 2009). Programmet togs till Sverige
av personal på Ersta Vändpunkten i slutet på 1980- talet. Ersta Vändpunkten försvenskade
sedan CAP och skapade sitt eget program ur detta; Ersta Vändpunktens barnprogram som
kom i bruk 1989 (Lindstein 2001).
Detta program är riktat till barn med missbrukande föräldrar och kom att bli den första
stödgruppsverksamheten av sitt slag i Sverige (Forinder & Hagborg 2008). Även Rädda
Barnen startade tidigt upp stödgrupper för barn till missbrukande föräldrar. Ersta
vändpunkten och Rädda Barnen kom också att utbilda stödgruppshandledare i metoden.
Snart dök även andra stödgruppsutbildningar upp, exempelvis Eleonoragruppen, Hela
Människan och Laurel Krosness Consulting (Forinder & Hagborg 2008). Den första
stödgruppen för barn till psykiskt sjuka föräldrar heter Källan och startades upp i Stockholm
1996 (Waltré 2008).
Lindstein (2008) diskuterar olika perspektivskiften som ägt rum i samband med framväxten
av stödgrupper i Sverige. Barngrupperna medförde en ökad betoning på den sekundära
preventionen. Tidigare var riktade insatser mot enskilda individer i preventivt syfte
otänkbart. Det fanns en ovilja i att peka ut någon och riskera att stigmatisera individerna
som insatserna riktade sig mot. Det fanns även en tradition i att alltid låta utredning föregå
insats, vilket gjorde det förebyggande arbetet problematiskt. Ett annat perspektivskifte var
den ökade betoningen på de anhöriga. Det var inte bara brukaren som var i fokus utan även
närståendes behov började uppmärksammas. Lindstein menar att anhörigstödet är en trend
som ökar, men beroende på problematik och målgrupp finns fortfarande stora skillnader i
vad för stöd som erbjuds till de anhöriga.
Stödgrupper som metod har under de senaste decennierna spridits snabbt över landet, och
en majoritet av landets kommuner har möjlighet att erbjuda stödgrupper till barn och
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ungdomar med problematiska hemförhållanden, eller så kallade ”dysfunktionella familjer”.
Metoden har efter hand anpassats till att passa olika typer av problematiker. De vanligaste
grupperna riktar sig till barn med föräldrar som missbrukar, barn som har föräldrar med
psykisk sjukdom, barn som bevittnat våld och barn till skilda föräldrar (Forinder & Hagborg
2008). Även en mängd olika typer av manualer, program och ledarutbildningar har utvecklats
sedan

starten

i

slutet

på

1980-

talet

(Hagborg

2003).

En

stor

del

av

stödgruppsverksamheterna är kommunala och ingår i socialtjänstens regi, men stödgrupper
drivs även bland annat i samarbete med BUP, inom olika typer av frivilligorganisationer och i
Svenska kyrkans församlingar (Socialstyrelsen 2009, Forinder & Hagborg 2008). Det är vanligt
att stödgrupper startar som projekt, som sedan permanentas som en del i verksamheten.

Ersta Vändpunkten
Det finns flera olika manualer och stödgruppsprogram i Sverige. Stödgrupper som metod
har ökat markant under de senaste decennierna vilket har gjort att olika inriktningar av
program har kristalliserats för att passa olika typer av problematiker (Forinder & Hagborg
2008). Vi har valt att avgränsa oss till Ersta Vändpunktens metod, med denna avgränsning
undviker vi eventuell förvirring kring vad vi menar när vi nämner ”metod” i vår fortsatta
studie. Valet föll på Ersta Vändpunktens metod då det är en vanligt förekommande metod
vilket underlättar vår möjlighet att få tag i informanter till vår studie.
År 1986 startade Ersta Diakonisällskap, numera Ersta Vändpunkten den första
anhörigverksamheten för anhöriga till missbrukare som ett projekt med stöd av
Socialstyrelsen. År 1990 permanentades verksamheten. Verksamheten riktar sig till
människor som på något sätt drabbats av en annan persons missbruk, och har program för
både barn, tonåringar, unga vuxna och vuxna (Lindstein 2001). Vårt fokus ligger på
programmet för barn och tonåringar som startades av Ersta Vändpunkten 1989. När
barnprogrammet skulle startas upp hade Ersta Vändpunkten medarbetare från USA, vilket
bidrog till att inspiration söktes utifrån färdiga program därifrån. Valet föll på programmet
Children are people too, CAP, som kom att bli grunden för den metod som växte fram på
Ersta vändpunkten och som de använder sig av idag (Lindstein 2001).
I Ersta Vändpunktens barnprogram delas barnen först in i grupper utefter ålder, 7-9 år eller
10-12 år. Tonårsgruppen är aktuell för ungdomar i åldern 13-16 år (Ersta Vändpunkten
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2013). Därefter delas barnen också in i grupper utefter kön. Grupperna träffas sedan 15
gånger per termin, där varje träff är en och en halv timme lång. Träffarna ligger på sen
eftermiddagstid då de inte ska sammanfalla med barnens skollektioner. Grupperna beskrivs
som pedagogiska men med terapeutiska effekter (Forinder & Hagborg 2008).
Varje träff som gruppen har bygger på ett speciellt tema, exempel på teman kan vara
”känslor”, ”värderingar” och ”gränser”. Kunskapen och hur den förmedlas i grupperna är
anpassad efter gruppdeltagarnas ålder, där de små barnen har fokus på att leka lekar, rita
teckningar och sjunga sånger. Tonårsgrupperna förmedlar kunskap och tar del av varandras
erfarenheter genom samtal och övningar (Lindstein 2001). Temana ska vara både generella
och individuella, vilket möjliggör för de deltagande barnen att uttrycka vad de har behov av,
samtidigt som de ska passa alla i gruppen. Forinder och Hagborg (2008) betonar även vikten
av att lyckas göra ett tema ”pratbart” för barnen, det vill säga att det ska vara naturligt för
barnen att prata om sina känslor och tankar, trots att dessa inte är bearbetade.
I grupperna blandas det allvarliga i att lära sig om sina föräldrars problem med lite
lättsammare lekar inom samma ämne. Leken gynnar barnen på flera sätt, bland annat är
leken ett sätt för barnen att testa olika roller och att utforska verkligheten. Leken kan
underlätta för baren att tänka sig in i andras situationer och kan bidra till att utveckla
empatin och fantasin (Jakobsson-Lund & Gavelin 2009). Lindstein (2001) menar även att
leken har en hälsofrämjande innebörd. Lekarna och övningarna har sina syften, exempelvis
att ge barnen möjlighet att pröva på olika roller eller att få barnen att känna igen sina
känslor och hitta sina personliga gränser.
I Ersta Vändpunktens metod är frivilligheten viktig, barnen ska aldrig känna sig tvungna att
prata och de har alltid rätt att stå över en övning eller att låta bli att svara på en fråga.
Lindstein (2001) menar att uttrycka sina känslor snarare ska vara en rättighet än en
skyldighet i vändpunktens program. Stödgruppen ger barnen en möjlighet att träffa andra i
samma situation. Grupperna ska också ge kunskap om missbruk och ge barnen verktyg att
hantera sin situation och att få dem att må bra, trots att någon anhörig missbrukar. Med
hjälp av gruppen får barnen uppleva gemenskap, skuldfrågan lyfts upp och barnen får lära
sig att det inte är deras fel att en anhörig missbrukar. Tanken är att barnen ska få stärkt
självförtroende och träna på att sätta gränser och att prata om sina känslor, vilket
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förhoppningsvis i förlängningen innebär att programmet blir förebyggande mot missbruk
(Lindstein 1997).
Vändpunkten arrangerar även olika typer av utbildningar, seminarier, föreläsningar,
handledning och konsultation för personal inom socialt arbete. Utbildningen för
stödgruppshandledare ges till personer med adekvat eftergymnasial utbildning som vill leda
stödgrupper för anhöriga till missbrukare. Utbildningen är fem dagar lång, där två dagar
handlar om metoden och tre dagar är teoretiska (Ersta Vändpunkten 2013). En majoritet av
de informanter vi intervjuat har gått en stödgruppshandledarutbildning på Ersta
Vändpunkten, och alla verksamheter i vår studie arbetar utifrån Ersta Vändpunktens metod
som grund med en del justeringar för att passa den problematik verksamheterna riktar sig
mot.

TIDIGARE FORSKNING
Kapitlet Tidigare forskning kommer inledningsvis att beröra den forskning rörande
stödgrupper vi lokaliserat i Sverige. Därefter kommer en fördjupning i den mest omfattande
forskning som gjorts kring stödgrupper i Sverige; nämligen Thomas Lindsteins forskning på
Ersta Vändpunkten, som även knyter an till vårt val av avgränsningar i vår studie.
Avslutningsvis berör vi även internationell forskning samt sätter tidigare forskning kring
stödgrupper i relation till vår egen studie.

Forskning kring stödgruppsverksamheter i Sverige
Eftersom stödgruppsverksamheter för utsatta barn och ungdomar idag är en relativt vanlig
insats finns ett stort behov av att utvärdera dessa verksamheter, men några
effektutvärderingar av stödgruppsinsatser har i stort sett inte gjorts (Socialstyrelsen 2009).
Det krävs dokumentation, uppföljning och utvärdering för att öka kunskapen om vad
stödgrupper innebär för de deltagande barnen. Den utvärdering som har genomförts har
enligt Socialstyrelsen har varit relativt bristfällig, ofta bestående av verksamhetens egna
nöjdhetsundersökningar. Trots detta har vi funnit en del utvärderingsforskning på området
och ett större longitudinellt forskningsprojekt som redovisas nedan. Utifrån vårt syfte och
våra frågeställningar har vi inte hittat någon forskning som riktar sig mot hur
stödgruppshandledaren talar om sin egen roll, metoden och det enskilda barnet. Vi har inte
9

lyckats urskilja någon forskning inom detta ämne som använder sig av kritisk diskursanalys
vilket gör oss lite unika i vårt slag. Vi har därför valt att redogöra för närliggande forskning.
Skerfving (2009) har uppmärksammat bristerna i utvärderingen och forskningen kring
stödgrupper för utsatta barn och ungdomar. De barn och ungdomar som deltar i dessa
stödgrupper tillhör kända riskgrupper i samhället, men trots detta har enligt Skerfving
metoder för att utvärdera och mäta effekten av stödgruppsverksamheter lyst med sin
frånvaro (Skerfving 2009). Detta resulterade i ett forsknings- och metodutvecklingsprojekt
som genomfördes vid enheten för FoU-stöd vid Regionförbundet Uppsala län, under åren
2006-2010. Projektet var indelat i två faser, där den första fasens syfte var att ta fram, pröva
och implementera en modell för effektutvärdering av stödgrupper för barn och ungdomar.
Denna metod skulle sedan användas i löpande verksamhet i stödgrupper i Uppsala län.
Syftet med den andra fasen var att vidareutveckla modellen, förenkla användningen av den
och att bearbeta all data som samlats in under projektets gång (Skerfving 2012).
Den utvärderingsmodell som togs fram under den första fasen i projektet var SDQ – Styrkor
och svårigheter, Livsstegen, BarnKASAM och KASAM13. SDQ – styrkor och svårigheter, avser
mäta barnens övergripande psykiska hälsa, Livsstegen berör upplevd och förväntad
livskvalitet, medan BarnKASAM och KASAM13 handlar om barnens känsla av sammanhang
(se avsnittet om KASAM i vårt teorikapitel). Under den andra fasen i projektet samlades data
in och analyserades. Resultatet av projektet visade på att samtliga problem hade minskat
signifikant vid uppföljningen sex månader efter gruppdeltagandet. Värderingen av
livskvaliteten hade ökat, särskilt hos flickorna som inledningsvis skattade lägre än pojkarna.
Känslan av sammanhang hade ökat hos 70 % av de barn och ungdomar som deltagit vid alla
mättillfällen. Resultatet visade även på att den utvärderingsmodell som togs fram är
användbar för löpande verksamhet och även för fortsatt forskning om stödgrupper för barn
och ungdomar (Skerfving 2012).
Intressant är att Skerfving, precis som vi, inte fokuserat på någon speciell problematik utan
har istället fokuserat på metoden som de olika stödgrupperna använder sig av. CAP är
grunden till den metod som alla stödgrupper som deltagit i Skerfvings studie använt. Genom
Ersta Vändpunkten har CAP sedan försvenskats och verksamheterna har anpassat metoden
efter den problematik de riktar sig mot. Hon kom fram till att grupperna var jämförbara då
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samtliga metoder byggde på samma grundmodell (CAP), trots att innehållet varierade något
(Skerfving 2009, 2012).
Jakobsson-Lund och Gavelin (2009) har sammanställt en rapport som studerar hur barnen
påverkas av att delta i stödgrupper för barn till skilda föräldrar. Rapporten bygger både på
barnens egna upplevelser av sitt deltagande, på hur föräldrarna upplevde att barnen
påverkades och hur personalen upplevde att barnen påverkades. Kvalitativa intervjuer
genomfördes med barn som tidigare deltagit i grupperna, föräldrar till dessa barn samt en
gruppintervju med den verksamma personalen. När barnen tillfrågades vad de fått ut av att
delta i stödgrupper går meningarna isär något, vissa menade att gruppen inte hade varit
någon negativ upplevelse, men samtidigt inte hjälpt dem att hantera sin situation. Andra
barn menade att stödgruppen hade haft en positiv påverkan, och barnen betonade olika
saker som hjälpte dem bemästra sin hemsituation, exempelvis att de kände sig mindre
ensamma och att de fick möjlighet att prata med någon utomstående om sin situation
(Jakobsson-Lund & Gavelin 2009).
Jakobsson-Lund och Gavelin kommer även fram till andra positiva aspekter av
gruppdeltagandet i sin rapport, till exempel lyfter de fram att barnen blev sedda i grupperna,
både vuxna och andra barn lyssnade och gav dem uppmärksamhet. Barnen fick också hjälp
att uttrycka sig och kunde därmed lättare hävda sina rättigheter. Barn med särskilt svåra
hemförhållanden uppgavs däremot inte få ut så mycket från gruppverksamheten, då vissa av
de barnen inte kände igen sig i de andra barnens berättelser samt att de mådde dåligt av att
jämföra sin svåra situation med andra som hade det lite lättare (Jakobsson-Lund & Gavelin
2009).
En annan kvalitativ intervjustudie som påminner om den ovan nämnda är Holmstens (2009)
rapport om stödgruppen Gnistan, som riktar sig till barn till missbrukare och utgår från Ersta
Vändpunktens metod. Syftet med rapporten var att undersöka om barnen, deras föräldrar
samt stödgruppshandledarna på verksamheten ansåg att stödgruppen var till nytta för
barnen. Forskningen genomfördes med hjälp av intervjuer, statistik från den lokala
polismyndigheten samt en enkät. Rapporten visar på att stödgruppen fyllde en viktig
funktion för de deltagande barnen, exempelvis genom att ge barnen kunskap och
gemenskap. Holmsten lyfter även fram diskussionen kring risker med den ökade kunskap
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som barnen får kring sina föräldrars missbruk och problem. Hon menar på att det finns en
risk att denna ökade kunskap även ökar barnens vuxenansvar snarare än minskar den
(Holmsten 2009).
Som tidigare nämnts är majoriteten av forskningen centrerad kring hur de deltagande
barnen påverkas och metodens effekt. Då vårt syfte bland annat behandlar
stödgruppshandledarens roll har vi letat efter studier som berör detta. Vi har funnit ett par
studier som även nämner betydelsen av stödgruppshandledarnas roll för att metoden ska
vara framgångsrik. Att stödgruppshandledarna står för trygghet och struktur poängteras i
flera studier (Jakobsson-Lund & Gavelin 2009, Holmsten 2009). Det lyfts även fram att
stödgruppshandledarna behöver vara trygga i sin roll och ha en förmåga att stödja barnen i
den process de går igenom (Holmsten 2009). Socialstyrelsen (2009) betonar ansvaret
stödgruppshandledarna har att motarbeta negativa effekter som gruppen riskerar att ha på
den enskilda individen, exempelvis att deltagarna i stödgruppen riskerar att ta efter
varandras negativa beteenden. För att minska risken av negativa effekter av stödgruppen är
det viktigt att stödgruppshandledarna är uppmärksamma på hur de sätter ihop grupper, att
de är lyhörda och följer deltagarna noga samt att de undviker ostrukturerade situationer.
Utifrån

detta

kan

vi

se

att

forskningen

endast

berör

hur

det

anses

att

stödgruppshandledarna ska handla i stödgruppsverksamheten, men säger inte hur det
egentligen ser ut.

Lindsteins forskning på Ersta Vändpunkten
Det största och mest omfattande forskning som gjorts kring stödgrupper i Sverige är Thomas
Lindsteins longitudinella studie av Ersta Vändpunkten (Lindstein 1995, 1997, 2001, 2008).
Lindstein följde upp närmare 300 barn och ungdomar under forskningens gång. Barnen
deltog i stödgrupper för barn till föräldrar med missbruksproblematik på Ersta Vändpunkten
under åren 1991 till 1994. Lindsteins forskning har avrapporterats i sex olika
projektrapporter, där olika metoder har används för att samla in information. 274 barn fick
fylla i enkäter, intervjuer genomfördes med 60 barn och tre deltagande observationer
genomfördes (Lindstein 2001). Uppföljningar har gjorts efter fem och tio år.
Studien syftade till att undersöka vad som hände i gruppen under stödgruppens gång, till
exempel vad som förväntas av gruppledarens roll, barnens upplevelser av sitt deltagande
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samt vad de lärde sig av att delta i gruppen. Även verksamheten i sig har belysts i studien.
Lindsteins forskning utgår från både barnens, ungdomarnas och de vuxnas perspektiv
(Lindstein 2001).
Resultatet av studien ser över lag mycket positivt ut. De flesta barnen såg sin upplevelse av
gruppen som positiv, de ansåg att de fått bra verktyg att hantera sin vardag med och att
kunskaperna de fick i gruppen utvecklade deras handlingsstrategier. Lindstein menar att
stödgrupperna är ett hälsofrämjande sammanhang för de deltagande barnen. Det viktigaste
för barnen var att få komma ifrån, få prata med likasinnade och dela med sig av sina
erfarenheter. Detta bidrog enligt Lindstein till ett identitetsskapande och ett ökat
självförtroende hos barnen. De teman som behandlades i stödgrupperna fångade barnens
intresse, frigjorde dem från invanda tankemönster och var meningsskapande för barnen.
Han menar vidare att de kunskaper som gruppen bidrog med resulterade i att barnen fick
större förståelse för sin situation (Lindstein 2001).
Lindstein har analyserat verksamheten utifrån Aaron Antonovskys teori om Känsla av
sammanhang, KASAM, och begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. I sin
forskning kommer Lindstein fram till att barnen uppfattar det som meningsfullt att dela med
sig av sina erfarenheter och samlas utifrån den gemensamma problematiken. Barnen
upplevde också att kunskapen de fick av deltagandet i stödgrupperna gav hopp om
förändring, vilket bidrog till meningsfullheten. Verksamheten var också begriplig för barnen,
då rutiner och struktur skapar trygghet och förutsägbarhet. Barnen fick även en ökad känsla
av hanterbarhet tack vare stödgrupperna då grupperna bidrar med kunskap, gemenskap och
hopp, som

ofta

stärker

barnens självförtroende. Lindstein

har

även

studerat

stödgrupphandledarnas roll, han menar att barnens syn på stödgrupphandledarna var
mycket positiv, de såg handledarna som närvarande vuxna som ingav hopp och möjligheter
(Lindstein 2001).
Att samlas runt en gemensam problematik kan öka både gemenskapen och meningsfullheten
hos barnen, men samtidigt finns det en risk att barnen förstärker bilden av sig själva som
barn till missbrukare. Detta är något som Lindstein (2008) problematiserar då han diskuterar
riskerna

med

en

befäst

problemidentitet.

Hans

forskning

visar

dock

på

att

stödgruppshandledarna motverkar detta genom att betona livets och människors olika sidor.
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Balansen mellan allvar och lek motarbetar därmed en befäst problemidentitet. Även
självförtroende kan motarbeta en befäst problemidentitet och många barn menade enligt
Lindstein (2008) att stödgrupperna bidragit till ett ökat självförtroende.
Lindstein betonar att en svårighet med stödgrupper kan vara att balansera den färdiga
metoden med de deltagande barnens upplevelser och behov, då metoden har vissa färdiga
teman som kanske inte alltid passar barnen i gruppen. En risk finns att grupper går över för
mycket åt skolundervisning alternativt åt för mycket terapi, vilket riskerar leda till bristande
känsla av begriplighet och meningsfullhet. Lindstein betonar därför ansvaret hos
stödgruppshandledarna och vikten av att de är öppna för barnens egna iakttagelser och
erfarenheter för att hålla denna balans (Lindstein 2008).

Internationell forskning
Vi har funnit en amerikansk utvärdering av programmet CAP utförd av Dore, Nelson-Zlupko
och Kaufman (1999). Utvärderingen är gjord på grundskolor i socialt utsatta områden i
Philadelphia i USA, där de deltagande barnen varit mellan sex och sexton år gamla och haft
anhöriga med missbruksproblematik. Under den tvåårsperiod som utvärderingen
genomfördes hann totalt 206 barn utifrån 16 olika behandlingsgrupper delta i
undersökningen. Dessa barn jämfördes sedan med en kontrollgrupp som inte deltagit i
stödgrupperna. Stödgruppsträffarna var förlagda under skoltid, då de deltagande barnen fick
prata om sina känslor och sin oro kring den missbrukande föräldern. Barnen fick utifrån
formulär bedöma sig själva, medan lärarna fick bedöma barnen utifrån uppförande i
klassrummet före och efter deltagandet i stödgrupperna. Resultatet av utredningen visade
på att barnen efter deltagandet i stödgrupperna fick bättre självuppfattning och en minskad
känsla av utanförskap. Lärarna ansåg att de barn som deltagit i stödgruppen fick ett lugnare
beteende och var mer koncentrerade i klassrummet (Dore et al 1999).
Inga liknade studier av CAP står att finna i den svenska forskningen, och det går att
ifrågasätta om resultatet från studien som Dore et al genomfört går att generalisera till
svenska förhållanden, det bör även noteras att studien genomfördes för många år sedan. Vi
kan också tillägga att CAP har fått kritik ifrån Statens beredning för medicinsk utredning,
SBU, för att det saknas kontrollerade studier och att det bara finns ett tunt vetenskapligt
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underlag som anses vara otillräckligt för att kunna göra en bedömning av insatsens effekter
på barn (SBU 2010).
Det finns även forskning som visar på att det kan vara problematiskt att föra samman barn
och ungdomar med problemfyllda hemförhållanden, då de i gruppen kan ta efter varandras
negativa beteende vilket kan bidra till ökade problem snarare än en positiv utveckling för
barnen (Ferrer-Wreder et al 2005). I USA har det uppmärksammats att stödgrupper för barn
till

missbrukande

föräldrar,

där

de

deltagande

ungdomarna

ett

år

efter

stödgruppsdeltagandet använde tobak i högre grad och hade större beteendeproblem än
ungdomarna i kontrollgruppen som inte hade deltagit i stödgrupperna. Detta fenomen
uppmärksammades bland ungdomar från unga tonåren och uppåt, de yngre barnen verkade
inte riskera denna negativa påverkan. En förklaring till detta tros vara den starka påverkan
som kamratgruppen har i de tidiga tonåren och att de riskbeteenden som uppmärksammas i
gruppen riskerar att förstärkas och tas efter av de andra deltagarna (Ferrer-Wreder et al
2005). Inga liknade resultat har rapporterats i svensk forskning men vi anser ändå att
fenomenet är värt att nämnas.

Utifrån ovanstående forskning väljer vi att ännu en gång nämna att den forskning som finns
inom området inte direkt går att knyta an till vårt syfte och våra frågeställningar då vårt syfte
har fokus på den språkliga konstruktionen om hur stödgruppshandledaren talar om sin roll,
metoden och det enskilda barnet. Då tidigare forskning krävs i denna typ av studie för att
möjliggöra en diskussion kopplad till hur ämnet tidigare berörts måste vi istället se till
närliggande forskning. Några av de forskningar ovan är inne och snuddar vid vår första
frågeställning; hur stödgruppshandledaren talar om sin egen roll, då forskningen belyser vad
som förväntas av stödgruppshandledaren men den ger inga direktiv till hur dessa
förväntningar ska uppfyllas. Då vi inte kunnat identifiera varken tidigare forskning eller
studier som använder sig av kritisk diskursanalys och studerar stödgrupper blir vi något unika
med vår studie. Vi hoppas därmed att vår studie kan komma att bidra med ny kunskap inom
området. Utifrån den krisitka diskursanalysen (se beskrivning under Metodkapitlet) kan vi se
att detta metodval öppnar upp för nya forskningsområden inom genren som inte tidigare
berörts, då den kritiska diskursanalysen ser till språkets mening och kan belysa fenomen i
samhället som sällan ifrågasätts. Förhoppningen är att denna studie ska bidra till nytänkande
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som kan resultera i att forskningen inom denna genre kan komma att ta nya former och
utföranden i framtiden samt eventuellt bygga på den befintliga forskningen med ett nytt
perspektiv.

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Det här kapitlet syftar till att ta upp de två teorier vi valt att använda oss av i vår studie. De
två teorier som valts ut är Aaron Antonovskys teori om Känsla av sammanhang - KASAM
samt Socialkonstruktivism. Detta kapitel kommer även innefatta en teoretisk tankeram som
innehåller ett förtydligande kring varför vi anser att dessa teorier är passande till vår studie.

Känsla av sammanhang - KASAM
Aaron Antonovsky utvecklade en teori som nått stor framgång i det förebyggande sociala
arbetet. Teorin utgår från vilken betydelse känslan av sammanhang har för hur en människa
hanterar påfrestningar i livet. Teorin förkortas på svenska till KASAM (Forinder & Hagborg
2008). Antonovsky fokuserar i sin teori på det friska och vad som får en människa att hålla
sig frisk. Han har ett så kallat salutogent förhållningssätt vilket innebär att fokus ligger på vad
det är som främjar hälsa snarare än det som orsakar sjukdom. När han skapade sin teori
intresserade han sig för hur det kom sig att vissa människor som delade liknande
erfarenheter hanterade vad de varit med om på väldigt olika sätt. I sina studier kom han
fram till att det som avgjorde hur en människa hanterade sina utmaningar var i vilken grad
hon upplevde KASAM, där de som kände hög KASAM hade bättre förutsättningar för fortsatt
god hälsa än de som kände låg KASAM (Forinder & Hagborg 2008). De delar av Antonovskys
teori som vi har valt ut att arbeta med i vår studie är de tre centrala komponenterna som
KASAM baseras på, det vill säga; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Begriplighet
Begreppet begriplighet innebär om en människa upplever sin omgivning och dess
information som begriplig och strukturerad. Förutsägbarhet och regelbundenhet är viktigt
för att en människa ska känna begriplighet gentemot sin tillvaro. Motsatsen till begriplighet
är om människan upplever inre och yttre stimuli som kaosartade och oförutsägbara. Om en
människa har en hög känsla av begriplighet innebär det att hon kan känna en förståelse för
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varför saker och ting sker, oavsett om det är positiva eller negativa händelser (Antonovsky
2005).
Hanterbarhet
Den människa som känner hanterbarhet kännetecknas av att hon möter livets utmaningar
med ett förtroende att hon ska klara av dem. Hon känner en tillförlitlighet att hon har
resurser att bemästra de svåra situationer hon möter och ser inte sig själv som offer för
omständigheterna. En människa med hög känsla av hanterbarhet ser på situationer som
utmaningar, medan en människa med låg känsla av hanterbarhet snarare känner att
situationen blir ohanterlig (Antonovsky 2005).
Meningsfullhet
Antonovsky beskriver meningsfulhet som den komponent som gör människan engagerad
och villig att lägga tid och energi på något. En hög känsla av meningsfullhet innebär att en
människa känner att livet har en känslomässig innebörd, och att krav och motsättningar kan
vara värda att lägga energi på. Människor med låg känsla av meningsfullhet tenderar att luta
åt det likgiltiga hållet där få saker i livet har mening och betydelse (Antonovsky 2005).
En person med hög KASAM känner i större grad tillfredställelse i motsats till dem med låg
KASAM som lättare upplever stress. Om en människa inte känner att hon kan hantera de
situationer hon möter, riskerar KASAM att minska (Forinder & Hagborg 2008). Antonovsky
förklarar att en människa kan ligga högt på en komponent, samtidigt som en annan
komponent kan ligga lägre. Komponenterna förutsätter därmed inte varandra och de olika
komponenterna kan även framträda ojämnt beroende på vilken situation människan
befinner sig i. Men för att en människa ska nå en fullvärdig och hållbar KASAM behövs hög
känsla av både begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 2005).

Socialkonstruktivism
Begreppet socialkonstruktivism innebär att allt socialt är skapat av människan och all
kunskap är socialt och kulturellt konstruerad. Det centrala i socialkonstruktivismen är enligt
Wenneberg (2010) att den inte tar något för givet utan snarare ifrågasätter det som många
av oss aldrig reflekterar över. Vad detta i klartext innebär är att det mesta som finns i vårt
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samhälle idag någon gång har konstruerats av människor i samspel och att allt vi gör är
socialt konstruerat, alltså inte ett naturligt beteende i grunden. Tanken med
socialkonstruktivismen är att se till vad det egentligen är som finns bakom det Wenneberg
(2010) kallar ”bländverket”, alltså vad som finns bakom det individen uppfattar som sin
verklighet.

Berger & Luckmanns tresidiga modell
Berger och Luckmann har skapat en helhetsmodell som utgår ifrån tre påståenden;
samhället är en mänsklig produkt, samhället utgör en objektiv verklighet och människan är
en social produkt. Det är med hjälp av dessa tre påståenden som Berger och Luckmann byggt
sin teori tillsammans med begreppen externalisering, objektiviering och internalisering.
Dessa tre påståenden kan tyckas vara motsägelsefulla men med hjälp av begreppen reder
Berger och Luckmann ut detta och visar på hur dessa påståenden och begrepp påverkar hur
individen upplever och påverkas av sin omvärld. Tanken med modellen är att beskriva frasen
”människan är en produkt av samhället och samhället en produkt av människan”
(Wenneberg 2010).

Wenneberg (2010) beskriver att Berger och Luckmann ser externalisering som det behov
människan har av att skapa vanor i sin vardag. Skapandet av vanor får ofta en spridning till
andra människor och blir på så vis externaliserade och senare institutionaliserade. Dessa
institutioner är det samhället vilar på, med andra ord menar Berger och Luckmann, enligt
Wennerberg (2010) att allt som idag finns i vårt samhälle en gång skapades mellan två
människor som en vana, samhället är en mänsklig produkt. Varför människor har en
benägenhet att skapa vanor förklaras kort genom att vanor underlättar det dagliga livet för
individen och skapar en hanterbarhet. Berger och Luckmann beskriver människan som en
öppen och flexibel varelse med få drifter och att vanor skapas för att lättare ha möjlighet att
kontrollera sina drifter samtidigt som de krävs i samspelet med andra (Wennberg 2010).

Wenneberg (2010) beskriver i sin bok att Berger och Luckmann menar att objektiviering
syftar till den process som sker när en människa tar till sig de institutioner som redan finns i
samhället och tar dessa för givet. Begreppet syftar till det oberoende samhället till slut får
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när det inte längre blir ifrågasatt utan då dess institutioner istället blir till normer. Detta sker
då människor föds och växer upp i samhällen som redan har hårt förankrade normer. Då
barnet nått en ålder då dessa normer faktiskt blir synliga för individen är de så djupt rotade i
individen att det blir svårt att värja sig för det som finns i och omkring en, samhället utgör en
objektiv verklighet (Wenneberg 2010).

Wenneberg (2010) beskriver internalisering som den process av verkligheten som sker i
samband med att en individ blir socialiserad. Barnet internaliseras genom uppväxten på så
vis att hon tar till sig de lärdomar som finns om den sociala världen. Denna process består av
två stadier som benämns som den primära och den sekundära socialisationen. Den primära
socialisationen är den process individen går igenom i sin barndom. För att kunna förstå sin
omgivning och ha möjlighet att förstå allt som hör till den sociala verklighet barnet fötts in i
behöver barnen lära sig hur samhället fungerar. Familjen har en central roll i barnets
internalisering då dessa finns i barnets närhet och får på så vis ansvaret för att sätta tonen
för hur barnet senare i livet kommer att förhålla sig till samhället i stort. Den sekundära
socialisationsprocessen markeras av den tidsperiod då barnet börjar komma i kontakt med
andra människor och andra delar av samhället. Det är under denna period som barnet bryter
sig loss och skapar sin egen roll som medlem i samhället, detta i samband med skolgången
och senare arbetslivet (Wenneberg 2010).

Kortfattat kan man knyta ihop dessa begrepp genom att säga att externalisering och
objektiviering står för formandet av den sociala verkligheten medan internalisering står för
den utformning som sker inom individen, den egna upplevelsen av den sociala verkligheten
(Wenneberg 2010).

Tankeram
Socialkonstruktivism som teori anser vi är passande då teorin fungerar som ett bra
komplement till den kritiska diskursanalysen. Den kritiska diskursanalysen vilar på en
socialkonstruktivistisk grund och ser därmed på samhället på samma sätt som
socialkonstruktivismen. Utöver detta kan denna teori komplettera vår analys genom att ge
den en djupare mening på så sätt då den har som mål att svara på hur vår kunskap och vår
syn påverkas av den sociala kontexten. Berger och Luckmanns modell kan hjälpa oss att se
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stödgruppshandledaren, metoden och det enskilda barnet. Modellen möjliggör därmed den
analys av den sociala praktiken, den sociala domän stödgruppsverksamheterna utgör.
KASAM är relevant i den mening att den ser till hur individens välmående kan påverkas på
olika plan av olika faktorer. Kopplat till vårt syfte kan vi använda KASAM till att se på hur
barnets eventuella upplevelse kan bli på dessa olika plan beroende på hur
stödgruppshandledarna talar om sin egen roll, metoden och det enskilda barnet. På så vis
ser vi KASAM som ett bra komplement till Socialkonstruktivismen då vi med hjälp av KASAM
kan se till hur våra diskurser kan verka på individnivå och om det möjligtvis kan finnas
skillnader i vårt material beroende på de diskurser vi lokaliserar. Under avsnittet
Metoddiskussion nedan kommer vi att beskriva vårt resonemang kring våra teorier och hur
de tillsammans med vårt metodval hjälper att styrka vår studie.

METOD
I detta kapitel redogör vi för val av metod samt det tillvägagångssätt vi haft i studien.
Kapitlet börjar med att behandla diskursanalysen och den inriktning på diskursanalys som vi
valt att använda oss av samt för- och nackdelar med denna metod kopplat till vår studie och
metodens relation till våra valda teorier. Vidare behandlas halvstrukturerade kvalitativa
intervjuer samt den datainsamlingsteknik vi valt att använda oss av. Därefter följer en
redogörelse för studiens genomförande rörande urval och bortfall. Även Intervjuguiden
behandlas i detta kapitel samt intervjusituationen. Vi redogör hur litteratursökningen sett ut
under studiens gång samt bearbetningen data och analysen av vårt material. Kapitlet
avslutas med att beskriva hur vi arbetat med validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i
studien samt de etiska ställningstaganden vi gjort i samband med studiens genomförande.

Diskursanalys
Vi

är

utifrån

studiens

syfte

och

frågeställningar

intresserade

av

hur

stödgruppshandledararen talar om sin egen roll, metoden och det enskilda barnet. Då vi är
ute efter den språkliga konstruktionen av hur stödgruppshandledaren talar om dessa olika
områden vi vill vi använda oss av en metod som kan hjälpa oss att undersöka detta, valet föll
därför på diskursanalysen. Diskursanalys är ett samlingsbegrepp för hela den diskursiva
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ansatsens fält. Den diskursanalytiska metoden är en metod och teori som de senaste åren
fått en allt mer viktig roll inom dagens samhällsvetenskap. Något som definierar
diskursanalysen är att denna ansats kan användas på olika typer av studier och sociala
områden då den i grunden bygger på en rad olika tvärvetenskapliga och multidisciplinära
ansatser (Winter Jørgensen & Philips 2000). Diskursanalysen är en metod som används för
att mäta hur verkligheten konstruerats genom språket. Winter Jørgensen och Philips
benämner begreppet diskurs som ”[...] ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller
ett utsnitt av världen).” (Winter Jørgensen & Philips 2000, sid. 7). Metoden intresserar sig för
att se vad det är som händer bakom diskursen, det vill säga hur verkligheten bakom
diskursen

är

konstruerad

(Watt

Boolsen

2007).

Diskursanalysen

vilar

på

en

socialkonstruktivistisk grund. Detta visar sig på så sätt att den som använder sig av
diskursanalysen ställer sig kritisk till all kunskap som ofta benämns som självklar. Denna
kunskap ses istället som något som blivit präglad av historiska och kulturella influenser och
skapad i sociala sammanhang. På samma sätt som den som använder sig av diskursanalysen
anser att synen på världen är skapad genom sociala processer och att det finns ett samband
mellan kunskapen och sociala handlingar. På så vis ses människor som de som både
producerar och konsumerar sin omvärld (Winter Jørgensen & Philips 2000).

Då det diskursiva fältet är brett råder samtidigt en förvirring kring vad diskursanlys verkligen
innebär. Den engelska socialpsykologen Rosalind Gill hävdar i sin beskrivning av
diskursanalysen att hon vet om 57 olika inriktningar inom diskursanalysen och menar att
detta kan vara en indikation på varför det råder förvirring bland forskare som använder sig
av diskursanalysen (Watt Boolsen 2007). Till vår studie har vi valt att utgå ifrån Norman
Faircloughs kritiska diskursanalys, som vi beskriver längre ner.

Kritisk diskursanalys
Vi har valt att använda oss av den kritiska diskursanalysen. Då vi har som avsikt att ha ett
lättöverskådligt arbete och inte blanda in alltför många olika författares tolkningar av
analysmetoden föll valet på att utgå ifrån den kritiska diskursanalysen så som Winter
Jørgensen och Philips beskriver den (2000). Vi har dock med referens till Bergström & Boréus
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(2005) under avsnittet Transitivitet då vi kände ett behov av att ge detta avsnitt ett större
djup utöver vad vi kunde ge det med hjälp av endast Winter Jørgensen och Philips.

Inom den kritiska diskursanalysen finns fem gemensamma drag vilka vi beskriver nedan i
kursiverad text. Det första gemensamma draget är att sociala och kulturella processer och
strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär. Den kritiska diskursanalysen menar att
människor genom den diskursiva praktiken - tal, text och bilder skapar och omskapar sin
egen identitet och sina relationer till andra individer. Den kritiska diskursanalysen har som
uppgift att belysa dessa fenomen i samhället och tydliggöra de förändringar och bestående
maktordningar som kan finnas. Vi kan samtidigt påpeka att alla fenomen som finns i
samhället inte är av en lingvistisk-diskursiv karaktär, vilket vi återkommer till under avsnittet
Social praktik (Winter Jørgensen & Philips 2000).

Det andra gemensamma draget är att diskurs är både konstituerande och konstituerad. Med
detta menas att diskurserna inte bara är med och formar dessa sociala strukturer utan även
formas av dem. Diskurser formar och omformas av sociala praktiker, men diskurser kan även
spegla hur sociala dimensioner ser ut i samhället. Den kritiska diskursanalysen använder sig
av en konkret lingvistisk textanalys av språkbruket i social interaktion (Winter Jørgensen &
Philips 2000). Detta innebär att det är språkbruket som ska analyseras i det sociala
sammanhang det skapats i, vilket är det tredje gemensamma draget inom den kritiska
diskursanalysen.

Det fjärde gemensamma draget innebär att diskurser fungerar ideologiskt. Det representeras
av viljan att framhäva de diskurser som bidrar till att skapa och omskapa ojämlika
maktrelationer i samhället, då främst mellan olika sociala grupper. Den kritiska
diskursanalysen ser det som sin uppgift att klarlägga dessa maktrelationer i hopp om att
kunna skapa ett mer jämlikt samhälle. Metoden är enligt Winter Jørgensen och Philips
politiskt neutral och har som mål att verka för social förändring. I relation till detta ställer sig
den kritiska diskursanalysen på de undertrycktas sida vilket innebär att den kritiska
diskursanalysen är en del av en kritisk forskning som ska kunna användas till att skapa social
förändring, vilket är det femte och sista gemensamma draget (Winter Jørgensen & Philips
2000).
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Faircloughs kritiska diskursanalys
Det mest centrala i Norman Faircloughs kritiska diskursanalys är enligt Winter Jørgensen och
Philips att diskurs är en viktig del av den sociala praktiken på så sätt att den både omskapar
och förändrar den kunskapen samt de identiteter och sociala relationer som redan finns,
inkluderat i detta är även maktrelationer. Fairclough menar att diskurser har ett dialektiskt
förhållande till andra sociala dimensioner i samhället i den mening att diskurser på samma
sätt som den omskapar det dessa praktiker samtidigt formas av andra sociala praktiker i
samhället. Fairclough tar hänsyn till både det diskursiva och icke-diskursiva som finns i
samhället (Winter Jørgensen & Philips 2000).

Faircloughs modell försöker knyta ihop tre traditioner;
 Den textanalytiska disciplinen som finns inom lingvistiken. Detta bygger på Michael
Hollidays funktionella grammatik.
 Den makrosociologiska analysen av den sociala praktiken som omfattas av Focaults
teori.
 Den tolkande mikrosociologiska traditionen inom sociologin som bygger på den
etnometodologi och samtalsanalys som innebär att människor ses som skapare till
samhället i den meningen att de genom gemensamma regler reproducerar dessa.

Genom att knyta ihop dessa tre traditioner menar Fairclough att vissa fällor inom den
kritiska diskursanalysen kan undvikas, däribland den om att lingvistiken till exempel endast
fokuserar på texten och inte tar hänsyn till hur samhället påverkar hur texten blivit till. Den
macrosociologiska analysen behövs för att tydliggöra de maktstrukturer som finns i
samhället. Den tolkande mikrosociologiska traditionen behövs för att se till hur människor
skapar sin omvärld och de diskurser som följer med detta (Winter Jørgensen & Philips 2000).
Enligt Fairclough behöver vi som forskare se till alla dessa element för att på ett korrekt sätt
kunna analysera språkbruket, vilket är den kritiska diskursanalysens främsta uppgift. Om vi
som forskare väljer att förbise någon av dessa delar riskerar vi att missa helheten av vårt
material och därmed riskera att viktigt kunskap kan gå förlorad (Winther Jørgensen & Phillips
2000).
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Fairclough anser att en vanlig textanalys är otillräcklig eftersom den inte ser till det
samhälleliga och kulturella processerna och strukturerna som påverkar texten. Han menar
att det behövs ett tvärvetenskapligt perspektiv där man ser till både den textuella analysen
och sociala analysen. Tanken med detta är att forskaren behöver ha i åtanke att de sociala
strukturerna och maktrelationerna formar den sociala praktiken och att detta är något som
individen ofta tar för givet och aldrig reflekterar över. Vidare kan beskrivas att Faircloughs
kritiska diskursanalys sägs ha som syfte att bidra till en förståelse för hur det vardagliga livet
för människor skapar vanor i vardagen (Winter Jørgensen & Philips 2000).

Begreppet ideologi betyder värderingar och idéer. Fairclough’s tolkning av begreppet syftar
till de betydelser som finns kopplat till makt och menar att det är ideologier som producerar,
reproducerar samt omkonstruerar dominansförhållanden i den sociala praktiken (Winther
Jørgensen & Phillips 2000). Dessa ideologier skapas ur dominansförhållanden som redan
existerar och bygger på ojämlika förhållanden som finns i den sociala praktiken. Diskurser
speglar dessa ideologiska effekter och Fairclough menar att de diskurser som berör dessa
dominansförhållanden får en ideologisk karaktär och påvisar de ideologiska effekter de
medför. Utifrån Faircloughs tolkning av begreppet ideologi och ideologiska diskurser kan alla
diskurser utifrån den kritiska diskursanalysen anses vara mer eller mindre ideologiska. En av
den kritiska diskursanalysens uppgifter är att belysa dessa maktaspekter och
dominansförhållanden som utspelar sig i den sociala praktiken och på så vis synliggöra dem
för att påvisa dess existens. För att kunna analysera och urskilja dessa maktrelationer
använder Fariclough begreppet hegemoni som förtydligar vilken eller vilka diskurser som har
övertaget i de dominansrelationer som förekommer i den diskursiva praktiken. Till skillnad
ifrån andra teoretiker har Fariclough en tro på att alla makt - och dominansförhållanden går
att påverka och ändras, därmed ska en analys av den hegemoniska kampen som försiggår i
den diskursiva praktiken göras i den sociala praktiken för att se om dessa förhållanden
reproduceras eller transformeras eftersom de enligt Fariclough aldrig är stabila i sitt
utformande utan kan skifta. Analysen av dessa makt- och dominansrelationer gör sig synliga
först i den sociala praktiken eftersom det är där dessa relationer ingår. (Winther Jørgensen &
Phillips).
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Faircloughs tredimensionella modell
I Faircloughs kritiska diskursanalys består diskurs endast av lingvistiska element. Fairclough
menar att diskurs bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och
kunskapssystem. Vid analysen av diskurser menar Fairclough att forskaren ska fokusera på
två dimensioner vilka består av den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den
kommunikativa händelsen består av det empiriska materialet för studien. Det empiriska
materialet kan bestå av exempelvis intervjuer eller tidningsartiklar (Winter Jørgensen &
Philips 2000). Den andra dimensionen består av diskursordningen som syftar till de
diskurstyper, alltså diskurser och genrer som används i empirin. Fairclough hävdar att en
kommunikativ händelse har tre dimensioner, textens praktik, den diskursiva praktiken och
den sociala praktiken. Det är dessa tre dimensioner som utgör Faircloughs tredimensionella
modell, se bild nedan (Winter Jørgensen & Philips 2000, s.74).

TEXT

Textens praktik
Den första dimensionen i Faircloughs modell består av textens praktik. Texten representerar
alltså det empiriska material som används i studien till exempel tal, skrift, bild eller en
blandning av dessa. I denna första dimension ska forskaren se till textens egenskaper.
Textanalysen innebär att forskaren måste se till de formella drag som går att urskilja i texten.
Detta inkluderar de vokabulär, den grammatik och det sammanhang som finns mellan de
olika satserna i texten. Genom att koncentrera sig på dessa drag kan forskaren se vilka
diskurser och genrer som lingvistiskt konstrueras i texten. Svårigheten i detta är att forskare
inte kan bortse från den diskursiva praktiken när de arbetar med textens egenskaper, men
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forskaren måste samtidigt hålla isär dessa två dimensioner för att kunna utföra en korrekt
analys med hjälp av denna modell (Winter Jørgensen & Philips 2000).
Modalitet
Begreppet modalitet betyder ”sätt” och är menat att användas i en analys när forskaren vill
se hur och på vilket sätt informanten instämmer i det hon säger. Genom att särskilja på ”vi
anser”, ”jag tycker”, ”de säger” kan informanten bindas till informanten på olika sätt
(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Modalitet behandlar även den sanningshalt som kan
finnas i en text. Om informanten uttrycker sig på ett sådant sätt att det hon säger är sant, till
exempel ”barn är aktiva” innebär detta att informanten är säker i sitt påstående och menar
att det hon uttalat är sanning, där det tydligt framgår vad informanten menar. Om
informanten däremot säger ”barn kan vara aktiva” innebär detta att informanten uttrycker
en mindre säkerhet gällande sanningshalten i sitt påstående som per automatik gör att
informanten blir mindre tydlig i sitt ställningstagande (Winther Jørgensen & Phillips 2000).
Utifrån vår studie har vi fokuserat på de delar av modaliteten som varit av intresse för oss,
vilket är i vilken mån informanterna talar i ”jag-form” eller ”vi-form” när de svarar på våra
frågor. Vi ser även till om informanterna framställer sina svar som ”sanningar” eller om de
uttrycker en viss tveksamhet i vad de säger.

Transitivitet
Transitivitet ser till hur olika händelser och processer binds samman eller ej och porträtteras
i texten genom att se på texten ur ett subjektivt kontra objektivt perspektiv. Tanken med
transitiviteten är att kartlägga vilka typer av konsekvenser olika framställningsformer kan ha
för texten och de som berörs av den (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Transitiviteten
består av tre grundstenar; processer, deltagare och omständigheter. Då omständigheter
behandlar tid och plats och inte har någon signifikant roll i vår studie har vi endast valt att
utgå ifrån begreppen processer och deltagare i vår studie. Processer innefattar de handlingar
och händelser som kan urskiljas i texten. Handlingar syftar till om en individ gör något
avsiktligt, händelser till det som händer vid omedveten handling alternativt processer
individen inte kan påverka. Deltagare behandlar begreppet agent samt begreppet deltagare.
Agent är den som handlar i en situation och deltagare den eller de som påverkas av det som
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agenten gör (Bergström & Boréus 2005). I vår studie har vi valt att se till huruvida
stödgruppshandledarna talar om processer som händelser utom kontroll eller medvetna
handlingar. Vi ser här till hur processer benämns kopplat till den egna rollen som
stödgruppshandledare, hur processer i metoden benämns och hur de benämner processer
kring det enskilda barnet. Vi har även valt att se till vad stödgruppshandledarna benämner
som agent respektive deltagande i intervjuerna, även här utifrån stödgruppshandledarens
egen roll, metoden och det enskilda barnet.
Diskursiv praktik
Den diskursiva praktiken verkar som relationen mellan texten och den sociala praktiken. Den
diskursiva praktiken är med andra ord det enda sättet för forskaren att kunna urskilja hur
människor genom språk producerar och konsumerar texten. Samtidigt kan forskare inte
bortse ifrån att texten faktiskt påverkar hur människor producerar och konsumerar (Winther
Jørgensen & Phillips 2000).
Interdiskursivitet
Inom interdiskursiviteten berörs vilka diskurser som går att finna i den aktuella texten.
Beroende på hur informanterna väljer att tala om de olika diskurserna kan gränserna för
dessa skifta vilket leder till att de reproduceras alternativt flyter ihop med varandra. Inom
den kreativa diskursiva praktiken blandas diskurser på nya sätt vilket tyder på att en
sociokulturell förändring är på gång, så kallad hög interdiskursivitet. Inom den
konventionella diskursiva praktiken reproduceras diskurserna på ett uppredande sätt vilket
tyder på att diskurserna inte är öppna för förändring, så kallad låg interdiskursivitet (Winter
Jørgensen & Philips 2000).
I vår studie ser vi till i vilken mån stödgruppshandledarna reproducerar de diskurser de
uttrycker sig i alternativt om de vacklar mellan olika synsätt. En låg interdiskursivitet innebär
i vår studie att det finns en tydlighet i vilken diskurs informanterna platsar i. De reproducerar
den diskurs de tillhör och visar inga tydliga tecken på osäkerhet i hur de talar om sin egen
roll, metoden och det enskilda barnet. En hög interdiskursivitet innebär i vår studie att det
finns en otydlighet i vilken diskurs en informant tillhör. Informanten kan exempelvis uttrycka
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sig ambivalent och därmed platsa in i olika diskurser. Detta kan vara ett tecken på en
öppenhet för nytänkande.
Social praktik
Den sista dimensionen i Faircloughs tredimensionella modell har som uppgift att se till om
den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar de diskurser som finns i texten.
Vidare behandlar denna nivå vilka konsekvenser detta i sin tur kan ha för den bredare sociala
praktiken samt de sociala relationer och identiteter som följer den sociala praktiken. Då den
sociala praktiken består av både diskursiva och icke-diskursiva element krävs det av
forskaren att utomstående teorier används i analysen, då Faircloughs modell endast har som
avsikt att analysera diskurserna (Winter Jørgensen & Philips 2000). Då den kritiska
diskursanalysens uppgift är att kartlägga förbindelsen mellan språkbruk och social praktik
måste forskaren se till hur de diskursiva praktikerna agerar i förhållande till upprätthållandet
eller förändringen av den sociala ordningen. För att ha möjlighet att genomföra detta måste
forskaren analysera dessa konkreta fall som en del av diskurserna, då det empiriska
materialet formar och formas av den bredare sociala praktiken (Winter Jørgensen & Philips
2000). I vår studie är den kommunikativa händelsen det material vi utgår ifrån vilket är de
transkriberade intervjuerna. Den andra dimensionen som Fairclough menar att forskaren ska
ta hänsyn till är diskurordningen. Här har vi valt att studera de diskurser vi har urskilt i vårt
material och hur de samspelar med varandra, vi använder oss därmed inte av begreppet
diskursordning i vår studie, då vi inte ser vad vår studie hade vunnit på det. Utifrån vår studie
och de områden vi valt att studera ser vi till vilka konsekvenser de diskurser som går att
urskilja i vårt material har för den sociala praktiken. Vi ser detta på så sätt att det är
stödgruppshandledarens idéer kring hur stödgruppen ska formas som blir den bärande idén
som skapar de konsekvenser som kan uppstå i den sociala praktiken, inom den sociala
domänen

bestående

av

stödgruppsverksamheterna.

Konsekvenserna

av

hur

stödgruppshandledaren väljer att tala om diskurserna berör de sociala identiteterna som
existerar inom denna sociala domän, det deltagande barnet men även stödgruppsledaren
själv eftersom dessa diskurser bidrar till att konstruera de sociala identiteter som finns i
materialet (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Även metoden ses som en social identitet då
den är skapad av människan, och de sociala relationer som finns är de relationerna som
skapas mellan stödgruppshandledaren, metoden och det enskilda barnet. Utifrån detta
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skapas hypoteser som berör det icke diskursiva i vårt arbete, hur våra tre frågeställningar
kan beröras utifrån de konsekvenser som detta får i den sociala domänen. Det är även i den
sociala praktiken vi ser till de ideologiska effekter som finns i vårt material. Genom att titta
närmare på diskurserna i vår studie ser vi till om det finns några maktaspekter och
dominansrelationer i vårt material. Om vi kan urskilja några ser vi även till hur dessa ter sig
och vilka konsekvenser de kan ha för den sociala praktiken samt de identiteter och relationer
som existerar.

Slutligen vill vi tillägga att Winther Jørgensen och Philips (2000) poängterar att en kritisk
diskursanalys utifrån Faircloughs modell kan te sig olika beroende på studiens syfte och
frågeställningar. Med detta menar de att de begrepp och steg i utformandet av Resultat- och
analysdelen inte behöver se likadana ut i alla studier som utgår ifrån denna metod. Vi vill
därför poängtera att vi valt ut de begrepp som passar vårt syfte och våra frågeställningar.
Vidare kommer delar i Faircloughs tredimensionella modell att te sig lite annorlunda i vår
studie i jämförelse med många andra studier som använder denna metod. Detta då vårt
material består av transkriberade intervjuer, inte redan befintliga texter som oftast är fallet
vid denna anslysform.

Kritik mot diskursanalysen
Utifrån vår studie har vi uppmärksammat två områden av Faircloughs teori som vi känner oss
kritiska till. Det första är att Fairclough i sin kritiska diskursanalys inte tydliggör var gränserna
går mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. Detta gör sig gällande främst i den sociala
praktiken vilket kan försvåra analysen på så sätt att vi som forskare får utgå från vår egen
uppfattning om vad som täcks av diskurser och vad som kräver utomliggande teorier för att
analysera då främst i den sociala praktiken (Winter Jørgensen & Philips 2000). Detta leder
oss in på nästa punkt i de kritiska anmärkningarna som berör de utomliggande teorier som
behövs för att analysera den sociala praktiken. Fairclough menar att dessa utomliggande
teorier är nödvändiga för att kunna analysera den sociala praktiken. Han går dock inte in på
vilka teorier som kan vara användbara vid analysen av denna dimension. Detta försvårar vår
roll då det på förhand kan vara svårt att avgöra vilka teorier som kan vara användbara
(Winter Jørgensen & Philips 2000). Detta speglas i vårt val av att byta ut en av de två teorier
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vi på förhand valt ut innan vi valde att använda den kritiska diskursanalysen som
analysmetod.

Vidare så tänker vi att denna typ av metod gör att vi som forskare får ett tolkningsföreträde
på det material som ligger till grund för vår analys. Vad detta innebär för resultatet av vår
analys är att det inte blir en allmän uppfattning vilket påverkar generaliserbarheten i
arbetet. Vi har dock inte som intresse att göra en generaliserbar studie, detta reflekteras
även i den kritiska diskursanalysen som vi anser är svår att generalisera då den studerar det
enskilda fallet och de diskurser som finns där i. Då vi genomfört en kritisk diskursanalys på
intervjumaterial kan vi aldrig vara säkra på att de svar som getts vid intervjutillfället kommer
att se likadana ut om intervjun hade genomförts en tid efter med samma frågor. Detta
återkommer vi till i avsnittet Generaliserbarhet som kommer längre fram i studien.

Utöver detta vill vi uppmärksamma den förvirring som kan uppstå i arbetet med kritiska
diskursanalyser överlag och detta berör begreppet diskurs. Begreppet diskurs används ofta
på ett oaktsamt sätt i den mening att någon mera precis definition av innebörden i ordet
ofta saknas. Detta har resulterat i att begreppet diskurs har blivit ett relativt oklart begrepp
eftersom det finns en rad olika betydelser beroende på inriktning och i vilken kontext det
används i (Winter Jørgensen & Philips 2000). För att undvika denna förvirring har vi valt att
utgå ifrån Faircloughs definition av begreppet diskurs, vilket vi beskriver i Inledningskapitlet
under avsnittet Centrala begrepp.

Metoddiskussion
Vi anser att den kritiska diskursanalysen möjliggör en analys av sådant som ofta tas för givet
på så sätt att vi tror att människor i många avseenden aldrig reflekterar kring att hur de
väljer att tala om ting kan påverka dessa i större mån än vad som kanske var menat från
början. Genom denna tydligare analys av språkbruk går det att belysa maktrelationer och
dominansförhållanden som annars inte alltid ifrågasätts eller ens medvetandegörs. Med
hjälp av den kritiska diskursanalysen vill vi studera de områden vårt syfte och våra
frågeställningar berör; hur stödgruppshandledarna talar om och benämner sin roll, metoden
och det enskilda barnet. Vi är intresserade av att se vilka diskurser som går att urskilja inom
dessa olika områden och hur stödgruppshandledarna talar om dessa. Att studera vilka
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diskurser som verkar inom stödgruppens domän tror vi är viktigt då det kan bidra till en
djupare förståelse och kunskap om dessa stödgrupper samt hur samspelet mellan
stödgruppshandledare, metoden och barnet i dessa verksamheter ser ut. Att belysa hur
stödgruppshandledarna benämner och talar om ovan nämnda områden kan tydliggöra vilka
skillnader som finns och vad detta innebär för de sociala identiteter och relationer som
verkar inom den sociala domän stödgruppsverksamheterna utgör. Vi ser inte att detta är
möjligt med någon annan form av metod än just den kritiska diskursanalysen.

Den kritiska diskursanalysen lägger fokus på det lingvistiska och textuella. Vi är intresserade
av den språkliga konstruktionen kring hur stödgruppshandledarna talar om de områden vi
valt att studera vilket gör att vi anser att denna metod lämpar sig för vår studie och hjälper
oss att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi är även intresserade av att se till vilka
dominansförhållanden och maktrelationer som kan finnas inom stödgruppsverksamheterna
som social domän då vi ser till stödgruppshandledarens roll, metoden de arbetar med och
barnen som deltar i stödgruppen, vi vill även se till vad detta kan innebära och ge för
konsekvenser, både på individnivå och gruppnivå. Den kritiska diskursanalysen ”ser det som
sin uppgift att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld,
inklusive de sociala relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till
social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna
och i samhället som helhet.” (Winter Jørgensen & Philips 2000, s. 69). Vi tror härmed att den
kritiska diskursanalysen kan hjälpa oss att uppmärksamma dessa maktförhållanden på ett
sätt som hade varit svårt med hjälp av andra analysmetoder.

Vi anser att Faircloughs tredimensionella modell gynnar vår studie på flera sätt. Textens
praktik är användbart för oss då vi vill analysera i vilken mån stödgruppshandledarna står
bakom sina uttalanden rörande de olika diskurserna och i vilka sammanhang
stödgruppshandledarna uttrycker sig säkert eller tveksamt samt få en uppfattning om hur
samspelet i den sociala domänen, det vill säga stödgrupperna, ser ut. Den diskursiva
praktiken möjliggör för oss att se om stödgruppshandledarna visar tecken på förändring mot
nya synsätt i de olika diskurserna alternativt om de återskapar de diskurser som de verbalt
platsar inom. I den sociala praktiken kan vi sammanställa de mönster vi identifierat mellan
diskurserna och i ett vidare perspektiv vad dessa får för konsekvenser för den sociala domän
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de verkar i. Utöver dessa möjligheter som Faircloughs tredimensionella modell ger oss
gällande analysen av våra intervjuer uppskattar vi denna färdiga modell som Fairclough
erbjuder. Få diskursanalytiska inriktningar har färdiga modeller att utgå ifrån och vi anser att
denna modell underlättar för oss vid redovisningen av vårt resultat och vår analys så tillvida
att vi har en mall att följa. Vi upplever denna modell som ett verktyg vi kan använda oss av
för att förtydliga vårt Resultat- och analyskapitel för läsaren samt att ge kapitlet
överskådlighet och struktur. Då våra frågeställningar berör tre olika områden tror vi att
denna modell på ett bra sätt hjälper oss att hålla isär dessa områden för att inledningsvis
kunna analysera dem var för sig då vi identifierar möjliga diskurser. Vidare anser vi att
Faircloughs tredimensionella modell med hjälp av dessa tre steg möjliggör en djupare analys
än vad vi kunnat åstadkomma med andra typer av analysmetoder.

Det finns även nackdelar med denna typ av metod kopplat till vår studie. En nackdel är att
den kritiska diskursanalysen endast analyserar den diskursiva praktik som uttrycks i den
aktuella kontexten. Forskaren är med denna metod inte intresserad av vad informanten
egentligen menar, utan bara det som faktiskt uttrycks (Watt Boolsen 2007). Vi upplever att vi
med detta blir något bakbundna i vårt arbete, då vi från början haft som intresse att se till
hur barnen påverkas av sitt deltagande i dessa stödgrupper beroende på vilka diskurser som
dominerar i den stödgrupp de ingår. Med denna analysmodell är detta något som inte går
att undersöka och besvara, utan blir endast något vi kan ställa upp hypoteser kring.

En annan nackdel med Faircloughs tredimensionella modell kan enligt Winter Jørgensen och
Philips (2000) vara den begreppsexplosion som medföljer denna modell. Ett flertal begrepp
används i denna modell och kopplas samman på ett komplext sätt i modellens tre olika steg.
Vi är medvetna om att dessa olika begrepp kan vara förvirrande för läsaren att hålla koll på
och möjligtvis göra det svårt för läsaren att förstå vårt Resultat- och analyskapitel. Vi hoppas
dock vi gjort materialet tydligt och överskådligt för att även den ovana läsaren ska kunna
följa med i texten, vi har även valt bort ett par begrepp ur denna modell då vi inte ansåg oss
ha användning av dessa i vår studie.

Vidare kan en nackdel med denna metod kopplat till vår studie vara svårigheterna med att
kombinera den med intervjumaterial. Det finns en tradition inom den kritiska
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diskursanalysen som värdesätter en på förhand färdig text högre än en text som finns till
med hjälp av, eller på grund av forskaren så som transkriberade intervjuer är. Det finns alltid
en risk att forskaren är med och påverkar texten om hon är en del av produktionsprocessen.
Vidare är det därmed viktigt att forskaren är införstådd om sin roll i processen och att en
medvetenhet om detta framgår i slutprodukten (Börjesson & Palmblad 2007). Vi är
medvetna om denna risk men har ändå valt att genomföra denna studie med kritisk
diskursanalys som analysmetod, vi fördjupar denna diskussion kring kombinationen av kritisk
diskursanalys och transkriberade intervjuer under avsnittet Slutdiskussion.

Metod och teoridiskussion
Ovan har val av metod och teorier redovisats och nu följer en diskussion kring varför dessa
valts, hur de går in i varandra kontra skiljer sig åt och på vilket sätt vi ser att dessa
kompletterar varandra och är till nytta för vår studie.

Som vi tidigare nämnt vilar den kritiska diskursanalysen på en socialkonstruktivistisk grund.
Vi gjorde ett medvetet val att använda oss av socialkonstruktivismen då den knyter an väl till
vårt metodval samtidigt som denna teori hjälper till att se vad det är som händer bakom det
som sägs, något den kritiska diskursanalysen inte tar hänsyn till. Samtidigt ansåg vi att det
kunde vara riskabelt att använda en teori som påminner så starkt om vår valda metod då
teorin kunde vara svår att få fram i vårt resultat - och analyskapitel och valde därför att
främst utgå ifrån Berger och Luckmanns modell (Wenneberg 2010). Detta då denna modell
har som uppgift att se till hur en människas vanor skapar det dagliga livet, hur människan blir
formad av de normer och institutioner som finns i samhället samt hur viktig sociala
relationer är kring människan. Utifrån detta ser vi en möjlighet i att både se till det diskursiva
och icke diskursiva i vårt material. Den kritiska diskursanalysen lyfter upp och tydliggör hur
verkligheten i stödgruppsverksamheten ser ut, socialkonstruktivismen kan hjälpa till att
belysa det diskursiva och förtydliga detta ännu mer samtidigt som de kan se till det icke
diskursiva och hur detta påverkar diskurserna i vårt material, främst de konsekvenser som
kan uppstå. KASAM kommer in som sista teori och hjälper oss att ännu tydligare kunna se till
det icke diskursiva som handlar om de sociala identiteterna där socialkonstruktivismen
brister lite då den tenderar att missa de processer som sker inuti en individ utan bara belyser
att det kan ske. KASAM och Socialkonstruktivismen kan titta närmare på de konsekvenser
33

som blir för de sociala identiteterna och relationerna utifrån stödgruppens utformning och
de handlingar som görs inom den. Då KASAM i mångt och mycket inte är kritisk i sitt
förhållningssätt utan främst lyfter det positiva som kan urskiljas i materialet kan
socialkonstruktivismen som har som uppgift att belysa det som händer bakom diskurserna
lättare samverka med den kritiska diskursanalysen genom att belysa de maktaspekter och
dominansförhållanden som kan förekomma i materialet. På så vis ser vi att de teorival och
metodval vi gjort kan arbeta tillsammans och komplettera varandra.

Utifrån ovanstående resonemang kring våra val knyter vi ihop dessa som en pyramid där den
fasta stommen består av den kritiska diskursanalysen som sedan byggs på av
socialkonstruktivismen

och

som

sedan

avslutas

i

toppen

med

KASAM.

Socialkonstruktivismen blir den förmedlande länken mellan kritisk diskursanalys och KASAM
och samverkar mellan dessa båda då de två inte direkt kan knytas till varandra utan behöver
en mellanhand för att ha möjlighet att kunna användas tillsammans.

Forskarens roll
Winter Jørgensen och Phillips (2000) betonar vikten av att vi som forskare aldrig kan bortse
ifrån att vi är en del av det samhälle som vi undersöker. Genom att vi lever i samma samhälle
som de diskurser vi väljer att studera kan vi ha svårt att urskilja vad diskurserna består av
eftersom de många gånger kan ses som naturliga för oss själva. Vi som forskare måste därför
skapa den medvetenheten hos oss själva. Genom att medvetandegöra den förförståelse vi
faktiskt har och försöka att sätta den åt sidan kan vi lättare urskilja vad det är diskursen
faktiskt säger om sig själv och vad det är vi förknippar och associerar den med (Winther
Jørgensen & Phillips 2000). Vår förförståelse för stödgruppsverksamheter bottnar i vår
utbildning där vi tidigare varit i kontakt med denna typ av verksamhet, vi båda har även
erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin och kan på så sätt ha en annorlunda syn på
innebörden av psykisk ohälsa.

I en enkel värld ska forskaren kunna lösgöra sig ifrån denna förförståelse och ställa sig på noll
för att på bästa sätt kunna studera diskurserna i materialet. Nu är det tyvärr aldrig så lätt att
frigöra sig ifrån all kunskap vi redan har, utan vi får istället välja att förtydliga den för oss
själva och genom detta förtydligande vara medvetna om oss själva i vårt sökande på
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diskurser. Vi måste som forskare även vara medvetna om att vi är medskapare till de
diskurser vi belyser. Börjesson och Palmblad (2007) menar att det är forskaren själv som är
med och skapar diskurserna genom att sätta de ramar för vilka studien kommer att vila
inom. Vidare påverkas diskurserna som behandlas i studien av de val vi som forskare gör i
relation till det urval och de meningssammanhang som diskurserna får i vår studie. Vi är
medvetna om att det är vi som valt ut de diskurser vi identifierat och att vi benämnt dem
enligt vad vi anser vara mest passande. Vi är införstådda med att om studien skulle
genomföras igen av andra forskare finns en risk att de skulle identifiera andra diskurser i
samma material. Detta faktum kommer vi inte ifrån och är något vi får ha i åtanke när vi ser
till resultatet och analysen i denna studie.

För att i största möjliga mån frigöra oss ifrån det vi redan vet så menar Winter Jørgensen och
Phillips (2000) att vi som forskare måste utgå ifrån vår metod och våra teorier genom hela
vårt Resultat- och analyskapitel. Med hjälp av den kritiska diskursanalysen, KASAM och
socialkonstruktivismen kan vi möjliggöra nya frågeställningar och nya synsätt och på så vis
producera legitim vetenskaplig kunskap.

Halvstrukturerade kvalitativa intervjuer
I vårt syfte och våra frågeställningar betonar vi vår vilja att få svar på hur
stödgruppshandledarna talar om sin egen roll, metoden och det enskilda barnet. Valet att
använda halvstrukturerade kvalitativa intervjuer i arbetet reflekteras i vår vilja att se till hur
stödgruppshandledarna talar om dessa områden samt om det går att se om det finns någon
skillnad i hur de uttrycker sig. Genom att använda en halvstrukturerad intervju får intervjun
en känsla av ett vardagssamtal samtidigt som det finns en struktur i samtalen och där ett
syfte är uttalat (Kvale & Brinkmann 2009). Vi anser att detta är ett bra tillvägagångssätt då vi
inte är intresserade av att forcera fram svar ifrån informanterna. Tekniken möjliggör en
relativt fri samtalsform i våra intervjusituationer och byggs kring öppna frågor med möjlighet
till berättande svar (Kvale & Brinkmann 2009). Genom denna fria samtalsform ges en större
rörelsefrihet hos informanterna vilket kan bidra till att mer information kan komma att
hämtas ur intervjuerna.
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Några svagheter som ofta kopplas samman med kvalitativa studier är att resultatet av
studien blir svår att generalisera då det sällan är mer än ett fåtal personer som blir
intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2009). Risk finns också att vi som forskare påverkar de vi
intervjuar vilket kan leda till att svaren vi får inte nödvändigtvis hade varit desamma under
andra omständigheter, även kallat reaktivitet (Bryman, 1997). Vidare kan en kvalitativ studie
anklagas för att inte vara trovärdig då den i kritikers ögon enbart bygger på subjektiva
uttryck som inte kan kvalificeras som vetenskapliga (Kvale & Brinkmann 2009). Annan kritik
som ofta riktas mot den kvalitativa forskningen är att allt material som utvinns och används
alltid blir en tolkning av en tolkning då informanterna i första hand gör en tolkning som
sedan forskaren gör en tolkning på. Detta kan medföra problem då delar av informanternas
tolkning kan gå förlorade i processen när forskaren analyserar materialet utifrån sin egen
tolkning (Bryman 1997). Hur vi ställer oss till denna kritik diskuterar vi under avsnitten
Intervjusituation, Validitet, Generaliserbarhet och Forskarens roll.

Urval
Vi har valt att intervjua verksamma professionella stödgruppshandledare från olika
professionella verksamheter som arbetar utifrån Ersta Vändpunktens program. För att
komma i kontakt med dessa verksamheter började vi leta upp stödgruppsverksamheter runt
om i Västsverige som använde sig av denna metod i sitt arbete. Då vi var intresserade av att
se om det kunde finnas några skillnader i de svar deltagarna gav oss samt viljan att se till
metoden i stort utan att rikta in oss på en specifik problematik valde vi att vända oss till
verksamheter som behandlade olika typer av problemområden. Vidare valde vi att tillfråga
verksamheter i olika städer samt verksamheter som tillhörde socialtjänsten och
verksamheter som var fristående. Detta för att se om den typen av omständigheter gjorde
att de arbetade utifrån samma metod på olika sätt och använde olika diskurser när de
behandlade de frågor vi ställde under intervjun. Vi var även intresserade av att se om
skillnader kunde skönjas beroende på ålder och kön samt antal aktiva år som
stödgruppshandledare. Vi var på så vis intresserade av att se till om det fanns olika
uppfattningar bland våra informanter i frågor rörande hur de såg sig själva i metoden och i
gruppen. Vi hade som avsikt att nå ut till åtta aktiva stödgruppshandledare för att försäkra
oss om att vårt underlag för vår analys skulle vara tillräckligt för att bygga en studie kring
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både i de fall bortfall kunde förekomma men även för att vara säkra på att vi hade tiden och
möjligheten att behandla all information ifrån åtta intervjuer.

Då vi vill värna om konfidentialiteten i vår studie har vi valt att inte avslöja alltför detaljerad
information kring våra informanter och deras verksamheter, eller information som kan
knytas till enskilda personer. Antalet verksamma stödgruppshandledare i Västsverige är
relativt få vilket medför en risk att de går att räkna ut vilka informanterna är om vi avslöjar
personliga detaljer. Vi kan däremot nämna att vi har intervjuat personal på tre olika
stödgruppsverksamheter som vänder sig till barn med problematiska hemförhållanden. En
verksamhet har grupper för barn till föräldrar med psykisk ohälsa, en verksamhet vänder sig
till barn som upplevt våld i hemmet och en verksamhet har grupper med blandad
problematik, både för barn till föräldrar med psykisk ohälsa och för barn till föräldrar med
missbruksproblematik. En av verksamheterna verkar inom socialtjänstens regi medan de
andra två är fristående verksamheter. Inför sökandet efter informanter hade vi som
önskemål att få en spridning i ålder och kön samt antal verksamma år som
stödgruppshandledare. Vi anser att vi uppnått vårt urvalsmål då det är en jämn spridning i
kön, ålder och antal verksamma år på våra informanter.

Bortfall
Vi kontaktade sex stycken stödgruppsverksamheter i hopp om att minst åtta
stödgruppshandledare skulle visa ett intresse av att delta i vår studie. Vår ambition var att
genomföra åtta halvstrukturerade kvalitativa intervjuer men eftersom många av de
verksamheter vi kontaktade hade svårt att avsätta tid för våra intervjuer blev det slutligen
fem enskilda intervjuer och en parintervju. Valet att ha med en parintervju tog vi då vi kan se
stora fördelar med att ha med en sådan intervjuform i vår studie. Vi ansåg att den typen av
intervjuform kunde få fram mer information i den mening att två personer kunde
komplettera varandra på ett helt annat sätt under intervjuns gång. Genom denna
komplettering så ville vi se om vi skulle få bredare och mer omfattande svar på våra frågor
samt om det medförde ett större djup i intervjun. Möjligheten uppstod att i en och samma
intervju ha möjlighet att jämföra de olika diskurser intervjupersonerna använde i sina svar då
båda informanterna svarade på majoriteten av våra frågeställningar. Samtidigt gavs vi
möjlighet att på ett tydligt sätt kunna se hur de valde att plocka upp varandras svar och styra
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dessa åt olika håll beroende på vilken vinkling de ville att intervjun skulle ha, alltså vilka
diskurser de ville framhålla.

Intervjuguide
Vi valde att bygga vår intervjuguide kring ett fåtal öppna frågor som berörde studiens syfte
och frågeställningar. Då vi strävade efter att en rad olika begrepp skulle beröras i varje fråga
tog vår intervjuguide formen av en så kallad checklista där varje fråga följdes av några
specifika stödord som tillhörde frågeställningen. Exempel på dessa frågor är:
 Hur tillämpar du metoden?
 Vilken roll har barnen i metoden?
 Kan du beskriva hur du uppfattar din roll i gruppen?
 Kan du berätta hur du uppfattar att det enskilda barnet påverkas?

Stödord som fanns med i checklistan var t ex ”kön”, ”ålder”, ”problematik”, ”utifrån metod”,
”utifrån dig själv”, ”barnens upplevelse” ”tillräckligt” osv. Genom att ha dessa stödord kunde
vi enkelt under intervjuerna se vilka stödord som informanten inte berörde och ställa
följdfrågor utifrån dessa för att försäkra oss om att varje informant berörde de centrala delar
som vi var i behov av att stödgruppshandledarna skulle beröra för att ha möjlighet att
använda materialet i vårt Resultat- och analyskapitel (se Bilaga 2).

Intervjusituation
Sex intervjuer genomfördes i studien. Alla genomfördes i stödgruppsverksamheternas
lokaler. En av anledningarna var att underlätta för informanterna, då det rådde en stor
tidsbrist som gjorde att vi genom att besöka verksamheterna också hade möjlighet att
genomföra fler intervjuer. Vidare ville vi minska den reaktivitet vi tidigare tog upp som kan
uppstå under kvalitativa intervjuer, den påverkan vi som intervjuare och vårt material kan ha
på informanterna (Bryman 1997). Genom att ha intervjuerna på en plats där informanterna
känner sig hemma tror vi att informationen som gavs av informanterna blev mer naturlig.
Vid varje intervjutillfälle började vi med att gå igenom det informationsbrev (se Bilaga 1)
informanterna tidigare hade mottagit, för att försäkra oss om att det inte fanns några frågor.
Vi behandlade bland annat vårt syfte med studien, hur intervjuerna skulle användas samt
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hur informanternas möjlighet till påverkan såg ut. Vidare gick vi kortfattat igenom
huvudfrågorna i vår intervjuguide för att ge informanterna en möjlighet att förstå lite mer
ingående vilken typ av information vi var intresserade av att få fram under intervjun samt att
ge dem en möjlighet att fundera lite kring vad de ville säga under intervjuns gång. Alla
intervjuer blev inspelade, något informanterna blev informerade om i samband med att de
tackade ja till att delta i studien. Vidare blev varje informant informerad om att längden per
intervju uppskattningsvis skulle bli 45 - 60 minuter lång, denna information fick de både vid
den första kontakten och vid intervjutillfället. Den faktiska längden på intervjuerna varierade
något, men de landade mellan cirka 45 och 75 minuter, beroende på hur utförligt
informanterna svarade på våra frågor. Vid varje intervjutillfälle var båda författarna med, där
den ena hade ansvar för att ställa huvudfrågorna medan den andra ansvarade för att alla
punkter på vår checklista blev berörda under intervjuerna samt hade ansvar för att viktiga
saker antecknades. För att båda författarna skulle vara delaktiga delade vi på ansvaret så att
båda gavs möjligheten att inneha vardera rollen.

Litteratursökning
För att hitta adekvat litteratur till vår studie har vi sökt information som handlar om
stödgruppsverksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. Vi har i första hand gått
igenom den kurslitteratur som vi använt oss av under vår utbildning vid Högskolan Väst. Vid
litteratursökning har vi använt oss av databasen Proquest. Vi har även varit inne på
socialstyrelsens databas där vi sökt efter artiklar och rapporter. Då vi genomfört sökningar
på

internetdatabaser

har

vi

använt

oss

av

sökorden

”stödgruppshandledare”

stödgruppshandledare* ”CAP”, ”Children are peolpe too”, ”anonymous alcoholics”, "Support
group" child*, "support for children", ”stödgrupp” samt ”stödgruppsverksamhet”. Vidare har
vi hittat litteratur genom att se vilka författare som refererats till i de böcker, avhandlingar,
artiklar och rapporter vi stött på i vårt sökande efter information. Specifika sökningar har
även gjorts i de fall vi letat efter litteratur rörande stödgrupper, Ersta Vändpunktens
program,

kritisk

diskursanalys,

Aaron

Antonovskys

teori

om

KASAM

samt

socialkonstruktivism.
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Bearbetning av data
I samband med att intervjuerna för studien genomfördes transkriberades alla intervjuer av
oss själva med hjälp av Kvale och Brinkmanns (2009) kapitel om att skriva ut intervjuer. Vi
valde att transkribera allt i talform, ordagrant hur informanterna hade uttryckt sig under
intervjuns gång. Eftersom vi valt att använda kritisk diskursanalys som analysmetod är vi
intresserade av att se vilka typer av diskurser informanterna använde sig av när de svarade
på våra frågor under intervjutillfället. Då vi använt oss av citat ur de transkriberade
intervjuerna valde vi i resultatdelen att plocka bort enstaka talspråkliga uttryck som till
exempel ”liksom” eller ”typ” för att underlätta läsningen. Vi anser inte att detta påverkade
helheten eftersom dessa ord bara fungerar som utfyllnad och inte i sig tillför något viktigt i
sammanhanget, samt att dessa ord inte har betydelse för analysen av vårt material. För att
effektivisera vårt arbete valde vi att dela upp intervjuerna så att vi transkriberade tre stycken
intervjuer var. För att transkriberingen inte skulle skilja sig allt för mycket åt kom vi på
förhand överens om ett gemensamt sätt att hantera materialet. Då konfidentialitet utlovats
till alla informanter valde vi att inte ta med information i transkriberingen gällande namn på
informanten själv, kollegor, samt i vilken stad de var aktiva. Vidare valde vi att inte ta med
information rörande deras tidigare utbildningar (Kvale & Brinkmann 2009). Namn
markerades med tre stjärnor *** och långa stycken i texten som antingen rörde
konfidentaliteten eller stycken som inte var av användning för oss i vår studie markerades
med ”...” och (...). Vidare markerades längre pauser ut i texten med tre punkter ... . Vi valde
även att markera ut delar av transkriberingen som vi uppfattade som frågor, till exempel
frågor barnen ställer till stödgruppshandledaren, med att sätta dessa stycken inom
citationstecken ” ” samt att vi markerade skratt genom att sätta dem inom parenteser
(skratt). Hårda betoningar på speciellt ord gjorda av informanterna tydliggjorde vi även
under transkriberingen genom att skriva dessa med stora bokstäver. När transkriberingen
och kodningen var klar gick vi igenom varandras material. Vi upptäckte då att vi markerat ut
samma saker i materialet, vilket ökar reliabiliteten i vårt Resultat- och analyskapitel.
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Genomförande av analys
För att stärka reliabiliteten i vår studie valde vi att båda två analysera samtliga intervjuer. Då
vi båda läst igenom intervjuerna har vi kodat var för sig och sedan sammanställt vad vi
kommit fram till. På detta vis har vi kunnat identifiera sådant som den ena av oss missat men
som den andre uppmärksammat och vice versa. Då vi valt att använda oss av kritisk
diskursanalys och Faircloughs tredimensionella modell som analysmetod var det utefter
denna modell vi planerade hur och i vilken ordning genomförandet av analysen skulle ske. Vi
började med att analysera textens praktik i vårt transkriberade material. I textens praktik har
vi fokuserat på begreppen modalitet och transitivitet, där vi analyserat i vilken mån
informanterna står bakom sina påståenden samt om de benämner processer som händelser
kontra handlingar och vad de benämner som agenter respektive deltagare. Det andra steget
i analysen var att se till den diskursiva praktiken i intervjuerna. På förhand hade vi bestämt
vilka områden vi skulle utgå ifrån i arbetet, vilka är; hur stödgruppshandledaren talar om sin
egen roll, hur stödgruppshandledaren talar om metoden och hur stödgruppshandledaren
talar om det enskilda barnet. Inom dessa områden kunde vi sedan urskilja diskurser och på
samma gång konstatera att det fanns två olika diskurser som stod i kontrast till varandra
inom varje område. I urvalet nämner vi att vi vill se till om det finns skillnader mellan
informanterna beroende på kön, ålder och antal verksamma år. Under analysen av
materialet såg vi dock inte att dessa faktorer hade något samband med vilka diskurser
informanterna kunde identifieras i. Vi bortsåg därför från dessa faktorer i vårt Resultat- och
analyskapitel. Efter urskiljandet av diskurser analyserade vi interdiskursiviteten mellan
diskurserna. Det tredje steget i analysen var att se till intervjuernas sociala praktik. Där
diskuterar vi de två diskurskedjor (se förklaring på detta begrep i vårt Resultat- och
analyskapitel) vi kunde urskilja då vi ser till sambanden mellan diskurserna. Inom den sociala
praktiken har vi även fått ta hänsyn till de icke-diskursiva områdena genom att använda oss
av våra valda teorier för att genomföra analysen.

Ansats
Vi anser att vår ansats ligger närmast det abduktiva arbetssättet. Den abduktiva ansatsen
kan enligt Dalen (2008) ses som en kompromiss, en blandning av ansatserna induktiv och
deduktiv i den mening att den hela tiden går fram och tillbaka mellan teori och empiri. I vår
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studie utgick vi ifrån redan på förhand bestämda teorier, men efter att vi samlat in vårt
material insåg vi att behövde frångå våra på förhand valda teorier och byta ut en utav dessa
två teorier. Vidare ändrades vårt ursprungliga metodval strax innan våra intervjuer ägde
rum. I relation till detta har vi utgått ifrån en abduktiv ansats då vi inte låst oss vid några
teorier och metoder utan satt dessa i relation till vårt material under arbetets gång där vi
vägt fram och tillbaka mellan vilka ändringar som varit nödvändiga att göra för att främja
resultatet av studien.

Validitet
Begreppet validitet betyder giltighet och syftar till om forskaren lyckats mäta det som
forskningsfrågan efterfrågade (Kvale & Brinkmann 2009, Watt Boolsen 2007). För att stärka
validiteten i vårt arbete har vi valt att upprepade gånger gå tillbaka till vårt syfte och våra
frågeställningar för att försäkra oss om att de tydligt representeras i arbetets alla delar
såsom intervjuguide, informationsbrev och i analysen för att nämna några. För att öka
validiteten i Resultat- och analyskapitlet har vi, i enlighet med Watt Boolsen (2007) valt att
använda våra diskurser stringent under hela processen. För att inte skapa en förvirrande text
har vi endast valt att använda oss av citat i texten som stämmer väl överens med de
diskurser vi kunde urskilja i vårt material. Vidare har vi försökt att skapa ett enhetligt flöde
genom att varje diskurs följs av en förklaring som både innefattar diskursens innehåll samt
de tillhörande citaten. Med detta menar vi en förklaring både kring diskursen samt en
förklaring till citatet för att inte rycka citatet ur sitt sammanhang.

Tilläggningsvis vill vi säga att syfte och metodval formulerades om något strax efter att vi
skickade ut vårt informationsbrev eftersom vi i det stadiet valde att använda oss av kritisk
diskursanalys som analysmetod. Informanterna informerades muntligt vid intervjutillfället
om den ändring som gjorts i syftet och metodval, vilket innebär att de redan då hade
möjlighet att ställa frågor kring vad detta innebär samt möjlighet att avbryta sin medverkan i
vår studie. Efter att intervjuerna transkriberats och skickats ut till informanterna för
genomläsning hade de en vecka på sig att avgöra om de ville fortsätta sitt deltagande
alternativt dra sig ur. Vi anser att de därför gavs möjlighet att fundera på denna nya
inriktning som studien fick samt en möjlighet att avsluta sin medverkan i vår studie på grund
av denna ändring, vilket ingen av våra informanter valde att göra. Vi kan dock aldrig med
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säkerhet veta hur denna ändring påverkade informanterna i vår studie. Vi vill nämna detta
då det gamla syftet står i det informationsbrev vi skickat ut och därmed även i bilagan som
finns att finna i slutet på denna studie (se Bilaga 1).

Reliabilitet
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, pålitlighet (Kvale & Brinkmann 2009). En av de
vanligaste anledningarna till att reliabiliteten brister i en studie är på grund av hur materialet
har behandlats. För att försäkra oss om att studien har en hög tillförlitlighet har vi båda
närvarat vid intervjuerna. Transkriberingen skedde i samband med intervjuerna för att
minska risken att värdefull information skulle gå förlorad samt undvika slarvfel och
därigenom stärka tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann 2009). Vi har i enlighet med Watt
Boolsen (2007) endast använt oss av valda teorier och analysmetod när vi analyserat vårt
material.

Ett problem som kan bli aktuellt och som vi som forskare var tvungna att ta ställning till i
valet av den halvstrukturerade intervjuformen var att våra frågor kunde få olika svar vilket
bidrog till att frågor under intervjutillfällena kunde te sig lite olika. Även här fungerade vår
intervjuguide som en röd tråd då den hela tiden styrde intervjun i en riktning där ingenting
som var av vikt för studien utelämnades, trots att vissa svar ibland gick ifrån frågan och
ämnet som var i centrum. Vi ser dock inte detta som något negativt eftersom vi vid dessa
tillfällen fick mer information än vi hade väntat oss till en början. Även om mycket av
informationen inte kunde användas i vår studie så fanns det delar som möjliggjorde en
djupare analys på några av de berörda delarna av frågeställningen.

Kvalitativa studier får ofta kritik i den mening att de många gånger lägger mycket tid på sitt
metodavsnitt medan tydliga brister går att finna i Resultat- och analyskapitlet. För att på
bästa sätt undvika detta fenomen gjorde vi från början ett tidsschema där vi avsatte mycket
tid åt vårt Resultat- och analyskapitel. Om detta har bidragit till ett mer genomarbetat
Resultat- och analyskapitel i kritikers ögon kan vi med säkerhet inte säga, men vi kan
däremot påstå att vi anser att vi lagt ner den tid och energi som vi ansett varit nödvändig. I
linje med detta har vi även valt att skriva om hur bearbetningen av data samt
genomförandet av analysen sett ut i vårt arbete, för att påvisa att materialet blivit väl
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genomarbetat. Vi anser även att detta bidrar till den genomskinlighet vi vill att vårt arbete
ska ha. För att öka reliabiliteten i arbetet har vi utifrån Watt Boolsens (2007) råd även valt
att dokumentera allt kring beslut och tillvägagångssätt.

Generaliserbarhet
Generaliserbarhet syftar till om studien kan appliceras på andra situationer och personer än
de som deltagit i studien (Bryman 1997). I normalfallet anses kvalitativa studier inte vara
tillräckligt generaliserbara då de ofta inte innefattar tillräckligt många intervjupersoner för
att kunna hävda att underlaget för studien kan appliceras i vilken situation som helst. Kvale
och Brinkmann (2009) menar å andra sidan att generaliseringar inte behövs göras i största
allmänhet utan kan istället ses som möjligheten att applicera information ifrån en specifik
intervju till relevanta situationer. Som vi tidigare nämnde vill vi påpeka att den valda
metoden för denna studie är kritisk diskursanalys vilket för oss innebär att
generaliserbarheten försvåras då den kritiska diskursanalysen används för att studera det
enskilda fallet. Den kritiska diskursanalysen har endast som intresse att se till vilka diskurser
som använts vid ett specifikt tillfälle och det kan aldrig finnas några garantier på att samma
diskurser används vid ett annat tillfälle även om intervjufrågorna är desamma.

Etiska överväganden
För att uppfylla alla de etiska överväganden som hör samman med en kandidatuppsats har vi
valt att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I deras rapport
Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer har fyra huvudkrav listats för att säkerställa att
en studie uppfyller det individskyddskrav som finns inom forskning (Vetenskapsrådet 2013).
Informationskravet
Informationskravet berör skyldigheten att alltid informera informanterna om studiens syfte.
Vidare innefattar informationskravet att informanten upplyses om alla de villkor som finns
förknippat med att delta i studien samt att deltagandet är något som är frivilligt och att
medverkan i studien kan avbrytas (Vetenskapsrådet 2013). För att uppfylla dessa krav har vi
skrivit ett informationsbrev som skickats ut till alla tilltänkta verksamheter som kunde vara
av intresse för studien (se Bilaga 1). I studier där ansatsen är kvalitativ och där insamlandet
av material baseras på intervjuer skall förhandsinformation alltid lämnas till de tilltänkta
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informanterna om forskaren väljer att följa de etiska principerna skrivna av vetenskapsrådet
(Vetenskapsrådet 2013).
Samtyckeskravet
Samtyckeskravet behandlar kravet att ett samtycke lämnas från informanterna innan
deltagandet i studien börjar (Vetenskapsrådet 2013). Watt Boolsen (2007) beskriver
samtycket som en av grundbultarna i det forskningsetiska tänkandet. Samtycke lämnades
muntligt av informanterna i studien i samband med att de mottog vårt informationsbrev (se
Bilaga 1). Vid intervjun lämnades även ett skriftligt samtycke.

Rörande möjligheten att avbryta sin medverkan i en studie skriver Vetenskapsrådet att
informanterna självständigt ska få bestämma om, hur länge och i vilka delar av studien de vill
delta (Vetenskapsrådet 2013). Vi har i vårt informationsbrev informerat informanterna om
möjligheten att avbryta sin medverkan i studien, dock med en tidsfrist (se Bilaga 1).
Vetenskapsrådet skriver i sina riktlinjer att forskare så långt det är möjligt ska tillgodose
informanternas önskan om att få avbryta sin medverkan, men påpekar också att om
speciella överenskommelser har gjorts i samband med godkännandet av deltagandet så ska
dessa gälla i första hand.
Konfidentialitetskravet
Alla uppgifter i en studie som berör personer skall i den mån det går hanteras på ett
konfidentiellt sätt som gör att personuppgifter i en studie inte går att spåra till en viss person
och där utomstående aldrig kan identifiera informanterna i studien. Vidare ska de uppgifter
informanterna i en studie lämnar förvaras på ett ställe där uppgifterna aldrig kan hamna i
händerna på utomstående och obehöriga (Vetenskapsrådet 2013).

I

samband

med

vårt

informationsbrev

blev

informanterna

informerade

om

konfidentialitetskravet där vi informerade om att vi i vår studie inte kommer att använda
uppgifter som kan spåras tillbaka till dem själva (se Bilaga 1). Vi är dock medvetna om att vi
inte kan erbjuda någon som deltagit i studien anonymitet eftersom vi med säkerhet aldrig
kan säga att någon som i framtiden läser vår studie aldrig kan komma att identifiera någon
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av informanterna. Vidare informerade vi om att alla uppgifter de lämnar via intervjuerna
kommer att förvaras på ett säkert ställe och att det endast är vi som forskare som kommer
att ta del av informationen, samt vår handledare. Vi skrev också med att vårt lärosäte under
tiden vi skriver vår studie äger allt material och har rätten på sin sida att gå in och granska
allt material som hör till studien, dock med upprätthållande av full konfidentialitet
(Vetenskapsrådet 2013).
Nyttjandekravet
Nyttjandekravet syftar till att informera deltagarna i studien om att det material som utvinns
från våra intervjuer aldrig kommer att utlånas eller användas i kommersiellt bruk eller i
andra icke - vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2013). Detta betyder att information
aldrig får vidarebefordras till företag, men att materialet i vissa fall kan komma att lånas ut
eller doneras till andra forskare som vidhåller det som den ursprunglige forskaren utlovat
informanterna. I vårt informationsbrev (se Bilaga 1) informerade vi informanterna om att allt
material som uppkommit i samband med vår studie endast kommer att användas av oss i
denna specifika studie och att allt material kommer att förstöras så fort vår studie blivit
godkänd av vårt lärosäte.

Rekommendationer
Förutom de listade kraven rekommenderar Vetenskapsrådet att informanterna i studien får
tillfälle att ta del av de delar i studien som kan uppfattas som känsliga (Vetenskapsrådet
2013). Vi har i vårt informationsbrev (se Bilaga 1) givit våra informanter möjlighet att läsa
igenom och förtydliga alternativt ta bort delar av intervjun efter transkriberingen. Endast en
informant valde att förtydliga ett uttalande i sin intervju, övriga informanter avböjde valet
att förtydliga eller ta bort något. Vidare rekommenderar Vetenskapsrådet att informanter i
en studie ska få information kring var den färdiga studien kommer att publiceras. Även det
har behandlats i vårt informationsbrev (se Bilaga 1) där vi informerat informanterna om att
vår studie kommer att publiceras på Högskolan Västs hemsida samt på portalen www.divaportal.org.
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RESULTAT OCH ANALYS
Utifrån syfte och frågeställningar har vi valt att se till hur stödgruppshandledarna talar om
sin roll, metoden och det enskilda barnet. Dessa tre områden ligger till grund för vår
indelning i Resultat- och analyskapitlet. Utifrån dessa områden redogör vi för de diskurser vi
lokaliserat inom varje område. Vi har benämnt dessa diskurser utifrån den kontext de har
producerats i. Vi vill även poängtera att dessa diskurser inte nödvändigtvis utesluter
varandra utan beroende på kontexten kan uppfattningar och mönster flyta in i varandra och
även flyta isär, vilket vi kommer gå in djupare på senare i kapitlet. Vi är medvetna om att de
diskurser vi kunnat urskilja kan benämnas på annat sätt och vi är även medvetna om att de
benämningar de har fått kan ha olika betydelser i andra situationer. Vi vill poängtera att vi
valt att använda oss av en kritisk diskursanalys och att de diskurser som producerats i dessa
sammanhang endast kan analyseras i det sammanhang de producerats i. Kapitlet börjar med
att redovisa Textens praktik i de transkriberade intervjuerna, för att sedan gå över till att
förklara den Diskursiva praktiken samt slutligen redogöra för den Sociala praktiken i vårt
material.

Textens praktik
I textens praktik ligger fokus på de grammatiska delarna, det vill säga ord och
meningsuppbyggnader. Vi är medvetna om den speciella situationen vi har då vi analyserar
textens praktik i transkriberat intervjumaterial. Modaliteteten tittar exempelvis på i vilken
mån den som talar står bakom sina påståenden, genom att använda sig av uttryck som ”jag
tycker”, ”vi tycker” ”så kan det vara” osv.
Vi har förståelse för att beroende på hur frågorna i intervjun ställs kan informanterna svara
på olika sätt och vi har försökt eliminera detta problem genom att ställa de flesta frågor i
”du-form”, alltså riktat mot den informant vi intervjuat och inte till den verksamhet de
arbetar i. De frågor som ställts kring verksamheten har vi inte ställt i ”du-form” just för att de
handlar om verksamhetens värdegrund och inte om hur informanten ställer sig till detta, till
exempel i frågan ”Hur utvärderar ni er verksamhet?”. Däremot har vi en följdfråga efter den
som lyder ”Tycker du att den utvärderingen är tillräcklig?” där vi även får svar på
informantens personliga åsikter. Utifrån vår studie har vi fokuserat på de delar av
modaliteten som varit av intresse för oss, vilket är i vilken mån informanterna talar i ”jag47

form” eller ”vi-form” samt om informanterna framställer sina svar som ”sanningar” eller om
de uttrycker en viss tveksamhet i vad de säger.
Modalitet
I vårt transkriberade intervjumaterial har vi kunnat kartlägga att majoriteten av våra
informanter talar mycket i ”vi-form”. Vi uppfattar det som att de då menar verksamheten
och de som arbetar där. Vi har ställt de flesta frågorna i ”du-form” till informanterna, till
exempelvis ”Vad är målet med metoden - beskriv metoden som du uppfattar den?”. Trots
detta har många av informanterna valt att besvara frågorna i ”vi-form”.
Vi har inte heller den målsättningen att ungarna ska lära sig rubbet alltså, alltså vi
tänker att det ungarna behöver lära sig, det tar de in.

Vi tror att detta kan vara ett sätt att vilja framställa verksamheten som en enad front genom
att trycka på den gemensamma identiteten. Samtidigt kan detta vara ett sätt att gömma sina
egna åsikter bakom verksamhetens fasad. Vi tolkar att svaren i ”vi-form” både kan vara ett
sätt att ge tyngd åt eller skapa distans till sitt utlåtande, men att detta beror på i vilken
situation det sägs. Vi ser även en tendens till att många informanter börjar sina svar i ”jagform” men att de sedan går över i ”vi-form”. Vi har även ett avvikande fall med en informant
som nästan uteslutande talar i ”jag-form” i de frågor som bara berör informantens
uppfattning. Som ”Hur tillämpar du metoden?”:
Men att man, jag tycker att det är mycket mer såhär att jag liksom tänker, jag tänker
programmet mer som en verktygslåda […].

Vidare har vi tittat närmare på den delen av modaliteten som behandlar om och hur
informanterna framställer sina uttalanden i sanningar respektive om de har en viss
tveksamhet i sina uttalanden. Vi upplever att hälften av informanterna framställer sina
uttalanden som sanningar i större mån än vad den andra hälften gör. På frågan ”Kan du
berätta hur du uppfattar att det enskilda barnet påverkas?” svarar en informant på följande
sätt:
Det är klart att det påverkar barn och att det har en läkande effekt på dom.
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Vi har uppmärksammat att många av de påståenden som framställs som sanningar berör hur
barnen är, till exempel:
Dom yngre barnen pratar mer men dom äldre lyssnar mer.

Den andra hälften av informanterna talade mer i tveksam form. De framställde sina
påståenden mer ödmjukt och lämnade en öppenhet att det kan vara på annat sätt:
Jag tror att en del är väldigt öppna med att dom går hit men det är nog inte det
vanligaste utan de vanligaste är nog att det är väldigt hemligt.

För att visa på kontrasten till de som uttrycker sig i sanningar kan vi ta ett exempel till på
frågan ”Kan du berätta hur du uppfattar att det enskilda barnet påverkas?”
[…] den största påverkan är nog det här att dom kan slappna av på ett annat sätt tänker
jag.

Både genom att använda sig av ordet ”nog” och uttrycket ”tänker jag” utrycker informanten
en öppenhet i sitt uttalande att det även kan vara på annat sätt. Andra ord som vi uppfattar
som lite tveksamma är ”kanske” och ”kan vara så”. Något annat som vi uppmärksammat är
att vissa av informanterna talar i ”man-form” vilket vi i den kontext det används i tolkar som
att informanterna inte helt står bakom vad de säger. Vi är dock medvetna om att uttalanden
i ”man-form” är vanligt förekommande i samtal, något vi får ha i åtanke då vi analyserar
modaliteten i transkriberade intervjuer.
Sammanfattningsvis kan vi koppla modaliteten till vårt syfte och våra frågeställningar som
behandlar hur stödgruppshandledaren talar om sin roll, metoden och det enskilda barnet.
Gällande hur stödgruppshandledaren talar om sin egen roll kunde vi överlag urskilja ett mer
tveksamt mönster. I relation till detta kan vi se att dessa informanter går över till att tala i
”vi-form” trots att vi frågat efter deras syn på sin egen roll. De uttrycker även fler ord som
kan uppfattas som tveksamma och öppna för att saker och ting även kan vara på annat sätt.
När vi däremot ställde frågor kring metoden och hur de förhåller sig till den talar de mer i
sanningar, men fortfarande väldigt ofta utifrån ”vi-form”. Vi upplevde att det var när de
talade om barnen som de uttryckte mest sanningar och även här talade de oftast i ”vi-form”.
Självklart finns undantag till detta men om vi ser till helheten i intervjuerna är detta något vi
tydligt kan urskilja när vi jämför texterna med varandra.
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Transitivitet
Inom transititviteten har vi valt att se till hur stödgruppshandledarana benämner
processerna, alltså handling kontra händelser och hur de benämner deltagare, det vill säga
som deltagare eller agenter.
I vårt transkriberade material har vi tittat på hur processer beskrivs som aktiva handlingar
alternativt som händelser som sker utanför någons kontroll. När det gäller hur
stödgrupphandledaren talar om sin egen roll så framställer de flesta informanter sin egen
roll som aktivt handlande.
Det handlar faktiskt om att vi gör barnen medvetna om sitt eget värde, och att man
alltid har rätt att säga nej.
Vi jobbar mycket med att generalisera och normalisera känslor och tankar och
upplevelser.

De betonar ofta att de har ett ansvar i att aktivt agera om situationer skulle uppstå. Men en
del informanter betonar också att händelser sker som de inte kan påverka i sin roll som
stödgruppshandledare. Detta kan vara händelser i gruppen men även händelser som sker
utanför gruppen. Två informanter beskriver situationen med hur media framställer den
problematik som barnens föräldrar är drabbade av, i exemplet nedan handlar det om psykisk
ohälsa.
Men sen kan man ju också säga så här att omgiviningen i ett vidare perspektiv är ju
media. När det händer grejer där det står med stora rubriker på löpsedlarna ”PSYKSJUK
DÖDADE” och så. Ja hur mår man då när man har en psykisk sjuk förälder? […] För jag
menar, det har ju skett en del mord och det har ju påverkat vår verksamhet.

Informanterna beskriver denna process som en händelse som sker utom deras kontroll men
som påverkar det dagliga arbetet med gruppen. En annan informant beskriver resursbrist
som något de inte har kontroll över men som påverkar deras roll i arbetet.
[…] så är det de här eviga resursbristerna vi slåss med.

Vi tycker även att det är intressant att se till hur stödgruppshandledarna benämner
processer kopplat till deras syn på metoden. En del informanter beskriver processer i
metoden som händelser, som de inte har kontroll över. Ett inslag i stödgrupperna är att
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barnen får berätta om sina erfarenheter och upplevelser, vilket vissa av barnen kan påverkas
negativt av att höra.
[…] som har en stillsam depression, en mamma som ändå fungerar men ansiktet säger
att ”jag fungerar inte fullt ut så, det är ändå bra att barnen vet vad det är”. Och så
kommer man i en grupp där det finns två, tre barn som just har dunderpsykotiska
föräldrar som ställer till liksom fruktansvärda grejer. Att man så det här med, man skulle
nästan kunna säga det här med sekundär traumatisering då barnet blir ”snälla, kan det
bli så här hemma hos oss också?” liksom hela världen blir upp och ner så. Att man blir
traumatiserad av andras berättelser i det här.

Stödgruppshandledarna utrycker att barnen i dessa stödgrupper ofta saknar trygghet och
stabilitet i sina hemförhållanden. Samtliga stödgruppshandledare betonar vikten av att
metoden ska skapa rutiner och igenkännande hos barnen och att det därmed är viktigt att
träffarna har rutiner som upprepas varje gång gruppen träffas.
Vi har ju ganska mycket ritualer varje gång, det har ju någon slags lugnande effekt då
ofta att man har vissa återkommande saker och så, så därför gör vi alltid så att vi börjar
med att fika när de kommer.
Vi är noga med att det ska se ungefär likadant ut varje gång man kommer, för det här
handlar om att bygga upp en trygghet och en tillit.

Detta är något som görs medvetet utifrån metoden, som tydligt poängterar att träffarna ska
se likadana ut vid träffens början och slut. Även gällande synen på barnet finns en
tvetydighet i hur processerna beskrivs. Till viss del beskriver informanterna processerna
kring barnen som händelser som bara sker utom kontroll, dessa händelser är ofta starkt
sammanlänkade till de utvecklingsfaser som barnen och ungdomarna går igenom.
Det händer ju saker i tonåringarnas liv, och det får man ju ta tag i.

Här beskrivs det som att saker bara händer automatiskt i tonåringarnas liv. I andra
sammanhang beskrivs processerna kring barnen snarare som medvetna handlingar, till
exempel att barnen själva väljer i vilken mån de vill delta i gruppens aktiviteter.
[…] och man får ju alltid välja om man vill vara med, man får alltid stå över […]

51

Den andra delen vi valt av transitiviteten är att se till är huruvida något eller någon framställs
som agent respektive deltagare. När det gäller hur stödgruppshandledarna talar om sin egen
roll beskriver de sig överlag som agenter, det vill säga de som handlar. Detta innebär att det
är de som i relation till deltagarna har det övergripande ansvaret för de aktiviteter som
utförs i gruppen samt den makt att ta beslut angående när och i så fall hur mycket
deltagarna får komma in i den beslutande processen som tillhör agentens roll.
Det finns dock undantag till detta. En stödgruppshandledare betonar hur han går ifrån
agentrollen och blir deltagare i en situation där han känner att kunskapen om det ämne som
diskuteras i gruppen inte ligger hos honom själv utan hos de deltagande barnen.
Som vuxen så var det längesedan som jag gick i skolan i alla fall så jag menar det är ju
mycket mer effektivt att lyssna på någon annan som varit i en liknande situation […].

Detta rollbyte är dock inte vanligt förekommande i vårt material utan detta kan snarare ses
som det avvikande fallet.
Utifrån metoden är den i relation till både stödgruppshandledaren och barnet agenten i
sammanhanget. Det är metoden som redan från början satt ramar för hur
stödgruppsverksamheten ska se ut gällande innehåll, längd på träffar samt antal träffar
under en termin. Stödgruppshandledaren har samtidigt möjlighet att i slutändan bestämma
hur metoden ska användas och hur mycket stödgruppshandledaren väljer att anpassa sig till
de rådande ramar som följer med metoden. Trots denna möjlighet att påverka utifrån
stödgruppshandledaren finns det ändå ett krav på att inte ändra allt för mycket i den
rådande metoden eftersom den då upphör att existera. Det finns en anledning till att
metoden är uppbyggd som den är och det gäller för stödgruppshandledaren att respektera
detta, annars försvinner meningen med att använda metoden.
Rörande det enskilda barnet råder en stor tvetydighet då många av informanterna i
materialet benämner barnet som både deltagare och agent, dock med restriktioner.
Tvetydigheten ligger i att många av informanterna påpekar att de vill att barnen ska vara
aktiva och ta för sig i gruppen, men att detta samtidigt måste ske inom de ramar som
stödgruppen hålls ihop av.
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Det bygger på att dom ska ha möjlighet att kunna vara så aktiva dom vill, men dom kan
ju inte påverka själva innehållet så i programmet så.

Detta framställs på olika sätt i materialet, där vissa informanter är tydligare med att det ser
ut som ovan medan andra inte uttalar det lika tydligt. Allt som allt kan barnet inte ges
utrymme

att

agera

som

agent

till

fullo

eftersom

varken

metoden

eller

stödgruppshandledaren lämnar utrymme för detta.

Diskursiv praktik
Stödgruppshandledarens uppfattning om sin egen roll
Den första delen i vårt syfte handlar om att undersöka hur professionella
stödgruppshandledare talar om sin roll som handledare för stödgrupper till barn och
ungdomar med problematiska hemförhållanden. Vi har inom detta område lokaliserat två
diskurser vilka vi presenterar nedan.
Kunskapsdiskursen
Ett par av informanterna betonar vikten av den information och kunskap som stödgrupperna
bidrar med. Vi har valt att kalla denna diskurs för kunskapsdiskursen. Kunskapsdiskursen är
både ett sätt att se på vad stödgrupperna ska uppnå, men det kan också vara en roll som
stödgruppshandledarna kan identifiera sig med;
… så jag har nog rollen av att vara den som pratar och förklarar efter förmåga. Jag är
inte lekfarbror alls sådär, det är andra som är mycket bättre på det än vad jag är.

I kunskapsdiskursen betonas viljan att få barnen att förstå att de inte är ensamma i sin
situation. Tanken är att genom att tala om föräldrarnas problematik så ska skulden och
skammen lyftas ifrån barnen, bland annat genom att poängtera att allt de känner, tycker och
tänker är okej.
Och det är ju självklart att man vill att barnet ska få kunskap om psykisk sjukdom, få
kunskap om hur det yttrar sig. Att kunna liksom sätta det i ett sammanhang, få kunskap
om och bekräftande av att det man känner är ok.

Kunskapsdiskursen innebär också betonandet av hur viktigt det är att barnen informeras om
den problematik de lever i. En stödgruppshandledare är tydlig med att poängtera att den
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information som stödgruppshandledarna förmedlar i gruppen är en tolkning de tillsammans
gjort av problemet och att den inte nödvändigtvis behöver stämma in på alla människors
uppfattning om problematiken. Det ser vi som en form av ödmjukhet inför ansvaret att
förmedla kunskap till barnen i viktiga frågor som är en stor del av deras liv.
Vi pratar ju hela tiden om vuxna som bråkar eller vuxna som slåss och vi definierar våran
bild av våld, det gör vi redan första gången.

Att

informera

om

den

problematik

som

finns

inom

familjen

kan

enligt

stödgruppshandledarna leda till att barnen får det lättare att hantera sin hemsituation.
Barnen inser att alla i gruppen har det likadant vilket stödgruppshandledarna menar bidrar
till att barnet inte känner sig ensam med sina problem.
… och så kommer man i en grupp och efter några omgångar så upptäcker man att ”ja,
men alla har en förälder som är psykisk sjuk, alla har det inte precis som jag men ändå
någonting som liknar” och man känner igen en massa saker och det innebär ju att, för
det första så kan man prata om psykisk sjukdom utan att himlen trillar ner i huvudet på
en.

Vår tolkning är att de stödgruppshandledare som passar in i kunskapsdiskursen främst ser sin
roll som informatör och någon som ska hjälpa barnen att förstå sin situation och sina
hemförhållanden.
Lekfullhetens diskurs
Lekfullhetens diskurs urskiljs genom att stödgruppshandledarna som platsar i denna diskurs
talar om att stödgruppen ska vara lättsam och rolig för barnen. Denna roll går inte ifrån
allvaret som finns i barnens närhet men väljer istället att baka in det i lättsammare
situationer då det kan underlätta för barnen att ta till sig gruppen och dess information.
… det ska vara ganska lite prat och ganska mycket skoj för att det ska gå in där, tror vi.
… jag menar, dom kämpar ganska friskt hemma för att klara av livet så va. Och då ska
man inte spä på med jättejobbiga saker här heller utan då kanske man ska ha ganska
lättsamma träffar, men som ändå behandlar dom här ämnena, fast på ett skojigt sätt.
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Rollen betonar även vikten av klimatet i gruppen, att det behöver vara en avslappnad och
trivsam miljö för barnen för att det inte ska bli så utpekande för barnen att delta i
stödgruppen.
Vad sa jag nu, sätta ord på saker och visa att man inte är ensam och sedan också att
dom får vara på ett ställe där dom kan ha kul och skratta, slappna av, fika lite gott och
ha en bra stund så.

Vi ser detta som en kontrast till kunskapsdiskursen, där fokus ligger på lärandet i sig och
kunskapen som gruppen förmedlar till barnen. I den lekfulla rollen kan vi urskilja att
stödgruppshandledarna anser att leken är viktig, och att stödgruppen blir en rolig och
lättsam paus i den annars ofta problemtyngda vardagen som barnen lever i. Med det sagt
innebär inte detta att lärandet inte är viktig i lekfullhetens diskurs, men sättet som
kunskapen förmedlas på skiljer sig något. Vi kan ana att kunskapsdiskursen något mer
poängterar den genomgång som stödgruppshandledarna har då de berättar om temat för
träffen, medan lekfullhetens diskurs lägger vikten vid de lekar och övningar som ofta följer
efter temats genomgång.
Vi tolkar det som att de stödgruppshandledare som passar in i lekfullhetens diskurs ser sin
roll som någon som ska underlätta för barnen genom att få dem att ha roligt.
Stödgruppshandledarens uppfattning om metoden
I vårt syfte betonar vi också vårt intresse av att se till hur stödgruppshandledarna talar om
metoden de använder. Alla stödgruppshandledare berättar under intervjuerna att de har en
rutin som innebär att de har samma start och avslut på grupperna. Vi kan tydligt se att det
som sker där emellan under gruppträffen kan te sig väldigt olika. Utifrån det här har vi urskilt
två diskurser vilka vi presenterar nedan.
Diskursen om metoden som komplett
En diskurs som vi kan urskilja är den som ser metoden som komplett. I denna diskurs
identifierar vi de stödgruppshandledare som uttrycker att de följer metoden väldigt strikt i
sitt arbete som stödgruppshandledare. Det vi kan utläsa ur de intervjuer där
stödgruppshandledare betonar sitt strikta förhållningssätt i förhållande till metoden visar på
att stödgruppshandledarna ser metoden som fullständig. De har en tillit till metoden som
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visar sig i deras resonerande kring att om de håller sig till metoden till punkt och pricka leder
det till ett bra resultat.
Annars har ju vi ett program som vi tycker är bra och vi känner att det funkar jättebra
och vi försöker hålla oss till det.
Vi har ju vårat program som vi följer ganska slaviskt så. Vårat program är våran metod
så, och den följer vi väldigt noggrant.

Diskursen om metoden som anpassningsbar
Den andra diskursen vi har identifierat är synen på metoden som anpassningsbar. De
stödgruppshandledare vi kan se passar in i den här diskursen betonar att alla övningar
kanske inte passar alla barn. När vi säger anpassningsbar menar vi inte att de går ifrån
grundtanken och grundstrukturen i metoden, utan snarare att de ser möjligheterna att en
anpassad metod ger ett bättre resultat. Alla teman för gruppträffarna, det vill säga stommen
i metoden, står kvar. Det är snarare innehållet som tillåts vara mer flytande i metoden.
… jag tänker programmet mer som en verktygslåda liksom att…, det här passar den här
gruppen, den här övningen gör vi idag medan den här tar vi bort för den passar liksom
inte, det blir helt fel…

Vissa stödgruppshandledare menar på att det fria förhållningssättet till metoden kan
underlätta barnens inlärning och möjlighet att ta till sig det som sägs.
Jo, jag förhåller mig nog väldigt fritt till metoden. […] Följer man gruppen så får,
kommer dom också till att ta in det på ett annat sätt än när man har strikta
punkter.

Stödgruppshandledarens uppfattning om det enskilda barnet
Det har även varit en del av studiens syfte att undersöka hur stödgruppshandledarna talar
om det enskilda barnet. Även här har vi lyckats urskilja två tydliga diskurser bland de
stödgruppshandledare som deltog i studien. Vi har valt att kalla dessa diskurser barnet som
subjekt och barnet som objekt.
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Diskursen om barnet som subjekt
I diskursen barnet som subjekt kan vi se en vilja att bjuda in barnet i metoden.
Stödgruppshandledarna i denna diskurs uttrycker att barnet ska vara delaktig i utformningen
av gruppträffarna samt att barnet ska ta för sig och uttrycka sina åsikter och önskemål.
Och då får barnen vara med och välja regler, och tala om vad dom tycker är bra.

Detta mönster innefattar även synen på barnet som hänger mycket ihop med hur
stödgruppshandledaren förhåller sig till barnet, nämligen att barnet har en egen förmåga att
agera och ta för sig i gruppen.
Ofta har vi någon som är väldigt bra på att skapa bra stämning, och några som är öppna
och nyfikna på dom andra som gör att de lossar upp.

Barnet som subjekt innefattar även barnets förmåga till att inom gruppen inte bara delta
aktivt i övningar och lekar utan även förmåga till interaktion barnen sinsemellan.
Stödgruppshandledarna i denna diskurs uttrycker att barnet kan stötta och ge råd till de
andra barnen i gruppen och agera på egen vilja utanför de aktiviteter som finns inplanerade
av stödgruppshandledarna.
Och det som är fantastiskt i det här är ju att se liksom barn och ungdomars förmåga till
att hjälpa och stödja varandra och ge varandra goda råd så.

Diskursen om barnet som objekt
Diskursen barnet som objekt innebär att stödgruppshandledaren talar om barnet som i
behov av stöd och stöttning i kontrast till diskursen om barnet som subjekt som istället
fokuserar på barnets egen förmåga. Att barnet ses som objekt innebär inte att barnet inte
har förmågan att agera och delta i gruppen på ett självständigt sätt. Stödgruppshandledarna
i denna diskurs talar istället om att det enskilda barnet, på grund av den problematik som
finns inom dess familj, inte haft möjlighet att i så stor utsträckning göra detta innan
deltagandet i stödgruppen.
…det är ju så att barn som har levt i en familj där det förekommer våld på ett eller annat
sätt, dom har ju inte kunnat fundera så mycket på sina egna känslor.
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Inom denna diskurs ser vi tendenser hos stödgruppshandledarna där de tar ett större ansvar
för gruppen, stödgruppshandledarna uttrycker att de blir mer styrande genom att de måste
lägga mer kraft på att få igång gruppen, något som skiljer sig ifrån diskursen om synen på
barnet som subjekt.
När det gäller tonårsgruppen, då kan man ju tänka såhär att det blir ett väldigt kackel,
men det blir det inte, för att det blir totalt tvärtyst när man sätter sig ner. Så att där får
man som gruppledare då vara väldigt aktiv, för att få igång någon sorts samtal då.

I denna diskurs kan vi urskilja ett synsätt som grundar sig i att barnet är ett offer för sina
omständigheter. Med detta menar vi att det uttrycks att det är synd om barnen, då de råkat
ut för olyckliga omständigheter som de inte själv har något ansvar i. Precis som vi nämnde
tidigare har barnet enligt stödgruppshandledarna inte givits möjlighet att ta plats utan
barnet har istället fått anpassa sig efter andra. Detta kan även kopplas till andra delar av
barnets liv, bland annat i skolan där barn i regel ska förhålla sig till läraren.
… för det är ju det ofta det här med att dom ser ledarna, att vi är lärare och medan vi
försöker få dom att liksom ja, det är mer som en diskussion eller så. Men dom är ovana
med det för i skolan är det ju ändå mer såhär läraren vid tavlan och dom sitter tysta och
så.

Interdiskursiviteten
Interdiskursivitet behandlar i vilken mån diskurserna går in i varandra vilket kan resultera i
hög respektive låg interdiskursivitet. Värt att nämna är att dessa diskurser som vi tillskriver
stödgruppshandledarna inte innebär att alla renodlat passar in i en viss mall utan det finns
stora skillnader inom diskurserna. Vissa stödgruppshandledare skulle kunna identifieras med
båda diskurserna men tippar något mer åt det ena eller andra hållet vilket gjort att vi kopplat
ihop den stödgruppshandledaren med den mest passande diskursen.
När vi tittar på hur stödgruppshandledarna talar om sin egen roll kan vi urskilja två diskurser,
där fyra av informanterna går att identifiera i kunskapsdiskursen och tre informanter i
lekfullhetens diskurs. Just i dessa diskurser är det lätt att se vilken stödgruppshandledare
som kan identifieras med vilken diskurs. Vi upplever därmed att interdiskursiviteten är låg
och att stödgruppshandledarna är tydliga i sina roller och inte visar några tecken på
förändring, de reproducerar sina diskurser.
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Gällande hur stödgruppshandledarna talar om metoden har vi identifierat två diskurser vi
kan identifiera stödgruppshandledarna med. Tre av informanterna kan efter sina uttalanden
placeras i diskursen om metoden som komplett medan fyra informanter passar bättre in i
diskursen om metoden som anpassningsbar. Även här upplever vi en tydlighet i vem som
passar in var. Interdiskursiviteten är låg, de som ser metoden som komplett uttrycker detta
tydligt och de som ser metoden som anpassningsbar betonar att de förhåller sig fritt till den.
När vi ser till hur stödgruppshandledarna talar om det enskilda barnet ser vi även här en
indelning i två olika diskurser, där fyra stödgruppshandledare kan identifieras med diskursen
om synen på barnet som objekt och tre informanter passar in i diskursen om synen på barnet
som subjekt, varav två informanter i den senare diskursen pendlar något mellan objektiv och
subjektiv syn på barnet. I deras intervjuer är de flytande i sina uttalanden alternativt uttalar
sig i enlighet med den ena diskursen i en fråga men i en annan fråga uttrycker sig mer i
symbios med den andra diskursen. Vi upplever även att de tenderar att se barnen som
objekt i början men med en önskan att barnen ska bli subjekt med hjälp av stödgruppen. Om
vi ser till helheten i deras intervjuer identifierar vi dock dessa två informanter med den
subjektiva synen på barnet då de lutar något mera åt det hållet. Vi uppfattar här en hög
interdiskursivitet bland dessa två informanter och en låg interdiskursivitet bland de
resterande.

Social praktik
Den sociala praktiken i vårt arbete kommer behandla den sociala praktik som råder inom
stödgruppsverksamheterna då det vi studerar inte i en direkt mening kan appliceras på
samhället i stort. De diskurser vi urskilt i vår studie verkar inte ute i samhället och det blir då
inte rimligt att genomföra en analys på samhällsnivå då en sådan analys inte hade givit ett
fruktbart resultat. De diskurser som finns i vårt material berör endast varandra i den kontext
de skapats i och den kontext består av stödgruppsverksamheterna. Den sociala domänen vi
tittar på skapas inom stödgruppsverksamheterna i stort och det är också här de tre områden
vi berör i syfte och frågeställningar verkar tillsammans. Vi kommer att diskutera och
analysera samband mellan ovan nämnda diskurser och ställa dem i relation till de teorier vi
valt att använda oss av. När vi har sett till våra diskurser och studerat helheten av vårt
material har vi lyckats urskilja mönster i hur diskurserna förhåller sig till varandra. Vi har
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lokaliserat två mönster ur våra områden som vi i väljer att kalla Diskurskedja 1 och
Diskurskedja 2. Detta gör vi för att kunna skilja dem åt samtidigt som vi inte vill benämna
dem på ett speciellt sätt då vi inte vill lägga någon värdering i dessa olika mönster utan hålla
oss neutrala. Begreppet diskurskedjor använder vi för att beskriva de mönster vi kunnat
urskilja som bildas mellan de olika diskurser som vi kunnat se finns i vårt material. Vi har valt
att benämna dem på detta vis då vi inte funnit något begrepp i Faircloughs kritiska
diskursanalys som vi anser beskriver denna sammansättning av diskurser som vi urskilt i vår
studie. Begreppet diskurskedja är ett begrepp vi använder utifrån vår egen tolkning. Vi är
medvetna om att ett begrepp med samma namn finns att hitta inom vissa diskursanalyser. Vi
har bland annat kunnat se en redan existerande definition av begreppet i Cecilia Landgrens
uppsats i pedagogik ifrån 2009 där hon använder begreppet för att se på dåtid, nutid och
framtid i ett cykliskt utformande (Landgren 2009). Det inte är denna definition vi syftar till
när vi använder begreppet i vår studie. För oss innebär begreppet som det låter, att de
diskurser vi kunnat urskilja i den diskursiva praktiken i ett större perspektiv bildar
sammanhängande mönster som vi tydligt kan urskilja som kedjor. Av de sex diskurser vi har
kunnat urskilja i vårt material bildar tre av dem den ena kedjan medan de resterande tre
bildar den andra kedjan. Begreppets innebörd är med andra ord en egen konstruktion som
inte ska misstolkas och blandas ihop med definitionen av begreppet i andra sammanhang.
Diskurskedja 1
De stödgruppshandledare som är artikulerade i lekfullhetens diskurs tenderar i större mån
förhålla sig friare till metoden och se den som anpassningsbar. Till denna kedja som vi valt
att kalla för Diskurskedja 1 kan vi koppla en blandad syn på barnet, där både en objektiv- och
en subjektiv syn representeras bland dessa stödgruppshandledare.
Lekfullhetens diskurs dominerar i denna kedja och betonar att barnen ska ha roligt och att en
lättsam och kravlös stämning ska dominera stödgruppsträffarna. Vi tror att detta kan främja
det som Antonovsky (2005) benämner meningsfullheten, vilket innebär att barnen känner sig
engagerade och får en ökad motivation till att beröra föräldrarnas problematik. Det finns
även en risk med lekfullhetens diskurs och det kan vara att lekandet tar över och att lärandet
bereds mindre plats i gruppen, vilket kan komma att innebära att syftet med träffarna går
förlorad. Det finns en maktaspekt i detta då stödgruppshandledarna möjligtvis anser att
barnen behöver lättsamhet och lekar istället för att diskutera problemen de faktiskt är där
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för, vilket kan leda till att barnen går miste om viktig kunskap och information. Lindstein
betonar detta i sin forskning och menar att det är stödgruppshandledarens ansvar att hålla
denna balans (Lindstein 2008). Om en balans inte hålls kan metoden påverkas negativt då
stödgruppshandledaren gör ett medvetet val att frångå metoden och utgå ifrån sitt eget
tycke gällande upplägg inom stödgruppen. Metoden är som vi nämnde under avsnittet
Transitivitet den störste agenten i sammanhanget då den styr hur och om
stödgruppsverksamheten faktiskt kan påstå att den utgår ifrån Ersta Vändpunktens metod.
Samtidigt är metoden just en metod och används på det sätt som stödgruppshandledarna
anser vara riktigt. Konsekvensen kan då komma att bli att metoden såsom den ursprungligen
är menad att brukas upphör och stödgruppsverksamheten tappar den ledstjärna de säger sig
arbeta utifrån. Lekfullhetens diskurs reproduceras och visar inga tecken på förändring vilket
gör att interdiskursiviteten är låg och visar samtidigt på att det är en ideologisk diskurs
genom att upprätthålla en maktrelation till metoden och till det enskilda barnet.
Diskursen om metoden som anpassningsbar innefattar en uppfattning om att metoden
används flexibelt och beroende på den aktuella gruppen kan övningar och innehåll anpassas
efter barnens behov. Detta för att stödgruppshandledaren anser att ingen ska ställas inför
utmaningar de inte ska klara av och därmed riskera att känna misslyckande. Vi kan här dra
en parallell till att detta förhållningssätt till metoden möjligtvis kan öka det Antonovsky
(2005) benämner hanterbarheten hos barnen, vilket innebär att de känner att de kan
hantera de motsättningar de möter. Vidare främjar denna diskurs meningsfullheten (se
Antonovsky 2005) på samma sätt som vi ovan nämnde i samband med lekfullhetens diskurs
där barnen genom att de ges större utrymme i metoden lättare kan engagera sig i
gruppträffarna och få möjlighet att påverka hur stödgruppen utformas. Vi tror möjligheten
att påverka kan skapa en känsla av meningsfullhet hos barnen, och att det kan verka som
stärkande i den mening att barnet får ta plats och göra sin röst hörd. Vi kan även tolka att
detta hänger ihop med synen stödgruppshandledarna har på barnen. Att anpassa metoden
efter barnen kan vara ett sätt för stödgruppshandledarna att få barnen att gå ifrån den
objektiva rollen till den subjektiva rollen.
Metoden som anpassningsbar är skapad av stödgruppshandledaren i den mening att
metoden i grunden inte är anpassningsbar i sig. Här visar sig det dominansförhållande som
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tolkningsföreträde gällande vad barnet behöver görs av stödgruppshandledaren vilket
innebär att metoden tvingas göra uppoffringar som inte är menade att göras. Samtidigt visar
stödgruppshandledaren på sin ställning utifrån en maktaspekt då hon utgår ifrån att hon vet
vad barnet behöver. Det blir tydligt att det hela tiden råder en kamp mellan metoden och
stödgruppshandledaren gällande vem det är som ska vara agenten och här visas tydligt att
det är stödgruppshandledaren som styr. Utifrån detta kan diskursen om metoden som
anpassningsbar ändå ses som en ideologisk diskurs eftersom den trots att den är omarbetad
ändå är den diskurs som påverkar om stödgruppsverksamheten i slutändan bestämmer om
den kan benämna sig som en stödgruppsverksamhet som arbetar utifrån Ersta
Vändpunktens metod eller ej. Vårt material visar inte på att just denna diskurs inom
Diskurskedja 1 omstruktureras utan visar istället på en låg interdiskursivitet.
Om stödgruppshandledarna uttrycker en objektiv syn på barnen, kan detta innebära att de
ser barnen som i behov av stöttning och som offer för sina omständigheter, vilket kan
förklara
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att
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Stödgruppshandledarna som artikulerar sig i Diskurskedja 1 tenderar att tala om barnen som
objekt men med en önskan att barnen ska bli subjekt, och vi tolkar som nämnt ovan att de
väljer att anpassa metoden för att hjälpa barnen med bytet från objekt till subjekt.
Det socialkonstruktivistiska begreppet objektiviering innebär att de normer som finns i
samhället blir så inpräntade i individerna att de till slut inte ifrågasätter dessa (Wennerberg
2010). Vi uppfattar att stödgruppshandledarna menar att barnen är tyngda av skuld och
skam då samhället framställer föräldrarnas problematik på ett stigmatiserande sätt.
Stödgruppshandledarna som verbalt platsar i Diskurskedja 1 främjar som nämnt en
förändring där barnen ska gå från objekt till subjekt, vi knyter detta till att de vill ändra
barnens syn, både på problematiken och på sig själva. De vill försöka få barnen att bortse
från samhällets normer och fördomar. Vi tolkar att det är stödgruppshandledarens
förhoppning att barnen ska inse att de inte bara är barn till föräldrar med problem av olika
slag, de vill också få barnen att lära känna sig själva som egna individer med egna rättigheter.
Utifrån stödgruppshandledarnas uttalanden kring barnet kan vi se att det är denna diskurs
som främst står inför förändring och omstrukturering. Den visar tydligt upp en kluvenhet i
hur stödgruppshandledarna ska benämna barnet och påvisar en inre konflikt.
Konsekvenserna av den osäkerhet som råder inom diskursen kan kopplas till diskursen om
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metoden som anpassningsbar och för oss förtydliga kring varför den ser ut som den gör
genom att vi tolkar att metoden kan anpassas eftersom diskursen visar på att det råder
osäkerhet kring hur barnen ska benämnas och bemötas. Samtidigt kan den höga
interdiskursiviteten tyda på att förhållningssättet håller på att förändras och att
stödgruppshandledarna aspirerar att distansera sig från diskursen om metoden som
komplett och att metoden istället håller på att ta form och bli något annat än den
ursprungliga metoden, Ersta Vändpunktens metod. Stödgruppsverksamheterna som social
domän kan även de påverkas utifrån att det blir en otydlighet i hur helheten ska ta form och
det konsekventa som många informanter uttrycker bör finnas i en stödgruppsverksamhet
kan gå förlorad till följd av detta.
Inom Diskurskedja 1 kan vi tydligt urskilja att de stödgruppshandledare som verbalt platsar
sig inom denna diskurskedja arbetar inom samma verksamhet. Vi kan endast spekulera kring
hur det kommer sig men vi drar paralleller till Berger & Luckmanns begrepp externalisering
och objektiviering. Externalisering kan göra sig gällande rörande de rutiner och vanor som
ofta finns på arbetsplatser. Dessa kan både vara synliga och arbeta i det dolda (Wennerberg
2010). Om medvetenhet finns kring detta framgår inte av vårt material, inte heller kan vi se
om objektiviering är något som är medvetet eller omedvetet. Objektivieringen kan syfta till
att de vanor som kan finnas inom gruppen är så hårt förankrade att de aldrig ifrågasätts av
stödgruppshandledarna. De kan på så vis bli till normer inom arbetsgruppen vilket kan
medföra konsekvenser för arbetet de utför om de utförs utan en medvetenhet kring hur
detta påverkar den sociala domänen. Utifrån Diskurskedja 1 ser vi en överlag hög
interdiskursivitet vilket tyder på att vissa tankesätt inom denna diskurskedja brottas med
varandra och det finns en öppenhet inför förändring samtidigt som detta kan spegla en
osäkerhet. Om denna höga interdiskursivitet pekar på en kollektiv öppenhet och en
medvetenhet alternativt osäkerhet i gruppen rörande den gemensamma uppfattningen eller
om detta är en omedveten förändring som utspelar sig inom en arbetsgrupp kan vi inte
uttala oss om.
Diskurskedja 2
De stödgruppshandledare vi kan se artikulerar sig i kunskapsdiskursen verkar i större mån ha
ett striktare förhållningssätt till metoden och se den som komplett. Vi kan även se en
koppling mellan dessa synsätt på sin roll och metoden med att dessa stödgruppshandledare
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verbalt uttrycker en renodlad objektiv syn på barnet, vi har valt att kalla denna kedja för
Diskurskedja 2.
I Diskurskedja 2 ingår kunskapsdiskursen, som lägger betoningen på den informativa delen
av stödgruppsträffarna. Barnen är där för att lära sig om sin situation och föräldrarnas
problematik och undervisningen hamnar därmed i fokus. Att förmedla kunskap är
kunskapsdiskursens viktigaste uppgift och de betonar det ansvar som stödgrupperna har när
de gäller att förmedla kunskap, då stödgrupperna enligt stödgruppshandledarna ibland är
den enda arenan där barnen kan få lära sig om och diskutera den problematik som finns
inom familjen. Vi kan här dra en parallell till Antonovskys begrepp begriplighet (Antonovsky
2005). Stödgruppshandledarna som artikulerar sig i Diskurskedja 2 uttrycker sig som
informatörer till barnen och betonar vikten av att barnen förstår sin situation vilket kan öka
deras känsla av begriplighet. Stödgruppshandledarna som är positionerade i denna
diskurskedja reproducerar kunskapsdiskursen och visar inget tecken på influenser ifrån
lekfullhetens diskurs. Konsekvenserna för stödgruppsverksamheten kan vara att kunskapen
och informationen tar över gruppträffens utformning medan lättsamheten kommer i andra
hand och att denna obalans aldrig ifrågasätts utan istället objektivieras (Wenneberg 2010).
Kunskapsdiskursen kan även innebära att metoden faktiskt blir effektivare, då barnen ges
möjlighet att få en tydlig förståelse varför de är där och genom den kunskap de tar till sig i
stödgruppen har möjlighet att få förståelse för sin hemsituation. Som tidigare nämnts finns
en maktaspekt gentemot barnen i stödgruppshandledarens syn på sin egen roll, då de i och
med att se sin roll på ett visst sätt indirekt bedömer vad de anser barnen behöver mest, i
detta fall information och kunskap. Denna diskurs visar tydligt på att den är en ideologisk
diskurs genom att upprätthålla det maktförhållande den har i relation till diskursen om
barnet som objekt. Denna diskurs visar inget tecken på förändring och interdiskursiviteten är
därmed låg.
Vi ser att stödgruppshandledarna som är positionerade i Diskurskedja 2 får ett stort ansvar i
och med hur de väljer att benämna den problematik gruppen riktar sig mot, speciellt då
dessa stödgruppshandledare i vårt material betonar att de utgår ifrån sin tolkning av
problematiken när de informerar barnen. Återigen kan nämnas att stödgruppshandledarna
poängterar att stödgruppen inte sällan är den enda arenan för barnen där det pratas öppet
om föräldrarnas problematik. Hur stödgruppshandledarna väljer att benämna problematiken
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kan påverka barnens internaliseringsprocess (se Wennerberg 2010) så tillvida att de tar över
stödgruppshandledarnas syn på den aktuella problematiken. Det ligger en stor makt i
stödgruppshandledarens kunskapsbetonade roll då de väljer vad de ska ta upp och diskutera
med barnen samt vilka delar de ska betona och hur de väljer att framställa dessa.
En annan maktaspekt vi kan knyta till stödgruppshandledarna som artikulerar sig i
Diskurskedja 2 är den makt de automatiskt tillskriver sig själva i sättet de förhåller sig till
metoden, då de tenderar att ha ett strikt förhållande till metoden och se den som komplett.
Som nämnt ovan finns alltid en spänning mellan stödgruppshandledare och metod, där den
ene får stå tillbaka för den andra. I kontrast till Diskuskedja 1 är det här metoden som
innehar agentrollen och stödgruppshandledaren är den som är anpassningsbar vilket visar på
att denna diskurs har en ideologisk utformning genom upprätthållandet av sin maktposition i
relation till stödgruppshandledaren och det enskilda barnet. Samtidigt kan vi inte bortse
ifrån att diskursen får sin ideologiska utformning på grund av stödgruppshandledaren då
valet att följa metoden strikt ligger hos denne. Med detta sagt menar vi att det
dominansförhållande vi kan urskilja mellan metoden och stödgruppshandledaren är
intressant då stödgruppshandledaren gör ett medvetet val att göra sig själv till mottagare
eftersom hon trots allt är den som har möjlighet till att inneha agent rollen. Om denna syn
på metoden är en personlig åsikt av de stödgruppshandledare som uttrycker den eller om
det är den rådande mentaliteten på arbetsplatsen som speglas i detta förhållningssätt kan vi
inte avgöra genom att se på vårt material. Då några av de stödgruppshandledare som
identifieras med detta förhällningssätt arbetar på samma arbetsplats känner vi att denna
potentiella koppling till ett kollektivt förhållningssätt är värt att nämnas då vi kan se att detta
mönster förekommer i båda diskurskedjorna.
Det strikta förhållandet till metoden resulterar i att rollerna som ”lärare” respektive ”elev”
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Stödgruppshandledarna som är positionerade i denna diskurskedja reproducerar diskursen
om metoden som komplett och interdiskursiviteten är därmed låg. Detta förhållningssätt till
metoden riskerar att motarbeta barnens möjlighet till att vara aktiva i stödgruppen, något
stödgruppshandledarna ofta uttrycker att de vill att barnen ska vara. Det är inte av ondo som
dessa ramar existerar utan det finns en anledning till varför denna metod har ett fast
program med återkommande mönster och rutiner. Stödgruppshandledarna som verbalt
65

platsar i Diskurskedja 2 betonar den fördel det strikta programmet har då det skapar en
förutsägbarhet och trygghet för barnen som de menar ofta lever i en kaotisk vardag. Det
socialkonstruktivistiska begreppet externalisering betonar detta mänskliga behov av att
skapa vanor, då det ökar hanterbarheten i vardagen (Wennerberg 2010). Även Antonovskys
begrepp begriplighet betonar vikten av förutsägbarheten för att en människa ska uppleva en
Känsla av sammanhang (Antonovsky 2005).
Stödgruppshandledarna som är positionerade i Diskurskedja 2 uttrycker en ren objektiv syn
på barnen. Detta innebär att det inte går att urskilja något i diskursen om att
stödgruppshandledarna visar tecken på förändring mot en subjektiv syn. Diskursen om synen
på barnet som objekt reproduceras och interdiskursiviteten är låg. Även här bibehålls de
maktaspekter som finns mellan stödgruppshandledarna och de deltagande barnen då detta
synsätt tenderar att tillskriva barnen den passiva rollen där stödgruppshandledaren är
agenten som styr. Trots den objektiva synen på barnen innebär stödgrupperna och den
metod de följer att barnen ändå ska lära sådant som ingår i den subjektiva diskursen, bland
annat att de ska bli mer aktiva och självständiga. Beroende på vilken grad av objektiv syn
stödgruppshandledaren har kan konsekvenserna resultera i att metoden blir svår att
genomföra på det sätt som är tänkt från början. Det råder en låg interdiskursivitet i
Diskurskedja 2. Vi tolkar att det dominasförhållande som råder och reproduceras inom
denna kedja innebär att metoden är aktören som står högst upp där både barn och
stödgruppshandledare får anpassa sig efter metodens ramar och utformning. Under
metoden hamnar stödgruppshandledaren som dels får stå tillbaka gentemot metoden men
samtidigt blir aktören i förhållande till barnet som därmed blir deltagaren och får anpassa sig
efter både metod och stödgruppshandledare.
Sammanfattningsvis kan vi se att interdiskursiviteten är högre inom Diskurskedja 1 än vad
den är inom Diskurskedja 2. Den höga interdiskursiviteten tyder på att tankesätt brottas med
varandra och det finns en öppenhet inför förändring. Den låga interdiskursiviteten i
Diskurskedja 2 tyder på att diskurserna däri reproduceras och det visar på att
stödgruppshandledarna inte känner något behov av att förändra sitt synsätt och sina rutiner.
Vi har noterat att även modaliteten och transitiviteten skiljer sig åt mellan dessa
diskurskedjor. Gällande modaliteten kan vi se att stödgruppshandledarna som verbalt
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platsar i Diskurskedja 2 i större bemärkelse uttrycker sig i sanning till skillnad från
Diskurskedja 1 där vi ser att stödgruppshandledarna tenderar att svara mer tveksamt. Den
skillnad vi kan urskilja i transitiviteten är att de stödgruppshandledare som positioneras i
Diskurskedja 2 oavbrutet agerar som agenter i förhållande till barnen som därmed alltid tar
rollen som deltagare. De stödgruppshandledare som artikuleras i Diskurskedja 1 agerar
också oavbrutet som agenter men dessa stödgruppshandledare bjuder in barnen mer genom
att anpassa metoden.

DISKUSSION
Detta kapitel inleds med en sammanfattning och fördjupning av vad vi kom fram till i
Resultat- och analyskapitlet där vi ser till potentiella följder av de konsekvenser som vi
diskuterat i social praktik. Därefter diskuterar vi vårt resultat i relation till tidigare forskning
samt ger förslag på fortsatt forskning. Avslutningsvis för vi en slutdiskussion där vi diskuterar
hur arbetet med vår studie har gått samt vad vi kunnat göra annorlunda.
För att sammanfatta vårt Resultat- och analyskapitel kan vi kort nämna att vi utifrån våra tre
frågeställningar identifierat sex diskurser, där två diskurser berör respektive frågeställning
och agerar som varandras motpoler. I samband med att vi lokaliserade våra diskurser kunde
vi se att dessa diskurser bildar två diskurskedjor som belyser två olika typer av
stödgruppshandledare.
Diskurskedja 1 präglas av lekfullhetens diskurs vilket innebär att de stödgruppshandledare
som verbalt platsar där betonar att det lättfulla ska dominera grupperna och att leken ska
stå i fokus. Vi ser en risk med denna syn på sin egen roll då det är upp till
stödgruppshandelaren att avgöra när det blir för mycket lek respektive information. Om
stödgruppshandledaren från början anser att leken ska dominera träffarna spekulerar vi
kring om det kan vara svårt för stödgruppshandledarna att avgöra när gruppträffarna lutar
över för mycket åt lek. Vi kan se en risk i detta då det informativa kan gå förlorat och att
barnet till följd av detta kan missa en stor del av varför de faktiskt är där. Följden av detta
tror vi kan resultera i att stödgruppsverksamheten riskerar att ta form av en
fritidsverksamhet och att barnen inte längre ser stödgruppsverksamheten som den plats den
är menad att vara och istället ser den som en plats där man kan leka och ha roligt. Välviljan
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som vi kan utläsa finns bland dessa stödgruppshandledare som artikulerar sig i lekfullhetens
diskurs kan leda till att stödgruppshandledaren tappar bort sin egen roll i processen till följd
av detta. Vi tänker att välviljan som finns handlar om att försöka fokusera på det som är
roligt då vi tolkar att stödgruppshandledarna inte vill se barnen ledsna men att detta medför
en risk för rollen som stödgruppshandledare, dess urspungliga form så som den är tänkt från
början.
Stödgruppshandledarna som verbalt platsar i denna diskurskedja tenderar även att se på
metoden som anpassningsbar. Till följd av att det lekfulla tar över och det informativa
minskas försvinner även den ursprungliga utformningen av metoden. Vi tänker att det inte
blir meningsfullt för stödgruppsverksamheten att säga sig vila på en grund som vi efter att ha
tittat närmare på faktiskt inte existerar i sin ursprungliga form. Tanken på metoden blir
vilseledande då det inte stämmer överens med den kollektiva uppfattning som finns kring
metoden i den sociala domänen bestående av alla stödgruppsverksamheter som utgår ifrån
Ersta Vändpunktens metod. Det finns trots allt en mening med att metoden ser ut som den
gör och om stödgruppshandledarna väljer att anpassa mer och se mindre till metodens
ursprungliga uppbyggnad försvinner som nämnt ovan syftet med att arbeta utifrån en redan
befintlig

modell.

Utifrån

detta

resonemang

funderar

vi

på

hur

mycket

stödgruppshandledarna faktiskt kan anpassa metoden innan metoden till slut tappar kärnan
som den bygger på? Vi funderar även om det går att på förhand veta detta eller om det blir
en förlängd konsekvens av anpassningen av metoden på så vis att konsekvensen av
anpassningen visar sig först när metoden blivit så omarbetad att den inte längre stämmer
överens med den ursprungliga metoden? Vidare tänker vi att möjligheten att mäta om dessa
stödgruppsverksamheter faktiskt är bra utifrån detta resultat är omöjligt då det inte går att
generalisera då stödgruppsverksamheterna kan skilja sig så mycket i utformning.
Stödgruppshandledarna som artikulerar sig i Diskurskedja 2 tenderar att verbalt platsa i
kunskapsdiskursen då de talar om sin egen roll. Dessa betonar vikten av att barnen är där för
att lära sig i första hand och leken kommer därmed i andra hand. Vi anser att det ligger ett
ansvar hos dessa stödgruppshandledare att vara medvetna om att lättsamheten kan gå
förlorad och att det informativa riskerar ta över det lättsamma i för stor mån. Utifrån denna
diskurs uttrycker även de stödgruppshandledare som artikulerar sig i denna diskurs att de
benämner problematiken utifrån deras egen uppfattning om denna. I relation till detta
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tänker vi att en av följderna kan bli att utformingen av stödgruppen inte blir enhetlig i de fall
stödgruppshandledarna inte benämner problematiken på samma sätt. Vi har inget underlag
för att påstå att det ena händer mer än det andra men vi vill ändå problematisera detta då vi
tänker att det kan få konsekvenser för de deltagande barnen genom att de om de träffar för
många stödgruppshandledare som inte delar samma syn på problematiken till slut inte vet
hur de ska förhålla sig till denna. Detta kan i sin tur medföra att ett deltagande i stödgruppen
inte blir meningsfullt utan snarare rör till det ännu mer. Dessa stödgruppshandledare har
som tidigare nämnts ett strikt förhållande till metoden. Vi anser det vara av vikt att det finns
en medvetenhet hos stödgruppshandledarna att barnet inte lämnas så mycket utrymme till
att vara aktiva. Vi kan inte urskilja om denna medvetenhet finns i den mening i vårt material.
Den strikta användningen av metoden motsäger den önskan stödgruppshandledarna har i
att barnen ska vara aktiva. Vi kan inte se hur det fungerar då vi anser att det i praktiken blir
svårt att vara aktiv inom strikta ramar. Alla människor är individuella och lever därmed ut sin
aktiva sida på skilda sätt vilket innebär att behovet av utrymme för att vara aktiv på kan skilja
sig avsevärt mellan olika individer. Följden av detta kan då istället bli att endast vissa av
barnen som deltar får känslan av att det kan vara aktiva medan andra kan känna att de
begränsas av de ramar som existerar. Vi kan därmed se att den strikta metoden kan missa
att se till det individuella som existerar inom varje grupp vilket kan medföra att hänsyn inte
tas till att alla kanske inte klarar av samma uppgifter inom gruppen såsom
stödgruppshandledarna i Diskurskedja 1 gör.
Utifrån båda Diskurskedjor vi urskilt i vårt material finns två olika syner på de barn som
deltar i stödgrupper. Oavsett syn tänker vi att följden av dessa kan bli att de inte speglar sig i
barnets syn på sig själv. Om ett barn kommer till en stödgrupp och blir bemött på ett sätt
som inte stämmer överens med barnets självbild tänker vi att bemötandet kan få
konsekvenser på så sätt att barnet kan komma att ifrågasätta sin syn på sig själv. Vi tänker
att detta kan generera både bättre självförtroende om stödgruppshandledaren har en mer
positiv syn på barnet än vad barnet själv har samtidigt som stödgruppshandledaren kan
bidra med ett sämre självförtroende om barnet ser sig självt som mer kompetent än det blir
behandlat av stödgruppshandledaren. Utifrån detta tänker vi att det är viktigt att
stödgruppshandledaren medvetandegör sin egen syn på barnet innan mötet för att undvika
att befästa sin egen syn på barnet i de avseenden det kan medföra negativa konsekvenser.
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Med detta i åtanke har tankar vuxit fram kring vilken inverkan stödgruppshandledarnas val
av hur de talar om olika de olika diskurserna har på stödgruppens utformning. Ger den ena
diskurskedjans synsätt ett bättre resultat än den andra? Kan den ena diskurskedjan passa
bättre för en viss typ av åldersgrupp eller problematik? Samtidigt väcks tankar i samband
med dessa roller vi kan urskilja och det berör de mönster vi kan se inom de olika
stödgruppsverksamheterna. Det går tydligt att urskilja att de stödgruppshandledare som
arbetar tillsammans har en gemensam syn och att de verbalt platsar sig inom samma
diskurs. Vi kan inte uttala oss om det finns en medvetenhet i detta, om det är något som
skapats inom de olika verksamheterna vi tittat på eller om det helt enkelt är så att
likasinnade slumpartat kommit att arbeta tillsammans. Vi kan tänka oss att detta kan peka
på att det kan finnas möjliga dominansförhållanden stödgruppshandledarna sinsemellan där
någon eller några har fått ge vika för att ha ett enat synsätt med sina kollegor vilket kan
generera konflikter. Vi knyter främst detta till den konflikt vi urskilt i Diskurskedja 2 rörande
metoden som strikt, barnet som objekt i relation till barnet som aktivt. Men också till det vi
kan urskilja i Diskurskedja 1, angående ambivalensen gällande synen på barnet som objekt
alternativt subjekt. Vad detta i praktiken innebär för den sociala domänen som
stödgruppsverksamheterna utgör kan vi bara spekulera i på samma sätt som vår tolkning då
vi inte med säkerhet kan säga att konflikter råder inom stödgruppsverksamheterna. Men vi
tycker oss kunna urskilja fragment inom diskurskedjorna som motsäger varandra och detta
finner vi intressant.
Utifrån ovanstående diskussion kan vi tydligt se att de två diskurskedjor vi kunnat urskilja
skiljer sig mycket åt i uppbyggnad. Då vi inte har underlag för att påstå att dessa
diskurskedjor ger olika resultat inom stödgruppsverksamheter utgår vi ändå ifrån att så är
fallet då våra informanter talar om dessa diskurser på så olika sätt. Om de diskurskedjor vi
urskilt i vårt arbete är de två rådande inom den sociala domänen, det vill säga alla
stödgruppsverksamheter som arbetar utifrån Ersta Vändpunktens metod i Sverige, kan vi
inte undgå att ställa upp hypoteser kring hur detta påverkar dessa stödgruppsverksamheter.
Om det finns två konkurrerande kedjor som slåss mot varandra inom samma domän i jakten
på att vara den dominerande kedjan tänker vi att detta borde resultera i att den sociala
domänen påverkas på olika sätt beroende av vilken av dessa diskurskedjor som dominerar.
Vi kan tänka oss att beroende på vilken av dessa diskurskedjor som dominerar inom
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stödgruppsverksamheten skiljer sig även resultatet av metoden åt. Vi kan endast spekulera i
vilken typ av effekt det kan resultera i beroende på vilken syn stödgruppshandledaren har på
sin roll, metoden och barnet. Vi kan därmed problematisera det faktum att de utvärderingar
som finns möjligtvis inte går att generalisera då det finns stora skillnader i hur metoden
används och vad stödgruppshandledarna väljer att ha för förhållningssätt. Om
utvärderingarna hade sett till hur metoden hade används hade möjligtvis resultaten sett
annorlunda ut. Detta är tankar som väckts hos oss under studiens gång. Vi kan inte med
säkerhet säga att det är såhär utan det behövs mer forskning som tar hänsyn till dessa
skillnader och fokuserar på stödgruppshandledarens roll. Utifrån detta kan vi inte se att
någon av dessa kedjor är den dominerande ur ett helhetsperspektiv. För att kunna utläsa ett
sådant resultat hade studien behövt vara mer omfattande och innefattat fler informanter
och verksamheter.
Det finns som sagt ingen forskning med fokus på stödgruppshandledarens roll vad vi kan se,
men vi har däremot hittat forskning som snuddar vid ämnet. Vikten av att
stödgruppshandledarna är trygga och stabila nämns i flera studier (Jakobsson-Lund &
Gavelin 2009, Holmsten 2009). Socialstyrelsen (2009) betonar stödgruppshandledarens
ansvar för att se till att barnen inte tar efter negativa beteenden av varandra, detta genom
att stödgruppshandledaren undviker ostrukturerade situationer och är lyhörd när han sätter
ihop grupperna. Även Lindstein (2008) går in på stödgruppshandledarens roll i den meningen
att han betonar stödgruppshandledarnas ansvar i att motverka att barnen får en befäst
problemidentitet. Han menar även att det är viktigt att stödgruppshandledarna håller
balansen mellan lek, terapi och diskussion. Det som alla dessa studier har gemensamt är att
ingen av dem betonar hur stödgruppshandledaren borde vara gällande synsätt, det som
betonas är hur de ska agera. Vi kan därmed inte se att någon forskning vi har tagit del av har
tagit hänsyn till detta och satt det i relation till hur metoden faktiskt används utifrån detta
perspektiv.
Utifrån den forskning vi tagit del av går det att utläsa att barn som deltar i stödgrupper
övervägande påverkas positivt av sitt deltagande (se Lindsten 2001, Skerfving 2012). Dock
har det även rapporterats resultat som inte pekar på någon positiv påverkan, utan visar
snarare på att barnen riskerar att påverkas negativt av sitt deltagande i stödgrupperna (se
Ferrer-Wreder et al 2005). Den svenska forskningen har däremot inte kommit fram till några
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negativa resultat av stödgruppsdeltagande. Detta i relation till vår studie visar klart på att
tidigare forskning inte tagit hänsyn till hur stödgruppshandledare väljer att benämna barnet
samt deras synsätt på de barn som deltar i stödgrupper eller synen på metoden de använder
och sin egen roll. Det är endast påverkan generellt som forskningen ser till och detta vill vi
problematisera då vårt resultat visar på att upplevelsen av att delta i en stödgrupp kan
variera beroende på hur stödgruppshandledaren ser på sin egen roll, metoden och det
enskilda barnet. Utifrån dessa premisser går det inte att säkert säga att deltagandet utifrån
detta inte skiljer sig åt och att barn beroende på vilken typ av stödgrupp de går i inte
påverkas på olika sätt. Eftersom vi inte haft för avsikt att se till detta är detta bara hypoteser
skapade av oss själva. Tidigare forskning visar på att det finns en skillnad i barnets
upplevelser utifrån deltagandet i stödgrupp och vi tänker att det kan vara möjligt att knyta
dessa skillnader vi ser i vårt material till just detta, dock är vi medvetna om att mycket annat
kan spela in i de upplevelser som beskrivs i forskning men att det utifrån vårt material kan
anses vara väsentligt att inte bortse ifrån detta.
Utifrån ovanstående erfarenheter i vårt resultat ser vi att det är viktigt att i relation till det
socialpedagogiska fältet betona vikten av bemötandet. Vi anser att det krävs en
medvetenhet om att skillnader i hur en socialpedagog väljer att benämna det hon talar om
kan påverka omgivningen och det arbete hon utför i väldigt stor utsträckning, speciellt i de
fall arbetet innefattar grupper som är utsatta i samhället på många nivåer såsom dessa barn
som deltar i stödgrupper är. Vi tänker att det är viktigt att reflektera kring de konsekvenser
som kan uppstå i samband med valet att antingen gå ifrån en metod och göra den till sin
egen men även i de fall en metod följs i sin helhet på samma sätt som det är viktigt att
reflektera kring hur socialpedagogen utifrån sin yrkesroll väljer att inte bara se men även
benämna de individer hon kommer i kontakt med i sitt arbete då vi tänker att det hon bidrar
med kanske inte alltid ses som mycket för världen, men att det kan betyda allt för personen
som insatsen riktas mot.

Förslag till fortsatt forskning
Utifrån vårt Resultat- och analyskapitel samt vår diskussion vill vi poängtera att forskning
med fokus på stödgruppshandledarens roll i relation till metoden och det enskilda barnet är
något vi ser kan vara användbart i fortsatt forskning kring stödgrupper. Då vi tydligt kunnat
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urskilja i vår studie att stödgruppshandledarens synsätt påverkar hur utformningen av
metoden ser ut anser vi att en utvärdering utan hänsyn till detta kan ge ett resultat som inte
behöver spegla alla stödgruppsverksamheter. Vi ser därmed gärna att någon i framtiden
kommer att plocka upp där vi lämnar och fortsätter att studera detta fenomen.

Slutdiskussion
Vid uppstarten av vår studie hade vi som idé att utgå från hermeneutik som metod. Syftet
med studien var då att studera utifrån stödgruppshandledarens uppfattning av hur barnen
påverkas av att delta i stödgrupper. I samband med att vi diskuterat detta med vår
handledare kom vi underfund med att en studie baserad på hur stödgruppshandledarna
tolkar att barnen i stödgrupperna påverkas inte hade blivit hållbart ur ett
forskningsperspektiv då vårt resultat och analys bara hade bestått av hypoteser och
tolkningar av tredje part. Vi valde att inte heller undersöka påverkan genom att tillfråga barn
som tidigare deltagit i stödgrupper då vi såg att konsekvenserna av det riskerade att bli
större än det positiva vårt resultat kunde bidra med, bland annat utifrån etiska
ställningstaganden. Vi bytte i och med denna diskussion inriktning på vårt arbete och valde
att studera hur stödgruppshandledarna talar om sin roll, metoden och det enskilda barnet.
Vi ändrade därmed också metod till kritisk diskursanalys. Vi kan inte veta hur denna ändring
av syfte och metodval kan ha påverkat informanterna i vår studie men vi anser ändå att vi
gjort vad vi kunnat för att låta dem ta ställning till detta byte, vilket vi beskriver under
avsnittet Validitet.
Utifrån detta val har vi stött på en del svårigheter, vi fick bland annat överge vår hjärtefråga;
hur barnens påverkas av sitt deltagande, vilket var anledningen att vi valde att studera
stödgrupper från början. Vi har haft svårt att släppa denna fråga då den legat oss varmt om
hjärtat och detta har speglats genom studiens utformande. För att kunna skriva om påverkan
hade vi behövt lägga till en fjärde frågeställning kring hur barnen påverkas, för att undvika
att frångå våra befintliga frågeställningar. Denna frågeställning hade dock inte gått att
besvara med den kritiska diskursanalysen vilket hade gjort arbetet ännu mer komplext och
den kritiska diskursanlysen ifrågasatt. Vårt fokus ligger som nämnt inte längre på barnens
påverkan. Det vi istället ser till är hur stödgruppshandledaren talar om sin roll, metoden och
det enskilda barnet. Med hjälp av den kritiska diskursanalysen berör vi sedan
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konsekvenserna av valet av att benämna dessa områden på olika sätt, vilket innefattar
konsekvenserna för alla element som ingår i stödgruppen, något vi nu i efterhand anser gav
oss mer än att bara se till barnets påverkan.
En svårighet med vårt val av att användda kritisk diskursanalys har varit att kombinera denna
metod med transkriberade intervjuer istället för att utgå från redan befintliga texter. Det
finns en risk med att analysera intervjusvar i textform, då frågorna under intervjuernas
genomförande kan ha tett sig annorlunda beroende på hur informanterna valde att svara
och vilka följdfrågor som behövde ställas. Detta kan i sin tur ha lett till att våra informanter
formulerat sig på olika sätt vilket problematiserar en analys på lingvistisk nivå. Vi kan aldrig
med säkerhet veta i vilken mån vi har påverkat informanterna i deras utsagor beroende på
att vi genomfört intervjuer, och vi kan inte heller veta om vårt resultat hade sett annorlunda
ut om vi utgått från en redan färdigställd text. För att minimera riskerna med detta har en
medvetenhet funnits från vår sida under hela processen av denna studie, vi har exempelvis
varit konsekventa när vi genomfört intervjuerna på så sätt att vi följt vår intervjuguide. När vi
arbetat isär med transkriberingen av dessa har vi återkommande kontrollerat att vi arbetat
på samma sätt och att vi haft en gemensam uppfattning om hur det ska gå till för att på
bästa sätt säkerställa reliabiliteten i studien.
Vi kan dock även se flera fördelar med valet av att använda denna metod i vår studie. En
fördel är den struktur metoden gav vårt Resultat- och analyskapitel. Risken för ett rörigt
Resultat- och analyskapitel eliminerades då vi haft en stor hjälp av den kritiska
diskursanalysen och Faircloughs tredimensionella modell som medför en struktur till
studiens upplägg. En annan fördel med den kritiska diskursanalysen var att vi kunde urskilja
två olika typer av stödgruppshandledare, något vi antagligen inte reflekterat över på samma
sätt om vi använt någon annan metod. Vi har även identifierat att det finns maktrelationer i
dessa typer av verksamheter vilket vi troligtvis inte hade betonat på samma sätt om vi
använt en annan metod. Hade vi dock valt att använda en annan metod än den kritiska
diskursanalysen hade vi haft möjlighet att behålla vårt ursprungliga syfte i större mån men vi
ser ändå att vi har vunnit mer att frångå detta eftersom vi i efterhand kan se att det resultat
vår studie faktiskt fick inte hade kunnat åstadkommas i samma utsträckning med en annan
metod. Vårt arbete hade med stor säkerhet inte bidragit med något nytt och inte kommit
med nya insikter i hur stödgruppsverksamheter utformas. Med detta vill vi säga att valet av
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kritisk diskursanalys som metod från början inte var självklart och vi har haft en del
motgångar på vägen, men att vi i slutändan ändå är nöjda med vårt val.
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BILAGOR
Bilaga 1 Informationsbrev

Institutionen för Individ och Samhälle
Socialpedagogiska programmet

Informationsbrev till kandidatuppsats
Vi är två studenter vid namn Frida Eriksson Bokrot och Ellen Arvidsson som läser vår sista
termin på socialpedagogiska programmet på Högskolan Väst och ska nu skriva vår
kandidatuppsats. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur professionella
stödgruppshandledare ser på stödgrupper för barn som metod, och vad de upplever att
dessa stödgrupper har för påverkan på de deltagande barnen. Vi planerar att genomföra ca
åtta halvstrukturerade intervjuer med verksamma stödgruppshandledare. Då er verksamhet
ligger inom vårt utvalda område undrar vi om det finns möjlighet att intervjua verksam
personal till vår studie?
Deltagandet i vår studie är helt frivilligt. Intervjuerna kommer beröra stödgrupper som
metod och eventuella effekter av denna. Vi kommer att behöva spela in intervjuerna för att
sedan kunna transkribera vårt material. Då vi transkriberat intervjuerna erbjuder vi våra
intervjupersoner att under fem arbetsdagar läsa igenom materialet, då de ges möjlighet att
redigera alternativt förtydliga vissa uttalanden. Intervjupersonen har möjlighet att dra sig ut
studien till och med den sista dagen för denna genomläsning. Materialet kommer sedan att
användas för analys i vår kandidatuppsats. Under uppsatsen äger Högskolan Väst vårt
material och har möjlighet att, med upprätthållande av full konfidentialitet, gå in och
granska vår forskning, men i första hand är det vi som forskare och vår handledare som har
tillgång till materialet. Vi kommer att förvara vårt material på så vis att ingen utomstående
kan ta del av dess innehåll. Efter uppsatsens godkännande kommer materialet att förstöras.
Vi är medvetna om att det alltid finns en risk för intervjupersonerna att bli igenkända i en
uppsats. Vi kommer arbeta för att detta inte ska ske, genom att inte skriva ut uppgifter som
kan kopplas till er som personer eller till den enskilda enhet där ni arbetar. Vi kommer därför
att använda fingerade namn och inte ange i vilken stad eller ort enheten finns. Vi kan utlova
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konfidentialitet kring allt material. Den färdiga uppsatsen kommer att vara ett offentligt
material och finnas tillgängligt på diva-portal.org och på Högskolan Västs hemsida.
Vi önskar svar från er under vecka 15. Vi har som önskemål att genomföra intervjuerna
under vecka 16 i första hand, eller annars under vecka 17. Vi vill poängtera att vi är mycket
flexibla gällande när under dessa veckor intervjuerna ska äga rum, och vi kan anpassa oss
efter när det passar er. Vid frågor eller behov av ytterligare information, vänligen kontakta
någon av följande ansvariga:

Student:
Ellen Arvidsson
Nummer: ***
Mail: ***

Student:
Frida Eriksson Bokrot
Nummer: ***
Mail: ***

Handledare:
Monica Hansen Orwehag
Nummer: ***
Mail: ***

Tack för att vi får intervjua er för vår kandidatuppsats!

Jag har tagit del av ovanstående:

Ort och Datum:

Namnförtydligande:
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Bilaga 2 Intervjumall

Intervjuguide - Checklista

Inledning av intervjun:
Presentation av oss och vår utbildning
Genomgång av informationen i vårt informationsbrev
Genomgång av intervjuns upplägg

Verksamheten:
Vill du berätta om din utbildning och erfarenhet av att jobba med barn/ungdomar?
Kan du berätta lite kortfattat om arbetsplatsens verksamhet?
Hur kommer ni i kontakt med de barn som kommer hit?
Är det frivilligt för barnen?
Hur involverade är föräldrarna?

Metoden:
Vad är målet med metoden - beskriv metoden som du uppfattar den?
- Målgrupp
- Indelning av grupper kön, ålder
Hur går en stödgruppsträff till?
- En träff
- En termin
- Teman
Hur tillämpar du metoden?
- Strikt eller med förändringar
- Vilka och varför
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-

På grund av problematik, kön, ålder
Vad och i så fall hur

Vilken roll har barnen i metoden?
-

Påverkan innehåll och upplägg

-

Aktiva eller passiva

Hur stor roll spelar omgivningen in på hur barnet tar till sig metoden?

Grupprocessen som sker i metodens gång:
Kan du berätta om hur grupprocessen brukar se ut under terminens gång?
-

Skillnad mellan barnen, återkommande mönster

-

Motivation till att delta

Kan funktionen av gruppen te sig olika beroende på sammansättningen av gruppdeltagarna?
-

Ålder, kön, problematik

-

Hur och varför

Påverkan på det enskilda barnet:
Kan du berätta hur du uppfattar att det enskilda barnet påverkas?
-

Målsättning, förhoppningar

-

Skillnad gällande problematik, kön och ålder

-

Förändringar till det bättre/sämre under terminens gång

Kan du se att det finns någon negativ påverkan för det enskilda barnet?
-

Vad beror det på? Förutsättningar i gruppen, i familjen o.s.v.

-

Går det att förebygga?

Stödgrupphandledarens roll
Kan du berätta hur du uppfattar din egen roll i gruppen?
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-

Ledare, trygghet, föräldraroll, drivande eller står i bakgrunden, svårigheter

Hur hanterar du jobbiga situationer som kan uppstå i gruppen?
-

Utifrån metod, sig själv,

Utvärdering:
Hur utvärderar ni er verksamhet?
-

Barnens upplevelse

-

När? Antal ggr?

-

Tillräckligt? Kompettera?

Avslutning:
Finns det något du skulle vilja tillägga?

83

Bilaga 3 Arbetsfördelning

Arbetsfördelning

Vi ser en svårighet och motvilja i att dela upp vårt arbete då vi samarbetat med alla delar av
arbetet.
Ett par delar i arbetet delade vi upp och skrev grunden till var för sig. Ellen skrev kapitlen
Bakgrund och Tidigare forskning. Frida skrev Avgränsningar, Disposition, Centrala begrepp,
Metod och Teori. Delarna om diskursanalysen i Metodkapitlet har vi skrivit tillsammans. Vi
vill däremot betona att vi har skrivit grunderna utefter dessa uppdelningar, efterhand har vi
sedan gått in i varandras delar och lagt till, tagit bort och gjort andra ändringar både för sig
och tillsammans. Alla övriga delar av arbetet har vi skrivit gemensamt.
I det stora hela anser vi det svårt att avgöra vem som gjort vad i slutändan och båda två står
bakom samtliga delar i arbetet. Vi har inte fått någon hjälp utöver normal handledning
(exempelvis av forskare, annan lärare eller tredje part).
Denna bilaga har producerats i samråd med vår handledare.

Ellen Arvidsson

Frida Eriksson Bokrot
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