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Abstract 

I studien har jag genom praktikforskning undersökt hur jag som behandlare inom en 

utförarverksamhet kan påverka kontexten för de samtal som utförs så att de blir hjälpsamma 

för klienten. För att ta reda på detta har jag använt ett filmat samtal med mig och en klient, 

samt en intervju. Jag studerade materialet med hjälp av systemteoretiska och narrativa teorier 

och begrepp på ett reflexivt sätt. Jag har sett att kontexten kan påverkas av mig som 

behandlare beroende på vilka frågor jag väljer att ställa men också beroende på vilken domän 

jag och klienten befinner oss i när vi har kontaktsamtal. Klienten uppfattade en hjälpsamhet i 

det praktiska arbetet, vilket jag uppfattade som en bidragande faktor till ett klimat där olika 

berättelser kunde få utrymme. Jag kom i min studie också fram till att kontaktsamtalet kunde 

få vara en zon fredad från samtal om svåra eller tunga saker som hänt i det förflutna. 
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Inledning/Bakgrund 

Jag har arbetat med socialt arbete under sex år och har fått göra det på ett utvecklande och 

kunskapande vis. När jag hade varit på mitt jobb i fyra år startade jag utbildningen på 

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK) och den bidrog till en nytändning för 

mig när det gäller samtal med klienter. Jag har under utbildningen hamnat i mycket etiska 

frågor kring vad som är behandlande samtal och vad som bara är vardagliga samtal, samt hur 

kontexten som jag och mina klienter befinner oss i påverkar dessa samtal. Detta ville jag 

undersöka mer eftersom jag insåg att en medvetenhet kring detta skulle kunna fungera 

hjälpande för mig och mina kollegor och i längden också för klienterna.  

Det har ibland funnits en fördom hos mig att klienterna inte alltid uppskattar samtal om 

djupare saker, sina problem eller sitt förflutna, och att jag kanske känt mig rädd för vad som 

ska dyka upp om jag ställer för nyfikna frågor.  Jag tror att denna inställning har bidragit till 

att jag inte känt mig trygg i samtal som upplevts som mer terapeutiska eller behandlande. 

Under utbildningen har jag verkligen fastnat för det Narrativa perspektivet eftersom jag 

tycker att det öppnar för alla sorters samtal och framförallt berikande av samtal. Samtidigt 

upplever jag att det narrativa perspektivet inte är problemfokuserat utan fokuserar på det 

friska och det som fungerar, och detta tror jag kan bidra till att samtal då inte upplevs som 

skrämmande av klienterna.   

Jag arbetar som ungdomssekreterare inom en utförarverksamhet på uppdrag av socialtjänsten, 

som är både HVB och stödboende, och har ett kontaktmannaskap åt ungdomar mellan 17–21, 

vilket fungerar som ett slags mentorskap där man stöttar ungdomarna till självständighet. 

Kontaktmannaskapet innehåller både stödjande och kontrollerande funktioner där en del av 

stödet består i kontaktsamtal/kontaktträffar, där ungdomen får stöd i att klara vuxenlivet och 

att bo själv i lägenhet. Träffarna innebär både praktiskt arbete som tex; skriva CV och söka 

lägenhet, och samtal där ungdomarna får utrymme att prata om sådant som händer i livet och 

sådant de tycker är svårt.  

Jag har under utbildningens gång blivit mer medveten om att jag och mina klienter rör oss 

mellan olika kontexter vilket påverkar vilka samtal som blir till. Både utifrån kontroll och 

stöd men också verksamhetens arbetskultur och min egen inställning, till samtal som 

behandlar exempelvis psykisk ohälsa. Där jag ibland har känt mig osäker över att ta en 

behandlande roll. Alltså har jag i min uppsats velat undersöka hur kontexten påverkar 
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kontaktsamtalen, hur jag som behandlare kan påverka och vad som blir hjälpsamt för 

klienten, och då främst det som klienten själv uttrycker har varit hjälpsamt. Samtidigt tar jag 

inte av mina glasögon som observerar vad jag anser klienten kan ha blivit hjälpt av. Men det 

blir mindre viktigt i sammanhanget.  

Gregory Bateson menar att kontext är det samma som en slags förståelseram eller 

psykologisk ram (Hårtveit & Jensen, 2012). Och det är också så jag har tänkt använda mig av 

begreppet. Kontext syftar på de olika sammanhang jag och ungdomarna rör oss i när vi har 

kontaktsamtal, och då inte enbart den fysiska platsen utan vilka samtal som förs under vilka 

omständigheter, samt hur det förs.  

Jag vill förstå detta bättre för att kunna öka medvetenheten hos oss som jobbar med 

kontaktsamtal på arbetsplatsen. Min upplevelse är att det kan finnas förutfattade meningar 

både hos mig och övrig personal kring vad som ska pratas om, och vad man inte ska “gå in i" 

ett uttryck som jag ofta har hört på arbetsplatsen. Ett exempel på vad man inte ska gå in i kan 

vara det som anses tillhöra psykiatrins, psykologens eller kuratorns bord. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur jag som behandlare kan påverka kontexten för de samtal i 

verksamheten som kallas kontaktsamtal, så att dessa samtal blir hjälpsamma för klienten.  

 

Frågeställningar 

- Vad kan upplevas av klienten som hjälpsamt i kontaktsamtalen? 

- Hur blir kontaktsamtalet ett sammanhang där man kan låta olika berättelser få 

utrymme? 

- Hur påverkar jag som behandlare kontexten och vilka samtal som blir till?  

- Hur påverkar de olika domänerna kontexten i kontaktsamtalet? 
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Teori 

Jag kommer utgå ifrån Narrativ- och Systemisk teori och nedan redovisa några delar och 

begrepp från dessa teorier som jag använder mig av för att analysera mitt material i 

undersökningen.  Efter varje teori kommer en kort text om hur jag kopplat teorin till min 

undersökning och frågeställningarna.  

 

Narrativ teori. 

Människors handlingar kan förklaras genom den historia de har skapat om dig själva. 

Åtminstone om man håller med Michael White och den Narrativa terapin. White anser att 

människors beteende bara kan förändras om historien förändras och då genom att ta avstånd 

från problemberättelserna och synliggöra alternativa historier, som kan användas för att lösa 

problemen. Whites utgångspunkt är att klienten aldrig kan vara problemet utan problemet är 

problemet. Genom att avlasta klienten från skuld och lägga problemet utanför klienten skapas 

en slags frigörelse för klienten. Detta möjliggörs genom speciella frågor och tekniker som 

White har utvecklat. Frågorna skapar en process som rör sig i en riktning vilket i slutändan 

syftar till att skapa en ny identitet för klienten (Hårtveit & Jensen, 2012). 

Dekonstruerande frågor ställer problemet utanför personen (externaliserar) och fungerar på så 

vis skuldavlastande, och inte som något inuti klienten (internaliserat). Frågor som kopplas till 

undantag eller alternativa berättelser framhäver tillfällen då problemet inte har styrt klientens 

liv, och frågor om vad som är att föredra hjälper klient och frågeställaren (terapeuten) att se 

att utvecklingen tar den väg som klienten önskar. Frågor för att skapa en ny historia dyker 

upp när undantagen och de alternativa berättelserna blivit många och förankrats i klienten. 

Dessa kan sen ytterligare byggas på med frågor om framtiden i syfte att stärka 

förändringarna, och prova detta mot framtidens prövningar (Hårtveit & Jensen, 2012).  

 

Teorins koppling till frågeställningarna 

Narrativ teori kan hjälpa mig att förstå hur olika berättelser kan få ta olika mycket plats i 

kontaktsamtalen. Det narrativa perspektivet kan hjälpa till med att flytta mitt eget fokus från 

problemtyngda berättelser som varit med ungdomarna sen de var små till mer berikande 

berättelser i kontaktsamtalen. 
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Kontaktsamtalet har en flexibilitet vilket kan verka gynnande för dessa berättelser eftersom 

samtalet inte har som huvudsyfte att prata om problem under given tid vilket skulle kunna 

vara fallet hos en psykolog eller kurator. Detta tror jag kan skapa en rörligare kontext där 

berättelser kan berikas. Men då krävs också en medvetenhet hos mig som samtalsledare för 

när samtalet ska ha en behandlande effekt eftersom man lätt hamnar i vardagligt prat annars. I 

det vardagliga pratet kanske berättelserna bara återupprepas och inte berikas. Narrativ teori 

kan hjälpa mig att besvara mina frågeställningar om hur kontaktsamtalet blir ett sammanhang 

där olika berättelser kan få utrymme samt hur jag som behandlare kan påverka 

sammanhanget.  

 

Systemteori  

För att förstå människor är det viktigt att förstå det sammanhang de befinner sig i. Den 

systemiska grundtanken ser på människan som en del av en grupp/enhet eller organisation. 

Dessa grupper och enheter kallas inom teorin för system. Familjen som exempelvis är ett 

system innehåller också mindre system i form av subsystem, så som syskon eller föräldrar. 

Systemet har olika gränser som fungerar bättre och sämre när det hanterar konflikter och 

förändringar över tid (Johnsen & Torsteinsson, 2015) 

Det här sättet att förstå människors sammanhang, har en syn på problem som något som blir 

till i en kontext och inte hos en individ. Problemen finns i relationerna och systemen, och i 

nutid, och är därför förändringsbenägna även om historien är viktig för att förstå 

sammanhanget (Johnsen & Torsteinsson, 2015).  

Domänteori är en del av den systemiska teorin och skapades av Humberto Maturana som en 

modell för att kunna förstå vilket sammanhang vi befinner oss i, i en viss situation. Maturana 

myntade tre domäner eller vidare förklarat “livsvärldar” vilka vi lever i. Där en domän är 

kontexten man i en situation befinner sig ihop med någon annan. En gemensam förståelseram 

(Hårtveit & Jensen, 2012).  

Estetiska domänen innehåller personlig kunskap och personligheten där normer och kultur 

blir framträdande. Här får det egna förhållningssättet ta plats i vad som är rätt och fel, vackert 

eller fult, samt vilken livsåskådning man har (Hårtveit & Jensen, 2012). I det sociala arbetet 

ser vi denna domän som aktiv främst i hur vi utför vårt arbete och sätter vår egen prägel på 

det, med hänsyn till moral, etik och respekt. Helt enkelt att utföra ett gott arbete (Westerström 

Unger, (1998). 
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Den andra domänen är förklaringarnas domän, eller reflektionsdomänen, och har inte bara en 

sanning eller ett perspektiv. Den innehåller olika idéer och förklaringar vilket anses som 

viktigt och meningsfullt, och kan också kallas för nyfikenhetens domän. Man sätter sig in i 

andra människors situation och lyssnar in andra, vilket skapar förutsättning för samarbete och 

förhandling (Hårtveit & Jensen, 2012). I socialt arbete är det i denna domän som vi 

reflekterar och samtalar, utför terapi eller annat förändringsarbete (Westerström Unger, 

(1998). 

Den tredje domänen är produktionsdomänen. Denna domän låter lagar och regler styra och 

det är en praktisk domän där man arbetar. Oftast är man också på jobbet. Domänen innehåller 

de som är ens arbetsuppgifter, rutiner, och ansvarsområde utifrån kompetens och utförande. 

Interna normer och regler styr och är också gällande under bestämd tid (Hårtveit & Jensen, 

2012). 

Domänerna ska inte tolkas som hierarkiska eller isolerade från varandra där vi går från en 

domän till en annan, utan dessa livsvärldar befinner sig ibland sida vid sida (Hårtveit & 

Jensen, 2012). Westerström Unger (1998) menar att alla domänerna är mer eller mindre 

verksamma samtidigt beroende på kontext men att den estetiska domänen kan anses som 

dominerande.  

Förutom domänteori kommer jag använda mig av några systemteoretiska begrepp som Peter 

Rober (2019) har framfört i sin studie “The complexity of listening in family therapy 

practice” (Rober, 2019). Där talar han om vad som i terapisessioner sägs men också vad som 

inte sägs. Dvs story told, story  untold och unsayable. Där det finns berättelser som berättas 

men också lika många eller fler som inte berättas av olika anledningar. Rober syftar på att 

kontexten kan vara säker nog för en klient att berätta nya berättelser men den kan också 

upplevas som osäker. Klienten berättar därför samma berättelse som blivit berättad många 

gånger tidigare, eftersom denna berättelse upplevs säker. En osäker kontext för klienten kan 

bero på förnekelse, rädsla för att bli bedömd, eller att det rent av skulle vara farligt eller 

tabubelagt och leda till konsekvenser (Rober, 2019).  

För att uppmuntra till att även de som är svårt kan få sägas krävs det att jag som 

samtalsledare lyssnar, inte bara med öron, utan också ögon, dvs kroppsspråket men också 

med hjärtat. Att lyssna med hjärtat innebär att jag som samtalsledare är i nuet med min klient 

och responderar intuitivt på det som kan väckas så som känslor, idéer minnen, men inte 
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reaktivt (Rober, 2019). Genom att göra så kan jag när jag lyssnar efter det som ännu inte är 

sagt, ta hänsyn till att allt inte heller behöver sägas. 

 

Cirkularitet 

Cirkularitetsbegreppet är en systemisk intervjumetodik som är användbar i samtal med 

klienter. Cirkulära frågor kan vara till hjälp när behandlaren ska få fram information om 

klientens situation, och fungerar utforskande. Allt som sker gör det i interaktion, och i 

system. Allt är kopplat till något annat. Frågorna formuleras för att förstå mönster hos 

personer, handlingar, känslor och händelseförlopp (Tomm, 2000).  

Bateson menade att en skillnad alltid speglar en relation och när terapeuten frågar om 

skillnaden så ger de information hur den relationen ser ut. Relation i sammanhanget kan vara 

relationen till en person eller relationen till ett problem. Strukturen i frågor om skillnad är 

framgångsrik när det gäller att få fram information om ett system. Cirkulära frågor har en 

inverkan på mig som terapeut och stärker min neutralitet vilket gör att det blir lättare som 

behandlare att acceptera min klient som den är (Tomm, 2000). 

 

Teorins koppling till frågeställningarna 

Jag kommer använda mig av domänteori för att lättare förstå hur jag och klienten påverkas av 

i vilken domän vi rör oss i. Domänteori kan vara ett hjälpmedel i att förstå kontexten 

tydligare och belysa etiska aspekter när jag har behandlande samtal med ungdomar 

(kontaktsamtal). Jag kan bli medveten om varför jag gör som jag gör i vissa lägen, och kan 

som samtalsledare då göra bättre etiska val. Som utförare har jag en kontrollerande funktion i 

mitt arbete vilket ställs mot total öppenhet för klienten. Klienten kan troligtvis inte säga allt 

även om jag har sekretess eftersom vissa saker inte accepteras av verksamheten. Ett exempel 

på detta skulle kunna vara narkotikaberoende. Detta gör att samtalen sällan kan behandla ett  

riskbruk eller begynnande missbruk, eftersom klienten riskerar sin plats på boendet och 

skapar såklart hinder för vad som sägs.  

I kontaktsamtalet som kontext har jag ibland haft en idé om att det kan få fungera som en 

fredad zon från svåra samtal om det förflutna. Sådant som jag tänkt klienterna samtalar om 

med andra professionella. Jag tror att Robers begrepp blir hjälpsamma för att förstå 

klienternas dilemma kring vad som kan sägas eller inte. Det kan bidra till att jag blir mer 
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observant på vad som sker i samtalet. Det skulle också kunna bidra till en kontext för mig och 

klienten där vi kan improvisera utan att det blir osäkert för klienten.  

Cirkularitetsbegreppet blir användbart när jag ska förstå varför jag ställer vissa frågor i det 

filmade kontaktsamtal som jag kommer reflektera kring i studien. Samt hur dessa frågor har 

påverkat kontexten som skapades i samtalet.  

 

Metod 

Studien är gjord som praktikforskning. Praktikforskning är en slags aktionsforskning som har 

som syfte att utveckla och påverka forskarens kunskap och därefter genom publicering även 

kollegor och allmänhet. Praktikforskning skiljer sig från forskning om praktik på så vis att 

den har ett inifrån perspektiv. Den utgår ifrån mitt dagliga arbete som professionell, och 

bygger på mina praktiska och professionella kunskaper, samt följer en process inifrån 

verksamheten som den professionella är en del av. Syftet är att förstå och utveckla de 

systemiska teorier jag lärt mig under utbildningen både teoretiskt och praktiskt men ska också 

vara till hjälp för mina klienter och kollegor (Simon, 2018).  

Materialet är tolkat utifrån mitt arbetssammanhang och min förförståelse och utgår ifrån åtta 

kriterier som Simon (2018) beskriver som värderingar för hur vi förstår och genomför 

praktikforskning. Dessa kriterier är systemisk praktik, Situatedness (aktuell situation), metod, 

relationell etik, relationell estetik, reflexivitet,  Coherence (den röda tråden), och 

Contribution.  Systemisk praktik innebär att jag använder teori och praktik kreativt och lyfter 

fram detta i forskningen. Dialoger redovisas från arbetsprocessen parallellt med min inre 

dialog som forskare, tillsammans med planerade och oplanerade händelser. Situatedness; 

varför denna forskning just nu och med vilken avsikt redovisas, samt från vilken kontext. 

Metoden bygger på systemiskt tänkande och aktuell arbetssituation. Relationell etik innebär 

att etiken går före metoden, Det är viktigt att tänka på maktrelationen som finns mellan mig 

och klienten i sådant som erfarenhet och identitet, samt vilka socioekonomiska och politiska 

faktorer som kan ha betydelse i forskningen. Jag undviker sanningar och visar på lärande. Jag 

redovisar också hur jag fått medgivande, samt invigt klienten i forskningen och återgivit 

resultat. Relationell estetik innebär att fokus för forskningen är mänskliga relationer och 

deras sociala kontext, och att jag presenterar forskningen på ett sätt som fungerar inte bara för 

en kollegial publik utan kan förstås av en bred publik, samt deltagaren i studien. Reflexivitet 

innebär att jag presenterar materialet med en transparens där jag förklarar hur jag valt 
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material och varför samt hur jag utvecklat min praktik och mitt tänkande. Coherense är den 

röda tråden som går genom, titel, frågor, innehåll och sammanfattningen. Contribution är 

kunskapandets bidrag till läsaren (Simon, 2018).  

Studien utgår från min tjänst som ungdomssekreterare. Jag undersöker det som av 

verksamheten kallas kontaktsamtal. Jag har valt att analysera en film på ett kontaktsamtal 

som jag spelat in under utbildningens gång. Jag har också haft en intervju med samma klient 

kring kontaktsamtalet. Jag har valt att transkribera några delar av filmen som citat. Samt 

transkribera intervjun med klienten i några andra citat. De transkriberade citaten får stå som 

material.  

Det filmade samtalet hade ett utvärderande syfte där jag använde mig av cirkulära frågor om 

skillnader (Tomm, 2000) för att belysa det förändringsarbete som gjorts, och fortfarande 

pågår med klienten när samtalet genomförs. Här används också Michael Whites; frågor för att 

skapa en ny historia som en del i samtalet (Hårtveit & Jensen, 2012). 

Jag transkriberade intervjun och gjorde en reflexiv analys där jag plockade ut teman som knöt 

an till mina frågeställningar och min teori. Intervjun hade som uppgift att ta reda hur 

kontaktsamtal som form har upplevts som hjälpsamt för klienten under placeringstiden.  

Jag kan såhär i efterhand se att genom att både välja att analysera ett filmat samtal och återge 

en transkriberad intervju, fick ett väldigt stort material som jag var tvungen att avgränsa. 

Därför återger jag bara några få citat från filmen. Med fokus på att förmedla dialogen som 

grund till den intervju jag sen gjorde med klienten. Intervjun är transkriberad och återges i sin 

hela form med analys under.  

 

Etiska överväganden 

Konstruktionistisk tradition menar att vi alla är medskapare till den verklighetsbeskrivning vi 

använder oss av och att vi därför också behöver visa hänsyn och omsorg när vi är delaktiga i 

ett skapande (Hertz, 2011). Jag har försökt ha med mig detta under min reflektionsprocess 

eftersom jag genom att ha forskningsglasögonen på mig kommer att göra analyser som 

skapar idéer kring hur saker och ting kan verka. I praktikbaserad forskning blir detta viktigt 

att vara medveten om. De beslut jag tar under processen kommer inte bara påverka vad jag 

hittar i min undersökning utan har också en direkt påverkan på klienten. Den förförståelse jag 
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har kring min arbetsplats och det arbete jag utför där kommer påverka processen. Jag är inte 

en opartisk observatör utan en del av det sammanhang jag undersöker.  

Att filma och analysera ett samtal med en klient kräver flera etiska överväganden. Det krävs 

en tydlig sammanhangsmarkering att det är ett speciellt samtal. Jag måste se till att klienten 

inte blir utsatt. Ett sätt att göra detta är att hela tiden kolla av om jag kan fortsätta filma allt 

eftersom samtalet utvecklas och tar olika vägar. Detta gör jag under samtalet när vi kommer 

in på samtalsämnen som jag kan uppfatta som känsliga för klienten. Här kan jag återigen 

knyta an till Robers begrepp om att lyssna med hjärtat (Rober, 2019).   

Det är viktigt att jag är medveten om att jag sitter på en maktposition när jag frågar om 

klienten kan tänka sig att bli filmad. Att klienten kanske funderar över vad som skulle hända 

om klienten säger nej.  

Klienten fick veta att en handledningsgrupp skulle titta på filmen samt att den skulle 

användas i forskningssyfte till min uppsats. Klienten fick också frågan om han kunde tänka 

sig att bli intervjuad kring begreppet kontaktsamtal. Klienten fick erbjudande om att läsa 

uppsatsen, eller delar från den samt att titta på filmen.  

Klienten har fått godkänna att bli filmad genom ett skriftligt kontrakt för inspelning och 

förvaring av inspelat material som GCK tillhanda har “Råd för tillämpning av de etiska 

principerna Sveriges psykologförbund” (Psykologforbundet.se)  

Klienten har anonymiserats i uppsatsen och jag använder inte namn. Jag beskriver inte heller 

klientens livssituation ingående utan återger små citat från filmen och den transkriberade 

intervjun. Det går inte att genom dessa citat utläsa vem klienten är. Klienten har fått 

information om att uppsatsen kan komma att bli offentlig på GCK s hemsida och har 

samtyckt till detta.    

 

Genomförande 

Nedan följer några transkriberade citat från filmen. Jag och klienten har ett samtal om hur det 

var i ett av hans familjehem, och vi kommer in på något som kan beskrivas som en 

problembeskrivning där familjehemmet gränsade klientens datorspelande. Jag har valt dessa 

delar ur dialogen för att jag tycker att det beskriver dekonstruerande frågor, och vad detta gör 

med samtalet. Efter några citat kommer en reflektion där jag använder teorierna.  
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M: “Men var det familjehemmet som hade restriktioner kring spel?” 

K: “I början hade det inte det. Men man märkte tydligare och tydligare att de inte tyckte om 

att jag satt och spelade... så dom tyckte tex att du städade...fast det hittade alltid något för att 

säga att du inte gjort det tillräckligt bra och så tog de bort internet”. 

K: “Det var mycket sånt och så sa dom på ett soc-möte att dom tyckte vi spelade för mycket”  

M: “Mmm, vad tror du att det berodde på att de tyckte det?” 

K: “Ehmm...från vad de berättade var det att mitt familjehem tyckte man skulle vara mer 

tillsammans. Men jag hade inget intresse av att hänga med dom på fritiden. Men eh ja 

klickade inte med dom utan det slutade med att ja gick till någon polare” 

M:“Tror du att dom var oroliga på något sätt?” 

K:“Ehmm...jag har ingen aning faktiskt, alltså jag ser inte vad dom skulle vara oroliga för 

egentligen” 

M:“Nej... jag tänker på spelande då såhär.... Att vuxenvärlden ibland har en direkt oro om 

man sitter vid datorn mycket” 

K: “Ja visst jag kan förstå den delen men oavsett hur mycket jag spelar så kommer jag till 

slut vara tvungen att ta mitt eget ansvar. Även om familjehemmet bryr sig eller inte så är det 

ju min framtid som påverkas ändå så det är ju mer upptill mig” 

M:“Mmm tycker du att du har lärt dig att ta ett ansvar kring det? Eller balansera det?” 

K: “Alltså nu på sistone har jag inte spelat så värst mycket men jag har också märkt att 

intresset för skolan ibland inte är där oavsett om jag spelar mycket eller ej. Så egentligen 

även om jag inte skulle haft en dator så ligger jag typ hellre i sängen och kollar upp i taket 

än pluggar” 

M: “Jaha okej, är det motivationen som tryter?” 

K: “Ja...”  

M: “Du kanske inte tänker att spelandet har varit ett problem alls eller?” 

K: “Mmm visst ibland kan man se en indirekt koppling av att jag hellre sätter mig och spelar 

än att plugga. Men som jag sa innan jag gör nästan vad som helst som jag kan hitta på 

istället för att plugga…” 
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Reflektion: Jag som samtalsledare ställer under samtalet frågor om spelandet som ett 

problem kopplat till familjehemmets system med värderingar och gränser. Genom hur jag 

ställer frågorna kan klienten fundera kring varför familjehemmet begränsade hans internet, 

och känna att han inte var ett problem, utan spelandet i relation familjens värderingar. 

Värderingar om att man ska umgås och vara tillsammans mer som en familj. Detta frigör 

eventuella låsningar klienten kan sitta med när vi pratar om spelande. Hans erfarenhet kanske 

säger att det har skapat konsekvenser för honom i det förflutna att prata om spel eller spela. 

Men genom hur jag ställer frågorna behålls min neutralitet och samtalet blir inte 

skuldbeläggande. Klimatet i samtalet blir tillåtande och det skapar en säker kontext för 

klienten. Han kommer fram till sitt eget ansvar. I detta kan jag se att han skapar en berättelse 

om framtiden där han menar att han är den som har ansvar över sitt liv. Han fortsätter sen 

resonemanget kring spelandet.  

 

K “Jag skulle nog ändå säga att det hjälper lite för det är ändå ett sätt att koppla av. Även 

om man bor i familjehem för då kan man bara försvinna in i datorn typ.... å ta det lugnt” 

 

Reflektion: Klienten nämner här att det var ett sätt för honom att försvinna en stund och 

koppla av. Här kan jag genom Robers (2019) begrepp om “story untold” se att klienten 

benämner något som vi inte har pratat om tidigare. Att spelandet inte bara var ett problem för 

familjen utan en copingtrategi för honom. Men han nämner detta så subtilt i samtalet att jag 

inte uppfattar det förrän jag transkriberar det. Det är också en tolkning jag gör i efterhand och 

ska inte ses som någon sanning. Det är intressant att reflektera kring vad som hade hänt om 

jag hade uppfattat detta i samtalet. Vilka frågor hade jag då ställt? och vart hade det fört 

samtalet? 

 

Analys: 

Samtalet hade som syfte att utvärdera hur året på boendet upplevts av klienten och vad som 

hade fungerat bra. Utvärderingssyftet i sig skapade för mig och ungdomen en ny kontext och 

ett sammanhang vi inte varit i innan. Lokalen var på ett ställe vi inte haft kontaktsamtal innan 

och samtalet var strukturerad av mig på ett vis jag inte brukar föra samtal. Detta satte en 
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tydlig ram för att det var ett annorlunda samtal. Jag upplevde klienten som lite mer förberedd 

på att han skulle få frågor om sådant som rörde det förflutna, samt att han skulle få en chans 

att tycka till. Cirkulära frågor om skillnader var hjälpsamma för att föra samtalet framåt i en 

positiv anda.  

Förklaringarnas domän är dominerande hos mig som samtalsledare och syns hos både mig 

och klienten. Jag har valt kontoret som samtalsplats för att markera att vi kommer ha ett 

annorlunda samtal. Samtidigt gör jag det tydligt för klienten att han måste godkänna samtalet 

enligt de riktlinjer verksamheten har kring filmande av samtal, och då kommer 

produktionsdomänen in. Estetiska domänen har varit dominerande i förhållande till att jag 

valt vad vi ska prata om där jag också har tagit hänsyn till att min klient inte ska vara utsatt. 

Det estetiska syns också i sättet vi för samtalet på.  

 

Intervju om kontaktsamtalet som stöd. 

Nedan kommer en transkriberad intervju med samma klient om hur han upplevt 

kontaktsamtalen under placeringen. Jag har varvat citat med reflektioner och använder några 

av mina teorier när jag gör detta.  

 

Intervju   

M: “Vad tycker du varit hjälpsamt i kontaktsamtalen/träffarna?” 

K: “ah men jag skulle väl ändå säga att det som har varit hjälpsamt har väl varit all hjälp 

jag fått med att söka lägenheter, och jobb och sånt, och sen även småsaker, ifall det är så att 

jag behöver hjälp med...ah det kan vara vad som helst, betala en räkning eller betala 

internet, betala in hyra och såna saker. Så vet jag att jag alltid kan få hjälp med det” 

M: “Så praktisk hjälp då?” 

K: “Ja det skulle jag säga” 

 

Reflektion: Klienten upplever att den praktiska hjälpen han får tillgång till på 

kontaktsamtalen är viktig. Han beskriver att han också får hjälp med småsaker och då kan 

man möjligen tolka det som att han tycker att han fått hjälp med stora saker, vilket jag tolkar 
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som viktiga saker, så som boende och jobb. Att han får den praktiska hjälpen men också 

vetskapen om att han alltid kan få hjälp med “vad som helst” som han själv beskriver det. har 

skapat en tillitsfull kontext. Ett rum där det finns utrymme för att få hjälp med det som är 

viktigt för honom. Produktionsdomänen kan upplevas som dominant i hans svar, vilket är 

handlingarnas domän. Vad vi ska göra och vilka regler och rutiner som finns. Vardagens 

uppgifter (Hårtveit & Jensen, 2012).  

 

M: ”Tycker du att det är skillnad i vad vi pratar om på samtalen beroende på vad vi gör?”  

K: “Jag skulle väl säga att eh.....om det är så att du kollar av läget så brukar det väl vara 

mer generella grejer, och då finns det väl ingen anledning för att prata om mer seriösa saker. 

Om man har en vanlig kontaktträff så...det är ju en del av uppdraget som ni har fått av soc 

liksom...så jag skulle väl säga att det är lite skillnad med tanke på att det finns ett syfte till 

varför vi har kontaktträffarna. Jag skulle väl inte säga att det nödvändigtvis behöver vara så 

men skulle det vara så att vi kommer in på något sånt så spelar det ju ingen roll vad vi gör 

just då” 

M: “Du menar att om det skulle vara så att vi börjar prata om något som inte handlar om 

jobb typ eller något annat?” 

K: “Ja alltså det går ju att prata om det medans man söker jobb med om det finns behov för 

det” 

M: ”Har du känt att du kan prata om sånt som du uppfattar som mer känsligt?” 

K: “Ehmm…. Ja men det skulle jag nog säga...ni har ju ändå alla rapporter och sånt så det 

finns inget som är gömt så, och sen så har ni ju tystnadsplikt också... Så det gör ju det lättare 

egentligen. Samtidigt är jag inte en person som pratar jättemycket om känslor ändå oavsett 

vem det är... Men jag skulle ändå säga att det är lättare att prata med någon som har 

tystnadsplikt än någon som inte har det... så … det gör det ju lättare”  

M: “Så det har gjort att du känner att det som sägs stannar här?” 

K: “ja... precis” 
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Reflektion: Klienten upplevs ha en bild av vad ett kontaktsamtal oftast innehåller men också 

vad det kan innehålla om behovet finns. Han förmedlar en medvetenhet kring det uppdrag 

som socialtjänsten har och det blir tydligt för mig att produktionsdomänen gör sig gällande 

här. Han vet att samtalen inte bara är gött snack utan att jag som behandlare har ett uppdrag, 

vilket kräver att jag kollar av vissa saker. Samtidigt upplever han inte att det skulle vara 

konstigt eller jobbigt att prata om mer känsliga saker om behovet finns, och han tycker inte 

heller att det spelar någon roll vad vi gör i den situationen. Jag upplever det som att vi rör oss 

i förklaringsdomänen. Nyfikenhetens domän där man sätter sig in i den andres situation och 

lyssnar in varandra (Hårtveit & Jensen, 2012). Det finns en medvetenhet kring kontexten han 

är i både från verksamhetens håll men också från socialtjänstens håll som jag tycker uttrycks; 

jag vet varför vi har de här samtalen och förhåller mig till det.  

 

M: “Hur upplevde du samtalet som filmades?” 

K: “Jag skulle väl säga att det var som en vanlig kontaktträff fast det var en kamera med” 

M: “Tyckte du det var någon skillnad på frågorna?” 

K: “Ehm…dom var ju mer formella, det var dom... Men det är väl sånt som är ganska 

förståeligt, varför de var formella…eh men annars skulle jag säga att.… generellt sett så 

handlar ju frågorna om samma sak, bara att det sades lite annorlunda.” 

M: Och det blir kanske en annorlunda situation när man sitter så tänker jag... mer formellt 

liksom...” 

K: “ah...” 

M: “När man bestämmer sig för att ha ett annat slags samtal så kanske det ändå gör 

någonting med själva samtalet?” 

K: “Ja....” 

M: “Men du tyckte inte att det var så mycket skillnad egentligen från hur vi brukar prata får 

jag intrycket av?” 

K: “Eh nej egentligen inte?” 

 



   
 

18 
 

Reflektion: Klienten har inte uppfattat det uppenbara kontextbytet i form av filmat formellt 

samtal som särskilt annorlunda från det han är van vid. Jag får intrycket av att han är trygg 

med mig som samtalsledare och han vet att det inte kommer några överraskningar som 

utsätter honom eller gör honom obekväm. De cirkulära frågorna har uppfattats som formella. 

men inte hotfulla eller anklagande utan som ett vanligt kontaktsamtal. De cirkulära frågorna 

uppfattas som nyfikna och bidrar till neutralitet (Tomm, 2000).  

 

Sammanfattande reflektion 

“Follow your line of thought to the end to see whether it’s likely to be useful or 

not. You must explore, without necessarily knowing where you’re going” (Cleese, 

2020) 

Syftet med studien har varit att undersöka hur jag som behandlare kan påverka kontexten för 

kontaktsamtalen så att de blir hjälpsamma för klienten. Jag har genom att transkribera och 

analysera ett filmat samtal försökt få syn på vad som bidrar till att kontaktsamtalet blir ett 

sammanhang för klienten att utveckla sin tidigare historia, från de problemberättelser klienten 

tidigare haft, till en ny historia och ny identitet. Jag har sett att Whites dekonstruerande frågor 

och externaliserande samtal (Hårtveit & Jensen, 2012) har haft en effekt på kontexten som 

skapades i ett filmat samtal. Jag har sett att jag som behandlare kan påverka genom vilka 

frågor jag ställer, och hur jag uppfattar det som sägs i samtalet.  

Vi berör under samtalet sådant som inte fungerade förr men gör det i förhållande till vad som 

fungerar i dag. Whites dekonstruerande frågor och Robers systemteoretiska begrepp har 

hjälpt mig att se hur jag som behandlare kan skapa rum för öppna dialoger. Genom att jag och 

klienten också provar en ny kontext i form att filmat samtal, skapades nya berättelser och ny 

information kom fram. Jag upplevde det som ett positivt samtal. Det negativa kommer ofta av 

sig själv medan det positiva med fördel reflekteras fram, och klienten kunde genom de frågor 

jag ställde reflektera utan att det blev skuldbeläggande. Jag fick information om 

dataspelandet som en copingstrategi och inte nödvändigtvis som ett problem. Men om det 

skulle vara eller problem med spelandet har samtalet bidragit till att det är säkert för klienten 

att prata om det. Han har testat och det gick bra. Precis som Robers menar så kan detta vara 

story untold, eller story yet to be told. Vi har skapat ett klimat där vi kan improvisera och 

reflektera. Förklaringarnas domän är dominerande.   
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Efter det filmade samtalet var min upplevelse att det hade skett en liten förändring mellan 

mig och klienten i förhållande till hur vi pratade med varandra. Jag upplevde att vi pratade 

om andra saker, saker han inte pratat om innan och samtalen var längre.  Jag vet inte om detta 

bara är något som jag upplevde och la märke till för att jag letade efter det. Det hade varit 

intressant att veta om klienten också reflekterade kring det.  

För att besvara mina frågeställningar om vad klienten upplevde som hjälpsamt i 

kontaktsamtalen så hade jag en intervju med klienten vilken jag transkriberade och 

analyserade. Där såg jag att den praktiska hjälpen klienten hade fått bidragit till en tillitsfull 

miljö i kontaktsamtalen. Klienten kanske kände att han kunde dela saker inte bara för att han 

visste att jag hade sekretess utan för att han kände att jag ville hjälpa och att jag ville han väl. 

Det är i alla fall vad jag fått intryck av, även om det är min tolkning och ingen sanning. Att 

klienten uppfattat att han kan be om hjälp med lite allt möjligt tolkar jag som den estetiska 

domänens påverkan. Produktionsdomänen verkar dock ha bidragit till ett gott klimat för båda. 

I det praktiska arbetet så kanske det har skapats en slags fredad zon där klienten kan välja vad 

han vill prata om och vad han inte vill prata om. Antingen pratar vi om det vi gör eller så 

pratar vi om något annat.   

Jag har genom Peter Robers (2019) systemteoretiska begrepp om storys told, unsaid och 

unsayable kunnat se i studien att kontaktsamtalen kan skapa en säker och tillåtande kontext 

men att det också kan få vara ett rum där han inte behöver prata om sådant som han uppfattar 

som känsligt. Jag tycker att det blir hjälpsamt med Peter Robers begrepp för att jag själv ska 

känna att jag inte behöver gå in i allting, men det behöver heller inte vara något farligt att 

fråga. Så länge jag lyssnar med öron, ögon och hjärta och tar hänsyn till att allt inte behöver 

sägas i kontaktsamtalets kontext så kan jag också känna att jag som behandlare gör medvetna, 

etiska och professionella val kring vad jag frågar om.  

Genom intervjun och filmen har jag genom processen sett att jag genom Maturanas 

domänteori (Hårtveit & Jensen, 2012) blivit mer medveten om vilka domäner som styr i vilka 

situationer, och den kunskapen bidrar till att jag kan bli bättre på att sammanhangsmarkera. 

Sammanhangsmarkering skapar trygghet för klienten men det skapar också trygghet för mig. 

Om jag får syn på vilket domän som är dominerande i en situation så blir det lättare för mig 

att göra bra val. Jag kan också se varför klienten gör de val klienten gör.  

Genom både Robers begrepp och domänteorin har jag sett att jag i kontaktsamtalen ber 

klienten om en öppenhet och en transparens, och den tranparansen måste tas omhand i fall det 
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skulle få konsekvenser. Jag sitter inte på samma sorts sekretess som en terapeut (som också 

har anmälningsplikt) utan har verksamhetens regler att förhålla mig till vad det gäller 

boenderegler och drogfrihet för att ta några exempel. Min upplevelse är att klienten också 

behöver en öppenhet hos mig hos mig som behandlare vad det gäller detta. Den öppenheten 

fås med fördel av sammanhangsmarkeringar men också att jag delar sådant som jag tänker 

om klienten, med klienten. När en sådan transparens finns har klienten en större förståelse för 

varför jag som behandlare behöver agera på viss information. Detta kan såklart bidra till att 

klienten inte väljer att prata om vissa saker.  

Jag har av att studien lärt mig att kontaktsamtalen är en arena där jag kan vara kreativ. Hur 

jag som behandlare styr kontaktsamtalet kan få konsekvenser både bra och dåliga, och därför 

tror jag att medvetenheten jag skapat under studien bidragit till något gott. Domänerna 

påverkar både mig och klienten, vad jag frågar och vad han berättar.  

Jag som behandlare behöver kunna känna in vad som är och kan bli talbart. Jag tar med mig 

uttrycket fredad zon som en påminnelse och etisk kompass. Men har lärt mig att 

kontaktsamtalet är ett rum där alla domänerna kan få plats och samspela ihop med ett 

systemiskt narrativt synsätt. Det behöver inte vara farligt att fråga vissa frågor eller prata om 

vissa saker, bara man vet varför man frågar och kan ta hand om det som kommer. 

 

Framtida forskning/Avslutning. 

Jag tycker det kan vara viktigt att fortsätta forska på behandlande samtal som inte är i en 

terapeutisk kontext men som innehåller terapeutiska inslag. Kanske för att jag har en tro på 

kraften i dessa samtal. Jag har en fördom om att samtal av den typen vänder sig till en bredare 

massa eftersom jag tror att det kan vara svårt för vissa ungdomar att sitta i ett rum med en 

behandlare och prata om svåra saker, och för vissa lättare att göra detta på en promenad, eller 

under en biltur. Genom att undersöka detta kanske man är mer benägen att ändra kontexten 

för sådana samtal. Det hade varit intressant att undersöka om min fördom stämmer och jag 

hoppas att denna studie kan bidra till en sådan nyfikenhet.  
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