
allt mer ansträngd då skammen över att ha 
svikit sin familj tog över. 

— Under den här perioden upphörde 
kontakten med mina barn, de få gånger jag 
träffade dem blev det för känslosamt och 
därmed också för jobbigt för dem. 

Utelämnande i trygga händer
Separationen gjorde också att Erik tappade 
sitt sammanhang. De gemensamma vän-
nerna och traditionerna fanns inte kvar och 
hans arbete gick på tomgång. När det var 
som värst och allting upplevdes hopplöst 
bokade Eriks före detta fru en tid hos Famil-
jestödet samtidigt som Erik själv ville söka 
hjälp för att återfå kontakten med sina barn. 
Familjebehandlaren på Familjestödet hjälpte 
familjemedlemmarna att formulera sina 
känslor och behov. 

— Vi träffade Familjestöd vid olika tillfäl-
len och i olika konstellationer och de här 
samtalen gav mig otroligt mycket. Jag fick 
en förståelse för vilket ansvar jag har, hur jag 
tolkar situationer och hur jag uttrycker mig. 
Det gav mig hopp om framtiden! 

Den stora vändningen kom när Eriks barn 
berättade hur de upplevde tillgängligheten, 
eller bristen av densamma, hos sin pappa och 
när Erik förstod att de behövde honom och 
ville träffa honom. 

— Då kunde vi äntligen mötas igen! 

Att 
komma till 
Familjestödet 
blev min 
räddning"
Ibland kan det vara svårt att se klart och hitta en väg framåt när 
relationerna i familjen svajar eller när ens barn har behov som 
man inte riktigt förstår. Det är när det svåra inte går att lösa 
på det sätt vi brukar som vi kan behöva hjälp och stöd utifrån. 
Familjestödet hjälper många att komma vidare och att hitta 
tillbaka till varandra.

Erik var mitt i livet med fru och tre barn, ett 
rikt socialt liv, hus och golfrundor. Midsom-
mar firades på samma sätt varje år med 
familjevännerna. En dag dök den stora 
förälskelsen upp på jobbet, en förälskelse som 
Erik inte kunde värja sig ifrån och som ledde 
till att han beslutade sig för att lämna sin fru. 

— Det var som att sitta bakom ratten vid 
en bilolycka och vara ansvarig för att hela 

familjen hamnar på intensivavdelning. Det 
var en akut situation och ett enormt svek 
mot min dåvarande fru och mina barn. Allt 
rasade. 

Efter uppbrottet med exfrun följde kaos 
och desorientering. Från ett liv som välfung-
erande trebarnspappa där vardagen rullade 
på blev Erik bostadslös och flyttade tillbaka 
till sina föräldrar. Relationen till barnen blev 
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Erik blev starkt berörd av att kunna uteläm-
na sig till professionella personer som visade 
medmänsklighet och förståelse.  

— Familjestöd mötte oss på ett fantastiskt 
bra sätt. Jag önskar att fler kunde få den här 
hjälpen och jag rekommenderar alltid Fa-
miljestöd om jag möter någon som behöver 
hjälp. 

I dag bor Erik med sin sambo och har sina 
döttrar hos sig varannan vecka. Sonen bor 
hos sin mamma men Erik känner att de har 
en bra relation i dag. 

— Jag har en kärleksfullare relation till 
mina barn nu än vad jag hade förut, den är 
mindre kravfylld och jag ser dem som de 
egna individer de är. Sorgen över att ha svikit 
dem finns kvar men har dämpats. Familje-
stödet hjälpte mig tillbaka så att jag kan vara 
en pappa igen. 

Skador som inte syns
Annika höll på att brytas ner i en destruktiv 
relation full av kränkningar, hån och hot. 
Hon lämnade sin man för att kunna vara en 
fungerande mamma till sin son som i dag 
är elva år. Men problemen slutade inte vid 
separationen, som de så sällan gör. 

I dag bor Annika i ett radhus med sin 
nuvarande man Nils, sin son Arvid på elva 
och en dotter fyra år. Sex år har passerat 
sedan hon lämnade sin exmake Johan. Till en 
början hade de gemensam vårdnad av sonen 
Arvid men Annika såg med tiden att han 
mådde allt sämre hos sin pappa.

— Min exmake har ett mycket destruk-
tivt beteende som gör att han försvagar 
människor i sin närhet. Det är svårt att veta 
vad ens barn far mest illa av, att vara hos en 
pappa som använder sig av psykiskt våld eller 
att inte få träffa sin pappa alls. 

Nu bor Arvid den mesta tiden hos sin 
mamma och är hos sin pappa några dagar i 
månaden. Många i Annikas omgivning har 
svårt att förstå varför Arvid inte får vara mer 
hos sin pappa. 

— Min son blir slagen i själen, alla förstår 
inte det här i och med att skadorna inte syns 
utåt. 

Stöd i konflikterna
Det var en incident på skolan som blev vänd-
ningen för Annika. Personalen såg att Arvid 
inte verkade må bra och efter ett samtal med 
hans lärare fick Annika en lapp i handen 
med kontaktuppgifter till Familjestödet. 

Arvid sa att han ”hatade sitt liv” och ville inte 
träffa sin pappa. Annika kontaktade Familje-
stödet omgående. 

— Att komma till Familjestödet i det läget 
var min räddning och efter det första mötet 
har jag hållit krampaktigt i min kontakt som 
hjälper mig att navigera rätt i konflikterna 
med min sons pappa men framför allt i att 
stötta min son på bästa sätt. 

Annika gick på samtal under ett år, ibland 
tillsammans med sin nuvarande man, och 
kan än i dag ringa när hon behöver stöd.  

— Jag har lärt mig hur jag kan förhålla 
mig till Johan och hur vi som familj kan 
skapa de bästa förutsättningarna för Arvid. 

Bygga självkänsla
De starkaste verktygen Annika har fått 
med sig är att hjälpa sin son att bygga upp 
självkänslan genom att bekräfta det han 
känner. Annika ger som exempel när sonen 
en gång kom till henne och sa att han kände 
sig konstig. I stället för att instinktivt säga: 
”Nej, du är inte konstig!”, har hon lärt sig 
att utveckla samtalet genom att säga: ”Hur 
menar du då?” När sonen svarar: ”Som att jag 
inte passar in”, svarar Annika: ”Jaha, känner 
du så. Undrar om jag inte också har känt så 
när jag var i din ålder och ibland känner jag 
så nu också. För mig är du helt rätt”. 

— Det låter så enkelt men det är så svårt! 
Vi har en mycket nära relation och jag tror 
att Arvid känner att han kan berätta allt för 
mig. 

Familjestödet har fått Sofia att förstå att 
det inte är någon idé att försöka förstå Johan, 
utan att hon ska fokusera på att förstå och 
stötta Arvid i stället. Hon får tårar i ögonen 
när hon berättar om hur mycket Familjestö-
det betyder för henne. 

— Familjestödet har bidragit med ovär-
derliga och unika källor till insikt. De har 
förändrat vårt liv, mitt och Arvids. Ensam är 
inte stark och att Familjestöd finns för alla 
och är gratis är helt enkelt fantastiskt. 

ENSAM ÄR INTE STARK OCH ATT FAMILJESTÖD FINNS 
FÖR ALLA OCH ÄR GRATIS ÄR HELT ENKELT FANTASTISKT. 

Om Familjestödet
 • På Familjestödet arbetar femton familjebehandlare 

med lång erfarenhet av behandlingsarbete i familjer. 

 • Hit kan du som har barn upp till tjugo år vända dig 
när du har funderingar och behöver stöd i frågor som 
rör föräldraskapet eller familjerelationer. 

 •Målsättningen är att du ska få en snabb tid för 
samtal när du kontaktat Familjestödet.  

 • Du får så många samtalstider du behöver och det 
kostar ingenting. 

På dagtid kan Familjestödet 
nås på telefon 026-178966

text Johanna Stenius 

illustration Annika Carlsson
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