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Sammanfattning 

Inledning: Forskning visar att barns psykiska ohälsa ökar och ger negativa 

konsekvenser för de som drabbas. Det är därför av stor vikt att undersöka 

tillvägagångsätt som kan bidra till att minska barn och ungdomars psykiska ohälsa 

samt även barns upplevelser av dessa metoder. Forskning visar att familjeterapi 

har god effekt. 

 

Frågeställningar: Hur upplever barn intensiv familjeterapi (IFT), med 

huvudsakligt fokus på: 

– upplevelse av samtalsterapeutiska insatser 

– upplevelse av miljöterapeutiska insatser 

 

Metod: Studien har genomförts med kvalitativ semistrukturerad 

undersökningsmetod. Intervjuer med fem barn har genomförts. Insamlad data har 

analyserat med tematisk analys.   
 

Resultat: Barnen hade en god förståelse om anledningen till sin medverkan i IFT 

och flera kunde reflektera kring att problemen både för dem själva och deras 

familj minskat. Samtliga barn kunde förmedla olika känslor de haft i och med sitt 

deltagande i IFT. De samtalsterapeutiska insatserna hade barnen delade 

upplevelser av, dels tyckte barnen att samtalen var långa och tråkiga, dels var 

samtalen något hjälpsamt och stundtals roligt. Barnen upplevde de 

miljöterapeutiska insatserna överlag som något positivt även om det funnits delar 

som varit mer negativa för barnen. Svaren visar på att det negativa kan kopplas till 

när barnen förväntats följa de vuxnas vägledning och delta i olika 

samspelsövningar. Barnen var samstämmiga i att IFT hade kunnat hjälp dem och 

deras familj att få det bättre. 
 

Diskussion: Mest positiva var barnen till de miljöterapeutiska insatserna, detta i 

jämförelser med de samtalsterapeutiska insatserna, i den mån det går att skilja ut 

dessa från varandra. Dock är det svårt att i IFT plocka ut någon insats som mer 

betydelsefull. Detta då alla insatser samspelar med varandra och de olika 

insatserna har olika stor betydelse för varje enskild individ och för varje familj. 

Gemensamt är att barnen i stort var positiva till IFT och upplevde att de och 

deras familj fått hjälp med de problemen som de hade när de startade IFT.  
 

Nyckelord: Familjeterapi, intensiv familjeterapi (IFT) (familjeterapeut) 

miljöterapi, barns upplevelser, barns delaktighet 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Introduction: Research shows that children's psychological ill health is increasing 

and has negative consequences for those who are affected. It is therefore of great 

importance to investigate approaches that can help reduce the mental health of 

children and adolescents as well as children's experiences of these methods. 

Research shows that family therapy has a good effect 

 

Research questions: How does child experience intensive family therapy (IFT), 

with a focus on: 

- experiences of conversational therapy interventions 

- experiences of milieu therapy interventions 

 

Method: The study has been conducted with qualitative semi-structured 

interviews with five children. Collected data was analyzed with thematic analysis. 

 

Results: The children had a good understanding of the reasons for their 

involvement in IFT, and several could reflect that the problems for both 

themselves and their families had diminished. All children were able to convey 

different feelings they had with their participation in IFT. About the 

conversational therapeutic interventions, the children had mixed feelings. On the 

one hand, the children felt that the sessions were long and boring, and on the 

other hand, the conversations were helpful and sometimes even fun. Overall, the 

children experienced the milieu therapy interventions as something positive 

although there were parts that were more negative for the children. The interviews 

indicated that the negative aspect was that the children were expected to follow 

the adults’ guidance and participate in specific interaction exercises. The children 

agreed that IFT helped them and their family to function better. 

 

Discussion: To extent that it is possible to distinguish the two types of 

interventions from each other the children were most positive about the milieu 

interventions in comparison with the conversational interventions. However, the 

two kinds of interventions interact with each other and have different significance 

for each individual and each family. The general conclusion is that the children 

were positive to IFT and felt that they and their family had been helped with the 

problems they had when they started IFT. 
 

Keywords: Family therapy, intensive family therapy (IFT) (family therapist) milieu 

therapy, children’s experience, children’s participation 
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1 Inledning 

Barn och ungdomars psykiska ohälsa har ökat de senaste 30 åren och aktuella 

forskningsrapporter visar på en fortsatt ökning. Denna ökade psykiska ohälsa 

bland unga är oroväckande för folkhälsan. I framtiden kan de problem som den 

utgör för ungas utveckling leda till ett växande problem för samhället. Olika 

undersökningar i Sverige visar att 20-40 procent av befolkningen har någon form 

av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013).  

 

I en forskningsöversikt gällande evidens för familje-/par- och systemisk terapi 

talar mycket till fördel för dessa terapeutiska metoder. Internationella 

forskningsfynd visar här att dessa är effektiva för många sorters problem, både för 

vuxna och barn (Cederblad, Petitt & Wirtberg, 2014). Att familjeterapi fungerar 

också för barn är en viktig kunskap och det är av stor vikt att undersöka hur barn 

upplever familjeterapi. Intensiv FamiljeTerapi (IFT) är en form av familjeterapi 

som utvecklats inom barn- och ungdomspsykiatrin och har i studier visat på ett 

gott utfall för familjer som genomgått behandling. Då IFT är en metod som 

verkar utifrån ett betydande barnperspektiv är det intressant att ytterligare 

undersöka hur barnen upplever att delta i en IFT behandling.  

 

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som 

rör dem. Alla barn ska ha samma rättigheter, och i förhållande till ålder och 

mognad få inflytande över sin situation. (Regeringskansliet, 2006).  

Øvreeide (2009) menar att barn själva är en viktig källa till information i alla 

ärenden som rör dem. Genom att mer och bättre samtala med barn kommer deras 

perspektiv och behov fram, vilket ger dem ökad möjlighet till deras rättigheter och 

en god vård. För att få tillgång till barns upplevelse av familjeterapi behöver man 

skapa en dialog och hitta språket med barn som befinner sig i svårigheter för att 

kunna hjälpa dem med svårigheterna. Här gäller det att hjälpa barnen att bli 

medvetna om sina resurser, få dem att inte känna sig utpekade trots att man pratar 

om det svåra. Barn behöver möjlighet till alternativa berättelser om sig själv, som 

ger barnet värdighet och en bättre möjlighet att vara i det som är svårt samtidigt 

som det kan ske en positiv förändring (Øvreeide, 2009).   

 

Eftersom tidigare forskning i stort har fokuserat på att undersöka upplevelser av 

terapi från vuxnas perspektiv, är barns perspektiv på terapi ett viktigt område att 

utforska. Denna uppsats har som syfte att undersöka barns upplevelser av att delta 

i IFT.  

 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Familjeterapi 

Familjeterapi är en form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av 

familjen, eller andra system eller grupper. Inom familjeterapi arbetar man 

vanligtvis med hela familjen även om det finns en individ som är klient. I 
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allmänhet är man flera terapeuter som träffar familjen. Det benämns terapeutteam 

eller co-terapeuter. Sessionerna är i regel längre än i individuella terapiformer.  

 

I litteraturen definieras familjeterapi på många olika sätt men gemensamt är att de 

bygger på systemteori (Lundsbye, 2010). Systemteorin beskrivs mer som ett 

synsätt eller perspektiv än en teori om händelseförlopp och vad som orsakar vad 

(Forsberg & Wallmark, 2002). Den har sin grund i att en del av ett system är 

beroende av de andra delarna i systemet, och systemteorin betonar helheten i 

systemet. Grundantaganden i systemteori är att helheten är mer än summan av 

delarna, att alla delar i ett system hänger samman och påverkar varandra, och att 

kommunikationsmönster och rollrelationer påverkar individer i ett system.  

Bland familjeterapeutiska modeller finns tre ofta förekommande huvudriktningar: 

strukturell familjeterapi, strategisk familjeterapi och systemisk familjeterapi 

(Soltved, 2005). 

 

I den strukturella familjeterapin framhålls att familjen som socialt system måste 

vara funktionellt för de olika familjemedlemmarna. Centralt för strukturell 

familjeterapi är gränser, roller och hierarkiska nivåer inom systemet. Utgångpunkt 

för arbetet i terapin är att frambringa nya former av balans mellan delsystemen i 

systemet, få till bättre fungerande relationer mellan generationer, tydliggöra roller 

och att få till bättre fungerande gränser (Soltved, 2005). 

      

Den strategiska familjeterapin har sitt fokus på symtomet i sig självt. 

Terapiformen har inriktning på hur symtom vidmakthålls och utvecklas-, samt att 

uppmärksamma de strategier som finns i familjen och som utifrån symptomet är 

mer eller mindre direkta eller indirekta (Soltved, 2005).       

 

Systemisk familjeterapi betonar framförallt det cirkulära förhållningssättet i den 

terapeutiska situationen genom att utforska individernas olika synsätt och hur de 

upplever varandra. Inom den systemiska hållningen betonas att terapeuten har ett 

neutralt synsätt i sin kontakt med klienter (Soltved, 2005).   

 

Då och då framförs det kritik mot att familjeterapin inte i tillräckligt hög grad 

synliggör barn utifrån deras behov och perspektiv i terapin, som mest sker på de 

vuxnas villkor. Lundsbye (2010) menar att en terapi som är aktivitetsbaserad och 

som till stor del bygger på yttre omstruktureringar, iscensättningar och olika 

uppgifter ökar möjligheten för barns delaktighet jämfört med en terapi som 

bygger på abstrakta verbala berättelser. Barn kan sättas mer i centrum genom att 

arbeta med terapiinriktningar som exempelvis Marte Meo (Aarts, 2000), vilket är 

en samspelsbehandling genom videofilmning av föräldrar och barn. En ytterligare 

praktisk metod i arbetet med barn är barnorienterad familjeterapi (BOF), 

utvecklad av Soltved (2005). BOF är ett lekfullt sätt att samtala med barn och 

familjer - ofta använder man då dockor och leksaker - och är tvärtemot många 

andra metoder anpassad till barns sätt att prata och kommunicera (Lundsbye, 

2010). 
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2.2 Miljöterapi  

Miljöterapi är en metod där man i terapin använder den fysiska och sociala miljön 

som familjen vistas i med syftet att mobilisera och sätta igång 

förändringsprocesser. Terapeutens roll är att stödja, vara engagerad och validera. 

Familjemedlemmarna betraktas som intressenter och medarbetare i terapi 

(Socialstyrelsen, 2015). Inom IFT benämns miljöterapi ofta som praktiskt arbete, 

där barn och föräldrar tillsammans gör aktiviteter som blir en del i 

behandlingsupplägget. 

 

2.3 Intensiv familjeterapi 

IFT har framförallt utformats inom barn och ungdomspsykiatrin för att kunna 

möta så kallade multibehovsfamiljers problem. Den har sitt ursprung i strukturell, 

strategisk och systemisk familjeterapi samt miljöterapi (Sundelin & Hansson, 

1999). Familjerna sökte hjälp för att barnen hade utagerande beteenden av olika 

slag. Familjerna kännetecknades av hög nivå av kaos och en låg nivå av struktur. 

Vidare påverkades dessa familjer ofta av stressande element utifrån sitt sociala 

sammanhang, psykologiska faktorer och ekonomisk situation (Sundelin, 1999). 

 

IFT kan beskrivas som en familjebaserad behandling där man fokuserar på ett 

teambaserat arbetssätt, där ett arbete i både samtalsterapeutiska insatser och 

miljöterapeutiska/vardagliga situationer pågår samtidigt och är i ständigt samspel 

med varandra. Metoden har genom åren utvecklats utifrån klinisk erfarenhet, nya 

insikter, de förutsättningar som finns för denna behandlingsinsats och utifrån det 

sammanhang familjer lever i. IFT:s utgångspunkt är övergripande systemisk. 

Centralt för IFT är att arbeta utifrån många olika teoretiska perspektiv (Sundelin, 

2007). Ytterligare metoder som tagits tillvara inom IFT är tidigare nämnda Marte 

Meo och BOF.  

 

Terapisessionerna är förhållandevis långa, upp till fyra timmar. Det vanligaste är 

att familjen träffar terapeuterna en gång i veckan under allt från ett par månader 

upp till ett år.  Antal besök varierar utifrån familjens behov. Grunden utgörs av en 

samtalsterapeutisk del och en miljöterapeutisk del. Under de miljöterapeutiska 

insatserna gestaltas samspelsmönster och interaktiva processer för att få till en 

förändringsprocess. Relationer och samspel i familjen beskrivs, förstås och 

generalisera i de samtalsterapeutiska insatserna där nya strategier utformas för 

familjens samspel. Samtalets innehåll omsätts sedan med familjen i de 

miljöterapeutiska insatserna för att sedan åter tas upp i samtal, - och på så sätt 

vandrar fokus från tanke till konkret handling och tillbaka.  

De miljöterapeutiska insatserna ses också som en möjlighet till ett alliansbyggande 

mellan familjemedlemmar och terapeuter.  
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3 Tidigare forskning 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Sökningar efter forskningslitteratur har gjorts i psycINFO och Google scholar. 

Sökord som använts vid sökningarna är family therapy, intensive family therapy 

(IFT), family therapist, milieu therapy, children’s experience, children’s 

participation, familjeterapi, intensiv familjeterapi (IFT), familjeterapeut, 

miljöterapi, barns upplevelser, barns delaktighet. Efter en genomgång av 

forskningsläget framkommer att det finns studier som behandlar barns upplevelse 

av familjeterapi men att de är få. En svårighet med studier om miljöterapi är att de 

studier/utvärderingar som gjorts oftast inte klart skiljer på om det är endast 

miljöterapi som är den terapeutiska insatsen eller om det är miljöterapeutiska 

insatser i kombination med exempelvis psykodynamisk eller kognitiv-

beteendeterapeutisk terapi (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Flera studier visar att barn vill bli uppmärksammade i terapi men att de inte vill 

hamna i ett allt för starkt fokus (Cederborg 1994; Lobatto 2002). En annan viktigt 

synpunkt som barnen framhöll i ett flertal studier var att det fanns leksaker och 

tillfällen till aktivitet i terapin (Cederborg 1994; Lobatto 2002; Moore och Bruna 

Seu 2001). 

 

I en studie av Lobatto (2002) intervjuades sex barn i åldrarna 8-12 år, som 

genomgått familjeterapi, om deras upplevelser av terapin. Studien visar att barn 

vill bli involverade i terapin, men att de varken vill ha för mycket eller för lite 

uppmärksamhet. Barnen tyckte också att det var viktigt att det fanns leksaker och 

utrymme för dem att leka. Leken hjälpte barnen att inte hamna i en för central 

position och var ett sätt för barnen att ge sig själva utrymme att vila i den 

terapeutiska situationen.  

 

Betydelsen av att få vara i en situation där lek var tillåten framhålls även i en studie 

av Moore och Bruna Seu (2001), där 13 barn mellan 8 och 15 år intervjuades. 

Framförallt uttryckte de yngre barnen ett behov av stimulans och möjlighet till lek 

i terapisituationen. Studien visar även att för de äldre barnen är deras roll och 

sammanhanget i samtalen viktigare än vilka vuxna de pratar med. För de yngre 

barnen var det däremot viktigare hur terapeuternas bemötande och 

förhållningssätt var i samtalet. Det var betydelsefullt för barnen att bli 

uppmärksammade, delaktiga och lyssnade till. I intervjuerna beskrev barnen sin 

upplevelse att de förväntades vara artiga i familjesamtalen. Barnen beskrev även 

sina tankar om att anpassa sig, sin utsatthet och sin sårbarhet mot vuxna, där deras 

egen status underförstått var lägre.  

 

Även i Stith, Rosen, McCollum, Coleman och Herman´s (1996) studie där 16 barn 

i åldern 5-13 år intervjuades framkom att barnen tycker det är viktigt att få vara 

delaktiga i familjeterapin, men också att de inte vill ha alltför stor fokus på sig 

själva. Barnen gav också uttryck för att det var viktigt att samtalen handlade om 
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problemlösning samt att övningar hjälpte dem att finna alternativa sätt att 

handskas med faktiska situationer.  

 

En studie av Cederborg (1994) har undersökt förskolebarns delaktighet i 

familjeterapi genom att både kvalitativt och kvantitativt analysera mer än hundra 

videoinspelade familjeterapisessioner (med 20 familjer). Studien har undersökt 

barns talutrymme i familjeterapi och den visar att förskolebarnen har 3,5 % 

talutrymme, skolbarnens talutrymme var 10 % och tonåringarnas var 20 %. För de 

yngre barnen var 61 % av dem under samtalstiden i en position utanför samtalen, 

där de verkade försöka uppfatta och hantera terapisituationen. De yngre barnen 

visade då ingen önskan om att få delta i samtalen, ville inte prata och satt ofta 

tysta. En slutsats i studien är att barns närvaro kanske är viktigare än att de deltar 

mycket i samtal med egna ord. 

 

En svensk studie av IFT visar ett gott utfall på så sätt att familjer beskriver 

positiva förändringar såsom att närhet ökade och att distansen minskade i familjen 

och att även upplevelsen av kaos minskade. Av 86 familjer som genomgick 

mätningar före behandlingsstart och 6 månader in i behandlingen rapporterade 50 

% av familjerna att de upplevde avsevärda förbättringar i familjen avseende 

symptombelastning och familjefunktion (Sundelin, 1999).  

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Hagqvist och Widinghoff 2000 redogör i sin antologi för erfarenheter och 

möjlighet med att arbeta miljöterapeutiskt, både vad gäller olika problemområden 

och utifrån olika synvinklar. För att uppnå förändring krävs en relation i terapin 

och att gemensamma upplevelser leder till en sådan relation, därför är ett 

miljöterapeutiskt perspektiv en grundläggande faktor i behandling av barn och 

ungdomar. I miljöterapi utnyttjar terapeuter de möjligheter som finns att skapa 

aktiviteter i miljön runt barnet och familjen för att åstadkomma förutsättningar 

för utveckling, förändring och lärande. Vidare betonas vikten av ett 

förhållningssätt som leder till, och vidmakthåller hälsa samt att vara i nuet snarare 

än att uppehålla sig i historien. Även det pedagogiska arbetet framhålls i 

miljöterapi, att skapa en strukturerad, lärande och utvecklande miljö där föräldrar 

får hjälp att se sina barns behov så att familjen kan utvecklas tillsammans. 

Intentionen är att sätta i gång en utvecklande process som blir läkande och som 

kan fortsätta för familjen även när inte behandlare finns med. Larsen (1997) 

menar att den miljöterapeutiska metoden blir verksam då man har kunskap om 

människors tidigare relationserfarenheter samt kunskap om hur man skapar och 

håller utvecklandet av en social struktur levande.  

 

Forskning om barns upplevelse av familjeterapi i allmänhet och IFT i synnerhet är 

uppenbarligen inte omfattande, och visar klart att det finns behov av att 

undersöka hur barn tänker och känner kring sin medverkan i FT eller IFT.  
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4 Frågeställningar 

Hur upplever barn intensiv familjeterapi (IFT) med huvudsakligt fokus på: 

– upplevelse av samtalsterapeutiska insatser 

– upplevelse av miljöterapeutiska insatser 

 

5 Metod 

Kvalitativ intervju har valts som forskningsmetod utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuerna har varit semistrukturerade, frågorna behöver då inte 

ställas i en viss ordning och om det fanns behov har följdfrågor kunnat ställas 

(Kvale & Brinkman, 2014).  

 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Deltagare i studien erhölls genom förfrågan till pågående ärende på en 

Familjeterapienhet vid ett sjukhus i Mellansverige. Kriterierna för att kunna delta 

studien var att barnet skulle vara mellan 5 och 14 år, att det deltagit i IFT med sina 

föräldrar under minst fem tillfällen samt att barnet då deltagit i både familjesamtal 

och miljöterapi. Deltagarna i studien har varit fem barn som med sin familj 

genomgår en intensiv familjeterapeutisk behandling och är i avslutningsfas. 

Exklusionskriterier var omständigheter kopplade till barns och/eller föräldrars 

mående, exempelvis att hela eller delar av familjen befann sig i akut kris eller där 

barnets egna svårigheter föranledde att deltagandet i studien blivit oetiskt. Totalt 

tillfrågades nio barns föräldrar, i två familjer godkände först föräldrarna barnets 

deltagande i studien men barnen själva avböjde deltagande och i två familjer 

avböjde föräldrarna deltagande. Barnen som deltagit i studien har varit en flicka 

och en pojke som båda var 5 år, och tre pojkar som var 7,11 och 14 år.    

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Syftet med den kvalitativa intervjun har varit att undersöka barns olika upplevelser 

av familjeterapi med fokus på samtalsterapeutiska insatser och miljöterapeutiska 

insatser. Kvalitativa intervjuer har valts som datainsamlingsmetod. Det gjordes en 

pilottestning av intervjuguiden innan undersökningen startade. Intervjun har varit 

semistrukturerad, frågorna i intervjun behövde då inte ställas i en specifik ordning 

och uppkom fler frågor under intervjun kunde intervjuaren även ställa följdfrågor 

till de frågor som finns i intervjuguiden (Bilaga 3). Den första av intervjuerna 

spelades in digitalt. Barnet samtyckte till inspelning men uppvisade en viss oro 

över inspelningen. Nästa barn som skulle intervjuas uttryckte osäkerhet kring 

samtycke för att spela in intervjun. Då jag upplevde att inspelningsmomentet 

störde barnen valde jag att anteckna de resterande intervjuerna i stället för att 

spela in digitalt. Intressant var att flera av barnen när jag antecknade uttryckte att 

det kändes bra att jag skrev upp deras svar, och de hade också lätt för att vänta 

och ta det lugnt med sina svar när jag behövde tid för att skriva. Intervjuerna 

genomfördes under september-december 2016. Fyra av intervjuerna skedde i 

barnets hem och ett av barnen intervjuades på Familjeterapienheten. 



 
 

7 (27) 
 

 

Tidsomfattningen för den inspelade intervjun var 35 minuter och för de intervjuer 

som antecknades mellan 40 och 60 minuter.  

 

5.3 Bearbetningsmetoder 

Bearbetningen av intervjumaterialet har skett enligt s.k. tematisk analys (Kvale & 

Brinkmann 2014). Intervjun som spelades in har transkriberats och intervjuerna 

som antecknades renskrevs. Materialet har sedan lästs igenom flera gånger för att 

få en helhetskänsla. Meningar och uttalanden som uppfattats vara relevanta för 

frågeställningarna sorterades och strukturerades under studiens frågeställningar 

och intervjuguidens frågeområden. Processen upprepades och då framkom 

ytterligare teman som ansågs intressanta och relevanta. Analysen skedde genom 

att klippa ut de intervjuade barnens svar och sedan sortera in dessa i kolumner 

från var och en av barnen, parallellt på stora ark. Utifrån materialet har författaren 

valt ut intressanta upplevelser och erfarenheter som ansågs relevanta för 

frågeställningarna och för de ytterligare teman som framkom. Analysen har också 

uppmärksammat barnens upplevelser av kontakten med Familjeterapienheten och 

deras upplevelser av utfallet av den intensiva familjeterapeutiska behandlingen. De 

kan bidra till att skapa en ökad förståelse av barnens upplevelse av att delta i en 

intensiv familjeterapi. Författaren har valt att belägga och illustrera resultaten från 

intervjuerna genom utvalda citat för att ge en så tydlig bild som möjligt. 

 

5.4 Genomförande 

Kontakt togs med en BUP-enhet som arbetar med familjeterapi och med en 

avdelningschef som godkände att patienter från pågående ärenden bjöds in att 

delta i studien. Frågan lyftes även i personalgruppen med de terapeuter som 

arbetade med de familjer där det var aktuellt att göra en förfrågan om deltagande i 

studien. Terapeuterna ställde sig positiva till att studien skulle genomföras och att 

barn från deras ärenden skulle intervjuas. Ett informationsbrev riktat till föräldrar 

i familjer som genomgår familjeterapi distribuerades (Bilaga 1) innehållande en 

förfrågan om deltagande samt en beskrivning av studiens syfte. 

Informerat samtycke från föräldrarna underströks, samt att barnet självt måste 

samtycka till att delta i intervjun. Förfrågan om deltagande ställdes inledningsvis 

till föräldrarna genom terapeuterna. Urvalet gjordes utifrån en kombination av 

tillgänglighetsurval och  handplockat urval. De föräldrar som samtyckte till att 

deras barn intervjuades ombads fråga om även barnet samtycke till att delta i en 

intervju. Beskedet till intervjuaren lämnades av föräldrarna, om de och barnet 

valde att delta eller ej, via deras terapeuter. Intervjuaren tog därefter kontakt med 

föräldrarna, gav ytterligare information, besvarade eventuella frågor gällande 

intervju och examensarbetet, inhämtade informerat samtycke och bokade tid för 

intervju.  
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6 Forskningsetiska frågeställningar 

Under hela undersökningen har Vetenskapsrådet (2013) etiska riktlinjer samt 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003: 460) följts.  

Eftersom barn varit intervjupersoner har det varit särskilt viktigt att risker för 

obehag och skada övervägts. Författaren har under hela studien varit observant på 

om det inte verkat vara lämpligt för något barn att fortsätta sitt deltagande samt 

om det funnits misstankar om att barnet kunnat lida men av att delta i studien. Så 

skedde aldrig. Barnen informerades om att de kunde avbryta sitt deltagande i 

studien när som helst. 

 

7 Resultat 

Resultaten redovisas under sex teman som kommit fram under analysen och som 

är kopplade till frågeställningarna. Teman som framkommit är följande: 

Sammanhang, Affekter, Samtal, Aktivitet, Vägledning och samspel, Förändring och 

Intervjutillfället.  

 

7.1 Sammanhang 

Upplevelse av kontakt  

Alla barn som intervjuades kunde beskriva vad de ansåg var anledningen för att de 

och deras familj kom till Familjeterapienheten. Flera av barnen beskrev att deras 

föräldrar pratat med dem om anledningen till att de skulle delta i en IFT, och 

några av barnen berättade att de även pratat om kontaktorsaken med terapeuterna 

vid de första besöken. Det dominerande/centrala som barnen beskrev som 

anledning till kontakt med Familjeterapienheten var konflikter i familjen. Två barn 

beskrev det så här:  

 

”Ja, vi kom dit för att det blev mycket bråk. Mamma hade berättat om att vi skulle åka dit. 

När vi kom dit pratade terapeuterna om det och frågade alla om det”. 

 

”Vi åkte dit till Familjeterapienheten för att det blev bråkigt i familjen”. 

 

Ett annat barn beskrev att hen visste varför de skulle komma till 

Familjeterapienheten - dock uttryckte barnet en osäkerhet om vad som skulle 

hända i terapin. 

 

”Jag vet varför vi kom dit, vi kom till Familjeterapienheten det var för att det var mycket bråk i 

familjen. Jag visste inte vad det var först men sen förstod jag att vi skulle få hjälp, med att prata 

och så”.  

 

Ett av barnen menade att det var känslor hos hen som var en anledning till att de 

kom till Familjeterapienheten. 
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”Mamma var länge på sjukhus med lillasyster, och när hon kom tillbaka var jag lite ledsen och 

då åkte vi till Familjeterapienheten”. 

 

Alla barn i studien kunde beskriva att problemen med konflikter var något som 

flera i familjen var delaktiga i, både de själva, syskon, föräldrar men även andra 

personer i deras nätverk.  

 

”Ja, jag blir ledsen om lillebror slår mig, och när fröken är arg i skolan och för att min storebror 

skriker åt mig. Han blir jättearg ibland”. 

 

Flera barn beskrev just att de uppfattat att den intensiva familjeterapin inte 

handlade om bara dem själva, utan att hela familjen var delaktiga i problemen som 

fanns och i behandlingen.   

 

”Vi åkte dit för att det var lite mycket bråk i familjen och i en familj ska ju alla hjälpas åt”. 

 

7.2 Affekter 

Barnens beskrivningar av affekter 

Flera av barnen kunde beskriva sina känslor inför att komma till 

Familjeterapienheten. Känslor som barnen pratade om under intervjuerna var oro, 

ledsenhet, glädje, blygsel, leda och trötthet. Flera av barnen berättade om sina 

olika känslor av både förväntan och oro inför att starta en intensiv 

familjeterapeutisk behandling:  

 

”Det var bra men lite konstigt att åka dit. Jag blev lite orolig, jag har ju aldrig sett dem förut 

[terapeuterna]”. 

 

Barnen förmedlade att det var delar som var jobbiga i och med att de kom till 

Familjeterapienheten men också att det fanns saker som de fann glädje i. De flesta 

barnen framhöll tidigt under intervjun att aktiviteter och leksaker på 

Familjeterapienheten var delar som gjorde dem glada. Ett annat barn beskrev att 

hen inledningsvis var blyg inför att komma till Familjeterapienheten, men också 

att det var roligt med alla leksaker. 

 

”Lite blygt, jag var lite blyg men det var roligt där och dom har jättemånga leksaker det är 

jättekul att leka där”. 

  

Samtliga barn var tydliga med att de upplevde miljöterapeutiska insatserna och 

den möjlighet till aktivering, lek och avkoppling det ger som något där de 

upplevde många positiva känslor. Ett barn beskriver sin glädje över att få delta i 

aktiviteter och leka så här: 

 

”Det är roligt att leka, roligt att snickra, roligt att spela spel, roligt att klä ut sig. Allt är roligt 

där. Man får ju leka så mycket”.  
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7.3 Samtal 

Samtalsterapeutiska insatser 

Barnen är kluvna i sin inställning till de samtalsterapeutiska insatserna. Några av 

barnen i studien berättar om samtalen som något som till störst del var jobbigt 

och tråkigt medan några av barnen däremot beskriver att samtalen var en givande 

och rolig del av terapin. De barn som beskrev samtalsdelen i 

familjeterapisessionerna som negativa betonade att det ibland var långa samtal, att 

de inte orkade eller ville prata, samtidigt som de tyckte att de vuxna pratade länge 

och tog stor del av samtalsutrymmet.  

 

”Det blev lite långt ibland, jag orkar inte prata så där länge. Terapeuterna och mamma pratar 

så lång”. 

 

”Det var inte särskilt roligt. De pratade. De pratade länge”. 

 

Barnen som var negativa i sin beskrivning av samtalen beskrev att det var 

påfrestande/jobbigt att prata om det som var problematiskt i familjen. Ett barn 

berättade att hen blev trött av att samtala om bråken och problemen som fanns i 

familjen. Barnen framhöll framförallt att det hellre hade varit mer av de 

miljöterapeutiska insatserna, genom att till exempel leka eller pyssla. Barnen kunde 

tydligt beskriva att det var i de miljöterapeutiska insatserna som de trivdes bäst 

och att de miljöterapeutiska insatserna hjälpt dem klara de samtalsterapeutiska 

insatserna.  

 

”Vi brukar prata först och det kan vara lite tråkigt, men sen leker vi eller pysslar och då blir 

det jätteroligt”.  

 

”Man ska prata en stund först och sen får man leka, men ibland får man göra något annat när 

vi pratar också och det är lite bättre. 

 

Flera av barnen beskrev att det var bra och givande att samtala i terapin. 

Framförallt framhöll barnen att det var värdefullt att bli lyssnad på och att 

terapeuterna kunde hjälpa dem att bli lyssnade på när de ville prata. Samtliga barn 

tyckte att både terapeuterna och föräldrarna har lyssnat på dem, när de ville 

berätta något. Barnen framhöll även som positivt att de fick prata utan att bli 

avbrutna.  

 

”Alla lyssnade på mig och det var bra att inte bli avbruten”.  

 

Barnen framhöll det som positivt att de hade möjlighet att uttrycka det de ville få 

sagt i samtalen, samtidigt som de inte behövde vara i fokus i samtalen hela tiden.  

 

”Det var bra för jag får säga det jag vill. Men ibland blev det skitlånga samtal, men det var bra 

att inte behöva prata hela tiden”. 
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Flera av barnen berättade om att samtalen i den intensiva familjeterapin innebar 

att familjemedlemmarna och terapeuterna satt tillsammans och samtalade med 

varandra, både om det som fungerade bra i familjen och om positiva förändringar 

men även om det som var svårt. Flera av barnen förmedlade att en betydelsefull 

del i samtalen var att det fanns en vänlig ton. Barnen benämnde detta som att 

terapeuterna var snälla och att pratet i samtalen var snällt.     

 

”Man sitter tillsammans allihopa. Ibland pratar vi om bråk och ibland pratar vi lite snällt. Det 

var bra när vi pratade lite snällt. Att man ska vara snälla mot varandra och så, och hur man 

ska göra det”. 

 

Familjeterapienheten har flera barncentrerade inslag i de samtalsterapeutiska 

insatserna. Ett av dessa är att samtala med hjälp av känslodockor, vilket är en del 

av arbetsmetoden i barnorienterad familjeterapi (BOF). Grundtanken med att 

använda känslordockorna i samtal är att på ett lekfullt sätt hjälpa barn att sätta ord 

på känslor, tankar och händelser. Att samtala med hjälp av känslodockor var 

något flera barn i intervjuerna poängterade som hjälpsamt, att detta gjorde 

samtalen lättare och mer lustfyllt att delta i. Flera av barnen kunde beskriva hur de 

i momenten med känslodockor känt sig delaktiga i samtalen och haft hjälp i att 

göra sig förstådda.   

 

”Det var roligt med känslodockorna, då kan jag säga hur jag känner och så. Jag tog en ibland, 

ibland två eller tre eller många”. 

 

”Jag kunde beskriva hur det känns med känslodockorna, att man kan vara både ledsen och 

glad samtidigt, det hjälpte liksom”.  

 

7.4 Aktivitet 

Miljöterapi 

Samtliga barn i studien var positiva till de miljöterapeutiska insatserna och det var 

i intervjufrågor kring detta område som barnen gav utförligast svar. 

Miljöterapeutiska insatser var något som barnen under intervjutillfället ofta 

återkom till som något positivt och barnen tog själva initiativ till att samtala mera 

kring detta. Flera av barnen beskrev att de miljöterapeutiska insatserna var en stor 

anledning till att det kändes bra att komma till Familjeterapienheten.  

 

”Att leka med kuddarna är roligast, det är därför jag vill åka dit. Men det är kul att pyssla 

också.  

 

”Det är jättebra där. Man kan spela spel, vara i idrottshallen och spela fotboll och innebandy”.  

 

Barnen hade lätt att utveckla svaren kring de frågor som handlade om miljöterapi 

och pratade gärna och länge om olika roliga aktiviteter de gjort på 

familjeterapienheten. Ett barn berättade ingående om vad hen gjort    
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”Det är kul på Familjeterapienheten. Vi brukar bygga, bygga med lego. Jag brukar klä ut mig 

till polis och sjörövare, leka med bilar, bygga hus och fika. Ibland snickrar vi, jag slog med 

hammaren och spikade. Jag byggde en båt, en sjörövarbåt. Och så spelar vi spel, Bamse och 

sjörövarna, Sjörövarna vann och jag med, för jag var med sjörövarna”.  

 

Alla barnen var positiva till att både föräldrar och terapeuterna hade varit delaktiga 

i de miljöterapeutiska insatserna. Barnen beskrev att terapeuterna var delaktiga i 

miljöterapin och barnen upplevde då dem som snälla och engagerade i olika 

aktiviteter. Barnen uttryckte även en tillfredsställelse i att också deras föräldrar 

deltog och var engagerade i miljöterapin. Ett barn beskrev att hens förälder hade 

mer tid för att leka när de kom till Familjeterapienheten tillsammans och att det 

kändes bra.  

 

”Mamma var också med och gjorde allt, det var roligt. Ibland pysslade terapeuterna med mig och 

ibland lekte de. De hjälpte mig att bygga en häst där på Familjeterapienheten, det var jättekul”.  

 

Flera av barnen beskrev att de varit betydelsefullt att få leka och att det var ett bra 

komplement till de samtalsterapeutiska insatserna.  

 

”Det var bra att göra andra saker än att bara prata. Roligast var att vara i idrottshallen och 

spela innebandy”. 

 

Det som barnen beskrev som negativt i de miljöterapeutiska insatserna var att inte 

få bestämma, att bli avbrutna i leken och när vissa aktiviteter tog lång tid. Flera 

barn kunde dock koppla delar av detta till positiva förändringar i familjen.  

 

”Terapeuterna och mamma bestämde mest. Jag fick bestämma vad jag skulle dricka. Ibland fick 

jag bestämma vad vi skulle göra, men inte ofta. Man tränar på att göra som de vuxna säger och 

att det ska bli mindre bråk”.  

 

”Vi tränade på att bestämma olika gånger, ibland får föräldrar bestämma och ibland barn”. 

 

Flera barn beskrev det som tråkigt när aktiviteten drog ut på tiden och när de inte 

fick bestämma.   

 

”Det var tråkigt när vi skulle bygga länge med kuddarna, vi byggde så mycket att jag blev trött 

och de andra bestämde, [föräldrarna och terapeuterna] Så ska man göra som de säger”. 

 

7.5 Vägledning och samspel 

Interaktionen mellan samtalsterapeutiska insatser och miljöterapeutiska 

insatser 

Ett grundmoment inom IFT är att växla mellan samtalsterapeutiska insatser och 

miljöterapeutiska insatser. Det går ut på att omsätta det som beskrivits som 

problematiskt i familjen under de samtalsterapeutiska insatserna i den 



 
 

13 
(27) 

 

 

miljöterapeutiska insatsen och sedan föra tillbaka detta till samtal igen för att 

utvärdera och fortsätta samtala o s v. Flera barn som intervjuades beskrev att de 

tyckte om att få möjlighet att både prata och göra aktiviteter. 

   

”Jag skulle kunna komma dit igen. Det är bra att man både får prata och göra saker. Alltså 

att leka och att man får fika”. 

 

I barnens svar kan man uppfatta att de uppskattar de miljöterapeutiska insatserna 

men att det fanns delar som de upplevde som negativa. Dessa delar var när 

barnen skulle följa de vuxnas vägledning och delta i olika samspelsövningar. Det 

som barnen beskrev som negativt var när de måste vänta på de vuxna, när de blev 

avbrutna i leken, när de skulle delta i olika interventioner samt göra vissa 

uppgifter, till exempel att städa undan leksaker.  

 

”Tråkigt när vi lekte doktorsleken1. Först var det kul, jag var doktor och berätta om lite saker 

men sen ville jag leka med kuddarna, men då skulle vi fortsätta leka doktor och jag tänkte, kan 

vi sluta med den här doktorsgrejen” 

 

Flera barn beskrev att de upplevde det som tråkigt och jobbigt när föräldrar och 

terapeuter ville att barnen skulle följa deras vägledning och satte gränser i de 

miljöterapeutiska insatserna.  

 

”Det var jobbigt när jag skulle vänta på att alla skulle äta upp fikat. Man får vänta jättelänge 

då. Det tycker jag är tråkigt, jättetråkigt”. 

 

”Det var lite tråkigt att leka med kuddarna. Ibland bestämde dom (terapeuterna) vad vi skulle 

göra och det är jobbigt när man måste städa”. 

 

Det framkommer att några barn uppmärksammat en del kring de förändringar 

som skett i familjen under deras deltagande i IFT.  

 

”Vi tränade på olika saker, att göra som föräldrarna säger och städa undan…det blir mindre 

bråk om såna grejor nu”. 

 

Alla barn beskrev det som positivt att de fick vara med och bestämma i de 

miljöterapeutiska insatserna. Flera barn berättade om hur det gick till när det 

bestämdes vad som skulle göras i de miljöterapeutiska insatserna och ett barn 

redogjorde för att det var i de samtalsterapeutiska insatser som det beslutades vad 

som skulle ske i den miljöterapeutiska delen. 

 

                                                 
1 Doktorsleken är en intervention i samtal där barnet får inta expertroll och ”vara 

doktor”, vilket är en möjlighet för barnet att genom lek ställa frågor, utforska och 

beskriva sina tankar och känslor i en annorlunda position. 
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”Först pratar vi och då planerar man. Sen fikar och leker vi. Ibland får jag bestämma vad vi 

ska göra och det tycker jag är bra”.   

 

Flera barn betonade att det både var bra att bestämma tillsammans men också att 

de uppskattade att få vara den som fick besluta vad man skulle göra.  

 

”Alla fick vara med och bestämma, det är bra tycker jag. Ibland fick jag välja och ibland 

bestämmer terapeuterna och mamma”.  

  

7.6 Förändring 

Upplevelse av resultat från den intensiva familjeterapin 

 

Barnen var samstämmiga i att deras familjer fått hjälp genom den intensiva 

familjeterapin och att många problem minskat, både för dem själva och i familjen. 

Ett barn beskrev att både hen själv och familjen mådde bättre.  

 

”Det har blivit bättre, det är mindre bråk i familjen nu. Det har blivit mycket bättre”. 

 

Ett annat barn berättade att hen inte längre var ledsen utan glad igen efter den 

intensiva familjeterapin:   

 

”Det är bra nu, vi har ju varit där på familjeterapienheten och mamma har kommit hem och jag 

är inte ledsen längre, nu är jag glad”. 

 

Under intervjuerna framkommer att flera av barnen tyckte att terapeuterna kunnat 

hjälpa barnen och deras familj. Flera barn berättade att det var både delar i de 

samtalsterapeutiska insatser och i de miljöterapeutiska insatserna som varit 

hjälpsamt. Barnen beskrev att terapeuterna i samtal hjälpt familjen att bättre sätta 

ord på känslor och att aktiviteterna i terapin gjort det roligt och lustfullt att delta i 

den intensiva familjeterapin.  

 

”Alla berättade vad dom känner, vi har dockorna då. Sen leker vi och det är roligast”.  

 

Det barnen betonade som värdefullt i den intensiva familjeterapin var framförallt 

att de fått hjälp. 

 

”Det känns bra nu och dom kunde hjälpa oss”.  

 

Alla barnen uttryckte att de skulle vara beredd att komma till Familjeterapienheten 

igen om det skulle bli svårt i deras familj igen.  

 

”Jag skulle kunna komma dit igen. Bra att få både prata och göra saker”.  
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Samtidigt som flera av barnen beskrev att det skett positiva förändringar i 

familjen, förmedlade de även att de hade hopp om att den positiva förändringen 

skulle komma att kvarstå även i framtiden.  

 

”Det är bättre nu och jag tror inte det blir jobbigt igen”. 

  

7.7 Intervjutillfället  

Barnens upplevelser av intervjun 

När det gäller barnens upplevelse av intervjusituationen var barnen övervägande 

positiva, dock fanns det även delar med intervjun som de upplevde mer negativt.  

Samtliga barn beskrev att det hade varit bra att få prata och berätta. Ett barn sa så 

här: 

 

”Det var roligt att svara på frågor och få prata. Jag tycket om att prata”.  

 

Flera barn framhöll det som positivt att jag antecknade deras svar under intervjun 

och uttryckte att de varit okej för dem att vänta under tiden jag antecknade. 

 

”Allt var bra när vi pratade, det är bra att få säga saker, och att du skriver…det går bra att 

vänta när du skriver”.  

 

Ett barn uttryckte att intervjun var bra men även att hen varit lite blyg. 

 

”Det var bra, men jag var lite blyg. Jag har ju aldrig sett dig förut”.   

 

Några av barnen tyckte att det fanns delar med intervjun som var negativa. Barnen 

beskrev detta som att intervjutillfället var ansträngande för dem.  

 

”Det var lite jobbigt med alla frågor. Det var så långt”. 

 

I intervjusvaren framkommer att flera av barnen hade delade upplevelser av 

intervjutillfället.  

 

”Det var bra men svåra frågor”.  

 

Alla barn var tydligt engagerade under intervjutillfället och inget barn ville avsluta 

intervjun i förtid. Dock behövde flera barn en paus för att röra på sig och leka en 

stund. Barnen hade sedan lätt för att återgå till samtalet. 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

 

Studien utgår från den övergripande frågan om barns upplevelser av IFT. Valet av 

kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor har möjliggjort en ökad 

förståelse för barnens upplevelser av de samtalsterapeutiska och de 

miljöterapeutiska insatserna. Det förhållande att samtliga barn med familjer 

befann sig i avslutningsfasen av sin behandling kan ha genererat ett annorlunda 

resultat än om intervjuerna skett i början av eller efter behandlingen. 

Familjeterapienheten där studien utfördes är en liten enhet, därav var urvalet 

begränsat och behandlarna hade vid tidpunkten för studien flera familjer som inte 

föll in i inklusionskriterier för studien. Dessutom var det två barn och två 

föräldrar som avböjde att delta. Möjligheterna att styra urvalet var alltså begränsat, 

men i ett större urval hade det varit möjligt att studera fasspecifika reaktioner. Då 

alla barn som deltog i studien rekryterades från en enhet där författaren har 

arbetat kan det inte uteslutas att det var särskilt ”lyckade” terapier som 

behandlarna erbjöd sig kontakta. Att barnen och intervjuaren var okända för 

varandra kan ses som en fördel då barnen därför troligen kunnat berätta mer fritt 

och ”objektivt” än om de varit bekanta med varandra. Troligt är också att 

intervjuarens agerande i intervjusituationen har varit mer öppet och neutralt än 

om barnen varit kända för intervjuaren. Flera av de intervjuade barnen gav 

oväntat intressanta och utförliga svar om händelser, tankar och känslor kopplade 

till IFT på intervjufrågorna, och detta gällde även barnen i låg ålder. Att endast en 

intervju spelades in och övriga antecknades kan ha lett till att den inspelade 

intervjun kommit att dominera bearbetningen av materialet. Det finns en risk att 

viss information missats i de intervjuer som antecknades. Dock har den intervju 

som spelades in inte större plats i resultatredovisningen än de övriga. I de har det  

barnen sade i möjligaste mån antecknats ordagrant, och barnen var, som nämnts 

tidigare, generösa att ge intervjuaren tid att anteckna. De fem individer som har 

intervjuats, kan förstås inte ses som representativa för en större population. 

Studien bekräftar visserligen i flera avseenden tidigare forskning, men för att 

kunna generalisera resultatet skulle antalet deltagare behövt vara större. Självklart  

kan skillnader i ålder och mognad hos de barn som intervjuades ha gett skillnader 

i svaren, men materialet är förstås för litet för att erbjuda sådana jämförelser. 

Författaren har valt att inte redovisa något från intervjuerna som handlade om 

hembesök, eftersom endast två barn haft hembesök och då bara vid ett fåtal 

tillfällen. Dessutom gav barnen bara kortfattade svar om hembesöken. Fördelar 

med att författaren inledningsvis arbetade på den aktuella Familjeterapienheten 

kan vara att författaren väl känner till IFT metoden och därmed har en förståelse 

för hur metoder och processer i IFT kan gestalta sig. Detta stöds av Kvale och 

Brinkmann (2014) som menar att kvalitativ intervjuteknik och forskning är ett 

hantverk där det är en fördel att intervjuaren har kunskap om ämnet som 

undersöks. Nackdelar kan å andra sidan vara att författaren möjligen tar saker 

förgivna och därför avstår från rimliga följdfrågor som hade kunnat ge mer 
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information. Mot detta i sin tur, talar att intervjuerna eventuellt hade blivit 

avsevärt längre, än vad barnen stått ut med. Det kan anses som en fördel att det 

gjorts provintervjuer innan undersökningen startade. Detta gjorde det möjligt att 

pröva om intervjufrågorna var relevanta för undersökningens syfte och begripliga 

för barn, och det ledde även till en del justeringar i frågeformuläret. Under studien 

upplevdes ändå intervjuguiden som väl lång och utförlig- och ledde till 

upprepningar. Det finns en risk för att formuleringen av frågorna i intervjuguiden 

varit för polariserade i positivt och negativ. Emellertid förekom flera frågor av 

mer öppen karaktär och eftersom att intervjuerna varit semistrukturerade har 

intervjuaren kunnat ställa följdfrågor som varit mer öppet utforskande. Dock 

finns en risk att barnen var så positiva för att helt enkel vara till lags. Dock försökt 

intervjuaren vara neutral i sitt förhållningssätt och gentemot barens svar.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka barns upplevelser av IFT med huvudsakligt 

fokus på upplevelser av samtalsterapeutiska och miljöterapeutiska insatser. Av 

resultaten i den här undersökningen framkommer att IFT kan hjälpa barn och 

deras familjer som har behov av barn- och ungdomspsykiatrisk vård. IFT har 

hjälpt barnen både gällande det som varit problematiskt för barnet själv, men även 

med problem som handlade om deras familj. Det stämmer väl överens med IFTs 

arbetssätt som har sin utgångspunkt i ett systemiskt perspektiv men som även 

arbetar utifrån många andra teoretiska perspektiv, exempelvis BOF och Marte 

Meo vilka har ett uttalat barnperspektiv (Sundelin 1999, Aarts, 2000, Soltved, 

2005). Utifrån att BOF använts i terapin har barnen fått hjälp att utforska känslor, 

tankar och händelser. Barnen beskriver att detta hjälpt dem och deras familj. 

Utifrån att problem som barn remitteras till en IFT behandling för i regel handlar 

om bråk i familjen och svårigheter att reglera affekter är det intressant att barnen 

under intervjuerna ofta spontant beskrev känslor kopplade till olika händelser i 

terapin. Det tyder på att barnen i terapin bättre lärt sig känna sina känslor och 

även internaliserat känslor på nya mer väl fungerande sätt. Vidare står det klart att 

IFTs systemiska perspektiv varit framgångsrikt, då flera av barnen uttrycker att de 

förstått att problemen inte handlar bara om dem utan att de är en del i ett system 

och att hela deras system behöver hjälp. Det framkommer också av barnens 

berättelser att familjerna har hittat nya strategier att lösa problem. I studien 

framkommer att barnen som intervjuades har en god uppfattning om anledningen 

till sin medverkan i IFT och barnen beskriver centralt att det är just konflikter i 

familjen som är anledningen till kontakt. Barnen har inledningsvis känt en oro 

kring att delta i terapin, men även att det var avlastande för dem när de förstått att 

de skulle få hjälp i terapin. Sammantaget redovisar barnen en upplevelse av att de 

snabbt blev trygga i att delta i IFT.  

 

Flera barn i denna studie hade en del negativa upplevelser från samtalen. De 

negativa upplevelserna handlade om att samtalen var jobbiga och långa och att de 

vuxna pratade för mycket. Dock tycket alla barnen i studien att de 
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samtalsterapeutiska insatserna hjälp de och deras familj att prata om lösningar på 

problem och att bättre sätta ord på känslor. Detta stämmer väl överens med en 

slutsats i Cederborgs (1994) studie, nämligen att barns närvaro i samtal kanske är 

viktigare än att de deltar mycket med egna ord. Resultatet kan förstås som att de 

samtalsterapeutiska insatserna, trots att de stundtals blev ansträngande för barnen, 

ändå gav positiva förändringar och att barnen på något plan upplevde det som 

meningsfullt att delta i samtalen. Detta stämmer överens med de delvis 

motstridiga svaren från några av barnen, som trots negativa upplevelser från 

samtalen ändå tycker att samtalen var bra på många sätt. Barnen har upplevelser 

av att de i de samtalsterapeutiska insatserna kände sig lyssnade på och att de fick 

prata och berätta utan att bli avbrutna. Studien visar även att barnen upplevde att 

de kunde uttrycka det som de ville få sagt utan att vara för mycket i fokus, vilket 

överensstämmer med tidigare forskningsresultat som visar att barn vill vara 

delaktiga men inte hamna för mycket i centrum (Stith, Rosen, McCollum, 

Coleman & Herman, 1996). En tanke kring de samtalsterapeutiska insatserna är 

att det varit betydelsefull för barnen att samtalen haft inslag av BOF. Flera barn 

beskriver BOF som något positivt och överlag roligt samt att BOF hjälp dem att 

lösa en del av problemen de upplevde. Att barnen tyckte att samtal om strategier 

har varit hjälpsamt kan kopplas till vikten av att det i samtal sker ett 

förändringsarbete som hjälper barnen och deras familj att lösa problem vilket 

stämmer väl överens med Stith, Rosen, McCollum, Coleman & Hermans (1996) 

forskning som säger att barn tycker att det är viktigt att samtalen handlar om 

problemlösning och övningar som ger dem nya möjligheter att hantera olika 

situationer. Hagqvist och Widinghoff (2000) beskriver att terapeuterna i de 

miljöterapeutiska insatserna utnyttjar de möjligheter som finns att skapa aktiviteter 

i miljön runt barnet och familjen för att åstadkomma förutsättningar för 

utveckling, förändring och lärande. Metoden betonar även vikten av ett 

hälsofrämjande förhållningssätt. Även det pedagogiska arbetet framhålls i 

miljöterapi, att skapa en strukturerad, lärande och utvecklande miljö där föräldrar 

får hjälp att se sina barns behov så att familjen kan utvecklas tillsammans. Att IFT 

tar fasta på detta sätt att arbeta visar barnens svar i denna studie. Flera barn som 

intervjuats upplever att det skett positiva förändringar i de miljöterapeutiska 

insatserna och kan koppla detta till att problemen i familjen minskat. De negativa 

delarna som barnen redogör för gällande de miljöterapeutiska insatserna är att det 

fanns stunder i terapin då de tyckte att de inte fick bestämma så mycket som de 

hade önskat och att det var föräldrar och terapeuter som bestämde mest. Det blir 

en motstridig bild där barnen beskriver det som negativt när aktiviteterna ibland 

drog ut på tiden men även att de ibland blev avbrutna i leken. Detta kan handla 

om situationer där de vuxna arbetade utifrån att omsätta det som beskrivits i de 

samtalsterapeutiska insatserna till de miljöterapeutiska insatserna. Resultatet kan 

tolkas som att barnen hade behov av att få leka fritt och att vuxna avbröt dem, 

men också som att detta är det terapeutiska i IFT, att föräldrar i de 

miljöterapeutiska insatserna med stöd av terapeuterna hittar nya sätt att samspela 

och vägleda sina barn. Barnen som intervjuades var samstämmiga om att de 

miljöterapeutiska insatserna till stor del varit positiva för dem och deras familj och 
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att detta moment gjort det lustfyllt och lätt för dem att delta i terapi. Flera barn 

beskrev att aktiviteterna i de miljöterapeutiska insatserna var den centrala 

anledningen till att de ville komma till Familjeterapienheten. Detta resultat tyder 

på att miljöterapeutiska insatser kan vara en bra insats för att hjälpa barn och 

familjer med de problem som de söker terapi för vilket stämmer med Hagqvist 

och Widinghoff (2000) som anser att miljöterapi är ett sätt att utnyttja de 

möjligheter som finns i miljön runt barn och deras familj för att få till stånd 

förändring, utveckling och lärande.  

 

Terapeuterna som arbetat med barnen och deras familjer på Familjeterapienheten 

verkar gjort avtryck hos barnen och under intervjuerna har barnen spontant 

berättat om sina positiva upplevelser av terapeuterna. Det blir tydligt att 

engagemanget från terapeuterna i de miljöterapeutiska insatserna varit 

betydelsefullt för barnen. Barnen har också berättat om terapeuterna som snälla 

och att terapeuterna hjälpt dem i samtalen med att få prata utan att bli avbrutna. 

Resultatet visar att terapeuterna kunnat hjälpa barnen och deras familjer. Alla barn 

kan tänka sig att igen delta i IFT om det åter skulle bli svårt i deras familj. Det 

visade sig att flera barn hade tilltro till att de positiva förändringar som kommit till 

stånd i och med IFT skulle kvarstå efter avslut och att problemen för dem och 

deras familj inte skulle komma tillbaka. Flera barn framhåller även att det varit 

hjälpsamt med just kombinationen av samtalsterapeutiska insatser och 

miljöterapeutiska insatser. Den erfarenheten går att koppla till Hagqvist och 

Widinghoffs (2000) antologi som framhåller att terapeuterna i miljöterapi tar vara 

på de möjligheter som finns i och med aktiviteter kring barnet och familjen som 

en del i att skapa positiva förändrings- och utvecklingsprocesser. Att barnen 

upplever positiva förändringar tyder på att IFT är verksamt och en god hjälp för 

barn och deras familjer där det finns ett behov av barn och ungdomspsykiatrisk 

behandling. Detta stämmer väl överens med forskning som visar att IFT ger 

avsevärda förbättringar i familjer gällande symtombelastning och familjefunktion 

(Sundelin 1999). I studien framkommer att barnen upplevde många olika känslor i 

och med deras medverkan i IFT. Alla barn beskriver att de upplevt både positiva 

och negativa känslor i terapin. Det som barnen beskriver som negativt och som 

gjorde dem oroliga och blyga handlar framförallt om de första besöken på 

Familjeterapienheten. Flera barn beskriver att de vara blyga inför att träffa 

terapeuterna. Gemensamt för alla barn är att de beskriver de miljöterapeutiska 

insatserna som en viktig del i IFT och att detta bidragit till positiva känslor såsom 

glädje och avkoppling. Att få leka och att det finns saker att aktivera sig med 

verkar vara viktigt. Detta stämmer väl överens med både Lobattos (2002) och 

Moore och Bruna Seus (2001) beskrivningar av hur viktig leken och tillgången till 

leksaker är för barn som deltagare i familjeterapi. 

 

Att barn vill och klarar av att förmedla sina tankar och känslor om hur de 

upplever att varit deltagare i IFT har varit tydligt i och med denna studie. Även att 

barnen haft glädje av intervjusituationen blir tydligt då alla barn på frågor om 
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upplevelser av intervjusituationen, beskriver att det varit bra och roligt att svara på 

frågor. Sannolikt är att barnen känt sig betydelsefulla och lyssnade på. Detta 

antagande stärks av barnens beskrivning om att det känts bra att jag antecknat 

deras svar och att barnen, trots sina beskrivningar av intervjutillfället som långt 

med många och svåra frågor, inte velat avsluta intervjun i förväg. Flera av barnen 

använde vid dessa tillfällen olika strategier för att ta en paus från intervjun såsom 

att spela eller leka en stund för att sedan kunna återgå till intervjun. Dessa resultat 

kan kopplas till Øvreeide (2009) som framhåller vikten av att samtala med barn 

och att barn själva kan ge viktig information om situationer som rör dem.   

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån ett barnperspektiv vore det intressant att genomföra ytterligare 

undersökningar gällande hur barn upplever IFT och övrigt deltagande i terapi. 

Hur ser barn på vad som är hjälpsamt och hur ser de på sin egen roll i som 

deltagare i en terapi? Barn är hierarkiskt underställda vuxna, så hur kan barn i sina 

många gånger utsatta situation få god och bra hjälp på ett så gott sätt som möjligt?  
Även föräldrars, nätverkets och terapeuternas erfarenheter av IFT behöver 

studeras för att förstå mer av barnens upplevelser av IFT. Det skulle även vara 

intressant att ytterligare undersöka hur de olika insatserna i IFT samverkar och 

hur detta blir hjälpsamt för barn och deras familjer. Dock bedömdes att det skulle 

bli för stort material får denna studies omfattning.  
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                Bilaga 1 
 

S S:t Lukas utbildningsinstitut Psykoterapeutprogrammet, 90 hp. 

Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp. 

Examensdatum: Vårterminen 2017 

Handledare: Rolf Sandell 

 

Inbjudan till en intervju angående: 

Barns upplevelse av intensiv familjeterapi (IFT). 

Hur upplever barn samtalsdelen och den miljöterapeutiska delen i familjeterapin? 

 

Fokus är hur barn upplever intensiv familjeterapi generellt, och mer specifikt 

samtalsdelen och den miljöterapeutiska delen. Då barn har en viktig roll i det 

intensiva familjeterapeutiska behandlingsarbetet är det viktigt att undersöka barns 

upplevelser av detta. Speciellt som det finns få tidigare studier kring barns 

upplevelser av att delta i en intensiv familjeterapeutisk behandling.   

 

Jag heter Anette Junger och går den Legitimationsgrundande utbildningen till 

psykoterapeut med inriktning familjeterapi vide Ersta Sköndals Högskola och i 

mitt examensarbete ingår det att göra ett vetenskapligt arbete.  

Urvalet har kommit till genom att tillfråga legitimerade 

psykoterapeuter/familjeterapeuter på en BUP enhet som arbetar med 

familjeterapi.   

 

Att delta i studien är frivilligt och barnet som deltar i intervjun kan när som helst 

avbryta sin medverkan i intervjun. De som deltar i studien kommer inte att kunna 

identifieras av utomstående och all insamlad data kommer att behandlas 

konfidentiellt. Jag kommer att använda mig av ljudinspelning under intervjuerna 

som kommer att ta ungefär 45 minuter, inspelningen kommer att raderas så fort 

studien är avslutad.  

 

Den slutgiltiga uppsatsen kommer att läggas ut på Ersta Sköndals högskolas 

publiceringsbas, DIVA.   

 

Undertecknad är utbildad legitimerad sjuksköterska vid Högskolan Dalarna i 

Falun och har även en grundläggande utbildning i psykoterapi vid Umeå 

Universitet samt är certifierad Marte Meo terapeut. Har även gått en utbildning i 

intensiv familjeterapi och är utbildad i det relationsbaserade 

föräldraskapsprogrammet, Circel of Security. Arbetar sedan 11 år tillbaka inom 

barn och ungdomspsykiatrin i landstinget Dalarna.   

 

Om du i överenskommelser med ditt barn väljer att låta barnet delta i studien 

fyller du i bifogat samtycke och skickar tillbaka det i adresserat brev. Intervjuerna 

är planerade att ske under augusti till oktober 2016.  
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Med vänliga hälsningar Falun 16/6- 2016 

 

Anette Junger 

 

Vid frågor ring mig gärna på 073-9824861. 

 

Anette Junger 

BUP Familjeterapienheten 

791 82 Falun 

023-491235 

 

anette.junger@ltdalarna.se 
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Examinationsuppsats på avancerad nivå, 15 hp. 

Skriftligt informerat samtycke till mitt/vårt barns medverkan i intervjustudie; 

 

”Barns upplevelse av intensiv familjeterapi (IFT).”  

 

Jag har informerats om studiens syfte och studiens genomförande. Jag har även 

informerats om att deltagandet är frivilligt och att mitt barn när som helst kan 

avbryta sitt deltagande. Jag samtycker härmed till att mitt barn deltar i studien som 

kommer att undersöka barns upplevelse av intensiv familjeterapi.  

 

Underskrift……………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande……………………………………………………………… 

 

Datum…………………………………………………………………………… 

  

Ort……………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Frågor som ska vara en hjälp att få kontakt med barnet samt hjälpa barnet att 

prata. Svaren kommer inte att redovisas i studien.  

 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Var bor du? 

Vilken skola, klass går du i? 

Vad gör du på fritiden? 

 

 

Frågor som kommer att arbetas med och redovisas i studien. 

 

Vet du varför din familj kommer till familjeterapienheten? 

Minns du när du fick veta att ni skulle komma till familjeterapienheten? 

Minns du varför ni skulle komma till  

Familjeterapienheten? 

Hur kändes det? 

Hur tycker du det är nu att komma till familjeterapienheten? 

 

Vad tycker du om familjesamtalen? 

Vad är roligt/bra? 

Vad är dåligt/tråkigt? 

Vem lyssnar på dig? 

Vem lyssnar du på? 

Kan du säga det du vill? 

 

 

Vad gör ni när ni har aktivitet (miljöterapi)? 

Vad är roligt/bra? 

Vad är dåligt/tråkigt? 

Vad gör dina syskon? 

Vad gör dina föräldrar? 

Vad gör terapeuterna? 

Vem bestämmer vad ni ska göra? 

 

Har terapeuterna kommit hem till er? 

Vad är roligt/bra? 

Vad är tråkigt/dåligt? 

 

Tycker du att mamma och pappa kan hjälpa dig? 

Tycker du att terapeuterna kan hjälpa din familj? 

Tycker du att terapeuterna kan hjälpa dig? 
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Är det något du tycker skulle varit annorlunda? 

Vad ska terapeuterna tänka på när de träffar andra barn och deras familjer? 

Om du skulle komma till familjeterapienheten igen om det blir jobbigt hemma, 

vad skulle du vilja göra då? 

 

Hur tycker du det var att prata med mig? 

Är det något som varit bra när vi pratade? 

Är det något som varit dåligt/tråkigt när vi pratade? 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


