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Sammanfattning/abstract 
Inledning: Depression är ett av de vanligaste psykiatriska symtom hos svenska 
ungdomar och unga vuxna. Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), är särskilt 
inriktad på depression och suicidnära ungdomar. Uppsatsen har fokus på arbetet 
med känslor i familjeterapi/ABFT. 
Frågeställning: Syfte att undersöka hur psykoterapeuter som följer ABFT-
manualen kan arbeta med att fördjupa den emotionella nivån hos 
familjemedlemmarna. Går det att urskilja samband mellan terapeutens 
interventioner och känslomässig fördjupning hos familjen, hur ser i så fall dessa 
samband ut? 
Metod: Kvalitativ fallstudie på en hel filmad psykoterapi, totalt 18 sessioner. 
Familjen består av en ungdom och dennes föräldrar. Ett antal episoder har valts ut 
där psykoterapeutens interventioner och vad som hänt i respektive episod har 
studerats med tematisk analys. 
Resultat: Att rikta familjemedlemmar till varandra är det som väcker mest känslor 
i familjen. Möten uppstår som tolkas vara helande och ha långsiktiga effekter på 
familjemedlemmarnas relationer. 
Diskussion: Uppsatsens resultat kopplas till Daniel Sterns teori om 
”mötesögonblick” (moments of meeting), intersubjektivitet inom familjen och 
familjeterapins unika möjlighet att arbeta med känslor i närvaro av de objekt som 
det faktiskt gäller. 
Nyckelord: Anknytningsbaserad familjeterapi, psykoterapeutiska interventioner, 
affekter/emotioner 
 
Introduction: Depression is one of the most common psychiatric symptoms 
among Swedish adolescents and young adults. Attachment Based Family Therapy 
( ABFT ) focuses specifically on depression and suicidal young people. This paper 
will focus on the work with emotions in family therapy/ABFT. 
Question: In order to explore how psychotherapists that follow ABFT manual 
can work to deepen the emotional level of the family members. Is it possible to 
see conections between therapist’s interventions and the emotional deepening in 
the family? 
Method: Qualitative case study on a filmed psychotherapy, a total of 18 sessions. 
The family consists of a youth and his or her parents. A number of episodes have 
been selected where the psychotherapist's interventions and what happened in 
each episode have been studied with thematic analysis. 
Result: To connect familymembers to each other awokes most emotions within 
the family. Meetings occur that are interpreted to be healing and to have long 
term effects at the family members' relationships. 
Discussion: The studys result are linked to Daniel Stern's theory of "moments of 
meeting", intersubjectivity in the family and family therapy unique opportunity to 
work with emotions in the presence of the objects that it actually applies to.  
 
Keywords: Attachmentbased family therapy, psychotherapeutic interventions, 
affects/emotions 
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1  Inledning 
Depression är ett av de vanligaste psykiatriska symtom hos svenska ungdomar och 
unga vuxna. I Barn- och ungdomspsykiatrins (Stockholm) riktlinjer fastslås, i 
enlighet med den vetenskapliga litteraturen, att få behandlingsmetoder för unga 
med depression har goda effekter som kvarstår över tid. Svårigheter i den 
psykosociala miljön och brist på mellanmänskliga relationer beskrivs som starka 
riskfaktorer (Stockholms barn och ungdomspsykiatri 2010). I USA har Guy 
Diamond och hans team arbetat fram en familjeterapeutisk metod; 
Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), som är särskilt inriktad på depression 
och suicidnära ungdomar. Guy Diamond menar att det familjeterapeutiska fältet 
av tradition inte varit särskilt intresserat av teorierna kring de mänskliga behoven, 
där känslor och relationer är drivkrafter. Han hittar orsaken till detta i 
familjeterapins teoretiska rötter såsom systemteori och cybernetik, där synen på de 
mänskliga systemen är mer teknisk. Vidare anser Diamond att hela 
anknytningsteorin och affekterna som psykoterapeutisk intervention är förbisedda 
av många familjeterapeuter. Följaktligen har han valt att betona just anknytningen 
och affekterna i ABFT (Diamond & Siqueland 1998). Guy Diamond menar även 
att generellt har just terapeutens interventioner inte varit föremål för något stort 
intresse för forskare inom området (Diamond & Liddle 1999). 
Föreliggande uppsats kommer att ha fokus på de områden som familjeterapins 
företrädare historiskt sett visat relativt svalt intresse för – känslorna i 
familjeterapin och terapeutens beteende. 
 
 
2  Teoretisk bakgrund 
2.1  Kort om ABFT 
Anknytningsbaserad familjeterapi, ABFT, är en manualiserad familjeterapi 
speciellt utformad för ungdomar som lider av depression. Terapiformen 
utformades under 2000-talet av Guy Diamond, Ph.D. i Philadelphia, USA. ABFT 
vilar på basen av Strukturell familjeterapi och Multidimensionell familjeterapi 
(MDFT). Man arbetar utifrån 5 behandlingsuppgifter: 1. Relationell 
omformulering. 2. Allians med ungdomen. 3. Allians med föräldrarna. 4. 
Återanknytning. 5. Utveckla och understödja kompetens. ABFT strävar efter att 
stärka familjens sammanhållning genom att förbättra dess organisation, 
affektreglering och problemlösningsförmåga, som sammantaget är tänkt som en 
buffert mot depression och suicidtankar (Diamond, G 2005 och 2010). 
Behandlingens huvudfokus är att problematiken, den individuella depressionen, 
omformuleras till anknytningsproblem (relationell omformulering) som också 
åtgärdas/repareras i familjebehandlingen. En avgörande del i ABFT är 
fördjupningen av affekter/känslor. Att väcka sårbara känslor och empati för allas 
perspektiv är det primära målet. Genom att terapeuten inriktar sig på att fördjupa 
affekterna i samtalen kommer ungdomens sårbarhet i dagen med målet att väcka 
föräldrarnas empati och omsorg (Diamond, GS, Siqueland,L, 1998). I den kliniska 
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verksamheten har det visat sig att just fördjupandet av affekterna har varit den 
största utmaningen för familjeterapeuter som tagit sig an ABFT.  Don Effron och 
Brent Bradley (2007) som visserligen inte är företrädare för ABFT men arbetar 
med Emotionsfokuserad terapi (EFT) har beskrivit dilemmat att arbeta med 
känslofokus för de systemiska familjeterapeuterna. De menar att svårigheterna, för 
många, handlar om tyngdpunkten på anknytningsteorin som nyckeln till 
förändring. De kommenterar även att användandet av känslor i terapin ofta är helt 
utanför kartan för lösningsfokuserade och narrativt terapeuter som är skolade 
med helt andra ”metoder” än de man använder i arbetet att fördjupa känslor.  
 
2.2  Anknytningsteori  och ABFT 
ABFT’s teori stämmer väl överens med anknytningsforskning, med teorierna 
kring människans intersubjektiva drivkrafter och med ”mötesögonblicken” som 
avgörande för förändringsarbetet (Stern, D.N, 2005 och Holmqvist, R, 2007). Det 
anknytningsteoretiska perspektivet innebär inte bara ett antagande om vad som är 
läkande i psykoterapi utan också att möjligheten att reparera ett otryggt 
anknytningsmönster alltid finns kvar. Ett av de viktigaste forskningsfynden kring 
anknytning har varit att det inte är vilka barndomserfarenheter föräldern har som 
är avgörande för barnets anknytningsmönster, utan hur föräldern förmår berätta 
sin historia; kort sagt hur föräldern mentaliserar kring sina egna erfarenheter. En 
möjlighet att bryta den onda cirkeln med överföring av otrygga 
anknytningsmönster tycks således vara att utveckla en förmåga att reflektera över 
sitt eget och andras inre mentala tillstånd. 
Denna teori ger stöd åt en terapimodell som ABFT, där man menar att familjens 
”anknytningshistoria” går att skriva om och därigenom reparera det 
anknytningsbrott man anser är upphovet till ungdomens depression. Det ABFT 
erbjuder är en möjlighet att via affekterna göra en relationell omformulering och 
reparera anknytningsbrottet tillsammans med anknytningspersonen/erna. 
Att i samtal fördjupa affekterna är som ovan beskrivits en central del i inom 
ABFT det finns gott stöd för det inom teori och forskning.  
 
2.3  Affektteori  
Affekter/känslor/emotioner anses av forskare och teoretiker ha stor betydelse för 
vår förmåga att komma i kontakt med oss själva och andra. Det finns omfattande 
forskningsstöd för att känslor har stor betydelse för effekten av psykoterapi. För 
att citera Diana Fosha ”Emotions are, par excellence, vehicles of change; when 
regulated and processed to completion, they can bring about healing and lasting 
transformations”. (s173. Fosha, D. 2010).  
Att utsätta sig för sina känslor är centralt i strävan efter att bli medveten om dem, 
särskilt de känslor man tidigare undvikit. Det finns stöd för att känslornas 
betydelse för förändring inte nödvändigtvis behöver vara en långdragen process, 
utan kan ske under en mycket begränsad tid, t.ex. i ett terapisamtal (Holmqvist, R. 
2007).  
 
Marianne Sonnby-Borgström (2012) beskriver anknytnings- och affektsystemet 
som två starka, biologiskt förberedda, system i samverkan. I dess samverkan 
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uppstår starka affektiva band till särskilda anknytningspersoner, såväl positiva 
anknytningsemotioner såsom kärlek och ömhet, som negativa såsom svartsjuka 
och rädsla kan härledas från dessa system. Detta kan antas vara grunden till de 
inre arbetsmodeller som utgör själva basen för relationellt samspel. 
Terapier som är emotions- och anknytningsbaserade syftar till att klienten ska 
förändras i riktning mot ett tryggare anknytningsmönster med bättre strategier att 
reglera sina emotioner och därmed kunna fungera bättre i relationer. 
Terapimetoder såsom den av Leslie Greenberg utformade Emotionsfokuserad 
psykoterapi (EFT) ser emotioner som bärare av viktig och användbar information. 
Där arbetar terapeuten aktivt med att fördjupa emotionerna i terapin. Man skiljer 
på funktionella känslor/emotioner och dysfunktionella känslor/emotioner. De 
funktionella känslorna är sunda i den rådande situationen, de ger information och 
kan hjälpa patienten att lösa aktuella problem. De dysfunktionella känslorna 
försätter snarare patienten i ett tillstånd av hjälplöshet och stödjer inte arbetet att 
finna lösningar. Det senare bör få mindre utrymme i en emotionsfokuserad terapi. 
 
Marianne Sonnby-Borgström (2012)  fastslår att ingen klar och samstämmig 
definition av begreppen affekter - emotioner - känsla finns. Olika forskare 
använder dem på olika sätt. Inom psykoanalytiska och neurovetenskapliga 
litteraturen föredras ofta ordet affekter medan den kognitiva vetenskapen håller 
sig till emotion.  
Marianne Sonnby-Borgström (2012) beskriver hur Silvan Tomkins, grundare av 
affektteorin, skiljer begreppen åt. Termen affekt använde Tomkins på rent 
biologiska tillstånd, sammanhängande med kroppsliga uttryck. Termen emotion 
som något som hör till individens biografi, som ett samspel mellan det biologiskt 
grundade affekter och erfarenheter. Termen känsla som den subjektiva 
upplevelsen i emotionen. Eftersom få strikt håller sig till Tomkins definitioner av 
termerna kommer de ej heller att användas på det sättet i föreliggande uppsats. 
Definitionerna bedöms dock ha sitt värde utifrån förståelsen av den hierarkiska 
ordningen som ibland används på begreppen.   
 
2.4  Om intersubjektivitet  och känslomässig kommunikation 

i  familjeterapi 
Daniel Hughes tar upp den unika känslomässiga kommunikationen i familjeterapi 
(Hughes, D 2009). Hughes menar att intersubjektiviteten där familjemedlemmar 
delar sina känslomässiga erfarenheter är kärnan i såväl framgångsrika relationer 
som i familjekommunikation. Alla familjemedlemmar är påverkade av varandras 
subjektiva erfarenheter. När man blir medveten om sina egna erfarenheter är man 
också öppen inför den andres. Intersubjektivitet enligt Hughes innehåller 3 
centrala komponenter: delad affekt, delad närvaro och delad intention. 
 
Vidare beskriver Hughes hur familjeterapeuten genom interventioner grundade på 
”PACE” (playfullness, acceptance, curiosity och empathy) arbetar för att skapa 
möjligheter där familjen känslomässigt ska kunna kommunicera med varandra och 
mötas på den intersubjektiva arenan. Terapeuten bör erbjuda ett lätt klimat, utan 
att för den skull skämta eller förminska allvaret, i utforskandet av familjens tema, 
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vilket ger hopp om en icke hotfull lösning (playfullness). En icke dömande 
position ger ett öppet klimat där utforskandet av alla individers erfarenheter får ta 
plats och alla känner sig säkra i att dela med sig (acceptance). Den icke-vetande 
positionen där inga förutfattade meningar om hur och vad familjemedlemmarna 
borde tänka eller känna, blir en förebild för familjemedlemmarna om hur de kan 
utforska sitt inre liv (curiosity). Den affektiva komponenten är empatin (empathy). 
Där terapeuten känslomässigt deltar i individernas erfarenheter som blir avtäckta. 
Genom terapeutens empati kan familjemedlemmarna ofta börja erfara empati för 
varandra och för sig själva. Genom detta aktiva arbete menar Hughes att 
terapeuten grundlägger för möten på den intersubjektiva nivån, ”stunder av 
absorbering och förvandling” (moments of absorption and transformation) som 
han grundar på Daniel Stern arbete med ”mötesögonblick – moments of 
meeting” (Stern 2005). Dessa ”stunder av absorbering” är intersubjektivitet i 
fulländning, menar Hughes. Han liknar ”stunder av absorbering” vid 
”mötesögonblick” mellan spädbarn och förälder men menar att den tidigare har 
ett större mått av ömsesidig komponent. Mötena aktiverar förtroende och tillit 
hos barnet som kan beskrivas som anknytningssäkerhet. Här kan föräldrar 
upptäcka sårbarheter och styrkor hos sitt barn och barnen kan i sin tur erfara 
föräldrars kärlek och omsorg som de tidigare inte varit medvetna om. Det är 
stunder som ingen går obemärkt ifrån varken terapeut eller familjemedlem menar 
Hughes 
 
 
3  Tidigare forskning 
Som redan beskrivits i inledningen är forskningen inom det familjeterapeutiska 
området mycket begränsad gällande terapeutens arbete med affekter. Sökningar 
efter artiklar och uppsatser i ämnet har gjorts i ett flertal databaser (såsom 
PsycInfo, SwePub och olika lärosätens databaser). Nedan kommer att redovisas 
de studier som hittats med kopplingen patientens affekter i terapin och 
terapeutens interventioner. Ingen studie har hittats där den undersökta 
terapimetoden varit familjeterapi. 
 
3.1  Empiriska vetenskapliga studier 
En metaanalys (Diener, MJ. Hilsenroth, MJ. Weinberger, J. 2007) har gjorts där 
man undersökt effekterna av affektfokus i psykodynamisk korttidsterapi. Man har 
efter en del rensning tittat på 13 publicerade artiklar där man undersökt effekter 
av psykodynamisk psykoterapi samt mätt terapeutens arbete med patientens 
emotionella upplevelser och uttryck. I den studien framkom, som förväntat, att 
arbete med affekter i terapin var positivt korrelerat till behandlingsutfall. De 
effektstorlekar man såg av arbetet med affekter motsvarade dem man sett av 
allians, vilket är en erkänt starkt bidragande faktor till utfall i psykoterapi. 
 
En Kanadensisk studie har gjorts där man undersökt relationen mellan patientens 
affektupplevelse och terapeutens intervention. Studien gjordes på 6 fall av 
Psykodynamisk korttidsterapi (Town, JM. Hardy,GE. McCullough, L & Stride, C. 
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2012). Studien visade att terapeutens intervention var orsak till en statistik 
signifikant skillnad i patientens omedelbara känsloupplevelse.  Högre grad av 
omedelbar affekt följde på interventioner som konfrontation, klargörande och 
stöd. Även relativt låg nivå av arousal i terapin har visat sig vara verkningsfull vad 
gäller symtomlindring. Här bör tilläggas att terapeutens interventioner, enligt en 
stor mängd studier, har visat sig stå för en relativt liten del av terapins slutliga 
resultat. I studien har dock framkommit att patientens affekt i terapin kunde 
påverka resultatet enbart om det var kopplat till terapeutens interventioner. De 
interventioner som i rapporten hade högsta effekt var de som konfronterade 
patientens inre känsloupplevelse som frågor av typen: ”Hur får det dig att känna 
dig?” Därefter kom interventioner som adresserade patientens försvar mot 
känslan t.ex. ”Det är ju en tanke men kan vi titta på hur det får dig att känna dig?” 
 
Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att i ovanstående studier har man tittat 
på psykodynamisk korttidsterapi, inte familjeterapi. Inför föreliggande 
uppsatsarbete har det inte gått att hitta någon forskning kring affektfokus och 
familjeterapi, följaktligen heller inget forskningsstöd för att affektfokus och ett 
gott behandlingsutfall korrelerar. Ett försiktigt antagande kan vara att nämnda 
forskningsresultatet också borde kunna ge en fingervisning om vad en liknande 
undersökning i det familjeterapeutiska fältet skulle kunna visa. Poängteras bör att 
affektfokuserade terapeutiska interventioner i individuell terapi ser annorlunda ut 
än i familjeterapi (se resultatdiskussion). 
 
Vad gäller forskning på ABFT som metod finns än så länge fem studier som visar 
på god effekt. En första pilotstudie 2000 talade för att ABFT var effektivt vad 
gällde reduktion av depression och suicidtankar. 2002 kom första Randomized 
Controlled Trial-studien (RCT) som visade att ABFT gav signifikant bättre 
resultat jämfört med väntelista vad gällande depressiva symptom. 2010 
publicerades en ny RCT-studie med suicidnära ungdomar. Kontrollgruppen fick 
”sedvanlig behandling”. Suicidtankar reducerades klart mer i ABFT- gruppen 
jämfört med kontrollgruppen (Diamond, G. 2010). Slutligen har psykolog Pravin 
Israel genomfört en kontrollerad studie i Norge där ABFT jämförs med sedvanlig 
BUP-behandling (Israel,P. Diamond,G. 2012).  Pravin Israel har i sin studie 
kommit fram till att ungdommarna som fick ABFT har signifikant bättre 
symtomreduktion jämfört med ungdomar i sedvandlig behandling, effektstorleken 
var 1.08. Vidare framkom i studien svårigheter och dilemman att implentera en ny 
metod på en befintlig klinik med befintlig personal. En svensk studie på ABFT 
planeras av proffessor Rolf Holmqvist vid Linköpings universitet. 
(Sammanställning av ABFTs forskning har till stor del hämtats från psykolog 
Staffan Lundbergs artikel om ABFT i Glimtar från forskningsfronten nr 32, 2011) 
 
 
3.2  Erfarenhetsbaserade studier 
Några erfarenhetsbaserade studier som tangerar uppsatsens ämne har inte hittats. 
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4  Frågeställningar 
Utifrån syftet att undersöka hur psykoterapeuter som följer ABFT-manualen kan 
arbeta med att fördjupa den emotionella nivån hos familjemedlemmarna 
formulerades följande frågeställningar:  
 

Vilka terapeutiska interventioner använder terapeuten för att fördjupa 
familjens känslor? Går det att urskilja samband mellan terapeutens 
interventioner och känslomässig fördjupning hos familjen, hur ser i så fall 
dessa samband ut? 

 
5  Metod 
Den ursprungliga frågeställningen, att undersöka vilken påverkan terapeutens 
interventioner hade på föräldrarnas känslomässiga nivå, fick i tidigt skede ändras. 
Föräldrarnas känslonivå gick inte att skattas, de tänkta skattningsformulären 
kunde inte användas, de bedömdes vara ett alltför trubbigt instrument. Utifrån 
detta fick såväl frågeställning som metod modifieras (se även under rubrik 8.1 
Metoddiskussion).   
 
5.1  Undersökningsdeltagare 
Undersökningen är en fallstudie på en hel filmad psykoterapi, totalt 18 sessioner. 
Familjen består av en ungdom och dennes föräldrar. Vid två av samtalen deltar ett 
syskon. Terapeuten är en erfaren familjeterapeut med bred klinisk erfarenhet. 
Terapeuten har deltagit i de inledande diskussionerna kring undersökningens 
upplägg. Terapin har spelats in i handledningssyfte inför en certifiering på 
metoden. Terapeuten har fått handledning efter varje session, vilket, så långt det 
är möjligt, säkerställer att terapeuten är manualtrogen (Diamond,G.M. 
Diamond,G.S. & Hogue,A. 2007). Vid de flesta samtal deltar ytterligare en terapeut 
som huvudsakligen sitter tyst under samtalen. 
 
5.2  Undersökningsmetod 
Undersökningen som har en induktiv ansats dvs. att eventuella slutsatser dras 
utifrån observationer, kan i första hand sägas vara en kvalitativ deskriptiv och 
explorativ studie, då den strävar efter att beskriva och fånga det komplexa arbete 
som sker i samspelet mellan familj och terapeut. Det handlar således om en 
fallstudie på en terapi med en terapeut och en familj, vilket gör resultaten icke 
generaliserbara.  
Undersökningens validitet, vad gäller om den mäter det den avser att mäta, 
bedöms som relativt god beträffande terapeutens interventioner. Denna del 
bedöms som lättare att mer objektivt se och plocka ut ur materialet. Vad gäller 
mätningen kring känslomässig fördjupning i de studerade episoderna bedöms dess 
validitet som lägre då det där lämnas större utrymme för undersökarens egna 
tolkningar och det är mer troligt att en annan undersökare skulle kunna finna 
andra resultat. Terapeutintervjun som gjordes efter att resultatdelen färdigställts 
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uppfattas ge viss legitimitet till resultaten då terapeuten i hög grad beskrev känna 
igen sig i bedömning och tolkningar.  
 
5.3  Datainsamlingsmetoder 
Undersökningens data består av en inspelad terapi från första till sista session. 
Korta episoder ur utvalda sessioner har studerats noggrant och utgör kärnan i 
studien (se mer detaljerad beskrivning av urval mm under rubrik 5.4 
Bearbetningsmetoder). Analysen har skett såväl genom observation av det filmade 
materialet som studerande av den transkriberade texten. 
 
5.4  Bearbetningsmetoder 
Efter att hela materialet på totalt 18 sessioner setts igenom har fem sessioner där 
enbart ungdomen deltar sorteras bort, utifrån denna undersöknings fokus på 
familjen.  
 
En form av bekvämlighetsurval gjordes på de resterande 13 sessionerna, där 
kriterierna var att terapeuten och familjen bedömdes vara aktiva samt en generell 
bedömning att själva sessionerna innehöll känslomässigt material. På detta sätt 
valdes sju sessioner ut. Dessa sessioner har granskats mer ingående.  
 
Ur ovanstående beskrivna sju sessioner har tio episoder valts ut. Episodernas 
urvalskriterier har fastställts till att det funnits någon form av känslomässigt 
material hos ungdom, syskon eller förälder. ”Någon form av känslomässigt 
material” har bestått av ett känsloladdat ämne, exempelvis samtal om upplevda 
hot och våldssituationer och/eller uppvisande av känslor, exempelvis att 
ungdomen gråter och/eller att en förälders röst är känslomässigt påverkad. 
Således har urvalet dels handlat om de faktiska samtalsämnena, dels om känslor 
som framträder i materialet. De flesta episoderna är ca 10 min, en är kortare, ca 5 
min och en längre, ca 13 min. De utvalda episoderna har genom detta urvalssätt 
enbart hämtats från terapimetodens uppgift 4, Återanknytning (se under rubrik 
2.1 ABFT). Vilket också har flest antal sessioner i terapin.  
 
En tematisk analys har gjorts på de tio episoderna. Dessa har transkriberats och 
studerats med ett första fokus på terapeutens agerande. Terapeutens agerande i de 
valda episoderna har studerats såväl verbalt (vad som faktiskt sägs, hur det sägs, 
röstläge osv) som fysiskt (terapeutens rörelser, gester osv). Detta har nedtecknats i 
tabellform, där kolumn 1 varit den sagda dialogen, kolumn 2 det som faktiskt 
händer och sker, rörelser osv. I kolumn 3 har nedtecknats en tolkning av vad som 
sker t.ex. om terapeuten bedöms förstärka känslomässigt material eller riktar 
familjemedlemmar till varandra. I kolumn 4 har redovisats om det framkommit 
någon känsla hos familjemedlemmarna. Vad som sker i episoden med ett 
relationellt och känslomässigt fokus t.ex. ett möte/samtal mellan förälder och 
ungdom.  
Terapeutens agerande har sedan kategoriserats där 15 olika interventioner med 
affektfokus har utkristalliserats. Efter detta har kategorisering skett av resultaten i 
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kolumn 4, vad som sker med relationellt och känslomässigt fokus. Vad som hänt i 
respektive episod har reducerats till 5 olika teman.  
 
När resultatdelen färdigställts har terapeuten intervjuats och lämnat sina 
reflektioner. Intervjun har inte bearbetats eller tolkats utan enbart använts i syfte 
att ge ytterligare en dimension på materialet från en i den studerade terapi, inte 
objektiv men väl initierad person. Intervjun redovisas under rubrik 8.2 
Resultatdiskussion.  
 
5.5  Genomförande 
Initialt sågs alla 18 terapisessioner igenom en gång. Strävan var att se dem i rätt 
ordning, men tillgång till det totala materialet erhölls först en bit fram i processen 
varför somliga sessioner kom att ses i efterhand. Tidigt stod det klart att någon 
affektskattning med formulär inte var möjlig (se under rubrik 5 Metod). När alla 
sessioner setts igenom och var och en fått en kortare kommentar om innehåll och 
vilka som deltog lades sessioner där enbart ungdomen deltog åt sidan utifrån 
denna undersöknings relationella och känslomässiga fokus på familjen. De för 
denna undersökning mest relevanta sessionerna lades in i dator och studerades 
upprepade gånger för att på detta sätt hitta sessioner som upplevdes ha ett 
generellt affektfokus och/eller att ett känslomässigt material kunde skönjas. Sju 
sessioner valdes ut och dessa sågs igenom flertal gånger. Kortare episoder valdes 
och klipptes ut ur grundmaterialet. Episoderna fick egna numreringar och lades in 
datorns projektbibliotek. Därefter kunde de studeras ruta för ruta, sekund för 
sekund, utifrån såväl verbal kommunikation som agerande. Många timmar 
användes för att titta på de korta episoderna gällande transkribering och 
nedtecknande av agerande, men också för att kunna göra tolkningar av materialet. 
Slutligen lades filmerna åt sidan för att helt fokusera på de nedtecknade tabellerna. 
Efter ett flertal genomgångar av materialet har olika grupper och teman som 
komprimerade meningsbärare framträtt. Terapeutens olika interventioner har 
systematiserats och fått rubriker. Vad som tolkats har skett med fokus på 
relationell och känslomässig fördjupning i respektive episod har genomgått 
samma behandling och rubriker på dessa teman har skapats.  
 
 
6  Forskningsetiska frågeställningar 
Det är alltid ett etiskt dilemma med filmade terapisessioner. Familjen har en 
beroendeställning till terapeuten och är i en utsatt position, de har inte full 
kontroll på vad de lämnar ut. Således har särskild hänsyn till deras samtycke tagits 
i denna forskning. Den aktuella familjen har efter information godkänt filmning 
av terapin samt att filmerna används i forskningssyfte. När forskningen 
påbörjades inhämtades ytterligare ett godkännande från den myndiga ungdomen 
att det inspelade materialet kunde användas i forskningssyfte. Familjen har inte 
haft information om att det är just undertecknad som forskar och vad 
frågeställning varit, utan har lämnat ett generellt godkännande om filmernas 
användande för forskning på terapimetoden. Familjens problematik har inte varit 
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forskningens fokus och den kommer inte att presenteras. Inte heller kommer 
några aspekter i deras livssituation, val eller beteenden att presenteras/granskas. 
Dock är det ändå känsligt att göra sig till tolkningsföreträdare för en individs 
känslor. Även terapeuten har i denna forskning en utsatt position. Både terapeut, 
ungdom och vid vissa tillfällen föräldrarna kommer i uppsatsen att presenteras i 
könsneutrala epitet (såsom ungdomen, psykoterapeuten, hen) för att ytterligare 
försvåra igenkänning. Terapeuten har varit delaktig i de inledande diskussionerna 
om forskningens upplägg och har godkänt detta. Terapeuten har intervjuats 
angående uppsatsens resultat samt läst och godkänt den färdigställda uppsatsen ur 
etisk synpunkt. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och det filmade 
materialet återlämnas till terapeuten vid uppsatsen färdigställande. Forskningen 
bedöms väl överensstämma med etiklagens syfte att skydda den enskilda 
människan och respekten för människovärdet. 
 
 
7  Resultat 
Undersökningens resultat redovisas i följande ordning:  
- En lista på de positiva interventioner med känslomässigt fokus som framkommit 
genom tematisk analys.  
- Fem huvudteman utifrån den tematiska analysen på vad som hänt med 
relationellt och känslomässigt fokus i de studerade episoderna.  
- Det enda tydliga samband som hittats mellan intervention-tema som bedöms 
fördjupa den känslomässiga nivån redovisas.  
- Exempel kring olika interventioners betydelse kopplat till temana.  
- Övriga resultat kopplat till interventionerna. 
- Negativa interventioner och samband mellan intervention-tema som inte 
bedöms fördjupa den känslomässiga nivån 
 
7.1  Interventioner med känslomässigt fokus 
Positiva interventioner som alla bedöms vara av betydelse för det känslomässiga 
materialet i episoderna samt ha syftet att fördjupa familjemedlemmarnas känslor:  
 

1. Föreslår känslomässigt laddat ämne – ex ”Berätta om din rädsla för X” 
 

2. Förstärker känslomässigt material, betonar svårigheter – ex ”X har det så 
svårt nu” 
 

3. Stöder den affektiva processen/uppmuntrar till fortsättning – ex ”Det är 
bra, ni är på rätt väg” 
 

4. Direkt känslofråga - ex ”Hur har det känts att lyssna på X?” 
 

5. Känslotolkning – ex ”Jag tycker det verkar som du är rätt förbannad” 
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6. Föreslår känslomässiga formuleringar – ex ger förslag på hur ungdomen 
kan uttrycka en känsla 

 
7. Uppmärksammar öppningar, fångar känslomaterial i berättelser – ex frågar 

hur berättelsen får personen att känna sig nu 
 

8. Gestaltande teknik kring känslotema – ex bygger skulptur med 
familjemedlemmar på känslomässigt tema/händelse 

 
9. Riktar familjemedlemmar fysiskt till varandra, flyttar runt dem i rummet – 

ex sätter en förälder och ungdom mitt emot varandra 
 

10. Riktar familjemedlemmar till varandra med känslomässigt fokus – ex 
”Berätta för pappa hur det får dig att känna…” eller ”Fråga hen hur det 
var för hen…” 

 
11. Uppmanar familjemedlemmar till kroppskontakt – ex ”kan du ta hens 

hand” 
 

12. Kroppshållning och gester - ex lutar sig fram, visar med händerna 
 

13. Fysisk kontakt terapeut, familjemedlem – ex sätter sig nära, lägger handen 
på en arm 
 

14. Röstläge – ex sänker rösten 
 

15. Taltempo, pauser – ex tystnar och låter känslan/orden sjunka in 
 

Interventionslistans punkter 1-7 har ett direkt känslomässigt fokus. Punkt 8-11 
innehåller mer direktiva interventioner avsedda att rikta familjemedlemmarna 
fysiskt och mentalt till varandra. Punkt 12-15 handlar om terapeutens 
förhållningssätt vad gäller röst och rörelse. 
 
7.2  Teman 
Fem komprimerade meningsbärare – utifrån vad som hänt i de studerade 
episoderna med fokus på känslomässig fördjupning: 
 
1. Möten I – känslomässiga möten där föräldrar och ungdom delar med sig av 
känslor, alternativt kommer i kontakt med egna känslor. Den känslomässiga nivån 
fördjupas. De känslomässiga mötena beskriver vad som sker i de episoder där 
förälder och ungdom möts när en eller båda parter är känslomässigt påverkad och 
samtidigt öppen inför den andre. När dessa möten uppstått har terapeuten 
vanligen riktat familjemedlemmarna till varandra med känslomässigt fokus 
(intervention nr 10), se även under rubrik 7.3. Det vanligaste känslomässiga mötet 
handlar om att ungdomen är ledsen, en förälder blir känslomässigt påverkad och 
visar sin omsorg. 
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2. Möten II - erfarenhetsmässiga möten där föräldrar och ungdom delar 
information och erfarenheter, utan direkt synbar känslomässig påverkan. Vid en 
episod har föräldrarna ombetts berätta om sina respektive liv som unga för 
ungdomen. Föräldrarnas berättelser har i stunden inte bedömts som 
känslomässigt laddade.  Ungdomen har inte varit känslomässigt påverkad men väl 
nyfiken och intresserad särskilt då nya, tidigare okända, berättelser kommit fram. 
Terapeuten har gjort försök till jämförelse men detta har i stunden inte fallit väl ut, 
ungdomen såväl som föräldrarna har värjt sig. Detta har bedömts landa i Tema 2, 
Erfarenhetsmässiga möten. 
 
3. Möten III - mixade möten – erfarenhetsmässiga och känslomässiga möten 
blandat. Ungdomen har under två sessioner med hjälp av ett syskon berättat om 
svåra barndomsupplevelser. Två episoder har valts ur dessa sessioner. Episoderna 
har tolkats som en mix av känslomässiga och erfarenhetsmässiga möten där 
föräldrarna varit anklagade för försummelser samtidigt som de fått del av 
ungdomens smärta. Föräldrarna har, särskilt genom syskonets berättelse, fått del 
av och inblick i deras barns upplevelser och erfarenheter. Det har varit 
känslomässiga möten där främst ungdomen varit ledsen och arg, men också 
möten där föräldrarna utan synlig eller hörbar känslomässig påverkan lyssnat och 
utan försvar kommenterat ungdomens allvarliga upplevelser, Tema nr 3, Mixade 
möten. 

 
4. Trygghet - där terapeutens interventioner inger trygghet i situationen och 
tolkas som alliansskapande, men inte leder till att några möten (Tema 1-3) uppstår. 
Detta tema är delvis svårt att urskilja från tema nr 5, Fortsatt arbete men har ändå 
valts att redovisas separat då särskilt Interventionerna nr 12-15 kan kopplas till 
just Tema 4, Trygghet utan att något klart samband kan redovisas. 

 
5. Fortsatt arbete – där terapeutens interventioner inte har någon annan 
uppenbar effekt än att det leder arbetet framåt, samtalet fortsätter. Se vidare under 
rubrik 7.6 Negativa interventioner. 
 
7.3  Samband intervention nr 10 och Tema 1 
Den intervention som bedöms ge direkt effekt är nr 10, Riktar familjemedlemmar 
till varandra med känslomässigt fokus. Här syns ett samband mellan tema och 
intervention tydligare än vid andra interventioner. Interventionerna är ofta i 
stunden riktad till en familjemedlem men med ett relationellt fokus exempelvis 
”Berätta nu för mamma” eller ”Beskriv vad du ser i hens ansikte”. Att rikta 
familjemedlemmarna till varandra ter sig, i denna familj, som den på kort sikt 
kraftfullaste interventionen. Det är då en fördjupning av den känslomässiga nivån 
sker och de mest laddade mötena tillkommer. Det har i materialet varit tydligt att 
föräldrarna då får svårt att värja sig emot sitt barns smärta, känslomässiga möten 
uppstår. Exempel på det är när en förälder ska beskriva vad han eller hon ser för 
känslor hos ungdomen, då höjs den affektiva nivån direkt (ungdomen blir ledsen 
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och börjar gråta) och förälderns röst blir påverkad ett Känslomässigt möte enligt 
Tema 1 uppstår. Andra exempel är när ungdomen berättar om sina känslor 
alternativt enbart sina dilemman för en förälder och förälderns empati väcks. 
Påfallande ofta frågar föräldern vad de kan göra eller beskriver sin maktlöshet och 
sorg över att inte veta vad de ska göra. Genom att höra, påtagligt se och 
därigenom känna ungdomens smärta bedöms föräldrarna komma i kontakt med 
sin omsorg och sin önskan att vara sitt barn till hjälp. Detta samband är det 
tydligaste, mellan de andra interventionerna och teman är eventuella samband inte 
lika uppenbara utan mer komplexa och sammanblandade. Det finns tillfällen när 
intervention nr 10 inte direkt når önskat resultat och terapeuten får arbeta med att 
förtydliga alternativt komplettera med flera interventioner. Sambandet är dock 
tydligt när familjen ”förstår och utför” interventionen enligt terapeutens intention. 
 
7.4  Interventioner kopplat ti l l  teman utan tydliga samband 
Intervention nr 13 och 6, Sitta nära och Föreslå känslomässiga 
formuleringar 
Att sätta sig nära kan vara trygghetsskapande (Tema nr 4) men kan också innebära 
en press. Terapeuten kan ibland sitta nära en förälder eller ungdomen och sufflera 
vad vederbörande ”bör” uttrycka (Intervention nr 6). Ett sätt att ”kvalificerat gissa 
sig till” en relevant känsla och jobba för att den blir uttryckt. En bedömning av 
den interventionen är att den inte alltid upplevs som positiv i stunden, t.ex. när en 
förälder blir uppmanad att berätta för ungdomen om en svår tid i sitt liv, som 
också drabbat ungdomen. Terapeuten sitter nära föräldern som försöker berätta 
men slutligen uttrycker, starkt känslomässigt påverkad, att hen inte klarar det. 
Troligen upplevde föräldern både terapeuten och situationen som mycket 
pressande. När föräldern inte klarade uppgiften lämnade terapeuten över till 
ungdomen. Ungdomen upplevde troligen den pressade föräldern som tryggad i 
terapeutens närhet, tvekade men konfronterade till slut föräldern. Ett möte kring 
den svåra perioden kom till stånd, Tema 3, mixade möten. Trots att föräldern inte 
klarade att genomföra ”uppgiften” fördjupades den känslomässiga nivån. 
 
Terapeuten har också i andra episoder riktat ungdomen mot en förälder och 
”sufflerat en förstärkt version” av en upplevd känsla, t.ex. upplevd press från 
föräldrarna. På detta sätt har terapeuten förstärkt det känslomässiga materialet och 
förmått ungdomen att beskriva det för föräldrarna. Föräldrarna har då reagerat 
känslomässigt med påverkad röst och uttalad omsorg om ungdomen. Detta har 
dock skett inom ramen för intervention nr 10 Riktar familjemedlemmar till 
varandra med känslomässigt fokus, som haft det tydligaste sambandet med Tema 
1, Känslomässigt möte. Varför det är svårt att dra för långtgående slutsatser på 
just interventionernas, ”Sitta nära” och ”Föreslå känslomässiga formuleringar”, 
enskilda påverkan på det känslomässiga materialet.  
 
Intervention nr 2, Förstärka känslomässigt material, betona svårigheter 
Att förstärka och betona svårigheter är en i denna terapi vanlig intervention. 
Terapeuten förstärker ofta en känslomässig beskrivning såsom ”Det måste inte 



  
15 

(23) 
 

 

bara ha varit svårt, det måste ha varit oerhört svårt”. Detta bedöms som ett sätt 
att visa medkänsla men också att fördjupa det känslomässiga materialet. Syftet 
med att på detta sätt betona svårigheterna bedöms som en väg till att få familjen 
att komma i kontakt med smärtsamma upplevelser/känslor: som ungdom för att 
inte bagatellisera den och som förälder för att väcka omsorg. Exempel på detta är 
när terapeuten förstärker hur svårt ungdomen haft det och betonar samtidigt det 
stora avståndet mellan ungdomen och föräldern. Ungdomen gråter, föräldern blir 
påverkad på rösten och uttrycker hur hen önskat och ibland frågat om hen får 
komma nära och trösta men känt sig avvisad. Flera interventioner användes i 
denna episod, varför något entydigt samband mellan just intervention nr 2, 
Förstärka känslomässigt material och Tema nr 1, Känslomässigt möte inte kan 
dras men interventionens bedöms ha betydelse som en tydlig ”medspelare” för att 
fördjupa det känslomässiga materialet. 
 
Interventioner nr 12 – 15, Terapeutens förhållningssätt vad gäller röst och 
rörelse 
Interventioner som när terapeuten sänker röstläget, lutar sig fram eller sätter sig 
nära en familjemedlem bedöms ha till syfte att skapa trygghet och i någon mån 
allians, Tema 4. Det visar också på intoning i situationen och speglar visat intresse. 
Terapeuten gör detta ofta i samtalen, vilket bedöms som ett tydligt sätt att 
markera ”nu är vi rätt ute” vad gäller ämnet och ”jag är med er, beredd på att 
lyssna”. Detta gäller även för interventionerna som handlar om markering med 
kroppsspråk. När terapeuten exempelvis lutar sig fram, görs det ofta i 
kombination med ett aktivt deltagande i samtalet. När terapeuten lyckats med att 
få familjemedlemmar att prata med varandra lutar hen sig tillbaka och lyssnar. 
Från den tillbakalutade positionen kan terapeuten emellanåt komma med 
stickrepliker och/eller återföra till önskat fokus. 
I samma kategori som röstläge befinner sig terapeutens sätt att i vissa situationer 
ändra taltempo. När någon familjemedlem kommit en känsla på spåren och/eller 
uttryckt den avvaktar ofta terapeuten. Detta bedöms som ett sätt att låta känslan 
sjunka in och få ta plats i tystnaden. Känslan kan fortplanta sig till övriga 
familjemedlemmar, t.ex. från ungdom till förälder och på detta sätt få tid och 
utrymme. Många av dessa interventioner sker troligen helt utifrån intuition och 
spelar sin största roll som lagspelare i sammanhanget. Något klart samband med 
tema kan inte göras. 
 
7.5  Övrigt om interventioner 
En intervention kommer sällan ensam 
De flesta interventionerna används och arbetar sida vid sida, terapeuten använder 
sig av flera interventioner samtidigt. Det är komplicerat att bryta ur en enskild 
intervention och se samband, vilket här illustreras i en kort sekvens på ca 2 
minuter där 6 interventioner samverkar (interventionens nummer inom parantes 
och terapeutens förkortade dialog kursiv och inom citattecken):  
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”Nu ska vi göra ett experiment här…”. Drar sin stol nära ungdomen 
(13), lutar sig fram (12). Riktar familjemedlemmarna fysiskt till 
varandra (9) ”Nu får du vrida din stol…”. Föreslår känslomässig 
formulering (6) och sänker röstläget (14) ”Pappa, pappa jag vet att du 
ger mig en massa tips och så… men pappa jag orkar ingenting”… Riktar 
familjemedlemmar till varandra med känslomässigt fokus (10) ”Kan 
du säga det och titta på honom.”  
 

Hela episoden mynnar ut i att ungdom och förälder pratar om den press 
ungdomen känner från föräldrarna att snabbt bli frisk och komma igång i 
sysselsättning, samt vad ungdomen önskar från föräldrarna för att inte känna 
ytterligare negativ stress. Familjemedlemmarna möts och delar känslomässiga 
erfarenheter, Tema 1, Känslomässigt möte. 
 
Frekvensen av de olika interventionerna 
Som tidigare nämnts är att förstärka känslomässigt material, betona svårigheterna 
en mycket vanlig intervention i de studerade episoderna. Det har också tydligt 
framträtt ur materialet att interventionen att rikta familjemedlemmarna till 
varandra med affektfokus ökar markant i de senare sessionerna i terapin. Se vidare 
om detta under resultatdiskussion. 
 
7.6  Negativa interventioner 
Ur materialet har också utkristalliserats ett antal interventioner som inte bedöms 
ha fördjupat känslomaterialet, de kallas här för negativa interventioner. Tvärtom 
har de bedömts att avstanna eller förlänga en eventuell process mot ett djupare 
känsloläge och/eller ett känslomässigt möte. Utifrån det redan redovisade urvalet 
(episoder med ett fokus på känslomässigt ämne eller uppvisande av känslor) är 
dessa negativa interventioner få i de studerade episoderna, men de förtjänar ändå 
att uppmärksammas. 
 
Negativa interventioner – ”oavsiktliga” som bedöms inte utveckla/fördjupa 
affekterna:  
 

1. ”Går på” innehåll istället för känslomaterial – ex ”vad hände sen?” 
2. Har fel tempo – ex forcerar förbi känslomaterial 
3. Fortsätter prata/fråga när känslor väckts 
4. Missar känslofrågor – ex frågar hur någon tänker istället för känner 

 
En av de vanligaste av de i materialet få negativa interventionerna är när 
terapeuten ”går på innehåll” (nr 1 av de negativa interventionerna) och frågar 
vidare om fakta kring händelser istället för upplevelser och känslor. En annan är 
när terapeuten frågar hur någon tänker alternativt vill göra (nr 4 av de negativa 
interventionerna) inför ett skeende istället för hur han eller hon känner/upplever.  
En av föräldrarna har lätt för att prata länge och omfångsrikt om 
innehåll/handlingar. I episoder tidigare i terapin uppfattas terapeuten ofta gå med 
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föräldern i samtalet. Terapeuten följer föräldern i att samtala om innehåll och tar 
sig inte an berättelsen med ett känslofokus.  
Tema nr 5, Fortsatt arbete, är det vanliga ”resultatet” i de episoder där negativa 
interventioner hittats. De inpass som terapeuten gör uppfattas inte ha någon 
annan uppenbar effekt än att arbetet fortskrider. Episoderna kan också, på längre 
sikt, landa i Tema nr 2, Erfarenhetsmässigt möte, exempelvis när terapeuten frågar 
mer om innehåll kan den fortsatta berättelsen mynna ut i ett erfarenhetsmässigt 
möte. I episoder från senare delen av terapin uppfattas terapeuten vara snabbare 
på att avbryta/skifta fokus när detta sker. Det är också här den effektivaste 
positiva interventionen kommer in då terapeuten ber föräldern vända sig mot 
ungdomen och beskriva känslor hos sig själv eller sitt barn. Den utvecklingen 
innebär fler Teman nr 1, Känslomässiga möten.  
 
 
8  Diskussion 
8.1  Metoddiskussion 
Det visade sig tidigt i arbetet att de affektskattningsinstrument som ursprungligen 
var tänkta att användas inte fungerat i undersökningen. Det har, av flera skäl, varit 
omöjligt att skatta familjens känslor. Att skatta känslor från inspelat material har 
bedömts som alltför godtyckligt, själva inspelningen i sig gör att många kvaliteter 
går förlorade. Dessutom har den aktuella familjens känsloregister bedömts som 
relativt nedtonat. Det mest relevanta användningsområde för 
skattningsinstrumenten är troligen för den aktiva terapeuten. Då skulle 
affektskattningen troligen bli mer korrekt och den intressanta kopplingen mellan 
terapeutiska interventioner och familjemedlemmarnas affekter skulle kunna göras 
på ett mer tillförlitligt sätt. Utifrån detta modifierades både metoden och den 
ursprungliga frågeställning som var inriktad på arbetet med föräldrarnas känslor 
till ett mer generellt fokus på arbetet med familjens känslor.  
Förutom rena metodsvårigheter med skattningsskalor framkom också ett mer 
generellt problem att bryta ur just arbetet med föräldrarnas känslor ur 
familjesystemet. Själva familjeterapin handlar om att familjemedlemmarna 
gemensamt skall röra sig i det intersubjektiva fältet - där kan man svårligen urskilja 
enbart en länk.  Det är heller inte ett mål i sig, enligt ABFT metoden, att arbeta 
med föräldrarnas egna känslor och anknytningsmönster, föräldrarnas känslor skall 
väckas för att skapa omsorg för sitt barn.  
 
Den tematisk analys som gjordes av terapeutens interventioner och vad som sker 
med fokus på känslomässig fördjupning efter terapeutens interventioner innebär 
att forskningens syfte; att undersöka hur en ABFT terapeut kan arbeta med att 
fördjupa den känslomässiga nivån hos familjen, trots metodproblemen, bedöms 
kunna uppfyllas.  
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8.2  Resultatdiskussion 
Betonas bör att studien ger utrymme för många tolkningar. En annan person 
kunde ha valt ut andra episoder, tolkat teman och kategoriserat interventioner på 
ett annat sätt, resultatet kunde då ha kommit att se annorlunda ut.  
 
Den ”effektivaste interventionen” och resultatet 
Man kan anta att det mesta som görs i terapin leder fram till att föräldrarna får en 
större förmåga att känna med sitt barn. Att ungdomen kan känna stöd och 
förståelse från sina föräldrar och i viss mån kan förstå föräldrarnas 
tillkortakommanden. Samt att ungdomen även får större insikt i sina egna 
dilemman. Utan att dra alltför långtgående slutsatser ur materialet kan Tema nr 1 
”Känslomässiga möten” kopplas till Sterns teori om hur förändring sker i 
psykoterapi. ”Man kan inte förändras utan att ändra det verksamma förflutna” (s 
225, Stern, 2005). Genom nya erfarenheter, ”mötesögonblick”, skrivs ett nytt 
gemensamt förflutet ovanpå det gamla – ny relationell historia skrivs. En skillnad 
här är att den nya relationella historien skrivs direkt i nuet tillsammans med 
anknytningspersonerna inte med en psykoterapeut, även om terapeuten är en aktiv 
deltagare.  
 
Som tidigare sagts är de flesta interventionerna inte enbart riktade till en part. Den 
intervention som tolkats som mest verkningsfull för att fördjupa det 
känslomässiga klimatet har varit den som riktar familjemedlemmarna till varandra 
med ett känslomässigt fokus. Föräldrarnas känslor har varit direkt kopplade till 
ungdomens och har i denna terapi sällan om någonsin stått för sig själv. På det 
viset kan svaret på uppsatsens frågeställning vara: att rikta familjemedlemmarna 
till varandra är den intervention som väcker mest känslor i familjen. Här 
framträder den i familjeterapi unika möjligheten att i rummet använda relationen 
till de övriga familjemedlemmarna för att fördjupa känslomaterialet. På det sättet 
förstärker familjemedlemmarnas relationella bindningar terapeutens 
affektfokuserade interventioner. Precis som Daniel Hughes (2009) beskriver 
skiljer sig arbetet med känslor i familjeterapin åt från andra terapiformer på en 
avgörande punkt - själva objektet för känslorna är närvarande. Att som terapeut 
aktivt arbeta för känslomässig kommunikation i familjeterapin är att underlätta för 
att intersubjektiva möten kommer till och framstår som ett sätt att effektivisera 
terapin. 
 
Helhet, sammanhang och detaljer 
Det tolkade resultatet av de olika interventionerna handlar också om 
sammanhanget. Som visats i resultatet samverkar många interventioner samtidigt. 
Svårigheter uppstår i försök att bryta ur interventioner ur sammanhanget som är 
avhängigt såväl allians, relation till alla familjemedlemmar som slutresultat. Ingen 
av de uppmärksammade interventionerna kan stå helt ensam, de är tagna ur en 
betydligt större och mer komplex kontext. Som exempel kan nämnas att 
alliansforskning i familjeterapi har visat att desto bättre allians terapeuten har med 
alla enskilda familjemedlemmar desto större är familjens engagemang och trygghet 
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i den terapeutiska processen, även kommunikationen mellan familjemedlemmarna 
förbättras (Friedlander, Bernardi & Lee, 2010).  
 
Det har bedömts som viktigt för helheten att se terapin från början till slut. Hade 
tolkningarna framträtt på ett annat sätt om episoderna varit mer fristående från 
helheten eller om de studerade episoderna i undersökningen helt var ryckta ur sitt 
sammanhang? Den undersökta terapin var framgångsrik, d.v.s. hade god effekt för 
ungdomens symtom. Hade tolkningarna av materialet sett annorlunda ut om 
resultatet varit ett annat? Som det nu är har tolkningarna i undersökningen gjorts 
mot fonden av en framgångsrik terapi.  
 
Det faktum att terapeuten längre fram i terapin betydligt mer frekvent riktar 
familjemedlemmarna till varandra kan ha flera orsaker. Handlar det om en tydlig 
medveten inriktning där eventuell handledning spelat roll eller är det så att 
familjen längre fram i terapin förstått vad ”det hela går ut på” vad som förväntas 
av dem och snabbare skrider till handling. Det kan också vara så att det handlar 
om en naturlig intoning av familjen – mer följsamhet och inriktning på 
alliansskapande innan man lärt känna varandra. Kanske känner terapeuten, mot 
senare delen av terapin, att alliansen till föräldrarna håller för att vara mer 
konfrontativ och inte vara lika följsam. I intervjun med terapeuten bekräftas både 
tesen om handledning och alliansskapande som orsak till den ökande frekvensen 
av interventionen att rikta familjemedlemmar till varandra. 
 
I den studerade terapin är en vanlig intervention att betona svårigheter. Detta är 
en skillnad från ett mer salutogent förhållningssätt vanlig i familjeterapi där man 
arbetar med exempelvis positiva omformuleringar. Kanske är betoningen och 
förstärkandet av svårigheter särskilt nödvändiga när en familj befinner sig längre 
ifrån det känslomässiga materialet.  
 
Att interventionen ”föreslå ett affektladdat ämne” sällan (om någonsin) 
förekommer själv utan hela tiden följs upp av andra interventioner tolkas handla 
om att familjens generella startsträcka till känsloladdat material upplevs som 
relativt lång. Kanske är det så att just dessa familjemedlemmar i just denna kontext 
behöver extra mycket hjälp att komma vidare med känslomässigt material.  
 
Familjens relativt långa startsträcka till känslor kan ur undersökningens perspektiv 
ses positivt. Detta har troligen inneburit att terapeuten fick arbeta desto hårdare 
med de känslofokuserade interventionerna, använda fler interventioner samtidigt 
och vara mer konfrontativ. Genom dessa mer ”offensiva” interventioner har, med 
största sannolikhet, terapeutens arbete framträtt i forskningen på ett tydligare sätt. 
 
Intervju med terapeuten 
När uppsatsen var så gott som färdigställd har terapeuten fått läsa den. Därefter 
har en ostrukturerad intervju gjorts för att inhämta terapeutens kommentarer och 
reflektioner med fokus på uppsatsens resultat.  
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Terapeuten konstaterar inledningsvis att det är en besvikelse att man inte ser så 
mycket känslor i studien. Samtidigt som hen bekräftar att föräldrarna var 
känslomässigt återhållna, särskilt en av dem. Terapeuten menar att den intressanta 
frågan är ”hur hänger föräldrarnas känslomässiga återhållsamhet ihop med 
depressionen?”. Föräldrarna var angelägna och tacksamma inför terapin, de hade 
inget generellt motstånd mot att ta del i ungdomens behandling, tvärtom.  
 
Terapeuten beskriver att handledaren ofta pressade på arbetet med att fördjupa 
känslorna. Terapeuten upplevde det som en delikat balansgång mellan att hålla 
och bygga upp alliansen till föräldrarna och samtidigt vara mer konfrontativ med 
känslofokus. Terapeuten ”kände starkt vad de här föräldrarna satt med”. Den 
balansen och avvägningen kändes tydligt i rummet med familjen men fick troligen 
svårt att ”slå igenom” i det filmade materialet.  
Själva det terapeutiska arbetet upplevdes initialt gå trögt. För att få fatt i händelser 
från historien bjöds ett syskon in. Detta upplevdes ge en skjuts i arbetet, mer 
material/händelser kom in i terapin. Det fortsatta arbetet handlade då om att 
utveckla känslor kring dessa händelser.  
Vad gäller studiens resultat och ”den effektivaste interventionen” att koppla 
familjemedlemmar till varandra menar terapeuten att det stämmer med hens 
uppfattning av terapin. Terapeutens uppfattning är att drama och iscensättning är 
betydligt effektivare än enbart berättelse. Vidare menar terapeuten att resultaten 
dessutom är ”helt i linje med modellen” ABFT. Det är genom ungdomens känslor 
som omsorg ska väckas hos föräldrarna så att återanknytning blir möjlig. Man 
arbetar indirekt med föräldrarnas känslor. Det är inget mål i sig att föräldrarna ska 
visa känslor, målet är att de ska utveckla sin omsorg.  
Vad gäller de ”negativa interventioner” som framkommit i materialet säger 
terapeuten att det stämmer med hens bild. ”Det är klart att man missar, det gör 
man alltid”. Initialt fick terapeuten höra i handledning att hen ”gick på innehåll” 
(som en av de ”negativa interventionerna”) istället för att fördjupa känslorna. 
Terapeuten säger att det såklart ibland handlar om slarv men ibland om en 
värdering, ett aktivt ställningstagande – ”här bygger jag allians”. Alla terapier 
innehåller ”långa transportsträckor” även om man ofta har en ambition att 
förkorta. Terapeuten är generellt nöjd över studiens resultat att terapin hade ett 
större känslofokus i de senare sessionerna och inte ”planade ut” mot slutet vilket 
hen menar är det vanliga i längre terapier.  
 
Familjeterapeutiska interventioner med känslofokus 
Alla terapeutiska interventioner kan sägas i någon mån vara affektfokuserade då 
de alla strävar efter att påverka patientens känsloliv. I individuell terapi sker en 
stor del av det känslomässiga arbetet direkt mellan psykoterapeut och patient. I 
familjeterapi är terapeutens uppgift mer inriktad på att få familjen att 
kommunicera med varandra. Psykoterapeutens interventioner i familjeterapi skiljer 
sig därmed åt. Många känslofokuserade interventioner av mer individuell karaktär 
kan användas i familjeterapi men då ofta med tillägget att koppla det till 
närvarande familjemedlemmar.  
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Nedan redovisas ett antal interventioner specifika för familjeterapi. Listan gör inte 
på något sätt anspråk på att vara komplett. 
 
Terapeutiska interventioner med känslofokus specifika för familjeterapi: 
 

• Riktar familjemedlemmarna med känslomässigt fokus ”Berätta för 
mamma om hur du känner inför…” eller ”berätta vad du ser för känslor 
hos henne/honom nu…” 
 

• Riktar familjemedlemmar fysiskt till varandra, flyttar runt dem i rummet – 
ex sätter mamma och ungdom mitt emot varandra 

 
• Gestaltande teknik kring känslotema – ex bygger skulptur med 

familjemedlemmar på känslomässigt tema/händelse 
 

• Uppmanar familjemedlemmar till kroppskontakt 
 

• Till synes ej affektivt laddade ämnen som syftar till att öka förståelse och 
utbyte mellan familjemedlemmar 

 
Slutligen 
Känslornas betydelse för förändring är numera oomtvistad. Relativt korta 
ögonblick av exponering inför känslor anses vara betydande. Det finns 
forskningsstöd för att terapeutens interventioner med känslofokus kan förbättra 
terapins effekter. Att mentalisera och uppleva möten på intersubjektiv nivå anses 
vara avgörande för våra relationer och enligt forskning också avgörande för 
förändring. Att göra allt detta samtidigt och tillsammans med de 
anknytningspersoner som det gäller är ABFT’s styrka och har en stor del i det 
som är verksamt i terapimodellen.  
 
Denna undersökning har forskningsstöd såväl vad gäller affekter, intersubjektivitet 
såsom anknytning. Samt visar på vikten av att i familjeterapin koppla 
familjemedlemmar till varandra för att frammana förändring i relationer och 
känsloliv.  
 
8.3  Förslag ti l l  fortsatt  forskning 
Generellt efterlyses mer forskning kring familjeterapi och affektfokus. Uppsatsen 
väcker nyfikenhet kring hur familjeterapeuter kan underlätta och utveckla det 
känslomässiga arbetet och då specifikt med att rikta och koppla 
familjemedlemmarna till varandra. Ett annat forskningsuppslag kan vara att 
specialstudera ett antal terapier enligt ABFT´s metod, men då enbart fokusera på 
uppgift 3 (samgående med föräldrarna). För att där se hur man specifikt kan 
arbeta med föräldrarnas känslor.  
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