
  
 
 

 

S:t Lukas utbildningsinstitut  

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp 

Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp 

Vårterminen 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutintervention och känslouttryck hos en ungdom i 

anknytningsbaserad familjeterapi – en fallstudie 

 

Therapist intervention and emotional expression of an 

adolescent in attachment-based family therapy – a case 

study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  

Annika Lindgren 



 
 

 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning........................................................................................... 1 

2 Teoretisk bakgrund .......................................................................... 1 

2.1 Känslor ............................................................................................................... 1 

2.2 Interventioner i affektfokuserad psykoterapi ................................................ 3 

2.3 Anknytningsbaserad familjeterapi ................................................................... 4 

3 Tidigare forskning ............................................................................ 6 

3.1 ABFT – utfall och verksamma faktorer ......................................................... 6 

3.2 Känslor i terapi, interventioner och allians i familjeterapi .......................... 7 

4 Frågeställningar ................................................................................ 9 

5 Metod ................................................................................................ 9 

5.1 Undersökningsdeltagare ................................................................................... 9 

5.2 Undersökningsmetod ....................................................................................... 9 

5.3 Datainsamlingsmetoder .................................................................................... 9 

5.4 Bearbetningsmetoder ...................................................................................... 10 

6 Forskningsetiska frågeställningar .................................................. 12 

7 Resultat ........................................................................................... 12 

7.1 Känslor som berörs och uttrycks .................................................................. 12 

7.2 Terapeutinterventioner ................................................................................... 14 

7.3 Process timme för timme ............................................................................... 16 

8 Diskussion ...................................................................................... 20 

8.1 Metoddiskussion.............................................................................................. 20 

8.2 Resultatdiskussion ........................................................................................... 21 

8.3 Förslag till fortsatt forskning ......................................................................... 25 

Referensförteckning ........................................................................................................ 26 

 
Bilagor: 

1. Affektlista 

2. Arousal Scale 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

Inledning: Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) syftar till att stärka 

relationen mellan ungdomar och föräldrar genom att bearbeta ungdomens känslor 

kopplade till anknytningsbrott i relationen. Denna studie fokuserar på det 

terapeutiska arbetet med känslor.  

Frågeställning: Vilka terapeutinterventioner kan man urskilja som bidrar till att 

ungdomar uttrycker känslor i ABFT?   

Metod: I denna kvalitativa fallstudie har ett urval sessioner av en videofilmad 

ABFT observerats och analyserats med avseende på hur ungdomens 

känslomässiga nivå förändras och vilka terapeutinterventioner som föregår 

förändringen.  

Resultat: Då terapeuten frågar eller uppmanar ungdomen att berätta om 

förberedda sårbara teman för föräldrar och samtidigt uppmanar föräldrarna att 

fråga och spegla empatiskt, stiger den känslomässiga nivån förutsatt att 

uppmaningarna är kopplade till ungdomens mer eller mindre implicita känslor. 

Känslor uttrycks i lägre grad vid individuella samtal med ungdomen. 

Diskussion: De enskilda interventionerna uppfattades inte vara det viktigaste för 

arbetet med fördjupning av känslor i denna terapi. Snarare var det att skapa ett 

gemensamt mål för arbete kring de känsloladdade teman som formulerats i terapin 

vilket är i linje med terapins intentioner. Studiens resultat kan sägas understryka 

vikten av väl genomarbetade allianssamtal med såväl ungdom som föräldrar för att 

möjliggöra känslomässiga uttryck hos ungdomen tillsammans med föräldrar.  

Nyckelord: fallstudie, anknytningsbaserad familjeterapi, känslor, affekter, 

emotioner, terapeutinterventioner  

 

Abstract  

Introduction: The goal of Attachment-based family therapy (ABFT) is to create a 

stronger attachment between adolescents and their parents through youth 

disclosure of emotions related to attachment failures. The focus of this study is on 

the therapeutic work with emotions. 

Research question: Which therapist interventions contribute to the emotional 

expression of the adolescent in ABFT? 

Method: In this qualitative case-study a number of videotaped sessions of an 

ABFT have been observed and analyzed in order to determine which therapist 

interventions precede emotional arousal. 

Results: When the therapist asks or encourages the adolescent disclosure of the 

well prepared core conflict themes, and at the same time supports the parents in 

empathic responses and questions, it is possible to see an increase in youth 

emotional arousal as long as the interventions involves the adolescents more or 

less implicit emotions. There was almost no emotional arousal in the sessions 

where the adolescent was alone without parents. 

Discussion: Most important for an increase in emotional arousal was not single 

therapist interventions, but instead the collaborative work with the family to 



 
 

 
 

 

create a shared goal for the therapy centered on the emotionally loaded core 

conflicts. The results seem to underline the importance of thoroughly worked 

throw alliance sessions with both parents and adolescent. 

 

Keywords: case study, attachment-based family therapy, therapist interventions, 

emotions, affects 
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1 Inledning  

Depression är en av de vanligaste orsakerna till att ungdomar söker psykiatrisk 
behandling.  Depression kan bidra till en avsevärd försämring i funktionsnivån. 
Socialstyrelsen (2010) betonar i sina riktlinjer risken för successiv försämring och 
självmordshandlingar över tid. De rekommenderar därför behandling för att 
ungdomen skall återfå normal funktionsnivå. Det råder dock brist på 
psykoterapeutiska metoder med bevisad god långtidseffekt för behandling av 
depression och suicidalitet hos ungdomar (Diamond, Brendali, Diamond, 
Siqueland & Isaacs, 2002). Kliniker och forskare arbetar med att utveckla nya 
metoder. Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) är en halvstrukurerad 
manualiserad metod som bygger på forskning kring utvecklingspsykologi och 
riskfaktorer för depression och suicidtankar hos ungdomar (Diamond, 
Wintersteen, Brown, Diamond, Gallop, Shelef & Levy, 2010). Behandlingen syftar 
till att minska riskfaktorer genom att stärka anknytningen mellan föräldrar och 
ungdom. Arbete med att implementera metoden och söka evidens för dess effekt 
pågår i USA, men även i andra delar av världen såsom Norge och Sverige. 
Forskning visar så här långt positiva resultat för behandling av ungdomar med 
depression och suicidproblematik (Diamond et al 2010; Israel & Diamond, 2013) 
 
I ABFT fokuseras ungdomens inre upplevelse och delande av den. Betoningen 
ligger på affekter och anknytning, och samverkan mellan dessa två biologiskt 
grundade behovssystem. Diamond & Siqueland (1998) menar att det 
systemteoretiska fältet tidigare inte varit särskilt intresserat av teorier och 
interventioner kring mänskliga behov och drivkrafter såsom känslor. Affekternas 
betydelse som drivkraft i människors liv och i psykoterapi har emellertid studerats 
i stor omfattning. Psykoterapeutiska metoder som arbetar med att fördjupa 
känslor tillsammans med terapeuten har visat sig vara effektiva i behandlingar och 
känslomässiga upplevelser är centrala i de flesta terapiformer idag (Holmqvist, 
2010). Kunskapen om affekter och anknytning inkluderas också alltmer i 
familjeterapeutiska teorier och metoder (Lebow, 2005). Denna studie syftar till att 
undersöka hur terapeutiskt arbete för att fördjupa känslor i ABFT går till.   
 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Känslor 

Känslor utvecklas i ömsesidigt samspel med vår omgivning och de fyller viktiga 
funktioner när det gäller att rikta uppmärksamhet, förstå en situation, reglera 
behov, handla och kommunicera. Emotionella processer ses som centrala i de 
flesta terapeutiska skolor idag, men synen på processen, och vad i den som bidrar 
till förändring kan skilja sig åt (Holmqvist, 2010). Känslomässig intensitet 
betraktas i allmänhet som en förutsättning för psykoterapeutisk förändring och 
forskning kring hur och varför känsloupplevelser leder till förändring pågår. 
Känsloupplevelser och uttryck kan ses som ett mål i sig (Fosha, 2000; Town, 
Hardy, McCullough & Stride, 2012 ), eller som ett delmål på vägen där de 
uttryckta känslorna skall processas vidare för att bidra till förändring (Greenberg, 
2012).  
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Det råder viss begreppslig förvirring på känsloområdet då det saknas 
samstämmighet kring avgränsningar bland forskare (Rydén & Wallroth, 2008). 
Det försvåras ytterligare av att översättningar till svenska inte är självklara. Att helt 
reda ut begreppen är inte möjligt inom ramen för uppsatsen och för denna studies 
syfte är det inte heller meningsfullt att använda någon begreppslig distinktion 
mellan känslor, affekter och emotioner. En översikt är dock nödvändig.  

 

Affektteorin som grundats av Tomkins (1984) beskriver ett begränsat antal 

primära eller kategoriska affekter som är biologiskt nedärvda reaktioner 

kopplade till kroppsliga uttryck. Utifrån affektteorin har sedan olika teorier 

och begrepp utvecklats. Begreppet känslor kan ses som den 

upplevelsemässiga, fenomenologiska aspekten av affekter (Sonneby-

Borgström, 2012), eller som Rydén och Wallroth (2008) ser det, som ett 

samlingsbegrepp för alla former av känslomässiga upplevelser som kan 

avgränsas på olika sätt. De beskriver utifrån Sterns (1985) terminologi att vi 

alla har en vitalitetsaffekt eller stämningsläge som innebär en mer långvarig 

bakgrundskänsla som färgar våra upplevelser. Affekter kan betraktas som den 

generella biologiska autonoma reaktionen medan emotioner är affekter som 

färgats av den personliga erfarenheten och upplevelsen och är något mer 

unikt som vi kan beskriva. Tomkins (1984) använder emotion för det 

emotionella tillstånd som uppstår i samspel mellan de biologiskt grundade 

affekterna och erfarenheter som lagrats i neuronala nätverk. 

 

Greenberg (2012)och forskarna kring Emotion Focused Therapy (EFT) 

använder begreppet emotion istället för affekt. Primär emotion hänvisar här till 

den biologiskt grundläggande responsen som ofta finns bakom den 

sekundära reaktionen på den. Inom emotionsforskningen blir emotioner mer 

övergripande och kan beteckna kombinationer av olika känslor och tillstånd 

(Holmqvist, 2007). Emotioner definieras då som handlingstendenser som 

motiverar beteende och är människans mest grundläggande förståelse av en 

situation (Auszra, Greenberg, Herrmann & Imke, 2007). Det finns här olika 

typer av emotioner. . Emotionellt uttryck definieras av Kennedy-Moore & 

Watson (1999) som ett observerbart verbalt eller ickeverbalt beteende som 

kommunicerar och/eller symboliserar emotionell upplevelse, med eller utan 

självmedvetenhet. Affektbegreppet används ofta inom psykoanalysen och 

neurovetenskapen medan emotionsbegreppet i högre grad används inom 

kognitiva forskningsfältet (Sonneby-Borgström, 2012). 

 

ABFT forskarna, som utgår från bl a EFT och Greenberg, använder främst 

begreppet emotion (bl a Diamond & Siqueland, 1998). Ungdomens primära 

sårbara emotioner och dess uttryck i relation till föräldrarna är en central 

strävan i ABFT. Utifrån skattningsskalan som används i denna studie handlar 

det främst om affektkategorin sorg i dess olika varianter, ibland i 

kombination med andra affekter. I vissa affektbeskrivningar kan sorg 

beskrivas som ledsnad/förtvivlan eller lidande. Diamond & Siqueland (1998) 
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betonar i sin beskrivning av primära sårbara känslor i ABFT även 

övergivenhet och ensamhet vilket är mer komplexa upplevelser än de som 

vanligen ingår i kategorisering av affekter och inte heller i den skala som 

används vid denna studie.  
 

2.2 Interventioner i affektfokuserad psykoterapi 

För att uppnå känsloupplevelser i behandling betonar de affektfokuserade, i 

första hand individualterapeutiska, behandlingarna olika delar i terapeutens 

arbete. För Greenberg (2012) betraktas terapin som läroprocess där 

terapeuten balanserar mellan att leda och följa. Interventionsstrategierna är 

samarbete kring fokus, empatisk respons på klientens kamp och smärta, 

empatiskt gensvar på adaptiva känslouttryck från klienten samt uppmuntran 

av klientens upplevelser genom att uppmärksamma och utforska känslor och 

mening. Det empatiska gensvaret som innebär att terapeuten speglar och 

benämner en upplevelse har enligt Paivio (2013) en fördel framför frågor när 

det gäller patienter med svårighet att beskriva eller vara i kontakt med sitt inre 

emotionella liv. I Short-term dynamic therapy (STDP) betonas vikten av att 

nå genuina känsloupplevelser bakom ångest. Terapeuten skall aktivt fokusera 

på inre konflikt kring smärtsamma känslor i relation till betydelsefulla andra. 

Utforskande och konfronterande terapeutiska interventioner skall varvas med 

stödjande empatiska speglingar (Town, Hardy McCullough & Stride, 2012).  

 

Att bygga upp den Terapeutiska alliansen eller relationen mellan terapeut och 

patient betonas på olika sätt i olika metoder. Alliansen kan ses som en trygg 

plats där klienten ska kunna utforska smärtsamma upplevelser. Den kan även 

bidra med en korrektiv emotionell erfarenhet i arbetet med känslorna (Paivio, 

2013). Fosha (2000) betonar den relationella delen i affektivt 

förändringsarbete och menar att utvecklingen sker mellan människor, genom 

verbal och ickeverbal ömsesidig kommunikation. Att se den andres gensvar 

och uppleva att man delar affekter fördjupar den egna upplevelsen. 

Affekterna i sin tur bidrar till att skapa ett delande och en relation till den 

andre. Att uppleva kärnaffekter är helande i sig själv. En psykoterapi skall bidra 

med emotionell atmosfär där patienten känner sig trygg och terapeuten 

känner sig modig. Terapeuten skall ha en känslomässig öppenhet och 

uttrycksfullhet. Även om Fosha formulerar en mängd interventionsstrategier 

att välja ses inte interventionen i sig som det viktiga, utan hur svaret blir 

eftersom det leder utforskandet vidare.  

 

Hughes (2009)skriver om affekt- och anknytningsinriktat arbete i 

familjeterapi och menar att känslomässig kommunikation till stor del är 

ordlös och betonar att den intersubjektiva kvaliteten och atmosfären i en familj, 

och i ett terapeutiskt system, är av största betydelse för anknytningen och 

utveckling. Intersubjektivitet syftar på människans förmåga och behov av att 

dela sina subjektiva upplevelser med någon och få dessa speglade, kan 

betraktas som grunden för den känslomässiga utvecklingen, för hur man 
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upplever sig själv och relationer till andra (Stern, 1985). Hughes betonar 

vikten av kommunikation på alla nivåer kring känslor snarare än själva 

känslouttrycket och pekar på att anknytningsbaserad behandling av familjer 

bör utgå från intersubjektivitet. För att reparera och bygga upp den 

intersubjektiva anda som krävs bör terapeuten ha en hållning som präglas av 

empati, lekfullhet, nyfikenhet och acceptans. 

 

Begreppet intervention används i denna studie i dess vidaste mening och 

syftar till att omfatta allt man vid observationer kan uppfatta att terapeuten 

gör och säger. Interventioner kan även vara mer komplexa såsom uppgifter i 

ABFT, t ex relationell omformulering (Diamond, Rochman & Amir, 2010). 

Emotionell närvaro betonas som del i terapeutens aktiva utforskande hållning 

i olika terapiformer och kan ses som en mer eller mindre subtil och ofta 

svårfångad form av intervention hos terapeuten. 

 

2.3 Anknytningsbaserad familjeterapi 

Familjeterapeutiskt arbete med känslor skiljer sig från individualterapeutiskt. I 

familjeterapi har man med personerna som känslorna är riktade mot (Diamond, 

Diamond & Liddle, 2000). Det som i en individualterapi skulle kunna innebära en 

korrektiv emotionell erfararenhet i relation till terapeuten (Paivio, 2013) blir i 

familjeterapi en ny erfarenhet i relation till de föräldrar man tidigare känt sig sårad 

av. ABFT iscensätter (Minuchin, 1974) en korrektiv emotionell 

anknytningserfarenhet till de ursprungliga anknytningspersonerna och bearbetar 

känslor i samspel med terapeuten som stöd (Diamond & Stern, 2003). Det 

innebär att relationen till föräldrarna blir avgörande för hur ungdomens känslor 

kan uttryckas. Terapeuten bidrar till förutsättningar för en känslomässig öppenhet, 

motsvarande den intersubjektivitet som beskrivs av Hughes (2009). Arbetet är 

annorlunda än emotionsfokuserad individualterapi eftersom det blir en växling 

mellan det gemensamma och de olika individuella perspektiven. Det går inte att 

uppmuntra ungdomen att uttrycka känslor om det innebär att terapeutens relation 

till föräldrarna äventyras (Moran & Diamond, 2008). Johnson (1998) menar att 

känslor styr samspelet i alla relationer och att det därför är viktigt att arbeta med 

känslor dess uttryck och att väcka känslor för att förändra dynamiken i relationer. 

Att inte ta hänsyn till känslornas betydelse menar hon riskerar att förhindra annat 

relationellt förändringsarbete. Vägen att stärka anknytningen i ABFT går via 

känslorna som behandlingen syftar till att väcka upp för att aktivera anknytnings- 

och omvårdnadssystemet (Diamond & Siqueland, 1998; Johnson, 1998). 

Anknytningsrelationen är i sin tur är till hjälp för ungdomens självutveckling och 

förmåga att hantera känslor. ABFT har utvecklats ur Strukturell familjeterapi 

(Minuchin, 1974), Multidimensional family therapy (Diamond & Liddle, 1999), 

Emotionally focused therapy (Greenberg, 2012), Emotion focused couples 

therapy (Greenberg & Johnsson, 1988) samt anknytningsteori (Bowlby, 1988)och 

forskning kring ungdomar och föräldraskap (Diamond et al. 2000). 

 I ABFT arbetar man i tur och ordning med fem sammanhängande, men 

avgränsade uppgifter som kan ses som fem interventionsstrategier:  
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1. Relationell omformulering innebär att de problem familjen beskriver som 
depression eller lathet hos ungdomen omformuleras i termer av 
anknytningsbrott mellan förälder och barn (Diamond & Siqueland, 1998). Den 
relationella omformuleringen visar på behandlingens mål och metod. Oavsett 
om anknytningsbrotten orsakat depressionen, är ett resultat av den, eller inget 
av det, antas de hindra ungdomen från att söka stöd och trygghet hos 
föräldrarna. Terapeuten arbetar med familjen för att identifiera centrala 
relationella konflikter och aktivera ungdomens sårbara känslor som kan 
finnas bakom en depressiv eller avvisande hos ungdomen. De sårbara 
känslorna antas i sin tur aktivera anknytningssystemet och empatin hos 
föräldrarna som skall få stöd att ta emot och dela ungdomens upplevelse. 
Att fokusera på sårbara känslor ger en möjlighet att bryta de låsningar i 
relationen som leder till avstånd, som attack och försvar (Diamond & Liddle, 
1999). Terapeuten bör vara aktiv, empatisk och visa sin förståelse för alla 
deltagares perspektiv på ett sätt som anger den önskade tonen i samtalet, men 
skall också styra och visa vägen vad gäller behandlingen på ett sätt som inger 
respekt och förtroende.  
 
2. Allians med ungdom krävs tidigt för att få ungdomen att känna förtroende 
och vilja att ge sig in i behandlingen (Diamond & Siqueland, opublicerad). 
Utifrån Bordins (1979) tredelade modell går alliansarbetet med båda parter 
genom olika steg i för att uppnå de tre målsättingarna a) skapa ett 
känslomässigt band, b) identifiera mål, c)vara överens om hur man går till 
väga för att nå dess mål (Diamond & Siqueland, 1999). Ungdomen får först 
möjlighet att berätta om sitt liv med styrkor och intressen, sina symtom och 
hur ungdomen ser på det. Sedan återkommer man till den relationella 
omformuleringen och centrala känslomässigt laddade konfliktteman kopplade 
till alliansbrott i relationen med föräldrarna, beskvikelserna och avståndet och 
terapins syfte att reparera som ett gemensamt mål för terapin. Slutligen 
planeras vägen mot att ta upp det direkt med föräldrarna: vad, hur och med 
vilket stöd från terapeuten. Terapeuten arbetar mot att få ungdomen till en 
aktiv deltagare och måste förmedla respekt och trovärdig kunnighet kring hur 
terapin skall hjälpa. 
 
3. Allians med föräldrar går också igenom de tre stegen och syftar till att 
förbereda iscensättningen vid nästa samtal. Då de känner sig trygga, stöttade 
och respekterade i sin kamp, och är överens om målet för terapin kan 
återanknytningsarbetet börja. Om föräldrarna känner sig förstådda kommer 
de mer sannolikt att dela med sig av sitt förflutna och egna sårbara känslor 
med terapeuten. Det i sin tur antas vara en förutsättning för att kunna 
bemöta sina tonårsbarn empatiskt (Diamond, Diamond & Liddle, 2000) och 
mindre kritiskt.  

 

4. Återanknytningen inleds med att ungdomen berättar om sina upplevelser av 

svek från föräldrarnas sida medan föräldern uppmanas tona in känslor, ge 

gensvar och fråga. Föräldrarna får först hjälp av terapeuten att ta emot och 
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lyssna för att i nästa steg uppmuntras att berätta om sin upplevelse, medan 

ungdomen får lyssna om än inte gå in föräldrarollen. (Diamond & Stern, 

2003). Slutligen uppmuntrar terapeuten en mer ömsesidig dialog . 

Återanknytningen gör inte anspråk på att bearbeta år av anknytningsbrott, 

besvikelser och trauman, men att ge erfarenhet av ett nytt sätt att samspela 

som blir mindre låst, mer ömsesidigt. Där ungdomen står mindre ensam och 

föräldrarna känner sig mindre vanmäktiga. En förbättrad anknytning ger 

ungdomen erfarenhet av nya sätt att kommunicera och en hjälp att reglera 

känslor.  

 

5. Stödja och utveckla kompetens hos familjen och hos ungdomen är slutuppgifter och 

fokus övergår till situationen här och nu. 

 

3 Tidigare forskning 

Det finns en mängd empiriska studier som visar på en koppling mellan 

suicidalitet hos ungdomar och föräldrabeteende (Shipgel & Diamond, 2012) 

Familjekonflikter är inte bara en riskfaktor för depression, utan har också 

visat sig ha negativ inverkan på behandlingsresultat. En del av orsaken kan 

vara att trygg anknytning saknas (Diamond et al. 2010). Anknytningen ger 

inte bara en trygghet i sig utan också en hjälp att hantera och reglera känslor 

vilket underlättar autonomi (Shipgel & Diamond, 2012). I ABFT arbetar 

terapeuten aktivt med interventioner för att reducera riskfaktorer för 

depression och suicidalitet, såsom avstånd mellan barn och förälder, kritik 

och fientlighet från föräldrar samt upplevelse av hopplöshet beträffande 

föräldraskapet hos både förälder och ungdom samt negativ självuppfattning 

och brister vad gäller motivation och affektreglering hos ungdomen. 

(Diamond, Siqueland & Diamond, 2003).  

 

3.1 ABFT – utfall och verksamma faktorer 

ABFT har utvecklats för innerstadsungdomar ur minoritetsgrupper i 

Philadelphia och forskning pågår för att bygga upp evidens för metoden.  

De studier som gjorts visar goda resultat kring metodens effekt för 

familjerelationer och behandling av depression och suicialitet (Diamond et 

al. 2002, 2010). En norsk studie av 20 ungdomar visar på goda resultat för 

ABFT i ett naturligt kliniskt sammanhang (Israel & Diamond, 2013). En 

utvecklingsstudie beskriver hur ABFT modifierades för att möta homo-och 

bisexuella ungdomar med självmordstankar (Diamond, Diamond, Levy, 

Closs, Lapido & Siqueland, 2013). Förändringen av behandlingen innebar i 

första hand att föräldrarna gavs mer individuell tid för bearbetning av 

beskvikelse smärta, ilska och rädsla, acceptans och meningsskapande samt 

hjälp att öka deras medvetenhet om subtila ickebekräftande och avvisande 

gensvar kring ungdomens sexuella läggning. Resultaten av denna mindre 

studie var lovande vad gällde minskning av suicidtankar, depressiva symtom 
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och ångest och undvikande i relation till föräldrar. Vidare forskning krävs 

dock. 

 

Det finns ännu inte så omfattande forskning kring vilka faktorer som är 

verksamma i ABFT. Diamond & Liddle (1999) menar att familjeterapin överlag 

varit mer intresserad av hur förändring sker än kring vad som förändras. 

Heatherington, Friedlander & Greenberg (2005) understryker att processtudier av 

förändring i par och familjeterapi behövs. De efterlyser teorier om förändring och 

större fokus på dolda interpersonella processer såsom känslor, tankar, upplevelse 

av alliansen samt kunskap om i vilken utsträckning olika förändringsprocesser 

fungerar på samma sätt med olika par och familjer. ABFT kan ses som en metod 

som försöker motsvara behovet.  

 

En undersökning av hur föräldrarnas beteende i relation till ungdomen förändras 

genom ABFT fann att det förändrades vad gäller kritisk hållning och kontroll 

(Shpigel, Diamond & Diamond, 2012). Det fanns dock inget samband mellan 

förändringen och förändring i depressiva symtom. Däremot fann man ett 

samband mellan hur föräldrarna upplevdes av ungdomarna och depression. 

Diamond & Liddle (1999) undersökte hur ovillighet eller oförmåga att ha ett 

konstruktivt samtal eller låsningar, i relationen mellan ungdomar och föräldrar, kan 

förändras genom psykoterapi. De gjorde ett antagande att icke uttryckta känslor i 

relation till anknytningspersonerna bidrog till ständiga besvikelser och ilska hos 

ungdomen.  De fann att låsningarna upplöstes om terapeutens interventioner gick 

ifrån att kontrollera och förändra ungdomens beteende till att omformulera 

problemet i relationella termer med fokus på grundläggande relationella konflikter. 

Perspektivet, som fokuserade anknytningsbrott, antogs vara användbart i många 

sammanhang såsom ABFT för deprimerade ungdomar, trots att undersökning 

gjordes på ungdomar med missbruksproblematik (Diamond & Liddle, 1999; 

Diamond & Siqueland, 1998). Att hjälpa föräldrar att ta emot och erkänna 

ungdomens upplevelser kopplade till anknytningsbrott och att hjälpa dem att be 

om ursäkt för det antas vara förändrande (Diamond et al 2003). Moran & 

Diamond (2008) visade hur negativ inställning till ungdomar förändrades i 

samband med goda allianssamtal i ABFT. Föräldrar som bemöttes med empatiskt 

gensvar och bekräftelse var mer empatiska och positiva i relation till ungdomen.  

 

3.2 Känslor i terapi, interventioner och allians i familjeterapi 

Greenberg (2012) visar i sin genomgång av forskning kring känslo-

processers betydelse för mänskligt fungerande, utvecklandet av psykiatriska 

symtom, och utfall i psykoterapi, att det finns ett stort stöd för att 

känslouttryck i psykoterapi av olika inriktningar och för olika typer av 

symtom, leder till förbättrade resultat.  En metaanalys kring psykodynamisk 

terapi (Diener, Hilsenroth & Weinberger, 2007) visar på ett samband mellan 

positivt utfall och terapeuter som arbetar med att fördjupa patienters 

emotionella upplevelser och uttryck. Andra studier visar på att emotionella 

uttryck har ett samband med utfall endast i kombination med andra faktorer 
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såsom allians, eller att känslorna som uttrycks är produktiva, vilket innebär att 

de är adaptiva, primära, på en inte för hög eller låg arousalnivå, kopplade till 

upplevelse av agens hos patienten och att de är uttryckta inom en trygg 

relation där man också reflekterar kring dem (Greenberg, 2012). 

Känsloupplevelser och uttryck har också visat sig vara av betydelse i 

parterapi (Heatherington, Friedlander & Greenberg, 2005).  Johnson och 

Greenberg (1988) fann att de timmar som uppfattades vara bäst av såväl 

terapeut som av paret, var då djupare känslor upplevdes och då det fanns en 

öppenhet kring upplevelser i kombination med bekräftande gensvar från 

den andre. 

  

En studie av känsloarbete i individualterapi har visat på ett samband mellan 

terapeutens interventioner och omedelbart upplevd affekt i SDTP (Town et 

al. 2012). Interventioner som betonade inre processer och underlättande av 

känslouttryck såsom konfrontation i första hand, men även klargörande och 

stöd, innebar att omedelbar affekt följde i högre grad jämfört med 

interventioner som frågor, självavslöjanden och information. Genom 

konfrontationer av patientens känsloupplevelse, eller försvar mot känslor, 

för terapeuten in något som patienten inte riktar uppmärksamhet mot eller 

är helt är medveten om explicit. Författarna menar att resultaten ligger i linje 

med tidigare forskning och visar på hur viktigt det är att terapeuten 

ögonblick för ögonblick skapar en press och utmaning mot patientens 

implicita och explicita känslor och försvar i en stödjande empatisk atmosfär 

med förståelse för patientens kamp. Urvalets storlek innebär en minskad 

generaliserbarhet då de är detaljundersökningar av terapeutiska processer. 

Den har också, kanske med nödvändighet, ett reduktionistiskt perspektiv 

med mätinstrument där den fulla komplexiteten i interaktionen och 

processen inte går att fånga in såsom det terapeuten gjorde under 

sekvenserna som följde efter interventionen.  

  
Terapeutinterventionen relationell omformulering som används i ABFT och den 
gestaltpsykologiska interventionen tomma stolen har undersökts vad gäller 
effekt för uttryck av sårbara primära känslor (Diamond, Rochman & Amir, 
2010). Röstanalys visade på förändringar som indikerade förhöjda känslor 
vid båda interventionerna. Några av mätvärdena minskade något vid tomma 
stolen interventionen medan värden som indikerade ångest och rädsla 
ökade. Det ledde till antagandet att rädsla och ångest inför den viktiga 
andres reaktion konkurrerade med och dämpade känslor av sårbarhet och 
ledsenhet. Studiens svaghet ligger i att den ena interventionen utfördes efter 
den andra och i svårigheten att generalisera till psykoterapeutisk process. 
Interventionerna gjordes också här individuellt och inte heller i en familj.  

 

Alliansskapande tidigt under terapin är viktigt för utfall även i familjeterapi 

(Friedlander, Escudero, Heatherington & Diamond, 2011). Alliansen eller snarare 

allianserna blir mer komplexa i familjeterapi. Flera allianser utvecklas samtidigt 
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och påverkar varandra. Familjerelationerna och familjens within-system alliance i sin 

tur påverkas och påverkar framväxten av de övriga allianserna(Pinsof, 1994).  

 

4 Frågeställningar 

Utifrån syftet att undersöka hur psykoterapeuter kan arbeta med att fördjupa den 
känslomässiga nivån hos den enskilde och mellan deltagarna i ABFT har följande 
frågeställning formulerats: 
 
- Vilka terapeutinterventioner kan man urskilja som bidrar till att ungdomar uttrycker känslor 
i ABFT?   
 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

I denna fallstudie studeras en terapi där deltagarna var två terapeuter och en familj 
bestående av en ungdom i övre tonåren och dennes båda gifta föräldrar. Ett äldre 
syskon medverkade i två av samtalen i terapin. I terapisamtalen träffades 
terapeuterna och familjen i olika konstellationer. En erfaren familjeterapeut som 
arbetade med ABFT under handledning, leder terapin. En co-terapeut, som oftast 
hade en passiv roll, deltog i samtalen. Undersökningens utformning gjordes 
utifrån att den filmade terapin fanns att tillgå och frågeställningar kring 
affektarbete fanns bland de terapeuter som deltog i handledning. Terapin har 
filmats för handledning inför en certifiering av terapeuten vilket innebär en 
granskning som säkerställer att terapeuten arbetar i enlighet med manualen. 
Terapin bedömdes ha ett lyckat utfall vad gäller relation till föräldrar beskrivna i 
samtal och depressiva symtom utifrån självskattningsskalan MADRS före och 
efter terapin. 
 

5.2 Undersökningsmetod 

Undersökningen är en kvalitativ fallstudie där en videoinspelad ABFT 
observerades med avseende på hur terapeuten arbetade med att fördjupa 
ungdomens känslor i terapin. Resultaten av studien är inte generaliserbara, men 
försöker ge en djupare inblick i hur man kan arbeta med känslor i ABFT. Att 
använda ytterligare en observatör, den kurskamrat som gör en studie kring arbete 
med föräldrarnas känslor, för skattning av några episoder med emotionella uttryck 
gör resultaten något säkrare. Att pröva resultat mot teorier kring affektfokuserad 
terapi och anknytningsbaserad familjebehandling samt forskning kring 
anknytning, affekter och allians med eller utan koppling till 
psykoterapeutinterventioner och psykoterapi ökar sannolikheten att 
undersökningen mäter det den avser att mäta.   
 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Data består av en videoinspelad terapi där alla de 14, av sammanlagt 18, 
sessionerna som fanns att tillgå observerades en första gång. De olika 
känslomässigt laddade teman ungdomen tog upp noterades och analyserades. 
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Därefter valdes sju sessioner ut för att observeras och analyseras mer ingående. 
Urvalet gjordes dels utifrån vilka filmer som hade tillräckligt hög teknisk kvalitet 
för att kunna användas för observation, dels strategiskt utifrån studiens 
frågeställning att se hur terapeuten arbetade med att förstärka ungdomens känslor. 
De terapitimmar där emotionellt laddade områden var fokus större delen timmen 
och där olika teman nämns för första gången individuellt och gemensamt valdes 
ut. Tre av samtalen i urvalet är individuella allianssamtal, två är 
återanknytningssamtal med båda föräldrarna, vid ett är ett äldre syskon också med 
och vid ett är endast modern och ungdomen med. De delar av samtalen där 
familjen under längre tid fokuserade på andra frågor än känslomässigt laddade 
teman, såsom att lösa praktiska problem, bearbetades inte vidare.  
 

5.4  Bearbetningsmetoder 

Bearbetningen gjordes i fyra steg. Olika områden observerades och bearbetades: 
 
1. Helheten och känslomässigt laddade teman: Första steget var att observera 14 av de 
18 terapitimmarna. Känslomässigt laddade teman eller kärnkonflikter (Diamond 
& Stern, 2007) noterades och urval gjordes utifrån det.  
 

2. Känslor: Andra steget var observation och transkribering av varje samtal 

timme för timme. En ny observation gjordes och uppfattade känslouttryck 

markerades i den transkriberade texten tillsammans med reflektioner. Känslor 

kopplade till anknytningsbrott såsom främst sorg/lidande och ilska i olika 

former, grad och kombinationer men också skam, avsky och avsmak, 

fokuserades främst även om alla känslor registrerades när ungdomen 

uttryckte dem och/eller när ungdom eller annan benämnde dem, förutsatt att 

ungdomen också uttryckte ickeverbalt genom kroppsspråk eller tonläge, eller 

verbalt medgav någon form av upplevelse eller medvetenhet om den. Vid 

skattning av känslor i Emotional productivity scale (Auszra et al, 2007) registreras 

känslouttryck även då de endast beskrivs verbalt om inte något annat sägs 

eftersom känslor antas aktiveras om de berörs verbalt. Emotionella uttryck 

registrerades då de markant skiljde sig från det känslomässiga utgångsläge 

eller den baseline ungdomen uppfattades ha. Känslouttrycken behövde inte 

vara stora för att utgöra en markant skillnad men det var ofta svårt att se 

tydligt vilken känsla som uttrycktes. Det gick dock att urskilja perioder där 

ungdomen uppfattades uttrycka en förhöjd känslomässig spänning. Höjning 

och minskning av ungdomens känslouttryck markerades. I syfte att 

strukturera materialet genomlästes därefter transkriberingar med alla 

anteckningar flera gånger. Därefter gjordes ytterligare en observation av 

episoder som uppfattades mer emotionellt laddade, eller som berörde 

känsliga teman utan att emotionella nivån uppfattades stiga. Det gjordes för 

att säkerställa att de tidigare observationerna uppfattades på samma sätt vid 

en ytterligare granskning. Sedan sammanställdes känslorna i varje session. De 

registrerade emotionerna delades in i positiva och neutrala respektive 

negativa. Känslouttrycken sammanställdes och kategoriserades så långt det 
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var möjligt att urskilja specifika känslor utifrån de primära affekterna i 

Affektlistan från Linköpings universitet (Holmqvist Larsson & Möller, opubl) 

som redovisas i bilaga 1. Affektlistan omfattar nio primära affektkategorier 

och kan användas för skattning av känslokategori och intensitet på känslo-

uttrycken, eller arousal nivå. Affektlistan beskriver de primära affekterna i en 

glidande skala från ett milt uttryck av affekten med låg arousal till ett starkare 

uttryck för varje kategori (bilaga 1). Från mild irritation till stark vrede vad 

gäller kategorin ilska, och från nedstämdhet till förtvivlan/smärta när det 

gäller sorg. En skattning av den känslomässiga nivån baseras på det som 

kommer till uttryck och kan uppfattas av observatören. Arousal scale (bilaga 2) 

kan användas för att skatta arousalnivå på emotionella uttryck. Den ingår i 

Emotional arousal scale III (Warwar & Greenberg, 1999). Skattningen av 

arousalnivån eller differentiering av de primära affekternas styrka gjordes inte 

utifrån någon skala i denna studie. Nivån skattades kvalitativt även om 

observationerna var baserade på beskrivningar i Affektlistan och Arousal 

scale. Alla känslor registrerades och det gjordes inte någon bedömning om 

känslorna var till hjälp för terapiprocessen eller inte.  

  

3. Terapeutinterventioner: Bearbetningens tredje steg var att registrera terapeutens 

interventioner och då gjordes en ny genomläsning och observation av avsnitt där 

de känsloladdade områdena berörs. Interventioner där känslor kommer till 

uttryck. De interventioner som närmast föregick känslouttrycket markerades först 

men sedan även de som kom dessförinnan. Det var i första hand interventioner 

från terapeuten som noterades, men även andras om än mindre systematiskt 

bearbetade. Det var inte alltid en intervention från terapeuten som föregick 

känslans fördjupning. Många gånger hade terapeuten en passiv roll där samtalet 

var överlämnat till familjen på olika sätt. Då registreras ändå den senaste 

interventionen terapeuten gjort. Ofta gick det att urskilja olika typer av 

interventioner tillsammans i en mer komplex intervention. Ibland redovisas det 

som två skilda interventioner och ibland som en, beroende på om det uppfattades 

ha betydelse att de kom tillsammans. Sedan följde observation och registrering av 

avsnitt där känslouttrycken klingar av, och avsnitt känslouttryck inte uppfattas 

stiga trots att känsliga områden berörs. Sedan observerades och registrerades de 

steg terapeuten tog för att beröra de svåra områdena. Terapeutinterventionerna 

sammanställdes utifrån vilken känslomässig nivå som följt dem. De analyserades 

tematiskt och indelades sedan i olika kategorier av interventioner. Interventioner 

grupperades på samma sätt oavsett hur nära innan den aktuella känslan eller 

uteblivna känslan de förekommit. 

  

4. Processammanställning timme för timme: Då känslor kategoriserats och 

terapeutinterventioner sammanställts och kopplats till olika känslomässiga teman 

och nivåer gjordes en sammanställning av den uppfattade psykoterapiprocessen 

kopplat till detta, timme för timme. Som del av, eller komplement till, antecknade 

interventioner och processer finns förstås alltid ett ständigt pågående ömsesidigt 

ickeverbal känslomässig kommunikation som är av stor betydelse för vilka känslor 
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som kommer till uttryck i ett samspel (Fosha,2000; Greenberg, 2012). Dessa mer 

eller mindre implicita affekter redovisas inte om det inte handlar om uppenbara 

uttryck. Parallellt med bearbetnings- och analysprocessen har litteraturstudier av 

forskning och teorier med koppling till området gjorts för att skapa fördjupad 

förståelse och vägar in i materialet. 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Att göra en studie av ett specifikt psykoterapifall är etiskt svårt även om det 
bedöms vara viktigt att kunna göra det för att fördjupa kunskap om hur en 
terapeutisk process utvecklas. Familjen godkände inför terapistarten att 
inspelningarna också kunde användas för forskning. Ungdomen godkände också 
efter avslutad terapi att banden fick användas för denna studie. Terapeuten har 
också gett sitt godkännande. Att få ett ytterligare godkännande ett år efter avslutad 
terapi gör det enklare än om godkännande endast getts innan terapin påbörjades. 
En viktig faktor är att fokus legat på terapeuten och terapeutens interventioner. 
Det är ändå känsligt hur man hanterar materialet och hur det sedan presenteras i 
en rapport. Det har varit viktigt att skapa tillräckligt anonymitet för att det inte 
skall gå att känna igen personer, men ändå ha med tillräckligt information för att 
studien skall ha något innehåll. Inga namn eller kön på deltagarna presenteras. 
Inte heller alltför konkret innehåll i samtalen eller direkta citat från familjen. De 
känslomässigt laddade teman som användes vid bearbetning presenteras inte då de 
skulle bli för utlämnande. Filmer återlämnas till terapeut sedan de observerats 
färdigt och utskrifter av samtal förstörs efter att studien sammanställts. 
 

7 Resultat 

Studiens resultat rörande de aspekter som observerats och analyserats i olika steg 

redovisas var för sig. I samtalen framkom sex olika känsloladdade teman med 

sårbara och negativa känslor som varit svåra att tala om och som lett till avstånd 

mellan ungdomen och föräldrarna. Det terapeutiska arbetet fokuserar på dessa 

teman kring anknytningsbrott i individuella och gemensamma samtal under 

terapin. Känslor (8.1) och terapeutinterventioner (8.2) redovisas först och sedan 

kopplas de ihop i en sammanfattande beskrivning av processen i sin helhet och 

timme för timme (8.3). 

 

7.1 Känslor som berörs och uttrycks 

De olika känslor som ungdomen uttryckt, benämnt eller bekräftat upplevelse av 
redovisas i en tabell timme för timme. Under rubriken samtal och närvarande står 
det vilken timme i ordningen av den totala terapin (1-18) som redovisas samt 
vilka, bortsett från terapeut och co-terapeut, som deltog i samtalet. Under 
rubriken känslonivå finns en kort kommentar som avser att sammanfatta 
känslonivån och antalet tillfällen nivån höjs under samtalen. Att flera känslor 
redovisas under en timme betyder inte alltid att många känslor kom till uttryck. 
Ibland benämndes flera olika känslor under ett samtal trots att ungdomen 
uppvisade sparsamt med emotionella uttryck. De uttryckta och beskrivna 
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känslorna redovisas dock tillsammans i tabellen eftersom det ofta var svårt att 
urskilja om känslan fanns med och uttrycktes vagt då den benämndes verbalt. I 
processbeskrivningen beskrivs närmre hur känslor uttrycks eller benämns verbalt. 
Ofta var känslouttrycken sammansatta av flera olika affekter. Känsloupplevelser 
som inte syntes i icke verbala uttryck eller nämndes verbalt registrerades inte. 
 
Tabell 1: Känslor ungdomen beskriver och/eller uttrycker  

 

Samtal och 

Närvarande 

Känslonivå 

kommentar 

Neutrala/positiva 

känslor  

Negativa känslor  

Samtal 4  

(av 18) 

Ungdom 

Några korta 

episoder med 

högre 

känslouttryck 

Intresse 

   Glädje 

 

 

Skam 

Rädsla 

Sorg 

Samtal 5 

Ungdom 

Föräldrar 

 

Många episoder 

med starkare 

känslouttryck 

Spänt 

Intresse 

Glädje 

Förvåning 

Rädsla 

Sorg 

Skam 

 

Samtal 6 

Ungdom 

Få och små 

känslouttryck 

Intresse 

   Glädje 

 

Sorg 

Rädsla 

Ilska 

Skam 

Samtal 7 

Ungdom 

Modern 

Spänt 

Få tydliga 

känslouttryck 

 

Intresse 

Glädje 

Förvåning 

Sorg  

Skam 

Ilska 

Rädsla 

Samtal 11 

Ungdom 

Syskon 

Föräldrar 

Många episoder 

med starka 

känslouttryck  

Intresse 

Glädje 

Förvåning 
 

Sorg 

Skam 

Ilska  

Rädsla 

Samtal 14 

Ungdom 

 

Få och svaga 

känslouttryck 

 

Intresse 
Glädje 
Förvåning 

Sorg 

Ilska 

Avsmak 

Avsky 

Samtal 15 

Ungdom 

Föräldrar 

Några episoder 

med starkare 

känslouttryck 

Intresse 

Glädje 

 

Skam 

Ilska 

Sorg 

Rädsla 
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7.2 Terapeutinterventioner 

De kategoriserade terapeutinterventionerna redovisas här kopplade till de olika 
känslomässiga reaktioner som följde efter interventionen. 

 

7.2.1 Interventioner som föregick uttryck av sårbara och negativa 

känslor 

Fokus på känsla genom empatiska gensvar: 

- Spegling och bekräftelse av något känslomässigt svårt här och nu eller utifrån 
smärtsamma minnen. 

- Speglar, verbaliserar eller frågar kring förmodad sårbar känsla. 

- Spegling av sårbara icke tillgodosedda relationella behov med fråga eller 
kommentar eller uppmaning. ”Sökte du tröst hos mamma eller pappa någon gång här?” 
”Du stod ut själv!” ”Det är väl ingen som skulle vilja träffa mig som är så hopplös ”. 

- Spegling eller fråga kring ungdomens kroppsspråk kopplat till känsla. ”Det sitter 
hårt i hela dig ” 

Fokus på känsla genom styrning av samtalets innehåll eller form: 

- Återförde samtalet till förberedda smärtsamma teman eller hur det kändes 
kopplat till de förberedda teman som berörs, med eller utan att sedan luta sig 
tillbaka och överlåta samtalet till familjen. ”Om vi backar till det där, Kan du berätta 
lite hur det kändes då?” ”Hur mycket trygghet hade du i mamma och pappa vid den här 
tiden?”  ”Men jag skulle vilja att vi håller kvar den här perioden …hur det var för dig då, 
Fråga mer om hur det var då!” 

- Efter instruktion luta sig tillbaka för att överlåta samtalet till familjen. Det kan 
även handla om att planera något praktiskt som uttalat väcker känslor.  
”Kan du berätta lite för mamma och pappa. Varför var det svårt att gå till dem…?”  

- Uppmana föräldrar att fråga vidare kring känslor kopplade till centrala sårbara 
teman. ”Fråga mer om hur det kändes vid den tiden” Vet ni hur ungdomen gjorde för att 
fly? Kan ni fråga om det?” 

- Uppmana ungdomen att uttrycka behov och berätta mer om känslor i relation 
till familjen. ”Var det som att du kände dig utanför hemma också?” 

- Be ungdomen titta på den som uttryckta känslor och behov är riktade till. 

- Komplexa interventioner där terapeuten berömmer det arbete som görs och 
samtidigt styr in på känslor/teman som ofta berör relationen mellan ungdom 
och föräldrar. ”Ni gör ett bra jobb. Det är svårt det här Ni frågar och du berättar…vi 
kommer tillbaka till det här med…. Men jag skulle vilja att ni frågar lite mer om….”  

Fokus på känsla genom ickeverbala interventioner, ofta i kombination med 
verbala: 

- Luta sig framåt och tala tystare, mjukare på ett sätt som speglar känslan. 

- Luta sig bakåt och överlåta samtalet. 

- Ansiktsuttryck som speglar känslan. 
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7.2.2 Interventioner som föregick förhöjda positiva känslouttryck 

- Skämt, ofta kring situationen här och nu.”Är du ärlig nu eller bara artig?” 

- Beröm eller bekräftelse ”Du är modig”, ”Det klarade du”, ”Som du kämpar!” 

- Berätta historia för att illustrera något relationellt fenomen 

- Frågor och kommentarer som uppfattas vara mer för att visa intresse och 
skapa avspänd/god/tillitsfull stämning för olika/alla deltagare. 

7.2.3 Interventioner som föregick att en känslomässig förhöjning 

avklingade eller att förhöjd känslomässig nivå uteblev trots 

att sårbara teman berördes 

Fokus på det som är bra och fungerar: 

- Beröm eller bekräftelse på förmåga, mod eller styrka 

- Be ungdomen säga positiva saker till föräldrar.” Kan du tacka mamma för det där?” 

Fokus på konkreta omständigheter, direkta frågor eller instruktioner: 

- Interventioner som fokuserade på hur känslor hanterats. ”Hur gör du då? 

- Frågor kring vad som gjort att ungdomen klarat något med betoning på 
förmåga ”Vad har gjort att du upphört med …?” 

- Frågor kring hur ungdomen upplevt något utan att koppla till hur det kändes. 
”Hur var det hemma då?” ”Hur märkte du mammas…?” 

- Uppmaning till föräldrar att fråga om hur något varit utan att betona att de 
skall fråga det kopplat till en känsla.”Fråga hur det var då?” 

- Be familjen lösa något praktiskt. ”Prata nu lite om hur ni skall lösa det här!” 

Fokus på andras upplevelse:  

- Frågade de övriga hur svåra situationer som berörs uppfattats eller varit för 
dem. ”Vad minns du av hur det var då?” ,”Hur var det för dig att vara emellan här?” 

- Ombad förälder förklara sin avsikt med sitt beteende. ” Kan du berätta för X vad 
det var som gjorde att du…?” 

Icke intervention, för snabb intervention eller överdrivet känslouttryck: 

- Då terapeuten lät bli att fördjupa frågor, var tyst eller bytte fokus när 
ungdomen uttryckte en ospecifik negativ känsla (jobbigt, ångestfullt)  

- Var tyst eller följa med i samtalet och låta samtal kring praktiska frågor pågå. 

- Gå för snabbt vidare till att fokusera något annat, inte stanna upp och låta 
känsloupplevelser växa fram.  

- Uttrycka övertydlig spegling känslomässigt. När terapeuten lutade sig tillbaka och 
suckade ” Det var starkt!” Slår på bröstet och säger ”oj oj oj”. 

7.2.4 Interventioner som kunde följas av både minskade och 

förhöjda känslomässiga uttryck vid olika tillfällen: 

Gestaltande tekniker: 

- Uppmana ungdomen att säga något direkt till en familjemedlem. ”Klarar du av 
att säga det till X?  X det är svårt för mig att tro att du….”  

- Rollspel/Tomma stolen  

- Gestaltningar av familjerelationer genom skulptur, berättelse etc.  
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7.3 Process timme för timme 

Både känslor och terapeutinterventioner uppstår förstås i ett sammanhang som ett 

svar på det som sker. Svaret visar något om hur interventionen uppfattades. Det 

verbala och ickeverbala samspelet sker oupphörligt under de studerade timmarna 

på explicita och implicita nivåer. Det som sker tidigt i processen uppfattas påverka 

senare känslouttryck.  

 

Relationen mellan deltagarna och mellan dem och terapeuten förändras efter hand 

och blir mindre spänd och inte så formell. Metoden och målen blir alltmer något 

som alla parter delar vilket kan ses komma till uttryck när ungdomen förklarar 

tanken med terapin för sitt äldre syskon som deltar. Alliansbyggandet med 

terapeuten och inom familjen uppfattas pågå hela tiden och vara en viktig grund 

för arbetet med känslouttryck. Terapeuten utmanar familjen alltmer kring känsliga 

teman. 

 

Ungdomens känslouttryck är inte bara kopplade till den senaste 

terapeutinterventionen. Det är en process genom hela terapin där känslomässigt 

laddade teman förbereds och formuleras och relationer skapas som grund för 

samtalet mellan föräldrar och ungdom där känslorna kommer till uttryck.  

 

Känslouttrycken påverkas av det som sker i interaktionen mellan alla deltagare. 

Terapeuten bidrar som en del i samspelet och det är främst terapeutens bidrag 

som fokuseras i beskrivning av terapiprocessen.  

 

Samtal 4 av 18 med ungdom ensam 
Vid det andra och sista förberedelsesamtalet med ungdomen ensam inför möte 
med föräldrarna formuleras sårbara teman och känslor berörs verbalt, men färre 
kommer till observerbart uttryck. De sårbara känslouttrycken var korta och 
varvades med längre neutrala och korta mer positiva känslouttryck. Terapeuten 
styrde samtalet med frågor som visade intresse för ungdomens liv men fokuserade 
främst på tillfällen då patienten upplevde att respektive förälder betett sig på sätt 
som sårat, och på ungdomens oro inför nästkommande samtal. Det uppfattades 
mer som en förberedelse inför att fördjupat tala om det smärtsamma, lidandet och 
sorgen, och att kunna lita på terapeuten då, än som ett i sig tillfälle att utveckla 
och fördjupat uttrycka och dela de svåra känslorna. Det visar sig bl. a i terapeutens 
tempo, hur länge de stannade vid olika ämnen. Samtalet rör sig mellan en mer 
pedagogisk, positivt bekräftande eller lättsam ton, till att beröra men inte fördjupa 
känslor kring flera olika smärtsamma upplevelser i det förflutna. De talade om hur 
svårt det skulle bli att visa känslor tillsammans med föräldrar.  
 
Känslorna kommer till uttryck i högre grad i samband med att terapeuten ber om 
konkreta exempel kopplat till sårbara känslor som också benämns och de gånger 
terapeuten speglar, benämner eller uttrycker sin förståelse för uttryckta eller 
möjliga känslomässiga reaktioner. Terapeuten lutar sig ofta framåt mot, speglar 
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med röstläge och bekräftar eller verbaliserar något som kan kännas känslomässigt 
svårt såsom ”Och det höll du för dig själv?”.  Terapeuten sänker rösten och håller stilla 
handen för bröstet” gjorde det så ont så nu pratar jag inte mer med henne…” . 
När terapeuten bekräftade ungdomens styrkor uppfattades laddade situationer 
avklinga eller aldrig utvecklas även då emotionellt laddade områden berördes 
såsom ”Det finns många som fastnar i det och går ner sig. Men du tog tag i det.” 
Känslouttryck syntes inte heller då terapeuten fördjupade sig i frågor kring hur 
den yttre situationen var utan att samtidigt koppla det till olika känslor. Det kunde 
vara då terapeuten frågar saker som ”Kommer du ihåg något exempel?” eller ”Hur 
yttrade sig symtomen?”.  Då ungdomen uttrycker glädje har terapeuten antingen 
bekräftat styrkor eller skojat om de svårigheter som finns eller kan finnas, ofta 
mellan dem i rummet såsom ”Är du ärlig nu eller bara artig?” . 
 
Samtal 5 av 18 med föräldrar och ungdom 

Vid första återanknytningssamtalet presenterar ungdomen förberedda sårbara 

teman för sina föräldrar. Episoder där ungdomen uttryckte eller benämnde starka 

sårbara känslor varvades under hela samtalet med perioder som föreföll positiva 

eller neutrala känslomässigt även om hela samtalet uppfattas ”jobbigt” på ett 

obestämt sätt. Alla visar intresse och glädje syns återkommande genom skratt och 

leenden och belåtenhet i samband med bekräftelse.  

 

Terapeuten uppfattas ha velat få familjen att tala med varandra och uppmuntrade 

dem aktivt att fråga respektive berätta. Terapeuten kommunicerade det också med 

tonläge och kroppsspråk. Först genom att luta sig fram, ge instruktioner eller 

bekräfta och uppmuntra det samtal som pågår och styra in det på olika teman 

kring hur det känts för ungdomen. Sedan genom att luta sig tillbaka då samtal var 

igång. Familjen inledde med praktiska frågor och efter en stund sa terapeuten: 
 ”Det går bra det här. Ni känner hur vi trevar oss fram allihop. Ni gör ett bra jobb! Ni frågar 
och du försöker att berätta. Det är svårt det här. Vi kommer tillbaka till det här... Men jag 
märker att det inte är så lätt att titta på mamma och pappa men du försöker. Men jag skulle 
vilja att du håller kvar den där perioden …. och hur det var för dig då. Fråga mer om hur det 
var då!”  Här uppfattades terapeuten velat uppmuntra, bekräfta, spegla mod och 
att det känns svårt, och samtidigt styra in familjens samtal i en annan riktning 
utifrån tidigare information kring sårbara teman ungdomen berättat om. 
Ungdomen började då gråta.  
 
Sedan följde en längre period då terapeuten tyst lutade sig tillbaka och lät familjen 
prata med varandra om saker som varit svåra utanför familjen. Terapeuten sa efter 
ett tag ”Jag har sagt det flera gånger till dig och till er här- vilka steg du tar här! För det här är 
ju en väldig stressande situation. Och särskilt när man har de svårigheter du har. Vågar du gå 
ett steg till och berätta hur det kändes att vara hemma vid den här tiden…?” . Terapeuten 
uppmuntrar och bekräftar det svåra i arbetet. Samtidigt uppmanar och utmanar 
terapeuten ungdomen att gå vidare med sårbarhetstemat i relation till föräldrar. 
Här följde en fördjupning av sorgen verbalt och känslomässigt. 
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 Denna rörelse skedde flera gånger i samtalet. Terapeuten förde tillbaka till 
förberedda teman och hur det var i relationen mellan ungdomen och föräldrarna 
för att sedan överlåta samtalet till familjen. Det skedde en successiv fördjupning 
av känslor mellan föräldrar och barn, men då terapeuten inte intervenerade hade 
familjen en tendens att börja prata om lösningar och praktiska frågor vilket ledde 
till minskade känslouttryck.  
 

Samtal 6 av 18 - allianssamtal med ungdom ensam 

Olika känsloladdade teman förbereds och känslor kopplade till övergivenhet som 

sorg och ilska benämns. Känslorna fördjupas inte i samtalet som uppfattades som 

en förberedelse för nästa återanknytningssamtal. Terapeuten speglar det svåra med 

förgående samtal som ungdomen beskriver och den styrka som krävdes för att 

göra det utifrån ungdomens stora vilja att dra sig undan. När sårbara teman i 

relation till föräldrar förbereds beskrivs bl a ilska. Terapeuten speglar det och 

frågar om det legat i vägen och bidragit till avstånd. Ungdomen bejakade det. 

Terapeutens svar blev ”ilska har du inte pratat så mycket om”.  Terapeuten speglade 

rädslan för föräldrars reaktioner som ungdomen beskrev som rädsla för att såra 

och göra arg. Positiva känslor kom till uttryck i form av glädje kopplat till beröm 

och till skämt kring terapin och utifrån att ha klarat av förgående samtal med 

föräldrar.  

 

Samtal 7 - återanknytningssamtal med ungdom och modern 

Ungdomen hade uttalat oro kring moderns reaktioner innan samtalet. Få 

känslomässiga uttryck, bortsett från mild rädsla och skam, går att se under 

samtalet. Kanske ilska, som terapeuten föreslår, och som kommer till svagt uttryck 

några gånger, ligger emellan. Positiva känslor såsom glädje och belåtenhet visas i 

samband med saker som sker i rummet. Terapeuten var aktiv med att få igång 

samtalet och använde sig av olika tekniker, såsom en berättelse om 

anknytningsbrott hos små barn. Senare var terapeut och co-terapeut stöd åt varsin 

part med frågor för att få igång samtalet. Terapeuten frågar modern kring hur hon 

hade det, men det går trögt och modern sa att hon inte klarar att prata om det. 

Terapeuten gestaltade hur situationen varit hemma, med saker på bordet. Samtalet 

uppfattades fortfarande trögt.  

 

Så säger terapeuten till ungdomen ”Är du inte rätt ensam vid den här perioden?, och 

med låg och mjuk röst, ”Men när du kände dig lite bortstött av mamma, vad var det du 

kunde komma med för typ av saker? När du sökte dig till mamma?”. Terapeuten tonade in 

och speglade en förväntad känsla med ord och röst och frågade samtidigt kring 

konkret situation. En känslomässig fördjupning mot sorg och skam med en 

beskrivning av hur ungdomen kom och sökte kärlek och bekräftelse, men inte fick 

svar följer. Terapeuten speglade det ”hmm Du sökte upp mamma och ville närma dig 

henne?” Här steg spänningen ytterligare.  Då vände sig terapeuten till modern ”Tror 

du det kan stämma? Kommer du ihåg det?”. Känslan föreföll då avklinga hos 

ungdomen. Terapeuten verkar sträva efter att få med båda parter.  
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Terapeuten gestaltar sedan relationen såsom de beskrivit med känslor genom en 

skulptur med modern och dottern. Då uppfattas den emotionella spänningen åter 

sjunka även om det blir känslomässigt spänt och möjligen skamfyllt från 

ungdomens sida då de gestaltar relationen i rummet. Modern uttrycker ömhet, 

kärlek och omsorg utifrån vad hon sa och hur hon agerade men ungdomens 

känsloreaktion på det är svårtolkad. 
 

Samtal 11 av 18 - återanknytningssamtal med föräldrar och ett äldre syskon 

Ungdomen har bjudit in ett äldre syskon till fortsatt återanknytningssamtal med 

föräldrar. En mängd positiva och negativa känslouttryck går att observera. 
Här fokuserades sårbara teman som ungdomen tidigare formulerat, men inte 
arbetat med tillsammans med föräldrar. Här berörs områdena först utifrån 
syskonets perspektiv men efterhand alltmer utifrån ungdomens perspektiv. Vid 
observationen uppfattades syskonet underlätta för ungdomen att visa mer sorg, 
men också ilska som rapporteras verbalt, även om inga tydliga uttryck går att 
observera. Terapeuten växlar röstläge och kroppshållning med grad av allvar i 
samtalet. Terapeuten pratar tystare eller högre, lutar sig tillbaka eller framåt, 
gestikulerar eller gestaltar på bordet, och deltar på olika sätt. När interventioner 
rörde konkreta och praktiska saker följdes det av låg emotionell nivå men när det 
var praktiska frågor kopplade till känslor höjdes känslonivån. 
 

Samtal 14 av 18 – allianssamtal med ungdomen ensam 

Terapeuten föreslog samtalet med ungdomen ensam för att följa upp vad som 

hänt utifrån att ungdomen var mycket tyst och nedstämd vid förgående 

föräldrasamtal efter att det tidigare varit en period med mer öppet klimat vid 

familjesamtalen. Det individuella samtalet uppfattades vid observationen inte syfta 

till att fördjupa känslouttryck utan snarast som en förberedelse för att komma 

förbi hinder för att uttrycka känslor och behov till föräldrar. Betoningen var att 

arbeta med svårigheterna att hantera känslor och försöka göra på ett annat sätt. 

Terapeuten var direktiv och inbjöd till rollspel som förberedelse inför att prata 

med fadern om det som sårat och gjort ungdomen arg och ledsen. Inga tydliga 

känslomässiga uttryck syntes bortsett från obehag, möjligen skam eller rädsla. 

Många svåra känslor berörs verbalt såsom ilska, skam, avsky och avsmak. Här är 

dock inte alla svåra teman kopplade till relationen till föräldrarna. 
 

Samtal 15 av 18 Ungdom med föräldrar 

Familjen och terapeut öppnade med återanknytningssamtal där de arbetade färdigt 

med det konflikttema som bearbetats i förgående individuella samtal, för att sedan 

övergå till uppgift fem – stödja och utveckla kompetens. Efter en kort inledning 

uppmanade terapeuten modern att fråga kring vad som finns kvar att ta upp och 

lutade sig sedan tillbaka. Terapeuten valde att fokusera på modern först och 

fadern senare, troligen utifrån en vetskap om att det svåra som skulle komma upp 

handlade om relationen till fadern. Samtalet fokuserade sedan på ungdomens 

upplevelser av att känna sig arg, skamfylld och svårighet att sätta gränser och stå 

upp för sin upplevelse. Ungdomen uttrycker känslor som främst ilska, skam, 

rädsla, verbalt och de uppfattas även ickeverbalt om än med små uttryck.    



 
 

20 
(31) 

 

 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

En fallstudie ger en möjlighet att studera en terapiprocess mer ingående och som i 

den här studien få syn på den komplexitet affektivt samspel i ett terapeutiskt 

system innebär. Att undersöka utvecklingen inom ett fall kan ge information om 

processen, som en jämförande studie mellan olika terapeuters interventioner i 

relation till känslouttryck inte ger (Hilliard, 1993; Heatherington, Friedlander & 

Greenberg 2005). Fallstudier kan också ge infallsvinklar kring vad man kan gå 

vidare med i forskningen. Forskare betonar vikten av systematiska fallstudier och 

kvalitativa analyser som komplement till kvantitativa studier inom 

psykoterapiforskningen (Dattilio, Edwards & Fishman, 2010). Fallstudien har som 

alltid begränsningar vad gäller generaliserbarhet och svårigheter vad gäller intern 

validitet. Urval och tolkningar av observation och material är givetvis subjektiva. 

Vid denna studie påverkade intresset för, och kunskap om ABFT, det som 

fokuseras, uppfattas och hur det tolkas även om inte registreringar under 

observationen utgick från den terapeutiska metoden i fråga. Man fångar genom 

observation bara ett av många möjliga perspektiv och en del av det relationella 

och affektiva, explicita och implicita utbytet. Det är svårt att dra kausala slutsatser 

utifrån att komplexiteten i det affektiva utbytet är långt större än vad som var 

möjligt att fånga och det blir tydligt när man studerar processen ingående. Att inte 

vara med i rummet begränsar också vad som kan uppfattas av det som sker i 

samspelet och vilka känslor som kommer till mer subtila uttryck. För att göra 

säkra skattningar av känslor och mer subtila interventioner i terapin krävs avsevärt 

mer finstilta instrument. Att intervjua eller be ungdomen fylla i självskattning 

kring upplevelser efter session, som gjorts i vissa undersökningar som ett 

komplement till observation, var inte möjligt inom denna studie. Möjligen finns 

skattningsmetoder av terapeutinterventioner och uttryckta känslor som skulle 

kunna ge mer säkra data. Men de kräver gedigen kunskap om metoderna och 

möjligen tillgång till tekniska instrument som inte fanns att tillgå i detta fall. 

Risken för systematiska felkällor blir större utan någon form av skalor och 

kvantitativ jämförelse av resultaten inom fallet, men för studiens mer explorativa 

syfte blev en kvalitativ ansats att föredra trots de oundvikliga bristerna, eftersom 

skalor bedömdes reducera möjligheten att upptäcka oväntade perspektiv. En 

genomgång av litteratur kring terapeutiska interventioner inom olika terapeutiska 

skolor gjordes under studien i syfte att få syn på fler tänkbara infallsvinklar. En 

kombination av ansatser hade kunnat förbättra systematiken men var av tidsskäl 

inte möjligt. 

 

Att som först var tanken skatta exakta affekter och nivåer på känslouttryck var 

inte möjligt utifrån de videofilmade sekvenser som studerats. Uttrycken var små, 

svårtolkade och alltid möjliga att feltolka utifrån sig själv. Kvaliteten på filmerna 

var också bristfällig. Att istället fokusera på alla olika känslor kopplade till de 

sårbara teman som tydligt formulerades, samt att bedöma känslomässig höjning i 
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allmänhet blev en vagare men avsevärt mer tillförlitlig skattning. Skattningar av ett 

antal episoder gjordes också av annan oberoende bedömare för att förbättra 

tillförlitligheten i mätningen. Med den målsättningen blev studien möjlig och 

resultaten mer säkra.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka vilka terapeutinterventioner man kan urskilja 
som bidrar till att ungdomar uttrycker känslor i ABFT?  Resultatet visar att vissa 
typer av interventioner från terapeuten ganska omedelbart följdes av ökade 
känslomässiga uttryck hos ungdomen och att andra interventioner följdes av ett 
sänkt känslomässigt uttryck. Det är dock svårt att dra slutsats kring kausalitet. 
Interventioner som föregick förhöjd känslomässig nivå handlade främst om 
empatiska frågor och speglande gensvar av explicita eller implicita förmodade 
känslor utifrån det som berörs i samtalet. I samtal med ungdomen ensam förekom 
knappast starka känslouttryck även om ungdomen beskrev upplevda känslor. 
Känslor kom till uttryck i högre grad i samspel med föräldrarna. I synnerhet då 
ungdomen berättade för föräldrarna om de svåra upplevelser som förberetts med 
terapeuten i tidigare individuella samtal. Hela processen med interventioner 
inriktade på att förbereda teman och uppmana ungdomen att rikta sig till föräldrar 
fokuserat på känslomässiga upplevelser, och den parallella förberedelsen av 
föräldrar som sedan uppmanas att lyssna, bekräfta och fråga kring känslomässiga 
upplevelser, uppfattas i studien bidra till ökade känslouttryck hos ungdomen. 
Terapeutens styrning mot fokusering av känsloupplevelser och sårbara teman 
under samtalet uppfattades också bidra.  
 
Det skedde dock inte någon känslomässig fördjupning vid alla 
återanknytningssamtal. När terapeuten då det inte skedde någon fördjupning 
uppmanade till andra ageranden och gestaltningar i form av   
t ex skulpturer uppfattas inte den emotionella nivån kopplad till de känsloladdade 
teman som berörs öka, utan snarast sjunka och leda till mer besvärande 
ångestfylld spänning kopplad till situationen. 

 

Arbetet med känslor i den studerade terapin visar på hur känslouttrycken följde en 

väg längs de känslomässigt laddade områdena som i hög grad överensstämmer 

med den förväntade processen i ABFT (Diamond & Stern, 2003). Utifrån 

kunskap om metoden går det att se att terapeuten hade förbestämda intentioner i 

samtalet. Vägen till känslan gick inte rakt med tydliga interventioner utan det var 

en process över tid på implicita och explicita nivåer. Även om fokus i denna 

studie ligger på terapeutens interventioner uppfattas det gemensamma arbetet vara 

avgörande. Terapeuten styr verbalt och ickeverbalt med röstläge, tonfall, 

kroppsspråk och tempo. Under terapin finns det långa perioder utan några 

starkare känslouttryck. Ungdomen beskriver återkommande sin svårighet att tala 

om sina känslor med någon. Det viktiga i studien blir då att se vad som verkar 

underlätta för uttrycken. Många liknande interventioner kunde få olika 

konsekvenser vilket ger möjlighet till jämförelser såsom Hilliard (1993) menar att 

fallstudier ger. 
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De enskilda interventioner som följdes av större sårbara känslouttryck fokuserade 

ofta på känslan genom empatiskt gensvar eller fråga kopplad till anknytningsbrott. 

Det ligger i linje med tidigare teori och forskning, såsom Town et al (2012) fann 

att inbjudan och press genom konfrontationer av implicita förmodade känslor och 

hinder för dem vara mest effektiva för direkta känslouttryck eller som Paivio 

(2013) beskriver att empatiskt gensvar är till hjälp om patienten har svårt att vara i 

kontakt med sitt inre. 

 

Terapeuten uppmuntrade ungdomen att uttrycka ilska genom empatiska gensvar, 

uppmaningar, konfrontationer av upplevelse eller hinder för att uttrycka den. 

Känslonivån när det gäller ilska förblev låg genom hela terapin även om den 

formuleras, och uttrycks i någon utsträckning i de senare samtalen. Möjligen är det 

lättare då utifrån att anknytningen är förbättrad och alliansen starkare, såväl inom 

familjen (Pinsof, 1994) som mellan de olika deltagarna och terapeuten. Kanske 

syskonet bidrog med en öppning genom att vara mer explicit kring sin ilska. 

Terapeuten arbetade med rollspel/tomma stolen inför möte med föräldrar när det 

gäller ilska och gränssättning. Ingen tydlig ilska gick att se under själva rollspelet, 

men i nästa samtal uttryckte ungdomen mer av känslan vilket kan tänkas var ett 

resultat av rollspelet i förgående samtal. I rollspelet och vid det följande 

återanknytningssamtalet kan ångest och rädsla vara hinder för känslouttryck 

såsom Diamond, Rochman & Amir (2010) tolkade minskade känslouttryck vid 

tomma stolen interventionen i deras studie. I den studerade ABFT terapin är det 

också tänkbart att skamkänslor som kommer i vägen för det önskade uttrycket. 

Men även om uttrycken var försiktiga, kunde ungdomen beskriva sina känslor 

med föräldrarna i nästkommande samtal, vilket tidigare i processen beskrivits som 

svårt. Det tyder på att rollspel/tomma stolen som intervention kan vara till hjälp 

för känslouttryck även om hinder kan finnas på vägen. Det kanske krävs mer tid 

och övning, möjligen utifrån att det kan vara främmande med rollspel och 

gestaltande tekniker för vissa ungdomar och familjer. Mod och lekfullhet är en 

förutsättning för att gå emot familjens eventuella rädsla och skamkänslor och föra 

in sådana interventioner på ett naturligt sätt även om det kanske ändå kan bli en 

alltför annorlunda intervention för vissa familjer. 

 

För att uppnå behandlingsmålet att få en bättre relation med föräldrarna kanske 

det också räcker med att ungdomen kan verbalisera sina känslor och upplevelser, 

men för att kunna få hjälp att reglera känslor och utveckla självupplevelse (Rydén 

& Wallroth, 2008; Stern, 1985) genom att känslor uttrycks och speglas kanske det 

krävs att mer av känslouttryck ryms inom relationen. Det ligger dock utanför 

denna studie att utforska. Resultaten säger heller inget om huruvida 

känslouttrycken i detta fall har betydelse för utfallet och om känslorna är 

produktiva - primära och adaptiva med ett uttryck på lagom arousalnivå, såsom 

Greenberg (2012) menar att känslor måste vara för att leda till ett gott utfall.   
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Beröm och bekräftande interventioner följdes genomgående av att negativa 

känslor avklingade och ofta övergick till positiva känslouttryck. Det kan vara 

oavsiktligt förstås, men det kan också vara terapeutens sätt att begränsa 

emotionella nivån så att den inte blir för hög med hänsyn till alla deltagare, vilket 

skulle leda till att känslorna inte blir produktiva(Greenberg, 2012). Bekräftelse och 

skratt kan tänkas bidra till alliansbygge, men också till ett mer avspänt och positivt 

känslomässigt klimat i det terapeutiska samspelet. Atmosfären påverkar den 

känslomässiga relationen, den intersubjektiva kvaliteten och vilka känslor som får 

uttryckas. Hughes(2009) beskriver att en terapeutisk hållning som präglas av 

empati, lekfullhet, nyfikenhet och acceptans bidrar till ett öppet klimat och Fosha 

(2000) betonar betydelsen av terapeutens mod som ett bidrag till atmosfären. I 

denna studie kan man tänka att terapeuten öppenhet och mod att pröva sig fram 

och skratta åt sig själv öppnar väg för familjen även om stegen i början kan varit 

för stora då.  

 

En god allians till terapeuten är en förutsättning för att våga uttrycka svåra känslor 

och för att interventioner skall leda till att känslor uttrycks och ger gott utfall 

(Greenberg, 2012). I familjeterapi är det flera allianser som alla måste fungera för 

att terapin skall få ett gott utfall (Friedlander et al, 2011). Terapeuten är från första 

samtal och framåt tydlig med terapins syfte och vad som eftersträvas i dialogen. 

Mål med terapin och tankar om förändring uppfattas successivt vara något som 

alla vet att alla delar vilket tillsammans med de allt öppnare känslomässiga 

relationerna kan ses som en utveckling av allianserna efter hand (Bordin, 1974; 

Diamond & Siqueland, 1998). Terapeutens växlingar i alliassamtal och senare, 

mellan stöd, skratt och utmaning kan antas bidra till det känslomässiga bandet i 

alliansen och den öppna och stödjande relation som olika känslofokuserade 

behandlingar ser som en grund för att känslor skall kunna fördjupas i rummet 

(Fosha,2000; Greenberg, 2012; Town et al, 2012).   

 

I individuell behandling anses en korrektiv emotionell erfarenhet ske i relation till 

terapeuten (Paivio, 2013) medan den i ABFT iscensätts i relation till föräldrarna 

(Diamond & Stern, 2003). Relationen till föräldrarna blir därför avgörande för hur 

känslor utvecklas, samtidigt som känslorna skall vara vägen in i att bygga upp 

relationen. Terapeuten uppfattades balansera när det gällde att låta ungdomen 

komma till tals utan att det blev för påfrestande för föräldrarna. Ibland 

uppfattades det leda till att ungdomens känslouttryck minskade. Även om 

terapeuten måste ha alla med kanske oro kring föräldrars förmåga kan begränsa 

känslouttryck? I familjeterapi är förstås terapeutens kommunicerade närvaro och 

öppenhet för olika känslor viktigt för samspelet på samma sätt som i 

individualterapi (Holmqvist, 2010; Fosha, 2000). Föräldrarnas öppenhet blir ändå 

avgörande för att barnen skall kunna uttrycka sina känslor i ABFT (Diamond, 

Diamond, Diamond & Liddle , 2000; Hughes, 2009). Resultatet av denna studie 

visar att interventioner fick olika känslomässiga svar av ungdomen under olika 

terapitimmar. Om ungdomarna upplever att föräldrarna inte är öppna för 

känslouttryck, subtilt avvisar och egentligen inte kan ta emot, accepterar eller 
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orkar med de uttryckta känslorna oavsett om det är så eller inte, begränsas 

sannolikt känslouttrycken (Diamond et al, 2013; Hughes 2009). Det var svårt att 

fånga allt känslorelaterat arbete som skedde såsom deltagarnas emotionella 

tillgänglighet eller den implicita affektiva kommunikationen i terapin. Det kräver 

ett annat upplägg och andra undersökningsmetoder. 

 

Ett sätt att förstå skillnader i öppenhet eller låsningar vid samtalen är att 

känslomässig öppenhet för olika känslor hos föräldrar och hos ungdomen (Fosha, 

2000; Hughes, 2009), varierar beroende på tema och omständigheter. I det låsta 

samtalet är ungdomen orolig för att såra och vet att det som skall beröras väcker 

skuld hos föräldern. Föräldern i sin tur uttrycker explicit att det inte går att prata 

om vissa saker. Motsvarande Diamond, Rochman & Amirs(2010) tolkningar av 

sina resultat kan ungdomen i denna studie varit uppfylld av rädsla och ångest, men 

möjligen även av känslor som ilska och skam, på ett sätt som begränsat uttryck av 

ledsenhet. Det kan ha haft betydelse att det var ganska tidigt i processen men 

också att modern var ensam förälder i det låsta samtalet och att det var lättare 

med känslomässig öppenhet när de var två föräldrar. Ensamma föräldrar kan 

erbjudas att ta med en person till återanknytningssamtalen (Diamond & Stern, 

2003). Låsningarna kan handla om att föräldrarna inte var tillgängliga av olika skäl 

som skuld och skam eller avvisade ungdomen på subtila sätt motsvarande de 

mikroaggressiva avvisande Diamond et al. (2013) fann i studien av ABFT för 

suicidala homo- och bisexuella ungdomar. Fynden ledde till att en modifiering av 

ABFT med mer tid för individuella föräldrasamtal för bearbetning av känslor. 

 

Kanske behövde föräldrarna mer tid i enskilda allianssamtal för att kunna vara 

tillräckligt öppna känslomässigt (Diamond, Diamond & Liddle, 2000). Föräldrarna 

skall förberedas och instrueras i att bemöta ungdomens känslor (Diamond & 

Stern, 2003) och de skall genom att själva bli empatiskt bemötta, få hjälp att 

öppna upp för empatisk förståelse genom allianssamtalen. Möjligen kan den 

känslomässiga låsningen ge indikation på att något måste förberedas mer för att 

öppning skall ske motsvarande den modifierade behandlingen (Diamond et al, 

2013). Det individuella samtal med ungdomen efter ett låst föräldrasamtal, som 

terapeuten bad om i den studerade terapin, öppnade för att ungdomen kunde ta 

upp nya känslor och aspekter med föräldrarna i nästkommande samtal. En 

tänkbar slutsats kan därmed vara att graden av förberedelse i relation till behov, 

med såväl föräldrar som ungdomar, avgör hur känslouttrycken ser ut i 

återanknytningssamtalen. Om det betyder att känslor bör uttryckas och bearbetas i 

de individuella samtalen eller inte är dock inte klart. ABFT metoden betonar att 

föräldrarna skall komma i kontakt med egen sårbarhet för att känna mer med sina 

ungdomar (Moran & Diamond, 2008). Ungdomens uttryck betonas i samspel med 

föräldrarna (Diamond & Stern, 2003) och mindre med ungdomen ensam 

(Diamond & Siqueland, opubl). Här arbetar möjligen terapeuter olika vilket inte 

syns i denna fallstudie. Att ungdomens starka känslomässiga band är till 

föräldrarna gör kanske att känslouttrycken blir större i relation till dem, samtidigt 

som det troligen stärker bandet.  Om ungdomen uttryckt mer känslor i samspel 
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med terapeuten kanske bandet till föräldrarna försvagats och därmed orsakat 

minskade känslouttryck. Större fokus på känslouttryck i relation till terapeuten 

kanske också hade kunnat bidra till att familjesystemet klarat av att rymma alltfler 

känslor, motsvarande det som denna studie visade på skedde då det äldre syskonet 

var med. Syskonets större öppenhet för vissa känslor bedömdes öppna för att fler 

känslor kunde rymmas i det intersubjektiva fältet såsom terapeutens 

känslomässiga öppenhet kan göra i familjearbete (Hughes, 2009).  

 

Sammanfattningsvis visar fallstudien på att terapeutinterventioner på olika nivå 

har betydelse för känslouttryck hos ungdom i ABFT. Det handlar om mer eller 

mindre subtil ickeverbal inbjudan, verbala empatiska frågor och gensvar som ger 

öppning för nya känslor, men också om mer komplexa interventioner under 

terapiprocessens gång som lägger grunden för samspel mellan ungdom och 

föräldrar och möjliggör att ungdomens mer intensiva känslor kommer till uttryck 

tillsammans med föräldrarna.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

En ABFT studie med ett större antal terapeutiska processer med olika terapeuter 

och familjer och med utprövade skattningsinstrument skulle ge generaliserbara 

resultat och minska risk för systematiska fel. Det vore också intressant att se på 

hur olika hållning vad gäller fördjupning av känslouttryck i det individuella 

samtalet med ungdomen påverkar det emotionella samspelet med föräldrar i 

återanknytningssamtalen. Allianserna som växer fram i relation till föräldrar och 

ungdom, och dem emellan påverkas kanske också av det. 

 

Att studera olika känslors roll i den terapeutiska processen är en annan viktig 

infallsvinkel. Möjligen har olika känslor och nivån på känslouttrycket betydelse för 

processen och för möjligheterna att reparera anknytningen mellan ungdom och 

föräldrar. 
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Bilaga 1    

Affektlista 
 

Nr  Primär      
affekt 

Låg arousal Hög arousal ? 
 

 

1. Glädje 
 

 

Belåtenhet 

 

Eufori/Extas 

 

Reaktiv/Närhet/Behaglig 

 

2. Intresse 
 

 

Uppmärksamhet 

 

Entusiasm 

 

Aktiv/Närhet/ Behaglig 

 

3. Förvåning 
 

 

Öppenhet 

 

Chock 

 

Reaktiv/Neutral/Neutral 

 

4.  Ilska 
 

 

Irritation 

 

Raseri 

 

Aktiv/Distans/Obehaglig 

 

5. Rädsla 
 

 

Ängslan 

 

Skräck/Panik 

 

Reaktiv/Distans/Obehaglig 

 

6. Sorg 
 

 

Nedstämdhet 

 

Förtvivlan/Smärta 

 

Reaktiv/Neutral/Obehaglig 

 

7. Skam 
 

 

Blygsel/Genans 

 

Tillintetgörande skam 

 

Reaktiv/Distans/Obehaglig 

 

8. Avsky 
 

 

Förakt 

 

Hat 

 

Aktiv/Distans/Obehaglig 

 

9. Avsmak 
 

 

Motvilja/Olust 

 

Äckel 

 

Reaktiv/Distans/Obehaglig 
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Bilaga 2 

Arousal Scale-III 

 

1 Person does not express emotions.  Voice or gestures do not disclose any emotional 

arousal 

2 Person may acknowledge emotions, but there is very little arousal in voice or body 

 there is no disruption of usual speech patterns 

 any arousal is almost completely restricted 

3 At this level of arousal as well as higher levels, the person acknowledges emotions  

Arousal is mild in voice and body  

 very little emotional overflow  

 any arousal is still very restricted 

 usual speech patterns are only mildly disrupted 

4 Arousal is moderate in voice and body 

 emotional voice is present: ordinary speech patterns are moderately disrupted by 

emotional overflow as represented by changes in accentuation patterns, unevenness 

of pace, changes in pitch 

 although there is some freedom from control and restraints, arousal may still be 
somewhat restricted 

5 Arousal is fairly intense and full in voice and body 

 emotion overflows into speech pattern to a great extent: speech patterns deviate 
markedly from the client’s baseline, and are fragmented or broken 

 elevated loudness and volume 

 arousal seems fairly unrestricted 

6 Arousal is very intense and extremely full as the person is freely expressing emotion, 

with voice and body.  

 usual speech patterns are extremely disrupted as indicated by changes in 

accentuation patterns, unevenness of pace, changes in pitch, and volume or force of 

voice 

 spontaneous expression of emotion and there is almost no sense of restriction 

7 Arousal is extremely intense and full in voice and body 

 usual speech patterns are completely disrupted by emotional overflow  

 the expression is completely spontaneous and unrestricted   

 arousal appears uncontrollable and enduring. 

 falling apart quality: although arousal can be a completely unrestricted therapeutic 

experience, it may also be a disruptive negative experience in which the clients 

feels like they are falling apart 

 

control = containment in contrast to contorl = restriction 

* The distinguishing feature between level 6 and level 7 is that in level 6 there is the 

sense that although a person’s expression may be fairly unrestricted, this individual 

would be able to contain or control his or her arousal, whereas in level 7, a person’s 

expression is completely unrestricted and there is the sense that emotional arousal 

would not be within this person’s control. 
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