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Sammanfattning/Abstract 

 
I den här intervjustudien ger fem ungdomar, 16-20 år, sina beskrivningar av hur 
de upplevt att gå i familjebehandling inom socialtjänsten. Ungdomarna befinner 
sig i ett sammanhang där de upplever hur oro i familjen tilltar och övergår i gräl 
mellan familjemedlemmar. Alla ungdomar kopplar sin egen känsla av osäkerhet till 
inre subjektiva känslomässiga erfarenhet som de delar med sin familj och 
familjebehandlare. Ungdomarna känner sig delaktiga i behandlingen när de får 
möjlighet att sätta ord på sin egen osäkerhet utan att bli avbrutna eller hamna i 
gräl. Fyra ungdomar framhåller att familjebehandlarnas reflekterande 
förhållningssätt och samtalens upplägg, bidrar till en känsla av trygghet. Fyra 
ungdomar tycker att samtalen bidragit till att de fått ny kunskap om sig själv och 
hur föräldrarna tänker. Fyra ungdomar ser att grälen avtagit hemma och alla 
ungdomar vill nu fokusera på skola och arbete. 

Nyckelord: Familjebehandling i socialtjänsten, tonåringars 

attityd/röster/upplevelser i familjeterapi/ familjebehandling. 

 

In this interview survey five young people, 16-20 years of age, give their 

descriptions of participating in family treatment given by the social service. The 

young people express how feelings of anxiety increase in the family and end up in 

quarrel between family members. Further the young people are connecting 

feelings of insecurity to own subjective emotions associated with events 

experienced in relation to parents and family therapists. All young people 

experience participation by the fact that they have been given opportunity framing 

their own anxiety and not being interrupted or get stuck in quarrel. The reflecting 

stand of the therapists and the way sessions were planned gave four of them inner 

feelings of security. Thanks to the therapists ability to start and hold in the 

conversations, four out of five express that they got new experiences of their own 

and how their parents are thinking. The quarrels have decreased and all five want 

to manage with school and work. 

Keywords: Family treatment in social service, the experience/attitude/voice of 

youth in family treatment/therapy. 
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1 Inledning 

 
Socialtjänsten i Sveriges kommuner och stadsdelar använder ett 90-tal olika 
metoder för tidiga insatser till barn, ungdom och deras familjer. Den första 
kontakten sker ofta med vuxna, därefter kommer barn och unga in i samtalet. I 
mötet, behandlare, föräldrar och unga börjar processen att formulera sig utifrån 
ett problem som utvecklas till ett gemensamt familjearbete (Hansson, 2001). 
 
Det kan kanske tyckas alltför allmänt att behöva nämna att barn och ungdomar 
har en rätt att få uttrycka sig fritt och bli lyssnade till. Att det utgör en 
grundläggande princip i FN:s konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen, artikel 12, kan ge oss en påminnelse om barn och ungdomars 
olika förutsättningar världen över. I Sverige har de familjebehandlare som arbetar 
inom socialtjänsten att beakta barnets vilja och väga det mot ålder och mognad, 3 
kap. 5 § socialtjänstlagen(2001:453), SoL samt 6 kap. 2 a och 19 § föräldrabalken 
(1949:381), FB (Socialstyrelsen, 2012).  
 
Frågan som följer är i vad mån som familjebehandling innebär en möjlighet för 
barn och tonåringar att uttrycka sig fritt och bli lyssnade till. Klart är att ungdomar 
vill uttrycka egna bekymmer och erbjudas egen tid med hjälpare för att formulera 
sig för sig själva. Löwenborg och Kamswåg (2006) visar med sin studie att en 
förutsättning för att det ska bli möjligt är att få uppleva trygghet under samtalet. 
För ungdomar kan det handla om att få stöd i sin frigörelseprocess för att därefter 
åter kunna knytas till sina ursprungsfamiljer. Familjebehandlarna spelar här en 
central roll och kan fungera som en länk i denna anknytningsprocess. 
 
Hur upplever ungdomar familjebehandling inom socialtjänsten? I denna uppsats 
ligger fokus på fem ungdomars personliga upplevelser av att tillsammans med sina 
familjer ha gått i familjebehandling via socialtjänsten. Studien ska förhoppningsvis 
bidra till fördjupad reflektion bland familjebehandlare och terapeuter. 
Ungdomarnas röster kan även ses som ett bidrag till lokala politiker som ytterst är 
ansvariga för att de insatser som erbjuds unga utgår från kunskap vad gäller 
evidens och beprövade erfarenheter. 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Utgångspunkterna för denna kvalitativa studie utgörs av teorier, teser och 

förklaringsmodeller av Andersen, T.(2005)., Broberg, A., Risholm Motander, P., 

Granqvist, P, (2009)., Tomm, K.. (2003)., Anderson, H. och Goolishian, H.A. 

(2004)., Wennerberg, T. (2010)., Holmkvist, R. (2007)., Rydén, R. och Wallroth, P. 

(2010)., Stern, D.N. (2010)., Schjödt, B. och Egeland, T.A. (1989). Dessa olika 

författares perspektiv har valts för att sätta in familjebehandling i ett socialt och 

psykoterapeutiskt familjeperspektiv samt utifrån dess användbarhet för att kunna 

analysera intervjumaterialet. 
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2.1  Systemteori 

Systemteori är ett samlingsbegrepp för flera olika teorier och har sitt ursprung i 

cybernetik, vetenskapen om styrning och reglering av system. Inom familjeterapin 

används systemteorin som ett verktyg för att organisera det som vi vet och för att 

hitta nya vägar i sökandet. Familjen kan beskrivas som ett mänskligt system som 

utgörs av olika relationer och samspelsmönster. Utifrån sitt sammanhang försöker 

varje familjemedlem anpassa och förändra sig, konstruera sin verklighet. Problem 

definieras av familjen och uppmärksammas som symtom när någon i familjen 

uttalar sig om dem. Det går inte som familjeterapeut att manipulera en familj, utan 

bara att i samarbete med familjen hjälpa den att komma vidare. Terapeuten 

medverkar till att förändringar motverkas eller förstärks. Genom att vara lyhörd 

för familjens verklighet och bidra med något som är annorlunda är terapeuten 

delaktig i förändringsprocessen, vilken aldrig kan förutses eller kontrolleras 

(Schjödt et al., 1994).  

 

2.2 Språksystemisk perspektiv 

Människan skapar mening i interaktion och kommunikation med andra. Det sker 

genom dialog med människor som är engagerade i konversation vilket även kan 

förmedlas som en kroppslig känsla i samvaro med andra (Anderson et al., 2004). 

Utifrån ett språksystemiskt perspektiv strävar människan att nå en förståelse vilket 

sker i samspel med dem vi har kontakt med. Förståelse är en pågående process 

som aldrig helt uppnås. Behandlingssystemet utgör ett språksystem med gränser 

som blivit dragna av ett språkligt förmedlat problem. Det är kommunikationen 

kring problemet som definierar systemet. I terapin krävs att konversationen 

upprätthålls, att man utforskar de tankelinjer som ett problemsystem innehåller. 

Etablerade uppfattningar och beteenden ges utrymme, breddas, förskjuts och 

förändras. Förändring i terapi är inget annat än förändrad mening som 

uppkommit ur dialog och konversation (ibid.).  

 

Den systemiska terapeuten vet att han aldrig kommer att ”veta”. Genom sina 

frågor kan han visserligen få information men huvudsyftet är att tillsammans med 

familjen utvecklas. Terapeuten med sina frågor och familjen med sina 

beskrivningar utforskar olika beteendemönster. Den frågande hållningen, attityden 

att inte veta och att utforska sprider sig från terapeuten till familjen. Syftet är att 

familjen på sikt ska upptäcka eller uppfinna lösningar på egen hand. Terapeutens 

del av interaktion utgör mycket mer än frågornas rent språkliga innehåll och 

omfattar även kroppsliga gester, rörelser, ansiktsuttryck och andning (Tomm, 

2003). 

 

Andersen (2005) framhåller att ett viktigt bidrag i det terapeutiska samtalet är 

reflektion och mångfald. Samtalen utformas utifrån intervjuposition och 

lyssnande- eller reflekterande position. Den som lyssnar ska vara försiktig med att 

avbryta då den som talar söker efter det bästa sättet att uttrycka sig. Det innebär 

ett sökande efter de rätta orden, den rätta rytmen och det rätta tempot. 
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Andningsrörelserna formar och bär fram våra inre och yttre röster. Det är viktigt 

att den som vill tala får tala, får sagt det han eller hon vill ska bli hört, och inte 

nödvändigtvis vad terapeuten vill höra. 

 

2.3 Anknytning 

Anknytning kan beskrivas som det band av kärlek som vi knyter till betydande 

andra. Det utgör en relation där våra affekter tas emot och regleras av en 

förstående annan vilket ger oss en upplevelse av mening. Denna upplevelse av oss 

själva är kopplad till en upplevelse av hur andra förhåller sig, har förhållit sig till 

oss. Anknytning kan beskrivas som ett medfött beteendesystem som dels 

motiverar oss att söka närhet till beskyddande och förstående andra, dels omfattar 

ett grundläggande mänskligt behov av att vilja upptäcka och utforska världen 

omkring oss (Wennerberg, 2010). 

 

Anknytningssystemet har stöd av de evolutionsmässigt äldre delarna av hjärnan 

där affekterna uppstår och förmedlas via förprogrammerade neurala strukturer 

som styr kroppens grundläggande uppgifter för överlevnad. De yngre delarna av 

hjärnan (hjärnbarken) mognar och formas under det första levnadsåret genom det 

affektreglerande samspelet barn-primär anknytningsperson. I denna 

mognadsprocess får barnet hjälp med att reglera och ta hand om känslomässiga 

och kroppsliga reaktioner samtidigt som hjärnans neurala kretsar påverkas. Denna 

relationella kommunikation sker via höger hjärnhalva och utgörs av känslomässiga 

delade erfarenheter på en omedveten nivå (Wennerberg, 2010). Det är i samspel 

med en empatisk anknytningsperson som barnet lär sig att reglera sina primära 

affekter som uppstår i hjärnans ålderdomliga delar. På detta vis läggs grunden för 

att barnet ska bygga upp ett eget system för stresshantering och förmåga att själv 

reglera negativa affekttillstånd. Barnets centrala utvecklingsuppgift är att hävda 

och definiera sig själv i förhållande till andra och samtidigt kunna respektera 

andras behov och intressen. Hur väl vi människor lyckats integrera vårt själv 

avspeglar sig i vår förmåga att värdesätta nära relationer, att ingå i dem utan rädsla 

för att bli övergiven och att reglera starka känslor utan att låta sig översvallas av 

dem. Denna anknytnings- och individuationsprocess pågår och fördjupas hela 

livet (ibid.). 

 
 

2.4 Intersubjektivitet 

Hos människan förmedlas anknytningen genom ett delande av inre mentala 

tillstånd. Det är en process som har sin upprinnelse i primär intersubjektivitet och 

uttrycks i form av samspel barn och omsorgsperson. Med stöd i en lyhörd vuxen, 

genom delande av blickar, ansiktsuttryck, kroppshållning, gester, röstmelodi och 

tonfall skapas en upplevelse hos barnet av vad det är att vara själv och att vara 

med andra. Detta intersubjektiva samspel formas till en ömsesidig förståelse av 

olika upplevelser, behov och attityd. Kunskapen om oss själva och om omvärlden 

skapas genom de erfarenheter vi har av vår tidigaste anknytningsrelation (Broberg 



 
 

4 (25) 
 

 

et al., 2009). Vår förmåga till intersubjektiv medvetenhet pågår och fördjupas hela 

livet. Stern (2010) framhåller intersubjektivitet som en medvetenhet som uppstår 

när vi blir medvetna om innehållet i våra tankar på grund av att de samtidigt 

återspeglas till oss från en annan persons tankar, såväl kroppsliga känslor som 

genom rörelse och handlingar. Utveckling och förändringsarbete handlar om att 

vara i nuet, att dela emotionella berättelser med andra vilket sker mentalt och 

utifrån att man intuitivt deltar i den andres erfarenhet. En erfarenhet som man 

förstår tillsammans utan att den verbaliseras och blir en del av den underförstådda 

kunskap som relationen vilar på (ibid.). 

 

Mentalisering liknar Wennerberg (2010) vid den fullt utvecklade mänskliga 

intersubjektiviteten vilken utgör människans ”psykiska immunförsvar”. Helt 

enkelt vår förmåga till självreflektion, att förstå sitt eget beteende i form av 

psykologiska drivkrafter, avsikter, begär och farhågor. Samtidigt handlar det om 

en förmåga att i mellanmänskliga skeenden, t.ex. när två personer psykologiska 

drivkrafter möts och ibland krockar, utifrån bådas sidor reflektera över 

upprinnelsen till det som inträffat (Broberg et al., 2009).  

 

I en relation barn-föräldrar där interaktionen präglas av negativa affekter, av kritik, 

kontroll och kanske även fysisk aggressivitet, hämmar barnets förmåga att 

mentalisera. Aggressivitet blir inte sällan ett vanemässigt självuttryck och hindrar 

barnet från att känna igen och tänka kring att de egna känslorna inte fungerar. 

Barn och ungdomar kan visa på ökad sårbarhet i form av ett hetsigt temperament 

med lättväckt ilska vilket kan ställa till med problem i relationer eftersom ilska gör 

det svårare att knyta an (Rydén et al., 2010). 

 

 

2.5 Behandling – en anknytningsrelation 

Terapeuter behöver enligt Holmqvist (2007) lära sig bli medvetna om sina egna 
känslomässiga reaktioner i terapisituationer, oberoende av hur de tankemässigt 
förstår patientens material. De behöver träna sig i att kunna vara medvetna om, 
och för sig själva formulera, sina känslomässiga reaktioner. Terapeuten har en 
viktig roll och bidrar till att den terapeutiska relationen ska kunna utvecklas till en 
anknytningsrelation, där terapeutens genuina intresse för patientens tankar och 
känslor hjälper till att utveckla den andres förmåga till mentalisering, 
affektreglering och agentskap. Terapin blir då en chans att reparera och 
komplettera det som av olika anledningar gått snett eller inte utvecklats tidigare i 
livet (Rydén et al., 2010).  
 
Själva förändringsarbetet bygger på att patienten känner sig trygg i rummet och 
möter en terapeut som är empatisk, lyssnar och stödjer genom spegling och 
bekräftelse. Här har terapeuten att förhålla sig ”icke vetande” och ”frågvis”. 
Terapeuten måste även vara ärlig och hejda andra i samtalet så fort något är oklart. 
Interventionerna bör vara inriktade på den andres tankar och känslor, snarare än 
beteende. Det handlar mindre om att kartlägga yttre skeenden utan om att 
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tillsammans fånga vad som händer i patienternas medvetande och fundera över 
vilka följder det får. Det gemensamma funderandet kan tydliggöra för patienten 
att mänskliga relationer är mångtydiga och svårtolkade och att händelser uppfattas 
på olika sätt av olika människor. Förhoppningsvis kan det bidra till att patienten 
blir nyfiken på sig själv och undersöker egna rigida sätt att tolka sig själv och andra 
(Rydén et al., 2010). 
 

 

3 Tidigare forskning 

 

En stark terapeutisk allians mellan terapeut, barn och vårdnadshavare, utgör en 

viktig faktor för en framgångsrik behandling visar metastudier av Douglas, K. S., 

Bickman, L. och Norwodd, E. (2010). Begreppet allians omfattar tre viktiga 

komponenter: (a)kvalitén på relation behandlare-klient och överenskommelser 

gällande, (b) behandlingsmål och, (c) uppgifter att arbeta med under 

behandlingen. Avgörande för kvalitén på arbetsalliansen är graden av 

kommunikation, känslan av tillit och att terapeuten är hjälpsam och kompetent. 

Fortfarande behövs kvalitativa undersökningar som kan utveckla rika 

beskrivningar och ge röst åt människor som inte brukar få den, inte minst för att 

utforska hur klienter familjer och deras samhällen mobiliserar resurser för att nå 

förväntade mål (ibid.). 

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Allan Carr (2010) visar med sin effektstudie att par- och familjeterapi är verksamt, 

och att två tredjedelar till tre fjärdedelar av deltagarna får behållning av dessa 

behandlingar. Uppskattningsvis är det endast en fjärdedel till en tredjedel av 

deltagarna som tillfrisknar från psykologiska problem utan behandling. Ett 

multimodalt program omfattande terapi och medicinering har hög effekt för 

vuxna och barn med allmänna psykologiska problem. Effekten av par-och 

familjeterapi står utan tvivel fast. Carr framhåller att det finns evidens för att 

familjeterapi är kostnadseffektiv. Han refererar till en serie av studier inom Hälso- 

och sjukvårdssystemet i delstaten Kansas, omfattande 9 miljoner människor, av 

vilken det framgick att den verksamhet som bedrev familjeterapi bidrog till att 

antalet akutbesök inom hälsovården minskade med (78 %) och besök hos 

allmänläkaren (38 %). Carr påtalar att de flesta vetenskapliga studier genomförs på 

speciella kliniker kopplade till universitet och utbildningscenter, samtidigt som de 

flesta familjeterapeuter arbetar i mindre icke specialiserade kommunbaserade 

verksamheter, i team eller inom socialtjänsten. Carr önskar svar på hur evidensen 

för familjeterapi är inom dessa mer serviceinriktade verksamheter, och efterfrågar 

undersökningsprogram i syfte att få reda på under vilka förhållanden som 

familjeterapi med en socialkonstruktionistisk och narrativ hållning fungerar.  
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3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

I en intervjustudie med 13 barn, från 13 år, framgår att i många avseenden intar 

barnen funktionen som de vuxna konstruerat åt dem. Barnen kopplade sin 

upplevelse i relation till de vuxnas beskrivningar. De blev som ett eko för de 

vuxnas konstruktion av terapin. Upplevelsen av att känna ett motstånd mot 

terapin, grundades i en känsla av att vara ovetande och utan kraft att få sin röst 

hörd. Ibland kunde de finna sin egen röst och konstruera en position oberoende 

av föräldrarnas. För somliga blev det ett sätt att ventilera relationerna till sina 

föräldrar (Moore, L., Seu, B.I. 2011). I en kartläggning av 268 familjer i två 

kommuner norr om Stockholm som fått insats familjebehandling intervjuades18 

personer, varav åtta ungdomar i åldern 15-21 år, samtliga flickor. De unga tyckte 

det var viktigt att familjebehandlaren tog sig tid att skapa en trygg och tillitsfull 

relation och därmed en öppnare dialog. Viktigt var även att en utomstående, 

professionell höll i strukturen, och att var och en fick prata till punkt. De framhöll 

att hjälparen skulle ha ett förhållningssätt som avlastade eventuella skuldkänslor 

(Löwenborg, K. och Kamswåg, K. 2006). 

 

Att ungdomars upplevelse av delaktighet är beroende av vilka frågor som 

terapeuten ställer, och till vem, framgår i en studie omfattande sex barn i åldern, 8-

12 år (Lobatto, W. 2002). Barnen beskrev att de använde olika strategier för att 

hantera känslor av otrygghet, som att tystna, använda en passiv röst eller 

uppehålla sig med andra aktiviteter under samtalets gång. Barnen kände sig inte 

helt säkra med reglerna i familjeterapi. I en annan studie där 13 flickor, 12-16 år, 

intervjuades om sina erfarenheter av att ha deltagit i hemmabaserad familjeterapi 

framkom att de uppskattade att umgås med sina föräldrar under terapisessionerna. 

Sessionerna blev ett tillfälle för medlemmarna i familjen att komma samman 

(Thompson, S. J., Bender, K., Lantry, J. och Flynn, P. M. 2007). I och med att 

relationerna stärktes bidrog det till ökade möjligheter att lösa problem. Den 

terapeutiska processen bidrog till att interagera mer autentiskt med varandra. 

Under processen fick de information som gav dem ny insikt och bidrog till att de 

kände ökad tillhörighet till sina föräldrar. Fem av ungdomarna tyckte att samtalen 

ibland var alltför emotionellt laddade. Att de stängde av i kontakten till terapeuten 

vilken de ansåg skapat oro (ibid.). 

 

4 Frågeställningar 

 

Syftet med intervjustudien är att få mer kunskap om ungdomars erfarenheter av 

familjebehandling. Frågeställningar: 

 

Hur beskriver ungdomar sin delaktighet i familjebehandlingen?  

Hur upplever ungdomar mötet med familjebehandlarna? 
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5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Fyra kommuner i Stockholm kontaktades hösten 2012. Några enhetschefer och 

behandlare informerades på telefon andra bjöds in till ett möte där studien 

presenterades. Därefter skickades informationsbrev (bil. 2) ut till respektive 

kommun. Familjebehandlarna valde ut och tog en första kontakt med ungdomar, 

från 13 år och uppåt, och deras familjer. Urvalskriteriet var att ungdomarna hade 

deltagit i familjesamtal vid minst tre tillfällen och att behandlingen var avslutad. 

Sju ungdomar mellan, 13-20 år, och deras familjer tillfrågades. Fem ungdomar, två 

flickor och tre pojkar i åldern 16-20 år, tackade ja.  

 

5.2 Undersökningsmetod 

Studien bygger på en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden karaktäriseras av 
att forskaren försöker nå förståelse för hur människan uppfattar världen; 
livsvärlden, subjektiva upplevelser, mänskligt beteende och sociala processer. 
Fokus ligger inte på att ta reda på hur världen är utan hur den uppfattas och tolkas 
(Hartman, J. 2004). Syftet med studien är att få personliga beskrivningar utifrån 
var och ens upplevelse av familjebehandling. Enstaka händelser och skenbart små 
detaljer kan tillmätas stor vikt. Med validitet menas att man undersökt det man 
verkligen velat undersöka och inget annat. Studien omfattar endast intervjuer med 
ungdomar som deltagit i familjebehandling och deras upplevelser, inga andra 
ungdomar har intervjuats. Fokus för denna studie är att söka individuella 
upplevelser utifrån de enskildas beskrivningar. Utifrån detta perspektiv är det av 
mindre vits att jämföra den med andra studier utifrån grad av reliabilitet. Med 
reliabilitet menas att studien har hög tillförlitlighet, dvs. att med samma 
förutsättningar och samma material skulle en annan forskare komma till samma 
resultat (Thurén, T. 2009). En upprepning av en kvalitativ undersökning kommer 
troligtvis inte att ge samma resultat eftersom det finns flera tolkningar av samma 
information. Intervjuarens förförståelse och värderingar är faktorer som påverkar 
tolkningen av materialet och som bör redovisas i resultatet. 

 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Data i form av intervjuer med fem ungdomar 16-20 år har samlats in. Syftet med 

studien var att få en fördjupad kunskap utifrån ungdomars egna erfarenheter av 

att ha deltagit i familjebehandling; deras upplevelser av delaktighet i 

familjebehandlingen och hur de beskriver mötet med behandlarna. För att få en 

djupare förståelse och komma så nära upplevelserna som möjligt hos de 

intervjuade valdes öppna frågeställningar, med möjlighet till fördjupningsfrågor 

(bil.1). Intervjuerna spelades in på bandspelare. Varje intervju var drygt 40 minuter 

och transkriberades i nära anslutning efter själva intervjutillfället.  
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5.4 Bearbetningsmetoder 

Bearbetningen har skett enligt tematisk analys Hayes (2000),(Langemar, P. 2010). 

Efter att alla intervjuerna skrivits ut skedde flera genomläsningar, därefter 

granskades materialet med fokus på att fånga ord, meningar som berörde 

ungdomars upplevelser av familjebehandling. Med hjälp av överstrykningspennor i 

olika färg och anteckningar i marginalen, systematiserades ungdomarnas uttryck, 

dels utifrån på förhand bestämda tema; begriplighet och delaktighet, dels utifrån 

empiristyrda kategorier av likvärdiga resonemang. I denna bearbetningsprocess 

framkom ett nytt tema och nya underkategorier av känslomässigt material som 

strukturerades analyserades och sammanfattades med stöd av på förhand valda 

teorier (2:1 - 2:5). 

 

 

5.5 Genomförande 

Ungdomarna kontaktades på telefon och fick då information om syftet med 

intervjun; att de skulle få berätta om sina egna erfarenheter och upplevelser av att 

ha deltagit i familjebehandling. Samtliga ungdomar önskade en påminnelse via sms 

någon dag innan intervjutillfället. Samtliga intervjuer skedde i socialtjänstens 

lokaler. Intervjuerna varade i drygt 40 minuter, och spelades in på bandspelare. 

Ungdomarna tillfrågades om det var möjligt att få kontakta dem i ett senare skede 

om det skulle framkomma nya frågor från intervjuarens sida, alla svarade ja. 

 

 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

 

I enlighet med forskningsetiska regler, SFS 2003:460, framgår i § 2 att 

etikprövning inte krävs vid arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning 

på grundnivå eller avancerad nivå. Etiska riktlinjer inom psykologisk forskning i 

Sverige utarbetas av Vetenskapsrådet (2011). Riktlinjerna utgår från två 

grundläggande aspekter, forskningskravet och individskyddskravet. 

Forskningskravet innebär att allmänheten har rätt att förvänta sig att den 

forskning som bedrivs är till nytta för samhället. Individskyddskravet innebär att 

forskning inte får medföra att individer utsätts för psykisk eller fysisk kränkning 

samt otillbörlig insyn i privatlivet. Individskyddskravet finns konkretiserat i fyra 

huvudkrav, gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Ansvarig verksamhetschef gav klartecken till att ungdomar och deras familjer 

kontaktades. Familjebehandlarna stod för urval och förmedlade informationsbrev 

(bil 2) till familjerna.  
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7 Resultat 

 

Resultatet redovisas utifrån två frågeställningarna i intervjuguiden (bil.1); 

Begriplighet (7.1) och Delaktighet (7.2).Under analysarbetet, efter att ha jämfört olika 

beskrivningarna och utsagor i form av meningar och senare nyckelord framkom 

ytterligare ett tema, Förändring (7.3) och nya underkategorier ( 7.1.1–7.3.2). 

 

   (7.1)                                    (7.2)                                     (7.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            (7.1.2.)                            (7.2.1)                         (7.3.1) 

(7.1.1) 

Hanterar 

 

                                      

                                (7.1.3)                                   (7.2.2)                            (7.3.2)                                

 

7.1         Begriplighet 

Alla ungdomar uttrycker att det var en vuxen, eller förälder som fattat beslutet om 

att de skulle delta i familjebehandlingen. Några såg det som ett erbjudande, att 

tacka ja till, en förhöll sig passiv och en av ungdomarna kände sig tvingad att 

delta. Ungdomarna beskriver känslor av begriplighet kring att delta i behandling 

utifrån att de upplever stor oro i familjen. Alla förmedlar upplevelser av att vuxna 

inte kan ta hand om sina känslor, annat än genom att bråka. Tre ungdomar 

upplever föräldrarnas bråk som väldigt ansträngande. Två förstår bråken utifrån 

att föräldrarna har ekonomiska problem. Alla är av samma åsikt, anser att 

föräldrarna borde sluta bråka. Ungdomarna upplever att det känns svårt att prata 

om känslor med sina föräldrar. En ungdom har goda erfarenheter av att få stöd av 

professionella medan andra inte känner tillit till vuxna. Övriga söker känslomässigt 

stöd hos kamrater, syskon eller försöker hantera sina känslor av oro, ilska och 

ledsenhet på egen hand. 

  

Begriplighet Delaktighet Förändring 

Vuxna 

beslutar 
Oro 

skapar 

bråk 

Känslor 

inte vuxna 

hanterar 

Att gå 

vidare  

Samtalens 

betydelse 

Att vara 

förstådd 

 

Att bli 

lyssnad på B li lyssnad 
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7.1.1 Vuxna beslutar 

Ungdomarna ger beskrivningar av föräldrar och vuxna som beslutar att de ska 

följa med på ett första familjesamtal. De respekterar de vuxnas beslut genom att 

delta i ett första samtal, litar på att vuxna tar ansvar.  

 

Det var lite så att vi bestämde tillsammans, i familjen, mamma tog upp det och 

frågade vad vi tyckte, och då sa vi ja… för vi hade problem … 

familjeproblem… jag hade bara hoppats på att det skulle gå bra, för oftast är 

det så att man sitter där och lyssnar på dom som är professionella och då blir 

man mer upplyst på vissa saker. 

 

En pojke tycker att syftet med första samtalet var otydligt, och kände sig osäker. 

               

Mamma berättade att det skulle komma hem någon till oss och prata. Det var 

inte särskilt så att det skulle bli bättre för mig… kanske… jag vet inte. 

 

En annan pojke upplever det som avlastande då de vuxna bad honom följa med 

på familjesamtal. 

 

Det var stökigt hemma, mycket bråk, mamma, pappa, syster. De erbjöd mig 

att följa med, tackade ja. Mamma och pappa märkte att jag inte orkade med, 

bestämde att jag skulle med. Kändes konstigt, hade aldrig räknat med att 

komma hit. 

 

En ungdom kände sig tvingad att följa med, hade inga egna förhoppningar eller 

förväntningar, på att samtalen skulle leda till att bråken hemma skulle upphöra.  

Han upplevde ingen tillit till vuxna. 

 

Kände mig halvt dittvingad, var tvungen att gå. Kände, ”måste väl snacka om 

det”. Man behöver ta emot hjälp, tror inte alltid att ”soc” kan ge hjälp. 

 

7.1.2 Oro skapar bråk 

Fyra av ungdomarna ser det som självklart att ingå i en familj. De beskriver hur de 

försöker förhandla med de vuxna, ett sätt för dem att försöka hantera vardagen. 

Ungdomarna anser att alla i en familj bidrar till att oro skapas och bråk tar vid. 

Oroskänslan ger man olika förklaringar till: att det förekommer sociala problem, 

problem i skolan, psykiska eller neuropsykiatriska problem i familjen. 

 

… det är väldigt mycket bråk hemma, och så kan jag bli våldsam, skrika, och 

när folk vänjer sig vid det då kan jag börja slåss och slänga saker. Jag ångrar 

mig efter att jag lugnat ner mig. Ja, det är det med ADHD, men nu tar jag 

tabletter, nu får jag inte utbrott lika enkelt. 
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Fyra ungdomar har själva blivit utsatta för kränkningar, mobbning och 

misshandel, erfarenheter som väcker oroskänslor till liv. En av dem förklarar att 

denna oro förstärktes genom de vuxnas felriktade omsorg. 

 

Jag blev misshandlad, det var där allting började, fick panik. Jag var rädd. 

Efter det satt pappa världens gränser för mig. Då blev jag sur, skrek och så 

blev det kaos hemma. 

 

En tonåring beskriver upplevelsen att inte känna sig lyssnad på, varken av lärare, 

föräldrar eller släkt En känsla av osäkerhet som formas till ilska och ageras ut. 

 

Jag får allt skit, en kille försökte strypa mig, men ingen lyssnade, lärarna 

lyssnade inte, ibland säger jag till mamma också, då försöker hon. Men då det 

inte fungerar, skiter jag i det. Då slår jag ner dem och gör så dom verkligen 

lyssnar. 

 

En pojke beskriver känslan av att inte ha någon att prata med, hur oron i kroppen, 

förlamar.   

 

Kunde inte sova låg bara och tänkte på morgondagen. När det var väldigt tyst 

vid provtillfällena, kom tankarna tillbaka, svårt koncentrera sig på skolan. Så 

tog det slut för mig, orkade inte gick ner till dem och skrek, verkligen skrek, 

”håll käften, nu får det räcka”. 

 

När tilliten till vuxenvärlden gått förlorad kommer oron smygande och bidrar till 

en förhöjd stressnivå i familjen. För att kunna behålla sin egen självkänsla, behövs 

en strategi som gör situationen begriplig och bidrar till ett eget inre lugn. 

 

Jag ser mig själv som en större person, tar inte åt mig för mycket, så kan man 

göra med allting, känner jag. Vi var ganska arga på varandra, tror jag. Det 

gjorde mig mer säker. Blir starkare om jag möter den som är osäker, blir mer 

en diskussion, bir mer hård, säger rakt ut saker som dom är.  

 

En tonåring beskriver inre frustration över att inte kunna frigöra sig från sina 

föräldrar, att uppleva sig helt invaderad av föräldrarnas omsorg. 

 

Svårt som tonåring. Vissa gånger är det bara för mycket, man är skitsur och så 

knackar de på dörren. Problem med min pappa, känner att han måste släppa 

mig. Det är oftast jag som börjar skrika och hörs. Men jag skriker ju inte bara 

för att, det är en anledning till det. När dom pratar på, blir jag ännu surare. 

För dom måste ju se vad dom gör, om jag kan se deras sida, måste de kunna se 

min sida. 

 

Om att relationen till syskon kan bidra till oro tar fyra tonåringar upp. En flicka 

förklarar hur tungt hon upplever det i relation till sin bror. 
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Han skapar kaos, har ADHD ... svårt att beskriva i ord, måste vara i 

situationer ... Han skriker, han slår sönder saker, han pratar nedvärderande 

till folk, gör så att man bara blir allmänt arg på honom. När man visar det så 

blir det, ”haha”, och då blir man bara ännu mer förbannad.  

 

7.1.3 Känslor inte vuxna hanterar 

Ungdomarna ger beskrivningar av hur känslor påverkar dem, att de läser av och 

känner in måendet hos föräldrar, syskon och kamrater. Samtliga ungdomar 

beskriver hur andras känslor påverkar deras mående. De har en önskan om att 

mötas av förståelse från vuxna och syskon. Ungdomarna ger beskrivningar av att 

de inte kan tala om känslor på ett konstruktivt sätt, att vuxna lätt låser sig och 

därför inte kan bidra med nya idéer och tankar. 

 

 Jag gick omkring med en känsla av att jag ville slå in huvudet på någon, på 

min lillebror, jag var arg och praktiskt taget hatade honom. Han gjorde det mot 

mig också. Jag kände mig aldrig lugn hemma eftersom jag alltid var på 

helspänn och visste att något skulle hända, och jag visste att han skulle starta 

det… Bråk. 

 

När familjeklimatet är färgat av ilska och besvikelser, när vuxna inte förmår 

hantera sina känslor, riskerar alla i familjen att känna sig sårade. 

  

Allt bråk, det var jobbigt att se dem arga och ledsna, höra på allt skrik, 

tröttsamt, väldigt högljutt. Man blir sårad av att höra allt det där som man inte 

orkar. Det var djävligt jobbigt, jag kände inte igen min familj… Till slut orkar 

man inte, när de hållit på i veckor, man har plugg och sover dåligt, skrek åt 

dem att … nu får det faan räcka… tror det påverkade dem. 

 

Ungdomarna söker känslomässigt stöd och bekräftelse hos vuxna, för att deras 

tillvaro ska bli begriplig. 

 

Vi hade tappat kontakten med varandra, det var ingen riktig familjekänsla, 

ständigt bråk, varje dag, varje timma. Vi kunde inte se varandra jag och mina 

föräldrar. … det blir aldrig att vi (om pappa) släpper taget, vi fortsätter älta. 

Till slut går mamma in och då börjar de skrika på varan. Det blir inte bättre 

ingen som säger, lägg av nu. 

 

Alla ungdomar ger beskrivningar av händelser som vittnar om insnärjda relationer. 

Om frustration som övergår i ilska som uttrycks i hårda ord och en tuff attityd. 

 

… alla personer bara skriker… väldigt mycket hat som kommer ut, orden, 

man märker på tonläge, blicken också… läskiga blickar. Man ser kanske 

pappa blir förbannad. Först ber man snällt, att det får räcka, sen vänder han 

sig om med en äcklig, läskig blick, så man tror att nu händer nåt mot mig. Det 
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kan vara blick, det kan vara kroppsspråk som påverkar, väcker reptilhjärnan, 

man ser att det blir irriterat, man blinkar, det är inte att ögonen blir helt röda, 

kolsvarta, det är ändå personen kvar, om man så säger, då känner man inte 

igen personen alls, då blir man förbannad, att det inte går att vara mer 

förbannad. 

 

Fyra ungdomar säger att de har lättare för att prata med syskon eller kamrater om 

sina starka känslomässiga upplevelser i familjen. 

 

Kan inte prata med mamma och pappa särskilt mycket… hon (syster) förstår 

hur det är och allting, hade också jobbigt i skolan. Jag berättar om hur jag mår 

och det, och så stöttar hon mig. Hon kommer aldrig till mig och pratar, pratar 

med sina kompisar. 

 

En pojke har förstått att han borde kunna prata med sina föräldrar, men vet inte 

hur det ska gå till.  

 

Jag skulle önska att jag kunde göra det. Jag vill bara inte. 

 

7.2         Delaktighet 

Tre ungdomar kände sig delaktiga utifrån att familjesamtalen var en möjlighet för 

dem att få sätta sig ner och prata med föräldrarna utan att någon började skrika. 

En ungdom beskriver ingående känslan av att känna sig granskad under samtalen. 

Han kände sig inte delaktig. Fyra av ungdomarna kände att föräldrar, behandlare 

och syskon lyssnade på dem, att det gavs utrymme för alla att prata till punkt, inte 

bli avbruten. Tre ungdomar säger att det var skönt att få prata om svåra och 

samtidigt viktiga saker med sina föräldrar. De upplevde att det var bra att få sitta 

och lyssna till föräldrarnas reflektioner på vad de sagt. Fyra av dem kände tillit till 

familjebehandlarna, en upplevde att inte familjebehandlarna som genuina. 

 

7.2.1 Bli lyssnad på 

Alla ungdomar beskriver att de känner sig delaktiga när de blir lyssnade på. Att bli 

lyssnad på handlar om att bli bemött som den person man är. Fyra av 

ungdomarna beskriver familjebehandlarna som engagerade.  

 

Det var väldigt skönt att komma hit. Efter att man varit här första gången, 

veta, att här lyssnar folk. Det gick inte att ha sådana samtal hemma. Skönt 

att komma hit och prata om problemen vi hade, ingen avbröt. 

 

En flicka tycker att det var avlastande att föräldrarna lyssnade då hon förklarade 

hur hon upplevde det att vara barn i familjen. Hon kände sig lyssnad på när hon 

fick prata med sina föräldrar om det som tyngde henne. 

 

… jag har inte riktigt fått vara barn, behövt ta så himla mycket ansvar. Vi 

har haft det svårt vid vissa tillfällen och då måste jag vara den där extra vuxne. 
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                     Dom hade ju varit medvetna om det, det är ju dom som frågat, men de tycker 

                     inte om att behöva lägga ansvar på mig. De försöker att inte göra det, komma 

                    på andra sätt. 

 

En pojke hade sedan tidigare dåliga erfarenheter av att gå i samtal, ta emot stöd av 

socialtjänsten.  

 

Sedan jag var 8 år har det varit knas, folk har dömt mig, sagt allt möjligt, 

diagnoser som inte stämmer, blivit felbedömd, halva livet. Sedan förväntar dom 

sig att jag ska lita på dem, det är ju ironiskt. 

 

Han säger att han inför första samtalet hade önskat att han fått reda på mer om 

familjebehandlarna, kände inte att de bidrog till att energin i familjen steg.  

 

Det kändes bara inte som om; ”dom här personerna verkligen kommer att 

förstå mig”. De var lite fina i kanten liksom. Jag kunde inte prata riktigt 

fritt… kunde inte säga så mycket om sånt som jag verkligen ville säga något 

om.  

 

 

7.2.2  Att vara förstådd 

En pojke förklarar att förståelse handlar om en känsla som man kan dela med 

andra, ordlöst. Han beskriver hur han med stöd i sin egen känsla söker efter 

trygghet i relationer till andra, främst vuxna. 

 

När personer förstår mig tror jag att jag kan dela med mig av mina erfarenheter 

i livet och vad jag lärt mig. Det är en känsla jag har, känner det på attityden. 

Jag känner det på sättet man är, sättet man går på… sättet. Jag har stor 

granskning av andra människor, ser vilka typer de är. Självklart är det inte 

alltid så… känner mig tryggare då jag har en upplevelse av att någon förstår 

mig, att han förstår mitt sätt att vara. 

 

En tonåring förklarar hur det känns att äntligen känna sig förstådd, och upplever 

att det berodde på att familjebehandlarna skapade ett utrymme där alla fick lyssna 

till varandra. 

 

Dom förstod. Alla andra har försökt hjälpa mig att bli av med mina tankar, 

bli av med hur jag känner, men dom förstod. Jag behövde ha någon som förstod 

mig och det var det som hjälpte mig. 

 

En annan pojke förklarar att han kände tillit till familjebehandlarna. 

 

Jag litade på familjebehandlarna, väldigt förstående. Skönt när de var i samma 

rum, att de kunde styra själva pratet, ungefär som ordförande. Skillnad om 

man sitter hemma och pratar, för då har man ingen riktigt som har 
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ordföranderollen, som bestämmer vem som ska prata och inte prata… Då blir 

det väldigt mycket bråk, mycket skrik och prat i munnen på varandra. 

 

En pojke beskriver en stor otrygghet i relation till familjebehandlarna, att inte bli 

bemött för den man innerst inne är. 

 

Jag gick runt i Houd-Tröja, gör inte det nu, men är fortfarande samma 

person… en bild de kunde få är, ”att den här killen har problem om han sitter 

i Houd-tröja”. Det finns killar som kan vara kriminella som kommer in och 

ska vara tuffa, för mig var det bara att det var en obehaglig situation. 

 

När känslan av osäkerhet riskerade att invadera honom ställde han sig i försvar, 

genom att utmana. 

 

Jag utmanar dom som jag tvivlar på, att dom verkligen vill mig väl. Jag 

utmanar inte alla, bara en viss typ, dom som har hand om mitt liv. För om jag 

inte kan lita på dom, finns det ingen poäng. Då kan jag inte lita på att det 

kommer att gå bra. 

 

När familjebehandlarna är engagerade och samtidigt lyssnar, då kan känslan av att 

var förstådd infinna sig. 

 

De brydde sig. Dom tittade på en hela tiden. Dom höll inte på med något 

annat…såg koncentrerade ut och lyssnade på det man sa. De var duktiga, 

dömde ingen, gick inte runt problemen utan försökte få ut dom… man kände 

sig bekräftad… fick lösa det på vårat sätt… Dom förstod mig, för dom frågade 

hela tiden hur jag mådde, hur jag kände i familjen, varför Prima Barn inte 

kunde hjälpa mig som jag ville. Dom kunde se från min sida och föräldrarnas 

sida. 

 

7.3       Förändring 

Ungdomarna ser alla en förändring utifrån den process av återkommande samtal 

(minst tre) som de deltagit i. Några av dem beskriver att det fortsatt kan vara 

mycket känslor och högljutt hemma, men att de håller sig inom ramen för vad 

som är att acceptera som familjebråk. En ungdom reflekterar över att han i 

efterhand förstått att det var mycket bråk hemma, men att han valt att stänga av 

sina känslor i relation till vuxna, vill gå vidare. Tre ungdomar ger beskrivningar av 

att samtalen fått dem att se de vuxnas perspektiv på ett annat sätt, och att de 

känner av att de vuxna försöker bemöta dem på ett nytt sätt. De tyckte att själva 

upplägget för samtalen gav en stor trygghet, att behandlarna styrde samtalet. Fyra 

av dem ger beskrivningar av att det varit bra att få tala om känslor, få uttrycka 

känslor i relation till vuxna. Fyra ungdomar nämner vikten av att alla satt ner och 

det fanns tid och utrymme att prata. En ungdom tycker inte att samtalen har 

bidragit till någon förändring i relation till de vuxna han bor med. En pojke önskar 

att han, en gång om året tillsammans med hela sin familj, skulle kunna gå och 
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prata med familjebehandlarna. Alla ungdomarna vill gå vidare, fokusera på skola 

eller jobb. 

 

7.3.1 Samtalens betydelse 

För flera av ungdomarna var familjesamtalen det tillfället då alla i familjen var 

samlade. Det gavs utrymme till att lyssna på vad andra tyckte och tänkte och 

möjlighet att få tänka och fundera tillsammans utan att det blev skrik och högljutt 

bråk. 

 

När man var där tog man väl upp det mesta för att man hade chansen, och att 

vi då för en gångs skull var hela familjen. Annars brukar någon vara borta, 

jobba eller gå på sport. Vi har aldrig riktigt tid att sitta ner och prata om det. 

Nu kom allt på en gång. 

 

En ungdom beskriver att det kändes tryggt att prata. 

 

Den ena gruppen pratar och den andra får inte störa, man skulle tänka som 

om det var en vägg emellan. Det funkade för mig och min bror, mamma och 

pappa. Jag fick berätta om vad jag tyckte om min bror och mina föräldrar, och 

så gick vi runt så att var och en fick berätta.  

 

En pojke beskriver upplevelsen av att vara delaktig i ett samtal där fanns utrymme 

för att släppa fram sina känslor, att han kände sig bekräftad av sina föräldrar. 

  

Det var som en stor tankebubbla där alla var med och lyssnade, där alla förstod 

hur alla tänkte, där man kunde säga vad man tänkte och vad man tyckte, säga 

vad man ville egentligen. Dom förstod att jag mådde dåligt, att jag blev väldigt 

sårad av att se alla i en stor fejd. Det var tårar och sånt i rummet, kom ut när 

man lyssnade på vad alla hade att säga om varann. Vi reflekterade kring det 

dom sa. Skönt att få ut det man kände. … fick ur sig själva ledsenheten och 

ilskan. 

 

En pojke framhåller att möjligheten att kunna reflektera över vad andra sagt, 

bidrog till ny förståelse i familjen. 

 

Pappa och mamma ser bilden väldigt olika, nu får jag som står på sidan, som 

åskådare en bild av hur alla andra ser. Jag fick nya sätt att tänka på när jag 

kom hit. Dom hjälpte mig att tänka, ja, pappa har också fått det. Man tänkte 

mer på vad man sa och hur man sa det, vilket tonläge man pratade med, så att 

det inte skulle bli fel. 

 

En pojke beskriver att samtalen gav honom en god känsla. 

 

Det kändes bra… jag tyckte bara att det kändes bra inombords. Vi satt ner 

och prata om allting och så efter hjälpte de oss med hur vi skulle göra. Det 
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hjälpte mamma och pappa. Pappa och jag bråkar inte lika mycket som vi 

gjorde förut. 

 

Tre ungdomar upplever att relationerna till sitt syskon stärkts. En ungdom 

beskriver hur känslorna förändrats i syskonrelationen. 

 

Vi bråkar inte lika mycket nu, ingen spänning och inget hat mellan oss längre. 

Det är lugnt och det är normalt, som det brukar vara mellan syskon 

 

7.3.2       Att gå vidare 

Samtliga ungdomar, oavsett om det skett stora förändringar hemma eller inte, kan 

reflektera kring känslornas betydelseför sitt eget mående. De talar om betydelsen 

av nya relationella erfarenheter, av att ha blivit känslomässigt bekräftade av sina 

föräldrar, syskon och familjebehandlare. Tidigare känslor av oro ges inte samma 

utrymme och de önskar komma vidare; 

 

Det är lättare att koncentrera sig på skolan. 

 

 … viktigast att jag klarar av skolan.  

 

Känns bra nu, ska klara skolan och körkort. 

 

Bara för att de (vuxna) bråkar ska jag inte låta det förstöra min dag, jag har 

skolan att tänka på. Jag är en social kille, är en annan med mina kompisar.  

 

En tonåring har flyttat från de vuxna till eget boende.  

 

Min bror tänkte jättemycket. Jag levde fortfarande på mitt vis, har alltid levt på 

mitt vis och kommer inte att ändra det, har alltid funkat för mig, kommer inte 

att släppa något som funkar för mig. 

 

 

 

8 Diskussion 

 

Här kopplas resultat till teorier om anknytning, intersubjektivitet och 

familjesystem samt tidigare forskning. Diskussionen omfattar såväl analys av 

resultat som antaganden om och tankar kring fortsatt forskning.  

 

8.1 Metoddiskussion 

En viktig ansats i denna studie har varit att försöka fånga ungdomarnas känslor 

och beskrivningar, vilka mer särskiljer än liknar varandra. En strävan har varit att 

visa på en öppenhet i relation till såväl ungdomar som deras föräldrar och 

familjebehandlare. Ambitionen har varit att få ta del av ungdomarnas individuella 
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beskrivningar, inte fastna i föräldrars oförmågor eller behandlares omöjliga 

uppdrag. Nyfikenheten att försöka förstå innebörden och meningen med 

ungdomarnas olika upplevelser och beskrivningar har varit närvarande. Utifrån 

detta perspektiv har den kvalitativa forskningsmetoden varit att föredra. Denna 

metod har stöd i den hermeneutiska spiralen, d.v.s. för att nå förståelse av mening 

behövs en växelverkan mellan förförståelse och ny förståelse i enlighet med den 

hermeneutiska cirkeln. Hermeneutiken svarar för en tolkande hållning för att 

uppnå förståelse. Följaktligen präglas insamlandet av data av en växelvis analys 

utifrån intervjuarens egen förförståelse som socionom, förälder, medelålders 

kvinna och blivande psykoterapeut i familjeterapi.  

 

Val av metod skulle kunna utvecklas genom enkäter, kvantitativ metod, för att på 

så vis vidga fokus för bilden av ungdomars upplevelser av familjebehandling. 

Samtidigt finns en risk att enkätsvaren får de personliga beskrivningarna att blekna 

till förmån för mer generella och därmed inte alltid så specifika beskrivningar. De 

enskildas olika beskrivningar bör beaktas utifrån att de bidrar till en ökad kunskap 

om mångfald och kastar sken på det familjeterapeutiska behandlingsarbetet som 

en metod anpassad utifrån dem behandlaren möter.  

 

Familjebehandlarna har svarat för urvalet, förmedlat brev till ungdomar och deras 

familjer. Men det följer att urvalet kan tyckas snävt. Å andra sidan ger 

ungdomarna uttryck för såväl positiva erfarenheter som upplevelser av att de inte 

fått känna sig delaktiga. 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Ungdomarna ger i studien svar på frågeställningarna; Hur beskriver ungdomar sin 

delaktighet i familjebehandlingen? Hur upplever ungdomar mötet med 

familjebehandlarna?  

 

Slående för denna studie är att samtliga ungdomar upplever sig delaktiga i 

familjebehandlingen utifrån ett relationellt sammanhang. De ger beskrivningar av 

sig själva utifrån sin relation till föräldrar, syskon, kamrater och familjebehandlare. 

De förmedlar täta, detaljrika upplevelser av samspel med vuxna och syskon som 

de mättar med hat, ilska och aggressivitet. Ungdomarnas koppling till familjen kan 

ses utifrån ett anknytningsperspektiv (Wennerberg, 2010), då ungdomarna för sin 

överlevnad motiveras till ett beteende som bidrar till att de tillåts upprätthålla sina 

band till betydande andra, dvs. sina föräldrar.  

 

För ungdomarna handlar delaktighet om att vuxna lyssnar på dem, att de får 

information som gör att behandlingen känns begriplig. Samtidigt är alla väl 

medvetna om att de ingår i en familj, ett familjesystem, där vuxna styr dem till att 

delta i behandlingen. Anledningen till att de deltar i familjebehandling är på ett 

plan, att familjen har ekonomiska eller sociala problem. På ett interpersonellt och 

relationellt plan hämtar de förståelse utifrån att ha upplevt starka känslor. Alla 
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ungdomar ger beskrivningar av att de påverkas av andras mående. Tydligt är att de 

förstår sig själva och sitt eget mående, utifrån egna känslomässiga erfarenheter 

som man delar/har delat med sina föräldrar, lärare, syskon, kamrater och inte 

minst familjebehandlare. De sätter ord och beskriver känslor utifrån egna 

upplevelser av det ännu inte sagda, det som förmedlas människor emellan genom 

blickar, häftiga rörelser, gråt eller attityder. En pojke beskriver detta ordlösa 

landskap utifrån egen kroppslig förnimmelse av att ha känt sig bemött av 

familjebehandlaren utifrån att; ”det kändes bara bra”. Andra delade erfarenheter 

med familjebehandlare och föräldrar genom tårar och att ledsenheten på så vis 

försvann. Detta intersubjektiva delande av erfarenhet som tog plats under 

familjesamtalen beskriver Stern (2010) som en medvetenhet som uppstår när vi 

blir medvetna om innehållet i våra tankar på grund av att de samtidigt återspeglas 

till oss från en annan persons tankar, såväl kroppsliga känslor som genom rörelse 

och handlingar.  

 

Viktiga aspekter av delaktighet är familjebehandlarnas kompetens, förmåga att 

skapa trygghet, att kunna lyssna och att kunna prata om svåra saker utan att 

skuldbelägga någon i familjen. Ungdomarnas beskrivningar kan osökt kopplas till 

systemteoretiska tankegångar om att man som familjeterapeut inte kan manipulera 

en familj, utan bara att i samarbete med familjen hjälp den att komma vidare 

(Schjödt et al., 1994). Samtliga ungdomar framhåller att det är familjebehandlarna 

som starkt bidrar till om de får en känsla av trygghet och att förutsättningar för ett 

förändringsarbete kan ta vid. När ungdomarna känner in att de vuxna är bekväma 

med familjebehandlarna då tillåter de sig att släppa fram egna starka känslomässiga 

upplevelser vilket bidrar till att oroskänslorna lättar och bråken i familjen minskar. 

Ungdomarnas erfarenheter bekräftas även av tidigare gjorda metastudier (Douglas 

et al., 2010) gällande den terapeutiska alliansens betydelse för framgångsrik 

behandling.  

 

Möjligheten att få dela känslomässiga upplevelser med föräldrar och syskon 

nämner fyra av fem ungdomar som en förändringsfaktor. De skiljer sig från 

tidigare studie där fem av 13 flickor (12-16 år) som deltagit i hemmabaserad 

familjeterapi uppgav att samtalen ibland var alltför emotionellt laddade och att de 

stängde av i kontakten till terapeuten vilken de ansåg skapat oro (Thompson et al., 

2007), Den studien ska ses i perspektivet av att flickorna var yngre än 

ungdomarna i denna studie. Av intresse att fundera över i detta sammanhang är 

om och i så fall på vilket sätt dessa två gruppers erfarenheter av delaktighet skiljer 

sig åt. 

 

Förändring utgör en process som ungdomarna kopplar till att man får en känsla 

av tillit till mötets ordförande, vilken ska låta alla, även föräldrar att få utrymme att 

prata. En av tonåringarna beskriver samtalen som en tankebubbla där det ges 

utrymme att fundera högt kring hur man har det i sin familj. Det utgör en 

relationell erfarenhet som kan utvecklas till en anknytningsrelation, där 

behandlarnas envetna intresse för ungdomens tankar och känslor hjälper till att 
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utveckla den andres förmåga till mentalisering, affektreglering och agentskap 

(Rydén et al., 2010) Terapin blir då en chans att reparera och komplettera det som 

av olika anledningar gått snett eller inte utvecklats tidigare i livet. Fyra ungdomar 

beskriver hur de fick hjälp av familjebehandlarna att tillsammans med vuxna 

hantera starka känslor. Detta bidrog till att de upplevde större närhet till föräldrar 

och syskon och bidrog till ett ökat agentskap. Deras upplevelse bekräftas i tidigare 

forskning (Thompson et.al., 2007., Löwenborg et.al.2006., Moore et.al., 2011). 

 

Utifrån upplevelser av förändring framhåller ungdomarna vikten av att 

behandlarna bidrar med sin energi i de gemensamma samtalen. Förändring 

upplever fyra av dem i perspektiv av ett delande av emotionella berättelser som 

bidrar till att de hittar nya sätt att vara med varandra i familjen.  Ungdomarnas 

erfarenhet stämmer med det Andersen (2005) framhåller att ett viktigt bidrag i det 

terapeutiska samtalet är att skapa utrymme för reflektion och mångfald, att 

samtalet utformas utifrån intervjuposition och lyssnande- eller reflekterande 

position. Den som lyssnar ska vara försiktig med att avbryta då den som talar 

söker efter det bästa sättet att uttrycka sig. Det innebär ett sökande efter de rätta 

orden, den rätta rytmen och det rätta tempot. En flicka beskriver förändring 

utifrån att behandlarna förstod henne. Hennes tidigare erfarenheter är att hjälpen 

varit inriktad på att hon ska bli av med sina tankar, sina känslor. Nu mötte hon 

familjebehandlare som förstod henne, och det var det som hjälpte henne.  

 

Enligt ungdomarnas beskrivningar handlar förändring om att de blivit medvetna 

om att föräldrarna ser på saker och ting väldigt olika och att de fått reflektera över 

sitt eget och föräldrarnas beteende. För även om bråken finns kvar, förklarar en 

av ungdomarna, så har det tagit mer formen av vanliga familjegräl. Fyra ungdomar 

ger beskrivningar som handlar om ändrade förhållningssätt och bemötande i 

familjen. Dessa förändringar kan i enlighet med Anderson et al.(2004) förstås som 

förändrad mening som uppkommit ur dialog och konversation. Ungdomarna har 

på detta sätt fått ny relationell erfarenhet av att vara med sina föräldrar vilket 

bidragit till att konflikterna avtagit. 

 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Uppmuntrande i denna studie är ungdomarnas stora önskan om att få tala om 

svåra saker tillsammans med föräldrar och familjebehandlare. Utifrån att 

familjebehandlarna arbetar på uppdrag av familjen behöver de ha mandat av hela 

familjen.  

I dag finns stor evidens för manualbaserade behandlingsprogram, ofta utarbetade 

vid kliniker i andra länder. Samtidigt behövs evidens för att visa på att 

familjebehandling, inom mer serviceinriktade verksamheter, såsom socialtjänsten, 

minskar allmänt lidande och bidrar till ökade hälsotal och på så vis är 

kostnadseffektiva. Inte minst behövs det fortsatta studier och utvärderingar kring 

effekter av familjebehandling som bedrivs utifrån ett narrativt och systemiskt 

perspektiv och utgår från en familjs egna känslomässiga erfarenheter och behov. 
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En del i detta forskningsarbete kan ta sin början på fältet, bland familjebehandlare 

och terapeuter. Det skulle kunna ske i form av samforskningssamtal. Ett forum 

där familjen och familjebehandlarna tillsammans utvärderar det som fungerat och 

det som skulle kunna utvecklas. En kollega bjuds in som mötesordförande och 

ansvarar för att ställa frågor till alla i behandlingssystemet. På så vis ges ytterligare 

utrymme till reflektion av egna och andras upplevelser och bilder.  

Att följa upp tidigare gjorda intervjustudier med tonåringar efter ytterligare några 

år vore självklart spännande utifrån relationernas betydelse för det egna måendet 

och sin livssituation 
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Bilaga 1 

Intervjuguide – tematiska fördjupningsfrågor 

Inledning- skapa relation-småprat; ålder, intressen, berätta om din familj. 

Beskriv – anledning & syfte- mitt eget intresse för att få höra hur barn och 

ungdomar som deltar i familjebehandling upplever det. 

Om att delta i familjebehandling/begriplighet 

– Hur fick du veta att du och din familj skulle gå i familjebehandling? 

– Av vilken anledning gick ni/du dit? 

– Pratade ni om det hemma? 

– Vad tänkte du om att gå dit? 

– Hur kändes det då du kom dit? 

Om samtalsprocessen/delaktighet 

– Kan du beskriva samtalen? (hur ofta träffades ni/vilka var med) 

– Hur uppfattade du behandlaren/behandlarna? (relation) 

– I vilken omfattning upplevde du det ni pratade om som viktigt för dig? 

– På vilket sätt kunde du förmedla dina funderingar kring dina/familjens 

problem? 

– På vilket sätt upplevde du att behandlarna tog emot det du sa? 

– Hur beskriver du din relation till behandlaren? (förändring?) 

– På vilket sätt tror du att samtalen påverkat dig/din familj? 

– Hur har Du det hemma i familjen i dag? 

– Hur skulle du beskriva era relationer i dag? 

Övrigt 

 

Hur tycker du det ha varit att bli intervjuad? 

Får jag höra av mig igen om jag behöver mer information? 

Är det något Du tycker jag glömt att fråga om? 
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Bilaga 2 

HEJ! 

 

Jag heter Kerstin Sandström är socionom och arbetar som socialsekreterare. För 

närvarande går jag en legitimationsgrundande utbildning till psykoterapeut i 

familjeterapi vid S:t Lukas. 

 

Som en del av utbildningen ska jag göra en studie där jag ska intervjua barn och 

ungdomar som deltagit i familjebehandling. Du är en av flera unga som deltagit i 

familjebehandling. Jag kommer att intervjua ca fem unga. 

  

Jag är intresserad av att få Dina tankar om vad som varit till hjälp för just Dig! 

Inga namn eller personuppgifter kommer att användas i uppsatsen. Jag kommer 

att banda intervjun (ca 40 min). Det utskrivna materialet är grunden för min 

uppsats. Ingen intervju återges i sin helhet. Det som tas med är kortare citat eller 

sammandrag. Efter att jag skrivit uppsatsen kommer de bandade intervjuerna att 

förstöras. 

 

Jag har bett de familjebehandlare Du träffat att lämna över detta brev till Dig och 

dina vårdnadshavare. De kommer även be Dig lämna ut ett telefonnummer så att 

jag kan nå dig. När jag ringer kan jag berätta mer.  

 

 

Dina synpunkter och tankar är värdefulla! 

 

 

Kerstin Sandström 

studerande, psykoterapeutprogrammet termin 5 

tfn:xxxx-xxxxxx 


