
  
 
 

 

S:t Lukas utbildningsinstitut  
Psykoterapeutprogram, 90 hp 
Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp 
VT 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad var det som hände? En inventering av ett familjeprojekt 
under åren 2008-2009 på barn- och ungdomspsykiatriska 
kliniken i Stockholm. 
 
What happened? An inventory of a familyproject during the 
years of 2008-2009 at the child- and adolescent psychiatric 
clinic in Stockholm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:  

Pernilla Loftén 

 



  
 
 

 

  

  
 
 

Innehållsförteckning 
 
 

1	   INLEDNING	   1	  

2	   TEORETISK	  BAKGRUND	   1	  

2.1	   VÅRD	  AV	  HELA	  FAMILJEN	   1	  
2.2	   FORSKNING	  OCH	  UTVÄRDERING	   1	  
2.2.1	   EVIDENSBASERAD	  PRAKTIK	  OCH	  PRAKTIKBASERAD	  EVIDENS	   2	  
2.2.2	   UTVÄRDERA	  METOD	  ELLER	  RELATION?	   2	  
2.3	   FAMILJEPROJEKTETS	  TEORI	  OCH	  METOD	   2	  

3	   TIDIGARE	  FORSKNING	   3	  

3.1	   EMPIRISKA	  VETENSKAPLIGA	  STUDIER	   3	  
3.1.1	   ALLIANS-‐COMMON	  FACTORS	   3	  
3.1.2	   HAR	  FAMILJETERAPI	  EFFEKT	  OCH	  NÄR?	   3	  
3.1.3	   BEGREPPSDISTINKTIONER	   5	  

4	   FRÅGESTÄLLNINGAR	   6	  

5	   METOD	   6	  

5.1	   UNDERSÖKNINGSDELTAGARE	   6	  
5.1.1	   FRÅGEFORMULÄRDELTAGARE	   6	  
5.1.2	   INTERVJUDELTAGARE	   7	  
5.2	   DATAINSAMLINGSMETODER	   7	  
5.3	   BEARBETNINGSMETODER	   8	  
5.4	   GENOMFÖRANDE	   8	  

6	   FORSKNINGSETISKA	  FRÅGESTÄLLNINGAR	   9	  

7	   RESULTAT	   9	  

7.1	   CLIENT	  SATISFACTION	  QUESTIONNAIR	   9	  
7.2	   INTERVJUERNA	   10	  
7.2.1	   PROBLEMET	  –	  DIAGNOSEN	  –	  SYMTOMET	   10	  
7.2.2	   FAMILJENS	  NÄRVARO	   11	  
7.2.3	   RAMARNA	  OCH	  STRUKTUREN	  KRING	  PROJEKTET	   14	  



  
 
 

 

	  
	  
	  
	  
	  
7.2.4	   SAMARBETET	   16	  
7.2.5	   VERKSAMMA	  INTERVENTIONER	   18	  
7.2.6	   REFLEKTIONER	  OM	  FÖRÄNDRING	  I	  EFTERHAND	   19	  
7.2.7	   INTERVJUSITUATIONEN	  FÖR	  FAMILJERNA	   19	  

8	   DISKUSSION	   20	  

8.1	   METODDISKUSSION	   20	  
8.2	   RESULTATDISKUSSION	   21	  
8.3	   FÖRSLAG	  TILL	  FORTSATT	  FORSKNING	   23	  

REFERENSFÖRTECKNING	   24	  

BILAGA	  1	   27	  

BILAGA	  2	   28	  

BILAGA	  3	   30	  

BILAGA	  4	   31	  

 
 



  
 
 

 

 
 
 
Sammanfattning 
 
Under åren 2008-2010 pågick ett familjeprojekt på barn- och ungdomspsykiatriska 
kliniken i Stockholm. Tjugofyra familjer skrevs in i projektet och sex behandlare 
medverkade. Projektets struktur byggde på att familjer, även syskon, till de 
inskrivna patienterna i högre grad än i vanlig slutenvård skulle närvara och delta i 
vården. Sessionerna var av en intensitet av tre timmar per dag, tre dagar i veckan, i 
tre veckor. Genom en kvalitativ studie med intervjuer med ett antal av de som var 
med, inventeras projektets genomförande och konsekvenser. De som svarat 
redogör för positiva förändringar, i synnerhet vad gäller relationerna i familjen. 
Föräldrarna uttrycker att de fått en annan förståelse för sitt barn och barnen att de 
känner sig mer förstådda. Samarbetet mellan familjerna och de professionella på 
kliniken verkar ha haft stor betydelse.  Självskattningar på Client Satisfaction 
Questionnaire bekräftar de allmänt goda behandlingsresultaten. 
 
Nyckelord: Familjeterapi, barn-och ungdomspsykiatri, slutenvård, utvärdering 
 
 
 
 
Abstract 
 
During the years 2008-2010 a family treatment project was run at the child and 
adolescent psychiatric clinic in Stockholm. Twentyfour families were enrolled in 
the project and six therapists were involved. The project involved families, 
including siblings, related to the identified patients to a greater extent than in 
conventional inpatient care. The sessions had an intensity of three hours a day, 
three times a week, for three weeks. Through a qualitative study involving 
interviews with a sample of the participants the experiences and consequences of 
the project was explored. Respondents described positive changes, especially as 
regards the relations in the family. Parents expressed that they acquired a different 
understanding of their children while the children felt more understood than 
before. The collaboration between the families and the professionals at the clinic 
seems to have been of great significance to the participants. Ratings on the Client 
Satisfaction Questionnaire corroborate the positive results of the interviews.  
 
Keywords: Family therapy, child and adolescent psychiatry, inpatient, evaluation
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1 Inledning 
 
På enhet Nord, BUP-kliniken i Stockholm, startades 2008 ett familjeprojekt efter 
klinikledningens godkännande. Familjeprojektet varade under en särskild struktur 
under drygt ett år (Bilaga 4). Det skrevs in sammanlagt 24 familjer i projektet och 
det var sex behandlare som nästan uteslutande arbetade med familjerna i 
konstellationer om två och två. Diagnoserna som de identifierade patienterna 
sökte för kan ses som representativa för patienter i behov av slutenvård. Det 
valdes aldrig ut några speciella diagnoser, de ungdomar som skrevs in på enhet 
Nord och som de sex behandlarna hade ansvar för, erbjöds delta i projektet. 
 
I projektet sökte behandlare tillsammans med familjerna hitta effektiva 
interventioner som kunde passa ramarna för slutenvård.  
Syftet med denna studie är att beskriva och inventera vad familjerepresentanter 
och behandlare som ingick i projektet i efterhand har för erfarenheter och intryck 
av det som gjordes och dess konsekvenser. 
 
 
2 Teoretisk bakgrund 
 
Den teoretiska bakgrunden till denna uppsats bygger på familjeterapeutisk 
litteratur och studier hittade i databaserna PubMed, PsycINFO och Google 
Scholar med hjälp av ämnesord som familjeterapi, slutenvård, utvärdering och 
barn- och ungdomspsykiatri. Sökorden användes såväl separata som sammansatta.  
 
 
2.1 Vård av hela familjen 
 
De psykiatriskt svårast sjuka barnen behöver slutenvård. Detta utlöser en kris i 
barnets anknytningssystem respektive förälderns omvårdnadssystem, (Bretherton, 
1990). Slade (2006) visar att mentaliseringsförmågan ofta är låg hos föräldrar vars 
barn är i behov av psykiatrisk vård. Hennes psykoterapeutiska metod är då bland 
annat att vårda föräldern så att den ska kunna vårda sitt barn. 
Sveriges Kommuner och Landsting (2009) skriver i ett positionspapper att insatser 
för att stödja barn och ungdomar bör rikta sig mot de utvecklingsmiljöer, vilket 
primärt är familjen, som barn och unga befinner sig i. Det kan då handla om att 
stötta föräldrar så att de själva kan ta ansvar för sitt barn.  
I BUP Stockholms riktlinjer förespråkas bland annat familjeterapi för i stort sett 
alla subspecialiteter (Stockholms Läns Landsting, 2013). 
 
 
2.2 Forskning och utvärdering  
 
Psykoterapeuter är idag inte överens om vilka terapeutiska metoder som ska 
användas och hur man bäst tar reda på deras validitet.  
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2.2.1 Evidensbaserad praktik och praktikbaserad evidens 
 
Socialstyrelsen gjorde 2009 en nationell inventering av barn- och 
ungdomspsykiatrins metoder. Den visar att ett flertal metoder, även de utan 
evidens, används men att bedömningen av varför eller hur är oklar.  
Ett otydligt arbetssätt med oklara metoder är svårt att utvärdera, vilket gör att 
man får svårt att öka kunskapen om vad som är en effektiv behandling. 
Evidensbaserad medicin växte fram under 1990-talet och tanken var att man 
genom forskning med vetenskapliga metoder skulle kunna få fram effektiva 
praktiska metoder för vård och behandling. Den implementeringsprocessen har 
visat sig vara svår (Eccles, Grimshaw, Walker, Johnston & Pitts, 2005). 
Lewin (1952) skrev att ”Det finns inte något mer praktiskt än en god teori”. Han 
menar att teoretiker bör sträva mot att skapa teorier som kan användas för att lösa 
sociala eller praktiska problem och att praktiker bör göra tillgänglig teori 
användbar.  
 
2.2.2 Utvärdera metod eller relation? 
 
Sedan decennier förs en livlig debatt om vad det är som gör att en patient blir 
hjälpt av psykoterapi, om hon nu blir det överhuvudtaget. Eysencks (1970) studie 
syntes visa att psykoterapi inte gav några resultat utan tvärtom ibland till och med 
kunde vara skadligt. Smith och Glass (1977) metaanalys och många senare har 
redovisat studier som visade att psykoterapi tvärtom ger stora effekter. Man är 
heller inte överens om vad som är väsentligt verksamt, metoden eller den 
terapeutiska relationen. Duncan, Miller, Wampold och Hubble (2010) hävdar att 
olika psykoterapeutiska metoder är effektiva tack vare flera liknande eller 
gemensamma grunddrag såsom allians, hopp och förväntningar. Den relativa 
betydelsen av sådana icke-specifika faktorer respektive specifika metodfaktorer är 
en het debattfråga i nutida psykoterapiforskning.  
 
 
2.3 Familjeprojektets teori och metod  
 
Den identifierade patienten skrevs in i slutenvård på enhet Nord med varierande 
grad av permissioner. Patienten vistades i avdelningsmiljö då hon eller han inte 
deltog i familjearbetet eller var tillsammans med sin familj i hemmet. 
Interventionerna i familjerna varierade men gemensamt för dem alla var att 
familjerna deltog i intensiva samtal med eventuella kontaktpersoner från 
avdelningen (för dem som vistades där mycket) och två av familjeprojektets 
behandlare. I regel var samtalen 3 timmar/dag, 3 gånger i veckan i 3 veckor (se 
närmare beskrivning av projektet i Bilaga 4).  
Relationerna i familjerna var i fokus, inte diagnos eller symtom.  
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De familjeterapeutiska metoderna i projektet grundade sig på flera teorier och 
inriktningar. Projektet byggde på teorier presenterade i boken Familjen plus en av 
Hårtveit och Jensen (2005).  
Kommunikationsmönster – hur förmedlas känslor och tankar mellan 
familjemedlemmarna. I familjesamtalen fördes metasamtal om familjens sätt att 
prata med varandra. 
Lösningsfokuserad familjeterapi - med inspiration av bland andra Inso Kim Berg – 
familjens uppfattning om problemet är problemet. Man för samtal om undantag 
och fantiserade mirakel. 
Narrativ familjeterapi – en metod skapad framför allt av Michael White och David 
Epston – det är beskrivningen av problemet som ger och upprätthåller problemet. 
Man skapar en ny beskrivning av problemet. Man använder sig t ex av 
externalisering som metod.  
Reflekterande samtal – som det beskrivs av Tom Andersen. Genom att reflektioner 
över ett samtal förs fram kan nya tankar och känslor uppstå. 
 
 
3 Tidigare forskning 
 
3.1 Empiriska vetenskapliga studier 
 
3.1.1 Allians-common factors 
 
Horvath, Del Re, Flückinger och Symonds (2011) gjorde en metastudie som 
visade att alliansen har stor betydelse i all terapi. Alliansen kan definieras utifrån 
mål, uppgift och relation enligt Bordin (1979).  
Duncan et al. (2009) försöker i boken The Heart and Soul of Change sortera ut de 
faktorer som är betydande i en terapi genom att fokusera på relationen mellan 
terapeut och klient. De gemensamma faktorerna belyses under rubriker som till 
exempel klienten i det terapeutiska sammanhanget, metoden, terapeuten och 
alliansen. 
 
3.1.2 Har familjeterapi effekt och när? 
 
Alan Carr (2000, 2009, 2014) har genomfört flera systematiska litteraturstudier 
och kontrollerade studier. Han menar att det finns evidens för familje- och 
systemterapi för en mängd olika problem. I hans studier är det dock svårt att veta 
vilka metoder, interventioner och behandlingar som använts, vilket gör det svårt 
att avgöra vad som avses med systemisk terapi. Det verkar som om de 
manualbaserade familjeterapierna varit mest i fokus i hans undersökningar, vilket 
understryker det uppenbara faktum att det är lättare att utvärdera mer tydligt 
beskrivna metoder.  
Lebow (2014, 2015) lyfter fram forskningens dilemman vad gäller 
psykoterapeutiska metoder. Han menar att det finns en risk att andra intressen än 
rent vetenskapliga ibland ligger bakom studier. Han vill uppmärksamma att det är 
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svårt att styrka det objektiva i studier. Imber-Black (2014) skriver i en betraktelse 
över sina 40 år som verksam i familjeterapeutiska sammanhang att det inte 
kommer något kreativt ur det som hon kallar modellernas krig. 
 
 
Sexton och Datchi (2014) gjorde en analys av studier och metaanalyser avseende 
familjeterapins utveckling och användning åren 2003-2010. I sin bedömning 
utgick de från sju olika kriterier såsom t ex intervention, kliniskt symtom och 
sammanhang och evidensstyrkan i studien. De delade upp problemområdena i tre 
kategorier; studier som var familjebaserade för barn och ungdomar, parbaserade 
för vuxna och program för föräldrar.   
I Tabell 1 redovisas deras sammanställning av resultat av familjeterapi för några 
olika problemområden. De föreslår för fortsatt forskning att man gör fler 
distinktioner gällande till exempel den kliniska problembeskrivningen och 
distinktionen mellan resultat och process. De rekommenderar att i högre grad 
använda manualbaserade interventioner och att använda flera forskningsmetoder.  
 
 
Tabell 1. Sammanfattning av Sexton och Datchi’s (2014) metaanalys 
 
Problemområde  Resultat  

1. Barn och ungdomar 
med beteendeproblem  

75 studier: 25 visade positiva resultat 35 visade 
blandade resultat; 11 visade att FT & PT föräldrastöd 
lika bra som andra interventioner; 4 inga resultat. FT 
rekommenderas som första val  

2. Ungdomar med 
missbruksproblem  

23 studier: 9 visade positiva resultat; 13 visade 
blandade resultat; 1 studie visade inga resultat; 1meta-
analys. FT är framgångsrikt rekommenderas som 
första val  

3. Bipolära syndrom  
12 studier: 6 visade positiva resultat; 5 blandade 
resultat; 1 inte bättre än andra metoder. Bedöms som 
lovande  

4. Depressiva syndrom 
hos unga  

9 studier: 3 visade positiva resultat; 3 blandade 
resultat; 2 inte bättre än alternativa interventioner; 1 
inga resultat 
Bedöms som lovande  

5. Medicinska 
sjukdomar  

12 studier: 6 visade positiva resultat; 6 blandade 
resultat. Bedöms som lovande  
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3.1.3 Begreppsdistinktioner 
 
 
3.1.3.1 Systemteori-familjeterapi  
 
Ludvig von Bertalanffy (1968) utmanade de reduktionistiska idéerna som menade 
att världen bäst kan förstås genom att man delar upp den i sina beståndsdelar. 
Han funderade på om man kunde vända på betraktelsen över komplicerade 
samspel. De kanske istället kan förstås bäst genom att man ser dem som en 
helhet, ett system. Detta system såg von Bertalanffy som något annat och större 
än beståndsdelarna. Idag används begreppen systemteori och familjeterapi 
parallellt, men är de egentligen samma sak? 
 
Hansson (2001) menar att systemteori är en övergripande teori och att 
familjeterapi också har andra bakgrundsteorier såsom utvecklings- och 
inlärningspsykologi, psykiatriska, pedagogiska och socialpsykologiska teorier. 
Efterforskning på området verkar enligt Hansson visa att man alltmer använder 
systemteori som begrepp framför familjeterapi men oklart varför.  

 

3.1.3.2 WFT/RFT 
 
Breunlin och Jacobsen (2014) föreslår att man skiljer på Whole Family Therapy 
(WFT) och Relational Family Therapy (RFT). Med det menar man terapi med hela 
familjen respektive med delar av den. I RFT inkluderas terapier med en individ 
men med ett relationellt perspektiv. Deras tes är att WFT minskat i förekomst, 
och de argumenterar för att man fortsätter att arbeta med hela familjen i 
familjeterapi.  
 
 
 
3.1.3.3 Teori/konstellation och metod/problem 
 

För att underlätta och systematisera undersökningar behöver man sortera i 
familjeterapeutiska interventioner. Breunlin, Pinsof, Russell och Lebow (2011) 
föreslår att man kategoriserar olika typer av familjeterapi genom att skilja på 
teorierna bakom en given modell och konstellationen av deltagare, d v s de som är 
närvarande när modellen tillämpas. De rekommenderar också att man skiljer på 
metod och problem när man ska utföra studier. De har också utformat en 
integrativ problemcentrerad metametod för att implementera och utvärdera 
terapier. 
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4 Frågeställningar 

Hur beskriver deltagarna sin medverkan i familjeprojektet på BUP-kliniken i 
Stockholm 2008-2010? Huvudsakligt fokus ligger på: 

-‐ Hur beskrevs problemen familjerna sökte för? 
-‐ Familjens närvaro/frånvaro 
-‐ Verksamma och overksamma ramar  
-‐ Särskilt verksamma interventioner. Var behandlingsprogrammet verksamt? 
-‐ Hade man haft någon annan erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrisk 

vård? Var det någon skillnad? 

 
5 Metod 

Denna studie är uppdelad på två datainsamlingsmetoder varför 
metodredovisningen delvis är uppdelad i två kategorier. Undersökningen har skett 
dels i enkätform och dels i intervjuform. Enkät valdes för att fler än vad som av 
tidsavgränsningar var görligt att intervjua skulle erbjudas tillfälle framföra sina 
bedömningar. Syftet var också att eftersträva så liten	  bias som möjligt. Risken är ju 
att de som är mer kritiska inte vill låta sig intervjuas men ändå kan ge sina 
synpunkter mer anonymt. Denna del av studien har en mer kvantitativ ansats än 
intervjuerna, medan intervjuerna eftersträvade en djupare och friare kvalitativ 
kartläggning av upplevelser och erfarenheter.	  

 
5.1 Undersökningsdeltagare 

Populationen till denna studie var de tjugofyra familjer och de sex behandlare som 
var knutna till BUP-klinikens familjeprojekt. Alla har blivit tillfrågade om att delta 
i studien.  

5.1.1 Frågeformulärdeltagare 

Familjeprojektet ägde rum på BUP-kliniken vilket medförde att det fanns en 
identifierad patient (IP) och hans eller hennes familj. Ett frågeformulär användes, 
Client Satisfaction Questionnaire (CSQ; Larsen, Attkisson, Hargreaves & Nguyen, 
1979) i svensk översättning. Detta frågeformulär skickades till den identifierade 
patienten till vederbörandes mantalsskrivningsadress, oaktat om det var till 
familjerna eller till den enskilda individen (Bilaga 2). Det är alltså oklart vem eller 
vilka i familjen som fyllt i formuläret. 
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5.1.2 Intervjudeltagare 

Fem behandlare och fem olika familjer, i olika konstellationer har intervjuats. Den 
sjätte behandlaren har flyttat utomlands. Av sekretesskäl redogörs inte för vilka 
symtom/diagnoser respektive familj sökt för, då populationen får ses som liten 
och urvalsgruppen därmed blir alltför lätt att identifiera. 

I en kvalitativ studie hade det varit att föredra en större representation (Langemar 
2010). Deltagarna i intervjuerna är också ojämnt fördelade eftersom alla 
behandlare utom en men endast fem familjer är representerade. Syftet med 
studien är dock inte att särskilja patient från behandlare utan snarare att få deras 
gemensamma betraktelser av samma terapi.  

Familjerna som intervjuades var följande: Familj 1. Ett föräldrapar som deltagit i 
projektet med sina båda barn. Familj 2. En ung man som deltagit med sina båda 
föräldrar och ett syskon. Familj 3. En ensam mamma till dotter. Familj 4. En ung 
kvinna som deltagit med flera syskon. Familj 5. Föräldrapar med ung dotter. 

De fem behandlarna som intervjuats har alla mångårig erfarenhet av relationellt 
arbete med olika inriktningar: En var anknytningsbaserad familjeterapeut med 
grundläggande utbildning i psykodynamisk terapi. En var legitimerad 
psykoterapeut med inriktning mot bildterapi. En var nätverksterapeut med 
grundläggande utbildning i psykodynamisk terapi och familjeterapi. En var 
legitimerad psykoterapeut med kognitiv inriktning. En var legitimerad 
psykoterapeut med familjeinriktning. Samtliga behandlare har någon form av 
mentaliseringsbaserad terapeutisk skolning. 

 
5.2 Datainsamlingsmetoder 

CSQ (Bilaga 2) är inriktat på familjernas tillfredsställelse med behandlingen. 
Formuläret omfattar ursprungligen åtta frågor som respondenten besvarar genom 
att välja mellan fyra svarsalternativ, poängsatta från 1 till 4. Den maximala 
poängsumman är alltså 32. Orginalformulärets sista fråga som berör om man kan 
tänka sig att medverka i vården igen ströks, eftersom alla familjer som medverkat i 
projektet utom en endast har barn över 18 år och alltså inte längre tillhör BUP-
klinikens patientkategorier. I denna studie är därför den maximala poängsumman 
28. 

För studiens intervjudel användes en intervjuguide med semistrukturerade frågor 
(Bilaga 3).  

Frågeområdena i intervjuerna berörde problemformulering, struktur, närvaro och innehåll 
i terapierna.  I samband med att tid bokades för intervjuer informerades 
familjerepresentanten om vilka frågeområden intervjun skulle uppehålla sig vid så 
att de kunde fundera över sina svar i förväg. Samtalen spelades in på mobiltelefon. 
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I direkt anslutning efter intervjuerna antecknade intervjuaren sina egna 
reflektioner.  

 
5.3 Bearbetningsmetoder 

Enkätsvaren har bearbetats kvantitativt, dvs genom statistisk beräkning av 
medelvärden och standardavvikelser. 

Eftersom intervjustudien är inriktad på subjektiva upplevelser har en kvalitativ 
metod valts, inspirerad av Dahlberg, Drew och Nyström (2001). Samtliga 
intervjuer har transkriberats och sedan analyserats tematiskt och induktivt. Under 
genomlyssningen, transkriberingen och upprepad läsning av intervjusvaren fördes 
anteckningar över återkommande reflektioner och kommentarer som uppfattades 
som särskilt tänkvärda, intressanta och betydelsefulla. Dessa anteckningar har 
sedan bearbetats för att söka en struktur till olika teman. När dessa preliminära 
teman utkristalliserats så genomgicks materialet igen för att se om ytterligare svar 
kunde hittas utifrån de funna temana. De preliminära temana gicks sedan igenom 
och sorterades till slutgiltiga teman utifrån relevans till studiens frågeställningar. 
Strävan har varit att åstadkomma en så klar beskrivning som möjligt men också 
tillåta viss hermeneutisk tolkning (Dahlberg et al, 2001).  

Den förförståelse författaren hade antecknades innan intervjuerna för att bli 
medvetandegjord, och den har också utgjort material i den kvalitativa analysen. 

 
5.4 Genomförande 

Alla tjugofyra familjer fick ett presentationsbrev med fråga om de ville delta i 
studien (Bilaga 1). De fick välja att fylla i frågeformuläret (Bilaga 2) och/eller låta 
sig bli intervjuade.  

De fem familjer som först meddelade sig villiga att låta sig intervjuas inbjöds till 
studien. 

Femton frågeformulär (av 24 utsända, 62 %) returnerades ifyllda. De övriga 
lämnades utan åtgärd, d.v.s. ingen ny kontakt togs. 

Intervjuerna varade mellan 50-70 minuter, den längre tiden då fler personer blev 
intervjuade. De intervjuade fick information om att de när som helst kunde 
avbryta deltagandet. De fem familjer som först hörde av sig angående intervju, 
bokades in för intervju. Ytterligare två hörde av sig, men med hänvisning till plan 
så avböjdes de men erbjöds ändå ett samtal som inte ingår i studien. Samtliga ville 
bli intervjuade på BUP-kliniken på dagtid. Intervjuerna skedde i april-juni 2015. 
Deltagarna blev igen informerade om att studien går under sekretesslagstiftning, 
(SFS 1982:763). Alla godtog att samtalen spelades in. 
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Samtliga intervjuerna transkriberades ordagrant även om hummanden och dylikt 
ibland utelämnades. Utskrifterna var alla gjorda inom tre dagar.  

Under hela processen från intervju till transkriberingarna har anteckningar förts. 
De inspelade samtalen har avlyssnats igen efter transkriberingarna och noter har 
förts med mina reflektioner. 

Efter intervjuerna har kontakt tagits med de intervjuade via telefon för 
avstämning, med syftet att följa upp eventuella funderingar som uppstått i 
efterhand.  

 
6 Forskningsetiska frågeställningar 

Studien lutas mot svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning 
som avser människor (Lag 2003:460) 

Studien har eftersträvats att följa vetenskapsrådets etiska krav (Vetenskapsrådet, 
2014). 

Med anledning av informationskravet har familjerna kontinuerligt informerats om 
studiens syfte, innehåll och villkoren för deras medverkan. De har meddelats att 
deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas.  

Vad gäller samtyckeskravet har bara familjer som själva aktivt skickat frågeformulär 
eller tagit kontakt för att intervjuas deltagit i studien. I den familj som fortfarande 
har minderåriga barn valde man att barnen inte skulle delta i intervjuerna.  

Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att namn, inspelningar, anteckningar 
hela tiden förvarats och behandlats konfidentiellt och som alltid i 
vårdsammanhang med tystnadsplikt. 

Samtliga familjer har informerats om att allt material som berör deras medverkan 
endast kommer att användas till denna studie, detta med anledning av 
nyttjandekravet. 

 
7 Resultat 
 
7.1 Client Satisfaction Questionnair 

Vad gäller resultatet av CSQ är genomsnittet hos de 15 som besvarat det 24,4 
poäng (med standardavvikelsen 4.5). Med sju frågor är max poängen 28.  Ett 
värde på 24,4 av 28 måste räknas som mycket högt. 
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Endast en hade ringat in en etta på någon fråga. Det betyder att det stöd som den 
familjen fick har uppfattats ha ”gjort saken sämre”. Svaren från den familjen hade 
överlag lägst totalpoäng, 14 (av 28). Eftersom svarsenkäten lämnats in helt 
anonymt finns ingen möjlighet att förstå mer av detta fall. Sju enkäter besvarades 
med max poäng.	  	  

 

7.2 Intervjuerna  

I citaten nedan beskrivs inte närmare från vem de kommer då det skulle vara 
alltför lätt att identifiera vilka familjer i projektet som gjort kommentarerna. 
Resultaten av intervjuerna 7.2 redovisas under rubrikerna 

1. Olika synsätt på symtomet 
2. Familjens närvaro belyst på flera sätt 
3. Reflektioner på själva projektets struktur 
4. Samarbetet mellan familjerna och terapeuterna 
5. Verksamma interventioner 
6. Reflektioner på förändringar  
7. Intervjusituationen 

7.2.1 Problemet – diagnosen – symtomet 

Flera av de intervjuade, både behandlare och familjerepresentanter, uppehöll sig 
vid den debatt som förekommer om diagnostikens fördelar och nackdelar. En del 
i familjegruppen tyckte att det var skönt att få en förklaring till flera års 
problematik. Andra i båda grupperna tyckte det var viktigt att särskilja diagnosen 
från barnets personlighet. Behandlarna svarar att de flera gånger haft ångest eller 
grader av rädsla i fokus. Flera av de intervjuade uttrycker diffusa rädslor. Ibland 
verkar det ha förekommit rädsla för rädslan. Behandlarna har behövt stå för lugn 
och stabilitet för att till exempel ångestlindra och visa att det kommer att klinga 
av. En förutsättning för det har givetvis varit att behandlarna har känt lugn själva.	  

”Man kan inte ställa såna krav på henne för hon tänker inte så. Behandlingshemmet sa att de 
hade erfarenheter av dessa diagnoser men varför straffade de henne då när hon faktiskt inte 
förstod. Här blev vi istället blivit bemötta med respekt och en anpassning till henne”. 

”Det var ju inte bara henne det var fel på det var ju hela hennes sammanhang, hennes familj.” 

”Vi bara satt där tillsammans alla tre och lyssnade till gråten. Sen gick vi till avdelningen och 
åt glass.” 

Behandlarna redogör för att de försökte ta med eventuella diagnoser i arbetet men 
att de verkligen inte hade dem i fokus. Diagnoserna fick vara en del i 
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sammanhanget såsom att vi alla har våra egenheter och att de inte ska korrigeras 
men man kan behöva förhålla sig till dem.  

”Innan vi började våra sessioner med dem så tydliggjorde vi ramarna och innehållet för dagens 
samtal så att alla skulle känna sig delaktiga och ha kontroll över vad som förväntades.” 

”Hon sprang ut från samtalen. I början ut eller till avdelningen men efter ett tag började hon 
komma tillbaka igen. Vi andra fortsatte ju efter att de första gångerna försäkrat oss om hennes 
säkerhet. Hon märkte ju att vi andra fortsatte och hon ville inte gärna att vi skulle prata om 
henne utan att hon fick höra. 

Flera behandlare uttrycker att man i projektet hade en egen diagnosvokabulär för 
familjernas problem. Dessa diagnoser är mer relationella och har inget med DSM-
systemet att göra. Diagnoserna kunde diskuteras och också ifrågasättas i 
projektteamet, men inte i samtalen med familjerna.  

”Det var så högt EE (expressed emotions) i familjen så fick vi börja varje session med att 
lugna ner och sortera.” 

”Det var en känslosmitta i familjen” 

”Det var en ångestfamilj”  

”Diagnosen var nog kontextuell, jag såg aldrig några aggressiva symtom.” 

 

7.2.2 Familjens närvaro 
 
7.2.2.1 Obehagskänslor och trygghet med avdelningen och permission 
 

Flera av kommentarerna i intervjuerna har gällt den initiala osäkerheten i 
familjerna. De är vilsna i sammanhanget också vad gäller vilket förhållningssätt de 
ska ha mot det barn som mår dåligt. Föräldrar och syskon är rädda och känner 
obehag inför situationen att ha ett barn respektive syskon som är i behov av att 
vistas på en psykiatrisk mottagning.  De vet inte vad som förväntas av dem, vilket 
mandat eller ansvar de har för att ta hand om sitt barn. Både de från familjesidan 
och behandlarna har reflektioner om detta. Det finns en uttalad regel om att minst 
en förälder ska närvara i alla fall de första dygnen på avdelningen, men det 
upplevs otydligt beskrivet vad man vill att de ska göra där. 

”När personalen i teamet inte var på plats blev det ett stort hål i omhändertagande.”  

”Jag visste inte vad som gällde med maten och så, skulle jag betala den? Fick vi gå ut 
tillsammans? Var skulle jag vara någonstans, det var ju länge sen vi sov i samma rum.” 
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Men det finns också kommentarer om att man finner stöd av att ha flera vuxna 
omkring som delar ansvaret och som förstår det som de själva inte gör. 

”Jag fick hjälp av personalen (avdelningspersonalen) att sortera mina tankar”  

”När hon somnat på natten låg jag bara och tittade på henne och såg hur fin hon var. Det hade 
jag aldrig gjort hemma. Det kunde jag göra för jag var lugn och inte rädd eller ensam längre och 
eftersom andra tvättade och lagade mat till henne.” 

Projektets struktur byggde till stor del på att familjerna skulle kunna vistas hemma 
på permissioner. Som mål hade man att familjerna endast skulle vara på kliniken 
under projektets sessioner. Flera familjer och även behandlarna vittnar om att det 
varit svårt ibland 

”Jag var rädd för henne (sin dotter) och ville inte vara ensam med henne”. 

”Det kändes som ett alltför stort ansvar att ta hem barnet på permission över helgen när hon 
just gjort ett självmordsförsök”. 

”Flera gånger var vi terapeuter oroliga för hur det skulle gå. Då var det skönt att man hade 
ledningen (klinikledning eller enhet Nords ledning) bakom sig.”	  	  

 

7.2.2.2 Syskons närvaro 
 

Fyra av de intervjuade familjerna som hade syskon som också deltagit i projektet 
uttryckte alla positiva reflektioner över det. Det gjorde även behandlarna.  

”… så även hon (en syster) fick fatta vad som hände…”  

”syskonen fnissade ihop som små barn. Man såg att de höll ihop”, (behandlares 
kommentar). 

”Egentligen ville jag inte att hon skulle komma. Ville inte att hon skulle se hur det var med 
mig. Men så sa hon att hon haft det likadant. Att hon förstod.” 

”Mamman och han bråkade högt i en session. Då delade vi upp samtalet på så sätt att 
syskonen fick bilda en liten ring med av behandlarna. De berättade för varandra om sin 
situation vilket rörde mamma till tårar.” 
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7.2.2.3 Hela familjens närvaro 
 

Behandlarna och familjerna uttrycker alla att de förespråkar att hela familjen på ett 
eller annat sätt är med i behandlingen. Detta för att de alla är en del i samma 
familj men också för att det man jobbar mot är ju förändring av familjesystemet. 
Och hur ska de familjemedlemmar som inte är med på ”arbetet” ingå i familjen 
igen när flera medlemmar förändrat sig utan att man själv varit med? 

” Denna tid blev omvälvande för oss alla. Särskilt kanske för oss föräldrar. Om vårt andra 
barn inte varit med och upplevt vad vi varit med om… Hur beskriver man sånt i efterhand? Då 
hade han blivit väldigt utanför.” 

”Syftet med behandlingen är ju att de alla i familjen ska se varandra på ett lite annorlunda 
sätt.” 

”Fantastiskt att ha varit med när hela familjen berättar saker om sig själva för varandra och 
hela familjen lyssnade.” 

”Vi kunde plötsligt skratta tillsammans alla, vilket vi inte gjort på så lång tid. Det var skönt. 

 
7.2.2.4 Olika samtals konstellationer 
 

Intervjupersonerna berättar att man uppskattat att ha samtal på olika sätt. 
Kombinationen av familjeterapi och enskilda samtal gjorde att man fick utrymme 
att reflektera både tillsammans men också med sina egna tankar och känslor. Alla 
familjerepresentanter uttrycker att de har haft behov av att få ett eget forum. 

“Ibland hade jag ingen lust att ta hänsyn till övriga familjen då ville jag bara fokusera på mina 
egna känslor och behov.” 

”Jag blev galen på mina föräldrar och ville bara att de skulle draaaaa.” 

”Han (terapeuten) var ett sånt stöd för mig. Jag kunde tömma ur mig all min ilska och 
frustration till honom. Och säga bara -ta henne. Utan att han gjorde något då utan han bara 
lyssnade. Det tyckte jag var bra.” 

”Vi som föräldrar behövde få prata om vårt utan att barnen var med.” 
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7.2.3 Ramarna och strukturen kring projektet 
 
 
7.2.3.1 Tidsramar och flexibilitet av teamets närvaro 

Familjerna uttrycker uppskattning över projektteamets lättmobiliserade närvaro. 

”Jag tror hela teamet kom springande när jag fick mitt spel. Det kändes bra att de slöt upp för 
då behövde jag inte visa mig för några nya.” 

”När det var nåt så ringde jag bara och om de kunde så släppte de vad de hade för händer och 
kom ner (till avdelningen).” 

”Jag ringde när jag behövde och pratade in på svararen om han inte svarade direkt. Bara det 
hjälpte, jag vet att han lyssnade av och sen hörde av sig sen när han kunde. Den typen av terapi 
saknade jag mycket sen när vi avslutat vår kontakt.” 

Projektets medlemmar säger att det var en del av behandlingen att de blev 
kontaktade i ”brinnande läge”. Detta för att just då i de stunderna är det bra att få 
dela upplevelsen med familjerna. De händelserna kan bli bra exempel att samtala 
vidare på sen. 

”Vi delade alla den jobbiga stunden och blev på det sättet ett ännu mer sammansvetsat team,” 
(familjekommentar).  

”Jag kunde stötta mamman och dela eller lugna hennes rädsla så att hon kunde trösta sitt barn. 
Jag tror hon (mamman) var trygg med mig.” 

”Jag kunde absolut inte bli sjuk eller så för de (familjerna) var beroende av mig denna tid.” 

Själva tidsintensiteten under projektet berörs av flera.  

”Hon kunde ju inte tiga sig igenom samtalen på samma sätt som på öppenvårdens 
entimmessamtal.” 

”Istället för att bli avbrutna när vi just kommit igång så kunde vi fördjupa oss i samtalet 
ytterligare.” 

”Jag visste att nu får vi en paus men att samtalet fortsätter snart igen. De kan inte glömma det 
jag har sagt.” 
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7.2.3.2 Balans mellan allvar och lek 
 

Flera av de intervjuade framför åsikter om att det är viktigt att få skratta och leka 
mitt i allvaret. Projektets arbetsschema var att man träffades ungefär tre gånger i 
veckan med tre timmar per gång.  

”Det var med flit. Jag tror att det är viktigt att man också får en paus och är den där vanliga 
familjen som man är hemma”. (Behandlare som motiverar tanken bakom varför det 
schemalades även utflykter då familjen fick gå och köpa glass.) 

”Jag tror att det hade varit bra om man lagt in lite mer roligt prat i slutet. Ungefär att låta dem 
berätta om första gången (skratt) jag blev född. Sånt prat är alltid bra. Även fast jag kanske 
inte hade tyckt det då så hade jag blivit glad sen efteråt.” 

”Jag kommer ihåg när min pappa sa….(dråplig episod under en session) och jag såg han 
skratta, du det var så skönt.” 

”Medvetet lägger jag in lite mer snicksnack i slutet av sessionerna. För att lätta upp stämningen 
och för att de (familjen) när de tänker tillbaka ska ha det i minnet att det var en ganska 
avspänd situation, trots att det varit så intensivt. 

 

7.2.3.3 Tydlighet med projektets syfte 

I och med att familjerna blev inskrivna i projektet fick de också ta del av en 
information av vad detta projekt innebar och hur den närmaste tiden skulle kunna 
se ut vad gäller t ex föräldranärvaro och innehåll i behandlingen. Man hjälptes åt 
med att göra en struktur. Detta verkar ha uppskattats av både personal och 
familjerna. Behandlarna är medvetna om att slutenvårdsplatserna är få och att man 
har kort tid på sig att göra interventioner som kan medföra positiva förändringar 
så att familjerna snart kan återvända hem. Man är också medveten om att det tar 
på krafterna att genomgå en sådan intensiv familjeterapi, framför allt för 
familjerna men också för behandlarna. Behandlarna säger att de fick gott 
personligt stöd genom projektledare och familjeterapeutisk handledning. Här 
märks också skillnader mellan sedvanlig vård och detta mer samarbetsinriktade 
arbetssätt. 

”Förut har det mer känts som om vi alla fått en paus. Men när vi kom hem var ju problemen 
kvar.”  

”Nu pratade vi med varann och det gjorde vi efteråt också” 
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”Det känns nästan som om det vart en kamp förut på avdelningen. De tyckte si och jag tyckte 
så. Men som om de hade rätt. Nu var vi ett team i familjen och behandlarna där vi ibland 
tyckte olika och det gick att prata om.” 

”Min tillvaro (som behandlare) var mer begriplig under projektets tid. Jag och mina kolleger 
visste vad jag skulle göra den närmaste tiden som var intensiv med tydligt beskriven.” 

”En förutsättning för projektets intensitet tror jag var att vi (behandlare) kände så stort stöd av 
våra chefer.” 

”Jag fattade först inte varför vi inte kunde ha samtal hela dagarna för det trodde jag att jag 
behövde men snart fattade jag strukturen och det var tur att jag inte fått bestämma den för då 
hade vi alla dött. 

 

7.2.4 Samarbetet 
 
7.2.4.1 Expertroll 

Flera av de intervjuade uttrycker olika tankar om vem som är expert. Behandlarna 
talar om det som är mest obekvämt med att ”veta bäst”.  Många är skolade i att 
just inte vara de som sätter agendan och har de rätta svaren. En familj är tydlig 
med att de verkligen ville att teamet ska vara experter för annars blev de livrädda. 
Genom det kunde luta sig tillbaka för de var omhändertagna. En mamma säger att 
när hon till slut fick ingå i teamet och slapp alla tidigare vårdare som sagt sig vara 
experter på olika diagnoser och symtom så kom hon till de som verkligen var 
experter. De som inte skrev det på hennes näsa men som hon märkte kunde sin sak 
genom att de först och främst satte henne och barnet i fokus. Inte sina egna 
teorier.  

”Det är verklig expertis när man kan ta emot personliga problem utan att säga att det här vet 
jag vad man gör med”. 

Flera beskriver samarbetet mellan behandlare och familj som om man var ett 
sammansvetsat team. Behandlarna säger att de vinnlagt sig om att låta föräldrarna 
ha kvar sitt föräldraansvar och mandat att ta beslut för sitt barn. Tillsammans 
formulerade man vad innehållet i terapin skulle bli baserat på hjälpbehov som 
familjerna själva fick formulera. Den första sessionen handlade mycket om att se 
till att alla var så bekväma och trygga som möjligt och att inventera vad man 
tillsammans skulle göra under de veckor man planerade för. Behandlarna hade 
också en ett pedagogiskt perspektiv på sessionerna. Att lära familjerna om 
symtom, sårbarhet, inlärningsteori och utvecklingspsykologi. 

”Jag stöttar föräldrarna så att de kan stötta sitt barn.” 
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”Min nyfikenhet på dem smittar av sig så att de blir nyfikna på sig själva och varandra.” 

”De (familjerna)kommer hit och träffar varandra” 

”Jag fick äntligen vara expert på mitt eget barn” (kritik mot tidigare vårdinstanser). 

Behandlarna jobbade i team om två. Det uttrycks uppskattningar av det från flera 
håll; 

”Det var tryggt att de var två. Nu tyckte ju jag om båda men annars hade jag ju kunnat vända 
mig till den andre om jag inte gillat en.” 

”De var så bra ihop, när jag ville bli cheered up kunde jag vända mig till honom och när jag 
ville bli riktigt förstådd vände jag mig mest till henne.” 

Behandlarna har jobbat hårt på alliansbyggandet i början av terapierna. Det har de 
gjort genom att vara sig själva mest. Några av dem uttrycker att de alltid är 
nervösa i början av en terapi och att det är just den nerven som ger ett 
terapeutiskt möte. De har haft en struktur men innehållet i sessionerna har hela 
tiden anpassats till familjerna. Man har under pågående samtal ändrat på innehållet 
för att prata om det som uppstått under familjesamtalen. Det har också varit 
genom skratt och lek som man avdramatiserat allvaret som kontexten utgör. Om 
alla, inte bara familjerna utan också behandlarna är lite osäkra så kan man bli 
säkrare tillsammans. Själva delandet i det man upplevt stärker relationerna mellan 
familjemedlemmarna men även till projektteamet. 

”När vi skulle åka hem kändes det nästan som om vi lämnade en del av familjen kvar!” 

 

7.2.4.2 Rollerna i familjen 
 
Trots att en av de intervjuade blev utskriven till ett behandlingshem så 
uppskattades projektet ändå som att ha bidragit till att relationerna i familjen 
förbättrats. Det blev uppdagat att hon behövde mer än vad som var möjligt för 
hennes föräldrar att ge. 
 
”Mamma skrek åt mig – Nu ska vi åka hem tillsammans! Du ska så fan heller ta livet av 
dig. Det var skönt att hon verkligen försökte men den kraften (den suicidala) var för stark”. 
 
Även om symtomet inte heller blev så mycket bättre, så uttrycker man att 
projektet medförde omvälvande positiva förändringar i familjerna. 
 
”Jag förstod att jag som pappa kunde och skulle ta hand om mitt barn. Ingen kan det så bra 
som vi föräldrar ju. Det finns ingen som kan liksom laga henne åt oss.” 
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7.2.5 Verksamma interventioner 
 

Intervjuerna visar att flertalet av de intervjuade redogör för att det är själva 
berättandet som gjort avgörande skillnader. Man har bland annat använt sig av en 
livslinje där man i kronologisk ordning berättar för varandra om viktiga 
familjehändelser. Detta har medfört att man fått större förståelse för varandra i 
familjen men också att man uppmärksammat att samma händelse betytt olika för 
dem i familjen. Att man kan se saker på olika sätt.   

En annan intervention flera av de intervjuade nämner är känslokroppen. En 
intervention som handlar om att tänka om sina känslor. Varje familjemedlem får 
beskriva de egna upplevelserna kring sina egna känslor och sedan får de andra i 
familjen reflektera över det de har hört och hur de tidigare uppfattat den 
personens uttryck. Man ritar och skratten verkar ha varit många. Även en del 
ahaupplevelser uttrycks.  

Samtalet, berättandet eller delandet som intervention överhuvudtaget verkar ha 
haft den största betydelse. Rädslan för att först berätta hur man känner eller 
tänker försvinner i takt med att man berättar. Mer och mer dramatiska individuella 
och gemensamma erfarenheter beskrivs vartefter de tas emot av familjen och 
terapeuterna. 

Behandlarna är själva lite brydda över sina val av interventioner. De verkar oklara 
över varför man till olika familjer använde sig av olika metoder och vilka 
bedömningar man då gjorde. Klinikledningen hade varit tydlig med att detta 
projekt inte skulle inkludera eller exkludera vissa familjer och att därmed anbefalla 
flexibilitet.  

”Han var alltför sjuk och förvirrad, det hade inte gått att göra något familjeterapeutiskt mer än 
att stötta dem alla.” 

”Projektets tidsramar kunde inte hållas för vi fick ta det väldigt långsamt.” 

I intervjuerna blir behandlarna påminda om otydligheten i projektet. De har svårt 
att motivera sina behandlingsinsatser på annat sätt än att man talade om dem i 
projektteamet och att alla övergripande beslut togs tillsammans i sedvanliga 
konferenser. Det uppdagas också att man i projektteamet ibland inte var överens 
om vilka interventioner som skulle göras. Det uppstod konflikter eftersom 
projektet byggde på att man skulle arbeta i konstellationer om två behandlare 
tillsammans. 
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7.2.6 Reflektioner om förändring i efterhand 
 

Alla intervjuade vittnar om att det var en hel del som förändrades under 
klinikvistelsen. Några i familjerna tyckte generellt att inläggningsperioden var bra 
eftersom barnet fick verksam medicin. Men samtidigt fick de också vara med om 
något som förändrade deras relation.  

”Jag och min man lärde oss att bättre samarbeta och komplettera varandra.” 

Behandlarna tyckte sig märka att föräldrarna blev stärkta i sin föräldraroll och att 
familjemedlemmarna fick en större förståelse för varandra.  

Genom t ex rollspel fick familjerna erfarenheter av ett annat sätt att relatera till 
varandra. Mönster av interaktion ändrades och också inre strukturer hos 
familjemedlemmarna. Två föräldrar vittnar om att de lärt känna sig själva bättre 
och kan sortera ut sig och sina behov från den identifierade patienten. När de fått 
syn på sina egna svårigheter har de sedan sett till att söka adekvat hjälp för egen 
del. 

Behandlarna verkar enade om att projektet gett en arena för att mötas. Familjerna 
har relaterat till varandra i en för flera av dem, chockartad tid. I och med att de är i 
kris har de också varit mer mottagliga för att bryta mönster.  

”Som terapeut är man bara med som en katalysator. 

 

7.2.7 Intervjusituationen för familjerna 
 

Två av representanterna för de intervjuade familjerna vittnade om att det var 
omvälvande att besöka BUP-kliniken under intervjun. Den ene är en före detta 
inskriven patient. Han säger; 

”Detta ställe påminner mig om den värsta och den bästa tiden i mitt liv.” 

Han berättar att han åker till omgivningarna ibland för att minnas. Det kan vara 
att påminna sig om vilken kraft han har, han tog sig igenom en plågsam tid och 
den är över nu. Han påminns också om att han inte är ensam. Han minns 
familjesamtalen med sina föräldrar och syskon och att det finns personer som 
jobbar på BUP-kliniken som bevittnat berättelserna. 

En mamma som själv hamnade i en personlig kris efter att ha ingått i 
familjeprojektet med anledning av ett av sina barn säger att hon blev riktigt berörd 
när hon mindes tillbaka. Dels för att hon fått upp ögonen för hur illa hon själv 
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mått och att andra bekräftat det. Men också för att hon via projektet blivit mindre 
ensam och fått en annan förståelse för hur det kunde bli så illa för hennes barn.  

”Hade vi inte haft den här tiden så här intensiv så hade inget kunnat förändras. Vi gick ju 
bara på hela tiden. Vi som föräldrar visste inte längre vad vi skulle göra. Jag tänkte att jag kan 
inte längre ta hand om mitt barn… Tänk om jag förlorat henne då…” (tung suck).  

 

8 Diskussion 
 
 
8.1 Metoddiskussion 
 

De två metoderna som använts, frågeformulär och intervjuer, var avsedda att 
komplettera varandra. Det goda resultatet på CSQ pekar på att många familjer är 
nöjda, i alla fall de som svarat. Vad tycker de nio som inte svarat? Det är relativt 
många i populationen som inte svarat, knappt en tredjedel. Svarade bara de som 
var väldigt nöjda och en som inte var särskilt nöjd alls, den med 14 poäng av 28. 
Frågor uppstår om de övriga, var de då medelnöjda? Man skulle också vilja veta 
vilka som svarat på formuläret i förhållande till vilka som sedan blev intervjuade. 
Har alla som lät sig bli intervjuade också fyllt i CSQ?  

Överhuvudtaget måste man undra över de familjer som inte hörde av sig om 
intervjuerna. Hade de svarat om det varit någon annan som frågat? Om någon i 
projektet skrivit brevet? Hade resultaten blivit annorlunda om någon från 
familjerna känd person intervjuat med mig som lyssnare? 

Det är osäkert men troligt att resultatet av studien blivit annorlunda med någon 
annan intervjuare. En semistrukturerad intervju lämnar utrymme för följdfrågor 
som säkert blivit andra med en annan intervjuare. Därför är reliabiliteten tveksam, 
men jag har ändå eftersträvat en så objektiv hållning som överhuvudtaget är 
möjlig i en kvalitativ studie. 

Studiens inre validitet har eftersträvats genom tydlighet i metodbeskrivning. Den 
externa validiteten är oklar, men denna studie torde gå att upprepa på samma sätt. 

Som nämnts ovan är denna studie uppdelad i två moment, dels i form av en enkät 
och dels i form av intervjuer. Enkät valdes för att ändå få svar från fler än vad 
som av tidsavgränsningar var görligt att intervjua.  Syftet var också att söka 
eftersträva så litet bias som möjligt. Risken är ju att de som är mer kritiska inte vill 
låta sig intervjuas men kan kanske ändå ge sina synpunkter mer anonymt.  
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8.2 Resultatdiskussion 
 
 
Det ställdes inga specifika frågor om relation, allians eller icke-specifika faktorer 
men ändå uppehåller sig de intervjuade spontant vid dessa frågor. I svaren märks 
ord som kan sorteras tillhöra dessa begrepp till en klart övervägande del snarare 
än till metod och interventioner. Det framstår klart att behandlarna har en något 
otydlig beskrivning av metod och vilka interventioner som valts. Man återkommer 
till att valen gjorts i samråd med familjerna men familjerna redogör inte för att de 
varit delaktiga i sådana val. I boken Essential skills in family therapy står att läsa 
att de mest effektiva terapeuterna uppvisar gemensamma kvaliteter i förhållande 
till sina klienter oberoende av vilka teorier eller interventioner man använder 
(Pattersson, Williams, Edwards, Chamow & Grauf-Grounds, 2009). Kan man 
förstå det som att det är vissa personliga egenskaper som är själva ”metoden”? 
Det skulle betyda att utvärderingar bör fokusera på kvaliteten på relationen.  
 
Ardito och Rabellino (2011) konstaterar att det terapeutiska samarbetet, den 
ömsesidiga önskan att investera i ett gemensamt möte är avgörande för resultatet i 
terapin.  
 
Studien talar för att i vården av barn upplever även föräldrarna att de blivit 
vårdade så att de själva sedan kan vårda sitt barn. De upplever sig ha blivit 
förstådda i sin vilsenhet och de har känt sig som en del av något, mindre ensamma 
och utanför och mer delaktiga i vården av sitt barn. Slade (2006) behandlar 
föräldrar och barn med mentaliseringsbaserad terapi. Familjeprojektet tyder på att 
familjerna upplevde att de blev vårdade med samma strategier som Slade. 
Behandlarna uttryckte inte att det var den mentaliseringsbaserade metoden man 
använde sig av, men flera av dem har mentaliseringsbaserad utbildning. Man 
skulle också kunna sammanfatta interventionerna som att familjerna validerades. 
Deras känslor, tankar, beteenden, och åsikter uppmärksammades och bekräftades. 
Genom att på så sätt bli tagna på allvar skapas en modell av att även i familjerna ta 
varandra på allvar.  
Både ungdomar och föräldrar uttrycker att de kände sig förstådda och 
uppmuntrade. Även behandlarna uttrycker att de i sin tur upplevde liknande stöd, 
support och stimulans från sina överordnade.  
 
De refererade ”berättelserna” uppmärksammade familjemedlemmarna på att det 
inte existerar en enda sanning utan att den är subjektivt upplevd. Genom att 
lyssna på varandras upplevelser blir ”sanningen” så mycket större. 
 
De intervjuade beskriver att projektet medförde ett sammanhang då familjerna  
kunde sortera sina styrkor och svagheter utan något särskilt enskilt perspektiv. 
När fokus ibland varit mer individuellt har det handlat om vem som helst i 
familjerna inte på någon ”identifierad patient”.  
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Vidare verkar ett visst pedagogiskt inslag ha varit verksamt vad gäller information 
om symtom, diagnos, psykologi och psykiatri. 
 
Flera studier från tidigt 2000-tal visar på svårigheter att utvärdera 
familjeterapeutiska metoder och interventioner. Efter det har flera 
manualbaserade teorier växt fram, ABFT, FFT, MBFT för att nämna några. Dessa 
har redan kommit i framkant forskningsmässigt. Men de eklektiska relationella 
metoderna halkar forskningsmässigt efter, och man kan fråga sig om de behöver 
placeras under ett paraply av någon av de ovan nämnda eller liknande 
manualbaserade metoderna för att kunna bli mer erkända och evidensevaluerade.  
Eller är det snarare så att de behöver på något sätt manualiseras för att kunna 
utvärderas – utan en tydlig specifik beskrivning av metoden är det ju omöjligt att 
veta vad det egentligen är som utvärderas? Men Glenn Larner (2004) hävdar att 
familjeterapi är svårt att utvärdera med sedvanliga evidensbaserade metoder för att 
det är en språkrelaterad, relationell och klientfokuserad terapi. Terapi är en konst 
och en vetenskap, menar han, en vetenskap bestående av berättelser, sammanhang 
och relationer. 
 
Medicinska diagnoser verkar inte ha varit i fokus vare sig för familjerna eller 
behandlarna. De har varit medvetna om dem, men man har inte agerat utifrån till 
exempel suicidhot. När man inte haft diagnosen i fokus har t ex de 
självdestruktiva symtomen avtagit. Man kan undra om en diagnos, 
förutom fördelarna en sådan sortering ger, som naturligtvis vid val av 
medicinering, också riskerar att i en slutenvård hamna alltför mycket i fokus. 
Familjeprojektet erbjöd ett sammanhang där man kunde bortse från det sjuka och 
istället fokusera på styrkor och relationer. Detta undantagssammanhang kan sedan 
utökas i takt med att fokus på diagnosen minskar.  
 
Slutenvård av psykiskt lidande barn – och ungdomar är ett ypperligt tillfälle att 
under trygga ramar utmana föreställningar man har i familjerna om till exempel 
symtom. Genom att varligt bryta mönster i nära kontakt av behandlare kan 
familjerna utveckla sina relationer till varandra. Det är en unik möjlighet att kunna 
följa upp starka interventioner och reaktioner så som man gjorde under 
familjeprojektet. 

Kanske kan ovan beskrivna projekt och denna inventering visa vägen mot hur 
familjerna mer självklart kan delta i vården. 
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8.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

För att få en klarare bild av själva projektet och vad det innebar i förhållande till 
hur familjerna annars skulle ha behandlats skulle det behöva göras en studie där 
även en kontrollgrupp ingår. Vilka är skillnaderna mellan detta familjeprojekt och 
sedvanlig vård?  

Hur skulle man kunna implementera detta projekt på en slutenvårdsklinik trots att 
det är svårt att mäta metodtroheten? Kan ett samarbete mellan de som är aktivt 
praktiserande och de som är utvecklings-/utvärderingsteoretiker underlätta? Det 
verkar svårt för praktiker att mäta det de gör och formulera det på ett 
tillfredsställande sätt så att andra kan göra likadant. Som Lewin (1952) påpekade 
så är teori och praktik beroende av varandra.  

Vidare kan man rekommendera flera utvärderingar av de barn- och 
ungdomspsykiatriska behandlingar och vårdtillfällen som ges både i slutenvård 
och öppenvård. Både familjerna och behandlarna bör få frågor om vad de 
åstadkommit. Genom att reflektera över sina insatser vässas terapeuterna till ett 
mer forskningsinriktat förhållningssätt. Därmed kan vi bli bättre på att beskriva 
våra metoder och idéer. 

Sammantaget efter familjeprojektets slut kan man konstatera att fortsatt forskning 
bör uppehålla sig vid de ärenden som inte lyckats. Där familjerna till och med 
konstaterar att vården gjorde situationen värre. Frågor som uppstår vid de 
kommentarerna är flera, vad blev sämre? Vad i vården påverkade tillståndet 
negativt. 
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      Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Under åren 2008 – 2009 pågick ett familjeprojekt på BUP-kliniken i Stockholm. I 
behandlingsprojektet ingick er familj. 
 
Som en del i en legitimationsgrundande psykoterapeututbildning med 
familjeinriktning på Ersta Sköndals Högskola ska jag nu göra en studie. Denna 
studie kommer att vara en inventering av ovan nämnda familjeprojekt. 
 
Inventeringen kommer att var utformad dels som intervjuer av hela eller delar av 
familjerna och behandlarna som deltog. Dessa intervjuer kommer att ta ungefär 
en timme och tid och plats är flexibelt. Det skulle underlätta analysen om 
intervjuerna kan spelas in. Dessa inspelningar kommer att förstöras när analysen 
är klar. Vilka i familjen som blir intervjuade bestämmer ni. De fem första 
familjerna (av 24) som visar intresse kommer att erbjudas att ingå i studien. 
Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan raderas när undersökningen är 
klar. Examensuppsatsen kommer att redovisas på ett sådant sätt att enstaka 
individer inte kan identifieras.   
 
Den andra delen av inventeringen en är det medskickade frågeformulär som detta 
brev innehåller. Svaren kan skickas i det medföljande frankerade kuvertet och 
svaren kommer att vara helt anonyma. 
 
Inventeringens syfte är en strävan mot att göra en familjeterapeutisk metod för 
barnpsykiatrisk slutenvård. 
 
Allt deltagande är helt frivilligt men det skulle gynna fortsatt familjeterapeutisk 
verksamhet. 
 
Sammanfattning: 

1. Fyll	  i	  det	  för	  frankerade	  kuvertet	  och	  skicka	  anonymt	  till	  skriven	  
adress.	  

2. Hör	  av	  er	  till	  undertecknad	  om	  ni	  kan	  tänka	  er	  att	  bli	  intervjuade.	  
	  
	  
	  
	  

Med vänliga hälsningar 
Pernilla Loftén 
BUP-kliniken 
0704 840592 
pernilla.loften 
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Bilaga 2 
 
           Frågeformulär För Klienters Tillfredsställelse 
 
Vänligen hjälp oss att förbättra vår behandling genom att besvara några frågor 
angående den hjälp ni har fått. Vi är intresserade av era ärliga åsikter antingen de 
är positiva eller negativa. Vänligen besvara alla frågorna. Vi välkomnar också era 
kommentarer och förslag. Tack så mycket vi uppskattar verkligen er hjälp. 
 
Ringa in ert svar: 
 
 

1. Hur skulle du skatta kvaliteten på den hjälp du fått? 
 
 
 4                                   3                                    2                                    1 
 
Utmärkt                     Bra                         Ganska bra                 Dålig 
 
 
 

2. Fick du den hjälp du ville ha? 
 
  1                                   2                                   3                                  4             
_________________________________________________________ 

         Definitivt nej       Inte egentligen           Generellt ja             Definitivt ja 
 
 
 

3. I vilken utsträckning har vårt program mött dina behov? 
 
4                                    3                                   2                                   1 
______________________________________________________________________________________
Nästan alla mina behov     De flesta av mina behov        Endast några av mina                 Inget av mina  
har blivit tillgodosedda      har blivit tillgodosedda     behov har blivit tillgodosedda    behov har blivit 
                                                                                                                                                     tillgodosett 

	  
  

 
4. Om en vän skulle behöva liknande hjälp, skulle du då 

rekommendera vårt program till henne eller honom? 
 
1                                    2                                    3                                  4 
_________________________________________________________ 
Definitivt nej     Nej, jag tror inte det     Ja, jag tror det    Definitivt ja 
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5. Hur nöjd är du med omfattningen av stöd du fått? 
 
1                                     2                                     3                               4   
_________________________________________________________                           
Väldigt missnöjd         Ganska missnöjd              Övervägande nöjd     Mycket nöjd 
 
 
 

6. Har det stöd du fick, hjälpt dig att mer effektivt ta hand om dina 
problem? 
 
4                                     3                                    2                               1 
________________________________________________________ 
Ja det hjälpte        Ja det hjälpte    Nej det hjälpte inte  Nej det verkade   
mycket                                                                             göra saken sämre 
 
 
 

7. Överlag och generellt – hur nöjd är du med stödet du fått? 
 
  4                                    3                                2                              1 
 

        Mycket nöjd               Mest nöjd             ojämnt men något       missnöjd 
                                                                             missnöjd 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
Vilka tankar/känslor dyker upp när vi pratar om den tiden på BUP-kliniken. 
 
Hur uppfattade man att familjens närvaro blev? 
 
Vilka var de terapeutiska behandlingarna som gjorde mest avtryck? 
 
Upplevde man några särskilda unika hjälpsamma ramar under projekttiden, tex 
plats, avdelning, permission, tid och intensitet? 
 
Varför var man på BUP-kliniken? 
 
Var den behandlingstiden verksam och i så fall på vilket sätt? 
Vilken skillnad blev det? 
 
Hade man erfarenhet av barn och ungdomspsykiatrisk vård innan? Var 
projektvården annorlunda? 
 
Något ni vill tillägga som inte berörts? 
 
Hur upplevde deltagarna intervjun och intervjusituationen? 
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Bilaga 4 
 
Beskrivning av familjeprojektet 
 
Familjeprojektet varade under drygt ett år. 
Det var sprunget ur en föreläsningsserie av psykolog och familjeterapeut Magnus 
Ringborg. I ett försök att utforma ett familjeterapeutiskt förhållningssätt på BUP -
kliniken i Stockholm så filmades utvärderingar av familjearbete. Detta visade sig 
vara resurskrävande och alltför ostrukturerat då en metod skulle formas vartefter.  
Beslut togs då av enhets ledning på Nord att under ett år arbeta på ett intensivt 
konstruerat familjeterapeutiskt arbetssätt och därefter utvärdera.  
 
De patienter som inkluderades var alla dem som sökte under tiden hösten 2008 till 
årsskiftet 2009/2010 och som de sex utvalda behandlarna hade ärendeansvar för. 
Några av de sökande patienterna exkluderades eftersom de endast var i behov av 
kortare vårdtid. 
 
Patienterna skrevs in på enhet Nord. Några av dem vistades på avdelningen under 
flera dygn parallellt med att delta i familjeprojektets terapeutiska sessioner utanför 
avdelningen. Andra var inskrivna på avdelningen och hade den som bas men 
vistades i projektets lokaler mycket eller var på långa permissioner i hemmet eller 
annanstans. Ytterligare en tredje kategori var inskrivna på enhet Nord men 
vistades bara i hemmet eller i klinikens lägenheter med sina familjer. 
 
Gemensamt för dem alla var att de deltog i intensiva samtal med eventuella 
kontaktpersoner från avdelningen (för dem som vistades där mycket) och två av 
familjeprojektets behandlare. I regel var samtalen 3 timmar/dag, 3 gånger i veckan 
i tre veckor. Det varierade när i tiden familjerna administrativt skrevs ut från enhet 
Nord. Behandlarna fortsatte i vissa fall även efter utskrivning men inte längre än 3 
veckor. 
 
Interventionerna och innehållet i samtalen skiftade. 
 
 
 


