
  
 
 

 

 

 

S:t Lukas utbildningsinstitut  

Psykoterapeutprogram, 90 hp 

Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp. 

Höstterminen 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenheter av ABFT behandling 

 

Experiences of  ABFT treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Gricel Alissavakis 

 

Handledare: Teci Hill 

Examinator : Anders Möller 

 

  



  
 
 

 

  

 



 
 

 
 

 

 Innehållsförteckning 

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

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

2.1          Anknytningsbaserad familjeterapi- ABFT......................................................1                    

2.2          Anknytningsteori………………………………………………………2 

2.3          Affekteori……………………………………………………………...3  

2.4          Strukturell familjeterapi………………………………………………..4 

2.5          Familjepsykologi………………………………………………………4 

3 Tidigare forskning ..................................................................  …… 5 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier ...................................................................... 5 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier ............................................................................ 6 

4 Frågeställningar ................................................................................ 6 

5 Metod ................................................................................................ 6 

5.1 Undersökningsdeltagare ................................................................................... 7 

5.2 Datainsamlingsmetoder .................................................................................... 7 

5.3 Bearbetningsmetoder ........................................................................................ 7 

5.4 Genomförande .................................................................................................. 8 

6 Forskningsetiska frågeställningar .................................................... 8 

7 Resultat ............................................................................................. 9 

7.1         Anknytning..........................................................................................................9 

7.2         Kommunikation................................................................................................12 

7.3         Relation...............................................................................................................15 

7.4         Affekter……………………………………………………………….16 

7.5         Förändring.........................................................................................................19 

8 Diskussion ...................................................................................... 21 

8.1 Metoddiskussion.............................................................................................. 21 

8.2 Resultatdiskussion ........................................................................................... 22 

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

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

Bilaga 1 .............................................................................................................................. 29 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 



 
 

 
 

 

  

Sammanfattning 

Inledning: Den psykiska ohälsan och suicid hos ungdomar mellan 15-24 år har 

ökat i Sverige. Att undersöka metoder som kan bidra i arbetet mot psykisk ohälsa 

känns angeläget, detta när traditionella metoder inte alltid är tillräckliga för att 

behandla psykisk ohälsa hos ungdomar. Anknytningsbaserad familjeterapi, ABFT 

används idag för behandling av depression, ångest och suicidal problematik hos 

unga inom Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), inom socialtjänstens behandling 

för ungdomar samt inom vissa statliga institutioner för unga (SIS). 

Frågeställning: Vilka olika erfarenheter finns av ABFT behandling hos 

psykoterapeuter, patienter och föräldrar ?  

Metod: semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra psykoterapeuter, 

två patienter och två föräldrar. Kvalitativ metod har använts och insamlad data 

har analyserats med tematisk analys med induktiv ansats.  

Resultat : Resultatet knyts till fem teman ; Anknytning, kommunikation, relation, 

affekter och förändring. Psykoterapeuterna ser återanknytningsarbetet som 

nödvändig för att återupprätta dialog och kommunikation mellan förälder och 

ungdom. Detta förbättrar på sikt relationen och anknytningen, men även det 

psykiska måendet hos ungdomarna enligt psykoterapeuterna. Ungdomarnas 

erfarenhet är att de blev mer förstådda och hörda av sina föräldrar. Dialogen 

återupptogs och känslor kunde uttryckas till den det gällde. När behov och 

känslor togs emot av förälder ökade tilliten till föräldern, relationen förbättrades 

och föräldern kunde ses som en resurs. Föräldrars erfarenheter är att de fick andra 

sätt för att kommunicera, stödja och möta sin ungdom på.  

Diskussion: Visar att återanknytning och relationell omformulering av problem 

görs i ABFT behandling. De relationella problemen är följder av tidigare 

anknytningsskador. Återupprättad dialog möjliggör återanknytning vilket 

förbättrar relationen. Utvidgning av ungdomens och förälderns kapacitet till 

känslomässig bearbetning är förutsättning för förändring. Uttryckandet av känslor 

förknippade med anknytningskadan verkar läkande för ungdomen samt förbättrar 

relation och anknytning till förälder. Förändring sker när ungdom får sätta ord på 

och dela svåra känslor med föräldern. Att bli mottagen i sina känslor skapar en 

förändring i de inre arbetsmodellerna hos ungdom och förälder. Förändringar sker i 

interaktionen mellan föräldrar och ungdom vilket gör att de inre arbetsmodellerna av 

sig själv och annan kan omprövas. 

 

Nyckelord: Anknytningsbaserad familjeterapi, anknytning, relationer, 

kommunikation, affekter och förändring 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 
Introduction: Mental illness and suicide in young people from 15-24 years has 
increased in Sweden. To examine methods which can help in the fight against 
mental illness feels crucial, when traditional methods not always is sufficient for 
the target audience and for treatment of mental illness in youths. Attachment-
based family therapy, ABFT is used for young people with mental health 
problems such as depression, anxiety and suicidality problems. ABFT is used 
today in child and youth psychiatry (BUP), in social services treatment for youth 
and in some state institutions for youth (SIS) in Sweden. 
Research questions: The study's purpose is to investigate psychotherapists, 
patients and parents different experiences of ABFT treatment. Interviews were 
conducted with four psychotherapists, two patients and two parents. Qualitative 
method was used and data collected have been analysed using thematic analysis of 
inductive approach. 
Results: The results are tied to five themes ; Attachment , relationships, 
communication, affects and change. Psychotherapists view re-attachment as 
necessary in order to re-establish dialogue and communication between parents 
and youth. This improves in the long run the relationship and affiliation, but also 
the mental state of youth according to psychotherapists. Young people's 
experience is that they became better understood and heard by their parents. The 
dialogue resumed and feelings could be expressed to the terms. When needs and 
feelings were received by the parent reliance grew on parents, the relationship 
improved and parents could be seen as a resource. Parents experience is that they 
got other ways to communicate, support and face his youth on.  
Discussion : Shows that reconnection and relational reformulation of the 

problems are made in the ABFT. The relational problems are consequences of the 

previous attachment injuries. Restored dialogue allows for reconnection, which 

improves the relationship. Extension of the fountain of youth and parent's 

capacity for emotional processing is the prerequisite for change. The expression 

of feelings associated with related injuries seems healing for young people as well 

as improves relationship and connection to the parent. Change occurs when 

youth put into words and share feelings with parents. To be received in their 

emotions creates a change in the internal working models of youth and parents. 

Changes occurs in the interaction between parents and youth which does that the 

internal working models of self and others can be reconsidered. 

 

Keywords: Attachment- based family therapy, attachment, relationships, 

communication, affects and change. 
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1 Inledning 

Idag mår unga allt sämre. Sedan början av 90-talet har unga med psykisk ohälsa 

nästan tredubblats i Sverige ( Socialstyrelsen, 2013 ). Även suicid hos ungdomar 

mellan 15-24 år har nått den högsta nivån på 25 år. År 2013 tog 176 ungdomar 

mellan 15-24 år sitt liv ( Nasp, 2013).  Det är angeläget att undersöka olika 

metoder som kan bidra i arbetet med psykisk ohälsa hos ungdomar. 

Anknytningsbaserad familjeterapi används idag som komplement till traditionell 

behandling vid depression, ångest samt vid suicidal problematik hos unga när 

traditionella metoder som individuell psykoterapi, KBT eller medicinsk 

behandling visat sig vara otillräckliga för att förbättra ungdomens psykiska hälsa. 

ABFT används idag inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP), inom 

socialtjänstens ungdomsvård samt inom vissa (statliga institutioner)SIS 

institutioner. Följande studie kommer att undersöka metoden anknytningsbaserad 

familjeterapi, ABFT vilken riktar mot ungdomar med psykisk ohälsa i form av 

depression, ångest och suicidal problematik. Den anknytningsbaserade 

familjeterapin tar fasta på flera decenniers forskning på tonårsutveckling och 

anknytning som visar att den trygga basen som familjen utgör i form av kärlek och 

beskydd under adolescensen kan förbättra det psykiska välmående och öka 

funktionsförmågan hos tonåringar och unga vuxna ( Allen & Land, 1999, Kobak 

& Duemmler, 1994, Steinberg 1990). Studiens syfte är att undersöka 

psykoterapeuters, patienters samt föräldrars olika erfarenheter av ABFT 

behandling för att förstå mer hur och om denna metod kan vara verksam vid 

psykisk ohälsa hos ungdom. Hos psykoterapeuter undersöks de olika erfarenheter 

av att ge behandling, hos ungdomar och föräldrar undersöks de olika erfarenheter 

av att erhålla behandling genom ABFT.  

2 Teoretisk bakgrund 

Uppsatsens teoretiska ram utgörs av anknytningsteori, affektteori samt strukturell 
familjeterapi och familjepsykologi som ABFT metoden bygger på ( Diamond, 
Diamond & Levy, 2015). 

2.1 Anknytningsbaserad – familjeterapi, ABFT. 

ABFT utformades under 2000- talet av Guy Diamond, Ph. D på Center for family 
Intervention Science at the Children ´s hospital of Philadelphia, USA. ABFT är 
den första manualbaserade familjeterapin utformad för att specifikt behandla 
familjeprocesser förknippade med depression och suicidalitet. Behandlingsmål är 
att förbättra familjens förmåga till problemlösning, affektreglering och 
organisation. ABFT bygger på teorin om att brister i anknytningen antingen kan 
orsaka eller ses som försvårande faktor vid psykiska problem. Arbete med 
återanknytning är avgörande för att återupprätta dialog mellan förälder och barn 
igen för att på detta sätt möjliggöra förändring enligt Diamond et al. (2015). 
ABFT arbetar aktivt med anknytningsrelationen mellan tonåring och 
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förälder/föräldrar. Terapin går ut på att skapa nya korrektiva anknytningserfarenheter 
hos ungdom. Även föräldern får hjälp i att visa ett mer omvårdande, öppet och 
stödjande sätt gentemot ungdomen. När ungdomen uppfattar och känner detta, 
kan den vända sig till sin/sina anknytningsfigurer istället för att lösa problem själv.  
En korrektiv anknytningserfarenhet kan uppstå när ungdomen får möjlighet att 
uttrycka sina känslor och behov på ett mer direkt sätt och föräldern svarar med 
ömhet, respekt och auktoritet. Metoden arbetar utifrån fem behandlingsuppgifter 
( Diamond, 2002, 2005, 2010). 
 
1. Relationell omformulering 

2. Allians med ungdomen 

3. Allians med förälder 

4. Återanknytning 

5. Mot kompetens och autonomi 

 

2.2 Anknytningsteori 

Den anknytningsbaserade familjeterapin bygger på forskning på tonårsutveckling 
och anknytning, där forskning visat att den trygga bas som familjen kan utgöra i 
form av kärlek och beskydd kan förbättra det psykiska välmåendet och öka 
funktionsförmågan för tonåringar och unga vuxna ( Allen & Land, 1999, Kobak 
& Duemmler, 1994, Steinberg, 1990). ABFT bygger även på interpersonella 
teorier om att ungdomsdepression såväl kan påskyndas, förstärkas som dämpas 
beroende på hur relationerna ser ut mellan familjemedlemmar ( Cicetti & Toth, 
1998, Gotlib & Hammen, 2009, Hammen, 2009, Joiner & Coine, 1999).  
Med denna forskning som bakgrund arbetar ABFT med reparation i föräldrar-
barn relationen där brister finns och den trygga basen skadats. Återuppbyggnad av 
relationen görs till att präglas av emotionellt stöd och beskydd, vilket ungdomen 
behöver vid psykisk ohälsa. Men även för att anknytning spelar en avgörande roll 
för normal adolescensutveckling och för utvecklandet av den känslomässiga 
regleringen ( Diamond et. al; 2015). Anknytningens främsta antagande är barns 
basala instinkt att söka skydd och tröst hos sina föräldrar, vilket är en 
nödvändighet för barnets överlevnad. Om barnets behov av tröst och trygghet vid 
fara möts, kan barnet lugna sig och återgå till aktivitet ( Diamond et. al; 2015 ). 
Om detta utvecklas över tid kommer barnet känna sig alltmer trygg med 
föräldrarnas tillgänglighet och närvaro. En förväntan på förälderns positiva 
gensvar utvecklas hos barnet, vilket skapar en modell av föräldrarna som pålitliga 
och tillgängliga, men också en syn på sig själv där barnet förväntar sig kärlek och 
beskydd (Diamond et. al; 2015). Detta kallades för barnets inre arbetsmodeller , vilka 
är representationer av omsorgspersoner och sig själv ( Bowlby, 1969). Har 
föräldrar behandlat barnet väl, finns en förväntan om bli väl behandlad och 
detsamma om det inte har skett ( Diamond et. al 2015). Om barnets behov 
uppmärksammats kan ett tryggt anknytningsmönster lättare utvecklas enligt 
Bowlby (1969).  
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Detta då barnet lärt sig att söka sina föräldrar för stöd och tröst vid behov ( van I 
J zendoorn, 1995). Föräldrars tillgänglighet skapar även möjlighet för barnet att 
lättare känna igen egna behov, uppleva sig värdig stöd och känna trygghet i 
utforskandet av världen ( Kobak et. al; 1994). Då adolescensen är en orolig tid 
med många förändringar såväl biologiskt, socialt och i familjen, spelar 
anknytningen en stor roll ( Diamond et. al; 2015). Tvärtemot gängse uppfattning 
som finns om autonomi som främsta utvecklingsuppgift i tonåren spelar 
anknytningsrelationen en viktig roll även under adolescensen ( Ainsworth, 1989). 
Senare forskning visar att en balans mellan anknytning och autonomi lägger den 
främsta grunden för en sund tonårsutveckling ( Steinberg, 1990). En trygg bas 
med tillit som grund behövs som stöd under adolescensen. Ungdomar med trygg 
anknytning kan tala med sina föräldrar även om svåra saker, utan att riskera att bli 
avvisade, övergivna, förlöjligade eller kontrollerade ( Diamond et. al; 2015).  
Vidare visar empirisk evidens att otrygg anknytningsstil, oberoende klassifikation, 
kan innebära en ökad risk för utvecklandet av depression, ängslighet samt andra 
negativa följder ( Thomsson & Gullone, 2008). Men en individs anknytningsstil är 
inte fastlagd livet igenom utan kan skrivas om ( Ainsworth, 1989). Main föreslår 
förvärvad trygghet för att beskriva trygghet som kan erhållas senare i livet exempelvis 
genom terapi (Main, 1995). Anknytningsmönster är möjliga att ses över och 
omprövas, vilket i ABFT görs genom återanknytningsarbete (Diamond et. al; 
2015).  

 

2.3 Affektteori 

Emotionsfokuserad terapi, EFT har haft en stor inverkan på ABFT ( Greenberg, 

2011). EFT visar känslornas avgörande roll som informationskälla, vilka är 

centrala för mellanmänskliga och psykologiska processer, samt hur dessa kan 

användas i förändringens tjänst i terapi ( Greenberg et. al ; 2011). Detta då 

emotionerna fyller en kommunikativ funktion ( Greenberg & Safran, 1987). 

Känslorna fungerar som öppnare till fördjupning av kliniska teman och till att 

skapa genuin kommunikation ( Greenberg et. al; 1987). Därför är en förutsättning 

för förändring i terapin att öka och utvidga ungdomens såväl som förälderns 

kapacitet till känslomässig bearbetning ( Diamond et. al; 2015). I ABFT hjälper 

psykoterapeuten ungdomen att uttrycka svåra känslor som ilska, sorg, känslan av 

att vara värdelös i kombination med längtan efter omsorg, närhet och tillhörighet. 

Detta görs för att dessa känslor ofta hänger samman med de anknytningsskador 

som finns i relationen mellan ungdom och förälder. Om dessa känslor hålls inne 

påverkas måendet och relationen. Att kunna identifiera och uttrycka sårbara 

anknytningsrelaterade känslor man tidigare undvikit är centralt för att ändra de inre 

arbetsmodellerna. Detta görs för att hitta mer adaptiva och konstruktiva strategier för 

att vara i relation ( Diamond et. al ; 2015). Det primära målet i ABFT är att 

förbättra förmågan till att bearbeta känslor, vilket görs genom att känslor väcks 

och hålls kvar i terapin. Den unge får sätta ord på sina känslor, urskilja de och 

acceptera motstridighet i känslor. Man arbetar även med att öka förmågan till 

känslomässig reglering och att istället uttrycka sina känslor och behov mer direkt 

och till den det gäller ( Greenberg, 2002).  
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2.4 Strukturell familjeterapi 

På 1950-talet började nyskapande familjeterapeuter som Salvador Minuchin, Jay 

Haley och Virginia Satir att ifrågasätta den rådande psykoanalytiska paradigmet 

som förklarade psykisk ohälsa senare i livet med intrapsykiska konflikter 

genomlidna i barndomen. Familjemedlemmars interaktioner i terapirummet 

uppmärksammades istället och där kunde terapeuter se att dessa ibland kunde 

förorsaka och t o m förstärka barnets aktuella svårigheter. Fokus började riktas 

mot de interaktionsmönster som vidmakthöll problemen ( Diamond et. al; 2015).  

För att förklara de nya kliniska erfarenheterna använde sig man sig av systemteorin 

för att förstå mer. Man utgick från den Generella systemteorin vilken från början 

användes för förstå biologiska ekosystem, parallell drogs till familjen som nu sågs 

som ett system bestående av familjemedlemmarna i interaktion, i en ömsesidig 

och ständig påverkan. Om systemet organiserats på dysfunktionellt sätt kunde 

barnets beteenden och känslomässiga problem förvärras ( Diamond et. al; 2015).  

Systemteorin innebar ett genombrott och familjeterapeuter riktade nu fokus på 

familjens aktuella struktur, interaktion och kommunikation för att förändra ( 

Diamond et. al; 2015). I ABFT ses familjen som en resurs och förbättrandet av 

familjerelationer ses som läkande. Psykoterapeuten väcker barnets instinktiva 

behov av att vara älskad och förälderns behov av att beskydda sitt barn, vilket 

används som medel för att främja positiv interaktion. Antagandet i ABFT är att 

ett tryggt och stabilt föräldraskap är nödvändig för en hälsosam utveckling hos 

barn ( Diamond et. al; 2015). Den strukturella familjeterapins viktigaste bidrag till 

ABFT är den upplevelsebaserade förändringsmodellen, där man anser att man inte endast 

skall tala om förändring, utan göra på ett annat sätt d v s skapa förändring. 

Familjerna får direkt hjälp i terapirummet att uppleva nya sätt att bete sig och 

förhålla sig till varandra genom iscensättning ( Minuchin, 1974, 1977).  

 

2.5 Familjepsykologi  

Familjepsykologi används i ABFT för att förstå och förbättra individuell psykologi 

genom att förstå de interaktioner som sker i familjelivets sammanhang (  

Diamond et. al ; 2015). Familjepsykologin uppmärksammar de transaktionella 

förhållandena mellan det intrapsykiska och de interpersonella erfarenheterna för 

att förstå och behandla psykisk problematik ( Liddle, 1987).  
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3 Tidigare Forskning 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier   

Idag finns 6 studier på ABFT vilka alla ger stöd för behandlingens effektivitet 

avseende depression och suicidalitet. Här presenteras en sammanställning av dessa 

studier.  

En första undersökning baserad på tio fall visade att ABFT behandling kunde visa 

en betydande minskning av ungdomars depressiva symtom och suicidala tankar, 

mätning gjordes under 12 veckor ( Diamond, Siqueland  & Diamond, 2003). 

I en andra studie slumpades 32 ungdomar ut, en grupp fick ABFT och den andra 

gruppen ingick i kontrollgrupp som stod i väntelista. Målet var att utforma en 

manual för behandling av ungdomar med depression samt samla data som kunde 

stödja behandlingens effektivitet. I ABFT gruppen var det 81 % som inte längre 

uppfyllde kriterierna för svår depression att jämföra med kontrollgruppens 47%, 

vilket visar att ABFT var effektiv ( Diamond , Reis, Diamond, Siqueland & Isaacs, 

2002). I en tredje studie slumpades 66 ungdomar till 12 veckors ABFT behandling 

eller till förbättrad sedvanlig behandling med snabbare remissförfarande samt 

veckovisa uppföljningar. De ungdomar som erhållit ABFT uppvisade efter 

behandling större förbättring avseende självrapporterade suicidala tankar, 

förbättringen kvartstod efter sex månaders uppföljning med stark effektstorlek, 

ES= 97. Studien visar att ABFT är mer effektfull än sedvanlig behandling för 

ungdomar med suicidala tankar och depression ( Diamond et al; 2010). En fjärde 

studie undersöker om förändringar i föräldrabeteenden kan bidra med minskad 

ångest hos ungdom och undvikande av förälder. Om förändring sker i 

föräldrabeteenden som t e x psykologisk kontroll kan förändring ske i ungdomens 

anknytningsscheman och psykologiska symtom. Den anknytningsrelaterade 

ångesten minskar, så även ungdomens depressiva symtom, vilket kan kopplas till 

förändringar i anknytningsscheman hos ungdomen. Om föräldern istället för att 

kontrollera ger uppmuntran kan ungdomen uppleva detta som omsorg och 

vårdande från förälderns vilket kan öka ungdomens strävan efter autonomi ( 

Shpiegel, Diamond & Diamond, 2012).  

 
Pilotstudier  
ABFT har även använts i gruppen suicidala lesbiska, homosexuella eller bisexuella 
ungdomar. I en studie har Diamond et al visat att efter 12 sessioner, kunde en 
minskning av depressiva symptom och självmordstankar ses från baslinje till vecka 
6 i behandling. Även relationsbaserad ångest till förälder minskade. ABFT har 
fallit väl ut för denna grupp och höga nivåer av bibehållen effekt av behandling 
har påvisats ( Diamond et. al; 2012). I en annan studie blev 20 ungdomar på klinik 
i sydvästra Norge randomiserade( slumpmässigt utvalda) till ABFT behandling 
eller TAU ( treatment as usual), studien visar att ungdomar som erhöll ABFT 
behandling hade bättre symtomreduktion gällande depressiva symtom och högre 
återhämtning i BDI ( Beck : s Depression Inventory) mätning ( mätning av 
depressionssymtom) än de som erhöll TAU ( Israel & Diamond, 2012).  
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ABFT har även getts i eftervård efter suicidförsök. 20 ungdomar randomiserades 
till 16 veckors ABFT behandling eller TAU. Familjer som fick ABFT var klart 
mer nöjda än de som fick sedvanlig behandling. ABFT gav även mer effekt 
gällande förebyggandet av nya suicidförsök och återinläggning. I ABFT gruppen 
0% och 16,7 % i EUC gruppen ( Enhanced Usual Care) gruppen. Även 
relationsbaserad ångest hanterades bättre i ABFT gruppen ( Diamond, Levy & 
Creed, 2011). 

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Första studie avhandlar arbetet med känslor i ABFT och visar att det som väcker 
mest känslor i familjen är när familjemedlemmar riktas mot varandra, antingen 
fysiskt eller verbalt i syfte att närma familjemedlemmar till varandra och väcka 
omsorg hos förälder. Denna intervention verkar vara den som väcker mest 
känslor i familjen och leder till att möten i familjen uppstår vilka kan tolkas vara 
helande samt ha långsiktiga effekter på familjemedlemmars relationer ( Bergsten, 
2014).  
I en annan studie undersöks psykoterapeuters intervention och känslouttryck hos 
ungdomar i ABFT. Studien visar att då psykoterapeuten frågar och uppmanar 
ungdomen att berätta om förberedda sårbara teman för föräldrar och samtidigt 
uppmanar föräldrar att fråga och spegla empatiskt, så stiger den känslomässiga 
nivån förutsatt att uppmaningarna är kopplade till ungdomens mer eller mindre 
implicita känslor. Det framkommer att känslor uttrycks i lägre grad i terapi vid 
individuella samtal med ungdom än i samtal med förälder/föräldrar ( Lindgren, 
2014).  
Den sista studien visar att ABFT ger ett gott utfall i arbetet med såväl 
interpersonella som med intrapersonella element, vilka ses som försvårande 
komponenter vid suicidal problematik hos unga. Familjefaktorer beaktas och 
familjen ses som en resurs avgörande för unga med psykisk ohälsa. ABFT ses som 
ett verksamt alternativ till såväl individuell som gruppbehandling för denna grupp. 
Studien visar att ABFT kan ge ett gott stöd till ungdomar med självmordstankar. 
Detta även om bakomliggande problematik finns i form av depression, sexuella 
övergrepp eller där den unge har annan sexuell orientering, där behandlingsutfall 
annars skulle vara dåligt ( Israel, Diamond, Siqveland & Diamond, 2011).  
 

4 Frågeställningar 

Vilka olika erfarenheter finns av ABFT behandling hos psykoterapeuter, patienter 

och föräldrar ? 

5 Metod  

Kvalitativ forskningsmetod har använts utifrån studiens frågeställning och syfte 
som varit att uppnå en förståelse för de olika erfarenheter som finns av ABFT hos 
psykoterapeuter, patienter och föräldrar ( Langemar, 2008). Kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer har genomförts med öppna frågor som tillåtit 
informanterna komma till tals i den utsträckning de velat. Forskningsintervjun är 
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ett mellanmänskligt samtal där två parter samtalar om ett gemensamt ämne, 
genom det mellanmänskliga samspelet i dialog har en utveckling av kunskap skett 
( Kvale, 2009). 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Deltagare i studien har varit fyra psykoterapeuter som arbetar med ABFT, varav 
en av dem är certifierad ABFT terapeut. Patienter har varit två ungdomar samt 
deras förälder. Åtta deltagare totalt. Deltagare i studien erhölls genom de 
psykoterapeuter som gett behandling. 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Syftet med den kvalitativa intervjun har varit att undersöka informanternas olika 
erfarenheter av ABFT behandling. Intervjun har varit semistrukturerad med ett 
par frågeområden avsedda att avtäcka centrala delar, vilket har varit att fånga 
informanternas olika erfarenheter av ABFT behandling och undersöka om denna 
kan bidra med ökad psykisk hälsa hos ungdomarna. Informanterna har fått berätta 
fritt om sina olika erfarenheter av ABFT, men även fått svara på ett antal fasta 
frågor som ställdes till samtliga informanter. Intervjuerna har spelats in med digital 
bandspelare. Intervjuerna genomfördes under mars/april 2015 på två olika BUP 
mottagningar i Sverige. Intervjuer genofördes på BUP mottagning ett under en 
timme enskilt med psykoterapeut, patient och förälder i samtalsrum. På BUP 
mottagning två intervjuades en psykoterapeut en timme i samtalsrum. Dennes 
kollega intervjuades på sin nya arbetsplats under en timme. Patient intervjuades 
under en timme på fik och likaså skedde med dennes förälder vid ett annat tillfälle 
också på ett fik. 

5.3 Bearbetningsmetoder 

Den metodologiska ansatsen har utgått ifrån en tematisk analys ( Kvale, 2009). 

Slutsatser har dragits efter att studien har genomförts. Analysen har utgjorts av 

insamlad data från informanter. Intervjumaterialet har transkriberats och lästs 

igenom flera gånger för att fånga helheten och alla delar. Intervjuerna har läst var 

för sig utifrån de tre kategorierna. Psykoterapeuter för sig, patienter för sig och 

föräldrar för sig.  Meningar och uttalanden som funnits vara relevanta för 

frågeställningen har lyfts ut som meningsbärande enheter utifrån varje kategori. 

Uttalanden och meningar som liknat varandra eller hänger samman från varje 

kategori har förts samman till olika teman. Varje tema har sedan ordnats i 

underkategorier, där uttalanden från varje kategori d v s psykoterapeut, patient 

och förälder plockats ut från de utskrivna intervjuerna. Därefter har texten 

komprimerats och det centrala innehållet har behållits, vilka utgjort koder. Koden 

är en etikett på en meningsenhet som kortfattat beskriver dess innehåll. Koderna 

sorterades i underkategorier. Dessa blev tjugofem underkategorier som 

reducerades till fem teman. Inom vissa teman finns fler uttalanden från 

psykoterapeuter och föräldrar, ibland finns fler uttalanden från ungdomar.  

Att det faller sig så är naturligt då de olika temata är olika bekanta och angelägna 

för de olika informanterna.  
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Ambitionen har dock varit att i så stor utsträckning som möjligt ha med 

uttalanden från varje kategori. Att undersöka tre olika perspektiv är ovanligt och 

kan ge information som annars inte skulle erhållas om man endast undersökte en 

kategori. Behandling kan ju upplevas olika beroende på vem man frågar och 

beroende hur avståndet är till behandlingen för de olika informanterna. En 

ambition var också att främst förstå föräldrars och patienters olika bidrag till 

förändring. 

  

5.4 Genomförande 

Kontakt togs via mejl med familjeterapeut och psykolog Magnus Ringborg som är 

förtrogen med ABFT metoden. Han tillfrågades om han kände till 

psykoterapeuter som arbetar med ABFT. Fick mejladress samt telefonnummer till 

två psykoterapeuter på 2 olika BUP mottagningar i Sverige. Mejlade och ringde en 

ABFT psykoterapeut på BUP mottagning ett för att berätta om studien. Mejl 

skickades sedan med följebrev (Bilaga 1) innehållande en förfrågan om deltagande 

i studien samt syftet med studien. Klartecken erhölls från psykoterapeut på 

mottagning nummer ett om att de ville delta. Denne hade en kollega som också 

ville delta, vilket också dennes tidigare patient och dess förälder ville. Antal 

informanter som krävdes för studien gick inte att få tag på inom samma 

mottagning, varför kontakt togs med mottagning nummer två. Forskaren hade 

tidigare haft mejlkontakt med psykoterapeut där och den hade uttryckt att de ville 

delta muntligt via telefon, men ej återkommit med besked. De bestämde sig nu för 

att delta i studien med två psykoterapeuter samt en patient och dennes förälder. 

Även mottagning nummer två fick följebrev (Bilaga 1). 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Etiska riktlinjer som används inom psykologisk forskning utarbetade av 
vetenskapsrådet (2013) och Lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor (2003: 460) har följts. De två grundaspekterna forskningskrav och 
individsskyddskrav har följts på följande sätt. 

 

6.1 Forskningskrav 

Forskningen som bedrivits spelar stor roll för samhället och för unga. Det är av 
största vikt att man undersöker metoder som kan användas vid psykisk ohälsa hos 
ungdomar. Psykisk ohälsa är något som när den drabbar en ung människa hotar 
dennes möjlighet till utveckling på alla områden i livet, i form av utebliven 
skolgång, förlust av vänner och socialt sammanhang. Detta kan i sin tur försvåra 
ungdomens möjlighet att erhålla stöd från sin närhet och förbättras i sitt mående.  
Ungdomar med psykisk ohälsa hindras också från att delta i samhället och 
utvecklas som sina jämnåriga. Frånvaro i samhället p. g. a psykisk ohälsa kan bli 
långvarig och påverka vuxenlivet. Psykisk ohälsa hos ungdomar är ett 
folkhälsoproblem som måste tas på största allvar.  
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6.2 Individskyddskrav 

 
Informationskrav  : De som deltagit in studien har blivit informerade om 
studiens syfte och frågeställning.  
Samtyckeskrav  : Muntligt samtycke har inhämtats av såväl patient och förälder 
innan undersökningen inleddes. Hos patient som är yngre än 18 år har samtycke 
inhämtats hos vårdnadshavare. Patient och förälder har informerats om 
möjligheten att avsluta intervjun när den vill eller välja att ej svara om de inte vill 
det ( Langemar, 2008). Verksamhetschef på BUP mottagning ett har godkänt 
studien och på BUP mottagning två har muntlig information getts om studien av 
psykoterapeut för verksamhetschef. 
Konfidentialitetskrav : Information har också lämnats om den tystnadsplikt som 
intervjuaren har beträffande de uppgifter som informanterna lämnar ut. Alla 
uppgifter har hanterats på ett säkert sätt som gör att informanterna inte kan 
identifieras av utomstående. Namn, personliga förhållanden eller uppgifter som 
kan röja identitet har ej tagits med.  
Nyttjandekrav : Informanterna har informerats att de uppgifter de lämnar inte 
kommer att användas i något annat syfte än forskningsändamål.  
 

7 Resultat  

Resultat kopplas till fem teman som kommit fram i analysprocessen vilka är  

följande : Anknytning, kommunikation, relation, affekter och förändring. Resultat 

redovisas genom uttalanden i olika omfattning från de olika informanterna, vilket 

antas bero på informanternas olika förtrogenhet och bekantskap med de olika 

temata. 

 

7.1 Anknytning 

Samspel 

Föräldrarna beskrev livet i familjen som ett samspel där man påverkar varandra   

ömsesidigt, särskilt när problem uppstår. Föräldrarna beskrev att samspelet i 

familjen och den grund som familjen står för har tagit skada eller försämrats då 

ungdomen mår dåligt. Så här beskrev en förälder det. 

” Man är i ett samspel om mitt barn mår dåligt, det präglar hela familjen” 

Ungdomarna som intervjuats beskrev att de slutat att vända sig till sin/sina 

föräldrar vid svårigheter. Detta då de inte alltid känt sig förstådda, bekräftade eller 

respekterade av föräldern. Genom aktivt anknytningsarbete med hjälp av 

psykoterapeut kunde ungdom och förälder börja närma sig varandra igen. Om 

detta lyckades kunde ungdom och förälder får det bättre tillsammans, vilket 

märktes i samvaron mellan dem båda, både på implicit som explicit nivå sade en 

psykoterapeut 

. 
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”Aktivt anknytningsarbete kan bidra med att ungdom och förälder kan får det 

bättre tillsammans, vilket om det lyckas även märks i samvaron ”  

 

En annan psykoterapeut beskrev förändring i samspelet som en skillnad i 

samvaron mellan förälder och ungdom Det blir lättare för de och man kunde se 

det. 

” Ja, det märks redan i väntrummet. De tar på varandra, håller om när de 

går” 

 

Ökad förståelse  

Psykoterapeuterna vittnade alla om vikten av att hjälpa föräldern att lyssna på sitt 

barn, genom detta kunde föräldern uppnå en ökad förståelse för sitt barn vilket 

även förbättrade anknytningen. Det kunde även bringa en ny beredskap och 

förmåga hos föräldern när nya problem uppstod. Så här beskrev en psykoterapeut 

det. 

 

”Att fånga förälderns egen erfarenhet av att vara ung och anknytning… det 

kan göra det lättare för förälder att ta emot, lyssna och empatiskt bekräfta och 

spegla sin ungdom” 

 

Trygghet  

Alla informanterna beskrev vikten av den grund familjen stod för i form av 

trygghet och stöd, som kunde fås i familjen vid svårigheter. En trygg grund gör att 

barnet söker stöd hos sin förälder vid svårigheter sade en psykoterapeut. Barnet 

behöver ju sin förälder för att lösa problem långt uppe i åldern, sade en annan 

psykoterapeut som sade att uppfattningen oftast är att det är självständighet och 

separation i tonåren som är viktigast. Men det är både och. Tryggheten i 

anknytningen är minst lika viktigt. Så här sade psykoterapeuten om tryggheten i 

familjen.    

 

” Vi är ju länge med våra föräldrar av en anledning” 

 

En förälder sade så här om den trygghet som familjen skall kunna stå för och som 

gör att barnet kan känna trygghet i familjen samt vända sig till föräldern vid 

problem.  

 

” Grunden är familjen, det är anknytning som gör om barnet känner sig trygg 

eller inte… annars skulle barnet inte behöva gå till andra… det var en insikt 

som väckte mig” 

 
Förälderns anknytningshistoria 

ABFT ger mandat för att kunna samtala om förälderns anknytningshistoria och 

historia av att vara ung sade en psykoterapeut, vilket i sin tur kan ge en 

sammanhangsförklaring till ungdomens nuvarande svårigheter samt förälders 
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möjlighet och förmåga att hjälpa sitt barn vid svårigheter. Förälderns historia av 

att vara ung kan kopplas till barnets nuvarande sätt att förhålla sig till problem. Så 

här beskrev psykoterapeuten sina erfarenheter.  

 

” Det här pratar vi om för att jag tänker att det kan förklara hur du löser ditt 

föräldraskap” 

 

Att fördjupa sig i förälders anknytningshistoria ger möjlighet till en sammanhangs- 

förståelse av de svårigheter som finns i relation mellan förälder och ungdom sade 

samma psykoterapeut. Man kan nu förstå hur det kunna bli så och förälderns 

historia av anknytning kan berätta om vad föräldern själv har fått / inte fått ,vilket 

kan användas som hävstång för att kunna öka förälders förståelse för ungdomens 

situation sade psykoterapeuten. 

 

” Aha! era svårigheter, dina svårigheter bakåt ”   

 

Verbalisering av anknytningsteman 

ABFT använder ett språk för att tydligt fråga om anknytning. Att tydligt kunna 

sätta ord på anknytning ger en öppning för att förstå vad som händer/ inte händer 

inom relationen sade samma psykoterapeut. Att kunna fråga följande i terapin är 

möjligt sade psykoterapeuten.  

 

” Ja, varför vände du inte till mamma när du hade det svårt ? ”  

  

I ABFT görs en genomgång av förälderns anknytningshistoria tillsammans med 

psykoterapeut och förälder, vilket inte alltför sällan visar att föräldern själv varit 

mycket ensam i sin ungdom och löst saker på egen hand,enligt en psykoterapeut. 

De har själva inte haft erfarenhet av att kunna vända sig till förälder. Likheter kan 

m a o ses mellan förälders och ungdomens sätt att förhålla sig till svårigheter i 

livet, sade samma psykoterapeut. Att tillsammans med psykoterapeut kunna sätta 

ord på och adressera anknytningsteman kan ge en ökad förståelse hos förälder 

gentemot ungdomen sade en annan psykoterapeut.   

 

 ” I det här avseendet så tror jag att ditt barn är under samma villkor som du 

hade…”   

 

En annan psykoterapeut sade att den ibland har kunnat uppfatta att det finns 

omedvetna motiv vilka tycks utgöra hinder för att föräldern skall kunna ge till sitt 

barn. Föräldern kan utifrån sin historia av att inte ha fått så mycket, ha svårt att se 

att ungdomen skall ha så mycket och det kan man prata om i terapin sade 

psykoterapeuten. Så här uttryckte en förälder att det kunde kännas ibland. 
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” Ja , du måste ju hjälpa till lite själv också. Du är ju trots allt 19 år! ” ” När 

jag var i din ålder ”  

 

Ja, det hjälpte ju inte precis det blev helt fel att säga så, men man var så trött, man 

hade kämpat så länge för att det skulle bli bättre sade samma förälder.  

En annan förälder beskrev att hon ibland kunde känna att hennes barn fick så 

mycket uppmärksamhet av psykoterapeuten. Att hon själv inte fick det hon 

behövde, vilket hon uttryckte så här.  

 

” Förbaskade terapeut som bara står på barnets sida !! Som säger att det är 

ditt barn som skall få terapi… inte du”  

 

Föräldern upptäckte då att den behövde hjälp för egen del. Denne hade också 

behov att bli förstådd, att få prata. Föräldern sökte då psykoterapi för sig själv, 

vilket var en förutsättning för att klara behandlingen tillsammans med sitt barn 

enligt föräldern.  

 

7.2 Kommunikation 

Kunna prata med förälder 

ABFT har som fokus att hjälpa ungdomen att prata med sin förälder igen och att 

föräldern skall få hjälp i att lyssna på sin ungdom för att ungdomen på sikt skall 

kunna må bättre, sade en psykoterapeut. Båda föräldrar som intervjuats beskrev 

att de fått hjälp att lyssna och prata med sin ungdom på ett annat sätt än tidigare. 

De har fått lära sig att lyssna och ta emot det ungdomen kommer med utan att 

försöka lösa eller reparera problem åt ungdomen. Så här sade en förälder.  

 

” Som förälder lärde jag mig att lyssna utan att försvara eller förklara mig, 

utan bara att lyssna”. ”Jag hör vad du säger och respekterar det du säger”. 

 

En annan förälder beskrev vad som hände när hon fick lära sig att kommunicera 

på ett annat sätt med sin ungdom och hur detta öppnade upp kommunikationen 

mellan dem som tidigare varit stängd. 

  

” Hon pratade inte med mig annars. Hon var i strid med mig. Vi pratade 

ibland, men inte om viktiga saker… hon behövde säga som det var… hon fick 

chansen i terapin och jag fick chansen att fatta… men hon fick också lyssna på  

mig…” 

 

Öppna upp för dialog  

I ABFT får föräldern hjälp att kommunicera på ett annat sätt. Genom att våga 

fråga och våga lyssna kan en dialog öppnas mellan förälder och ungdom, en dialog 

om vad ungdomen behöver eller förväntar sig av den andre sade en 

psykoterapeut. Att lyssna utan försvara eller förklara sig kan betyda mycket för 

ungdomen, som nu blir mottagen i sina känslor och tankar sade en annan 

psykoterapeut. Det resulterar i en ökad kommunikation. En dialogisk process har 
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kommit igång sade en annan psykoterapeut. Det blir en ny erfarenhet för 

ungdomen som nu inte är lika ensam med sina problem längre, sade en tredje 

psykoterapeut. Så här uttryckte en ungdom sina erfarenheter.  

  

” Terapeuten hjälpte mig att skapa en dialog med mamma. Båda fick berätta  

vad vi kände och tänkte ” 

 

Även föräldern fick en ny erfarenhet när man börjar prata med varandra igen. 

Föräldrakompetensen ökar och vanmakten minskar, sade en annan psykoterapeut.  

  

” Om ungdomen blir mottagen med det den har att säga och det tas emot av 

förälder så märks det i relationen också de pratar mer helt enkelt”. 

 

Redskapet som bägge föräldrar vittnar om är de fick hjälp att prata med varandra 

igen, med hjälp av psykoterapeuten. Något som också lyfts fram är att man fick 

lära sig lyssna på varandra i samtalen, på ett annat sätt än tidigare. Saker kommer 

fram i samtalen som en förälder uttryckte det. 

  

” Det kommer fram saker i de här samtalen… fram på bordet så att säga.   

Man ser saker tydligare, som man inte ser annars … svårigheter kommer fram 

och man kan prata om dem ” 

 

Detta hjälpte även föräldern att se saker tydligare som t e x svårigheter som det 

inte kunna talats om tidigare och som man nu kan prata om med hjälp av 

psykoterapeuten. Ungdomen började nu också att prata öppet i samtalen och 

föräldern fick möjlighet att förstå mer av sitt barn sade en psykoterapeut. Så här 

uttryckte en förälder sin erfarenhet. 

  

” Jag fick lyssna på mitt barn… kunde nu mer förstå hur hon kände och 

tänkte” ” ”Hon pratade öppet här, jag fick lyssna, jag fick möjlighet att förstå 

mer…” 

 

Att kommunicera 

Att få möjlighet att lyssna på varandras tankar och känslor ökar intersubjektiviten 

mellan förälder och ungdom sade en psykoterapeut. Man kan förstå den andre 

från dennes perspektiv på ett annat sätt än tidigare. Att bägge får ta del av 

varandras känslor och tankar underlättar också att man kan prata om sina egna 

känslor sade en annan psykoterapeut. Båda ungdomarna beskrev det som en ”skön 

känsla” att äntligen få berätta om sina känslor utan fördömande eller kritik från 

förälders sida. Ungdomarna fick berätta utifrån sitt perspektiv och det togs emot 

av föräldrarna. Det var en ny erfarenhet för ungdomarna. Att bara få prata klart 

kändes som en befrielse, så här beskrev en ungdom det.  

 

” Båda fick säga vad vi tyckte, så här känner jag oavsett vad du tycker om det  

rätt eller inte så är det mina känslor”. 
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En annan ungdom beskrev den nya erfarenheten på följande sätt. Ja, nu fick 

mamma bara lyssna hur det varit för mig, min upplevelse och hur jag påverkats 

relation till styvpappa. Jag hade aldrig kunnat nå fram med det förr. Det kanske 

hade varit bra att prata med honom också. Men det blev med mamma, med hjälp 

av terapeuten och den nya erfarenheten beskrevs så här av ungdomen.   

 

” Nu fick jag prata ut med mamma och hon lyssnade utan svara. Man bara 

yes äntligen!! ”  

 

Det blev också en ny känsla för föräldern att kunna ta emot det ungdomen kom 

med utan att behöva försvara sig eller lösa problem. En förälder beskrev det nya 

sättet att kommunicera med sitt barn på följande vis och sade att den nya 

kunskapen hjälpte dem att komma vidare i sin kommunikation.  

  

” Som förälder lyssnade jag och tog emot. Precis som det var för henne. Det var 

jobbigt men nödvändig för att komma vidare ”  

 

Prata med varandra igen 

ABFT: s mål med behandlingen är att förälder och barn skall börja prata med 

varandra igen, vilket är en nödvändighet för ungdom och förälder för att kunna 

komma vidare med varandra. Så här uttryckte psykoterapeuten sin erfarenhet.  

  

” Man behöver inte prata om allt, men ändå prata om det som hindrar 

relationen och kommunikationen”  

 

Detta är en nödvändighet, sade samma psykoterapeut, för att komma vidare i den 

anknytningsskada som verkar ligga i vägen för att kunna må bättre och kunna 

förbättra relationen och kommunikationen till sin förälder. Genom att börja prata 

med varandra igen, kan en mer tillitsfull relation växa fram, sade en annan 

psykoterapeut. Genom att börja prata med varandra igen förändras relationen 

som blir mer avslappnat och lustfyllt, vilket märks i samvaron mellan förälder och 

ungdom sade en tredje psykoterapeut. 

 

Dialog om behov 

Föräldern får via psykoterapeuten lära sig att kommunicera på ett annat sätt. Som 

att våga vara kvar, genom att lyssna och fråga kan dialog uppnås mellan förälder 

och barn igen.  När föräldern lyckas med att lyssna och ta emot, kommer ofta mer 

sade en psykoterapeut. Behov kunde nu uttryckas. Behov av närhet, saknad och 

längtan som tidigare hållits undan av ungdom kommer nu fram i en ny dialogisk 

process sade en annan psykoterapeut som beskrev sina erfarenheter så här.   

 

  

” Ja, då är ju processen igång !!! Dialogen har kommit igång igen det är 

fantastiskt !!”  
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7.3 Relation 

Relationell omformulering av problem 

ABFT har en tydligt ansats för att angripa problem där det skurit sig i relation 

mellan förälder och ungdom sade en psykoterapeut, det verkar finnas en 

”anknytningskada” vilken tycks ligga i vägen för relationen samt underhåller det 

dåliga måendet hos ungdom. Samma psykoterapeut sade att ibland har alla 

individuella faktorer beaktats i behandling för att ungdomen skall kunna må 

bättre. Men att detta inte varit tillräckligt. Då tänker man på det relationella 

perspektivet som en möjlighet. I ABFT omformuleras problem utifrån ett 

relationellt kontext där problem uppstått och underhålls i kontexten som den 

unge befinner sig i,sade en annan psykoterapeut. I ABFT görs en omformulering 

av familjemedlemmars uppfattning av problemet samt hur denna skall lösas, det 

sociala sammanhanget ses som en möjlig resurs och plattform för att lösa problem 

sade psykoterapeuten. Så här beskrev denne sin erfarenhet av problem som kan 

kopplas till relation.  

 

” I individuella samtal med ungdom så kommer relationella problem hela tiden 

upp, ja då måste man tänka finns det något man kan göra där? ”  

 

Återanknytning 

I behandling behöver man inte prata om det svåraste eller anknytning, men man 

behöver ändå prata om det som hindrar relationen, sade samma psykoterapeut. 

Enskilda samtal verkar hela tiden återkomma till relation och relationella problem 

som ungdomen tampas med vilket påverkar måendet, sade samma psykoterapeut.  

En annan psykoterapeut sade att dennes erfarenheter är att fungerande relationer 

verkar hänga samman med psykiskt bra mående, har man fungerande relationer så 

är man ju inte ensam med sina problem. Så här beskrev psykoterapeuten sin 

erfarenhet av återanknytning och vad detta kan bidra med för måendet.  

 

” Genom att aktivt arbeta med återanknytning mellan förälder och ungdom så 

kan man rehabiliteras snabbare från t e x en depression”  

 

Relation till psykoterapeut en framgång för terapin 

Att bygga upp föräldra- barn relationen igen tillsammans med psykoterapeut 

upplevdes både av föräldrarna och ungdomarna som en trygghet. Särskilt för 

ungdomen som tidigare haft svårt i relation till mig som förälder måste den ha 

tyckt att det är skönt med en tredje person, som står på deras sida sade en 

förälder. 

 

” Hon kände att det fanns en tredje part som fanns där, mest för henne”  

 

Att få hjälp att komma till tals igen med mig som förälder tillsammans med en 

trygg vuxen måste ha känts tryggt och befriande sade föräldrarna.  
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En förälder uttryckte också att hon upplevt det som skönt att kunna få prata 

enskilt med terapeuten, ha en egen relation till denne som kände till ens bakgrund 

och lite av den person man är, vilket sedan kunde användas i 

återanknytningssamtalen med sitt barn. Vi blev bägge förtjusta i psykoterapeuten 

och det var avgörande för terapin sade samma förälder som uttryckte det så här. 

 

” Herregud va gullig hon är! Vi tar med henne hem!” 

 

ABFT behandling är känslomässigt krävande vilket både ungdomarna och 

föräldrarna vittnar om. Svåra känslor uttrycks och känslosamma möten kommer 

till stånd. Att kunna känna trygghet hos psykoterapeuten i dessa stunder har varit 

avgörande för att orka igenom behandlingen sade både ungdomarna och 

föräldrarna. 

 

Enskild relation till psykoterapeut 

Både ungdom och förälder får möjlighet att relatera enskilt till psykoterapeuten i 

ABFT. Att få dela och prata om de känslor man burit på i en trygg relation 

tillsammans med psykoterapeuten minskar ungdomens ensamhetskänslor sade en 

psykoterapeut. I relation och tillsammans med psykoterapeut kan ungdomen få 

uttrycka sina känslor/tankar och behov till den det gäller, vilket verkar vara 

välgörande för måendet sade psykoterapeuten. En förälder beskrev erfarenheten 

av enskild relation till psykoterapeuten som en nödvändighet för att ta sig igenom 

behandlingen. 

 

” Att vi båda fick ha en egen relation till henne, det var viktigt ”  

  

Relatera genom språket 

ABFT använder ett tydligt språk för att benämna det som händer / inte händer 

när en ungdom mår dåligt och löser problem själv. Vad som händer inom 

relationen kan benämnas och beröras genom att använda språket som medel för 

att belysa vad som händer i interaktionen mellan förälder och ungdom.  

Relationen kan definieras genom att sätta ord på det som sker i interaktion inom 

denna, sade en psykoterapeut som kunde benämna det så här t e x.  

 

” Varför vänder du dig inte till din förälder när du mår dåligt ?” 

 

7.4 Affekter 

Uttryck av affekter som hindrar relation och kommunikation 

En psykoterapeut beskrev att den ibland upplevt att det finns en ilska och 

besvikelsemur som byggts upp gentemot förälder, vilken kan brytas genom att 

man börjar prata om det som varit i vägen för relationen och som gör att 

ungdomen fortsätter att må dåligt sade psykoterapeuten. En ungdom kan 

berättade om sin erfarenhet så här. 
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” Ilskan och besvikelsen var stor del i att jag mådde dåligt. Mycket mer än jag 

trodde!! ”  

 

Känslor får komma till uttryck till den det gäller 

Psykoterapeuten hjälper ungdomen att uttrycka sina känslor i ett tryggt 

sammanhang som terapin utgör, vilket kan göra det lättare för ungdomen att 

berätta om sina känslor till den det gäller. Genom att det blev framkomligt i 

terapin kunde ungdomen fortsätta att göra det hemma. Så här beskrev en ungdom 

det.   

 

” Det blev liksom normalt att berätta om sina känslor för terapeuten… så att 

man fortsatte göra det hemma också!”  

 

Fokus i ABFT är att hjälpa ungdomen att uttrycka sig gentemot förälder. Genom 

att uttrycka känslor som burits på gentemot förälder kan den barriär som hindrat 

relation och kommunikation rivas ner sade en psykoterapeut. En ungdom beskrev 

dock att känslor även hade behövt uttalas till styvföräldern men att det blev 

modern som behandlingen gjordes med. 

 

Känslor uttrycks och förmedlas 

ABFT har även som mål att hitta det känslomässiga uttrycket hos förälder 

tillsammans med psykoterapeut , för att sedan kunna förmedla detta till 

ungdomen i de gemensamma samtalen sade en psykoterapeut som berättade om 

det så här.  

  

 ” Tror du att du skulle kunna berätta/förmedla det du känner till ditt barn?” 

 

ABFT har också en tydlig riktning för att nå ”smärtpunkterna” sade en annan 

psykoterapeut. Genom att uttrycka svåra känslor, som ilska och rädsla kan 

bakomliggande känslor nås, vilka kan väcka omsorg hos föräldern, vilket kan 

uttryckas och vilka kan väcka längtan och behov av närhet hos ungdom sade 

psykoterapeuten. Genom att nå ”smärtpunkterna” och dela dessa med sin 

förälder, kan ungdom och förälder komma vidare i sin relation och i 

kommunikation sade samma psykoterapeut. En ungdom beskrev processen på 

följande sätt. 

 

” Att få ut det jag känner… för att må bättre i allmänhet… att andra får 

veta hur jag känner… då kan de förhålla sig till mig… ” 
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Känslor förmedlas och skapar känslosamma möten  

Att berätta om sina känslor för att komma varandra nära kan utmynna i starka 

känslosamma möten mellan ungdom och förälder sade en psykoterapeut. I mötet 

kan känslor av omsorg och sorg över det som varit träda fram.  

För ungdomen innebär detta att den kan komma i kontakt med tidigare 

undanträngda känslor av längtan och behov av närhet, vilka nu kan uttalas till 

förälder. Samma psykoterapeut beskrev en av sina erfarenheter av känslosamma 

möten då föräldern uttryckt sig så här. 

 

” Ja, jag fanns inte där för dig”  

 

Att se bakom de negativa affekterna.  

ABFT har även som mål att få både patient och förälder att se bakom de egna 

negativa affekter vilka kan bidra till distansering. Både förälder och ungdom kan ju 

bakom ilskan och rädslan, som väckts i tidigare möten där missförstånd skett, 

omedvetet upprätthålla distans och avstånd i relationen sade en annan 

psykoterapeut, som beskrev sina erfarenheter så här. 

 

” Att hos förälder hjälpa dem att hitta de mjukare sidorna i en negativ affekt 

som t e x ilska, är att utforska vad som kan finnas bakom dessa ”  

 

Samma psykoterapeut uttryckte också att det ibland kan vara svårt att hitta det 

känslomässiga uttrycket och att fördjupa känslor i terapin. Känslor kan ju uttyckas 

på så många sätt sade psykoterapeuten.  

  

” Jag menar känslor kan ju vara så mycket, det är inte alltid de stora gesterna 

som visar mer, en blickförändring kan ju betyda mer” . 

 

En ungdom beskrev att det ibland kändes tungt att uttrycka svåra känslor som 

ilska och besvikelse gentemot föräldern. Det blev svårt att se förälderns reaktion 

när detta uttrycktes sade ungdomen. 

 

” Jag skulle berätta hur besviken jag var för mamma, men det blev svårt för mig 

att se att hon blev så ledsen när jag sa det ”  

 

Slutligen beskrev en psykoterapeut att en fara kan skönjas när det fanns alltför 

starka negativa affekter, som ilska och frustration, som kunde dominera samtalen. 

Sådana negativa affekter kunde, istället för att bygga upp relation och dialog, bli en 

destruktiv spiral, som kanske i grunden handlar om andra psykologiska processer 

hos ungdom som t e x att skydda sig mot förändring, sade en psykoterapeut. 
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7.5 Förändring 

Dela och verbalisera 

Att tillsammans med psykoterapeut få dela och sätta ord på känslor och behov 

tillsammans med föräldern är avlastande för ungdomen sade en psykoterapeut 

som beskrev sina erfarenheter på följande sätt. 

  

” Min erfarenhet är att ungdomarna sitter med så mycket ensamma ” 

 

Att få komma till tals och att dela sina känslor med den det gäller. Det lättar upp 

något, de är inte lika tyngda längre sade en annan psykoterapeut. Denne beskrev 

också att något ändras när de får prata ut, det blir mer skratt, mer aktivitet. Ja, de 

kan ta itu med livet på ett annat sätt än tidigare helt enkelt. Men att dela och sätta 

ord på känslor, hjälpte inte hela vägen. En ungdom beskrev det så här. 

  

” Det hjälpte inte mig att dela mina känslor och sätta ord på det jag behövde 

för mamma . Mina känslor och mitt dåliga mående fanns ju kvar. Det hjälpte 

mig inte fullt ut. Jag hade behövt något annat, ja redskap för att hantera mitt 

dåliga mående”.  

 

Att bli mottagen i sina känslor  

Ungdomen kan nu vända sig till förälder, vilket är något som den kan ta med sig i 

livet. Föräldrarna finns ju kvar i livslångt perspektiv sade en psykoterapeut.  

Förbättrad kommunikation förbättrar även anknytningen vilket märks i samvaron. 

Det blir mindre konflikter, ökad förståelse för varandra och man kan agera utifrån 

en förståelse för varandras villkor sade en annan psykoterapeut. Att få bli av med 

de svåra känslorna tillsammans med mig, betydde mycket. Det måste ha varit 

skönt att få bli lyssnad på och bekräftad i sina känslor, ja mottagen på något sätt 

säger en förälder som delade sin erfarenhet så här. 

  

” Det vände på allt” 

 

Från att ha legat på sitt rum till att hon började blir mer harmonisk och gladare. Ja, 

man såg en förändring sade föräldern. En annan förälder delade liknade 

upplevelser. Ja, hon stängde i sig i rummet innan. Vi pratade knappt med 

varandra. Hon började komma ut från rummet, ha dörren öppen. Röra sig mer i 

hemmet, sjunga ja hon kändes mer gladare så att säga. Föräldern beskrev sin 

erfarenhet så här.  

 

” Hon blev rakare i ryggen det märkets på hela henne att hon mådde bättre ”  

  

 

 



 
 

20 
(31) 

 

 

 

Känslor förmedlas och tas emot av den andre.  

En ungdom beskrev hur hon började förmedla sina känslor och låta den andre 

veta vad hon kände. Det blev en vändning för mig sade ungdomen som upplevde 

det så här.  

 

” Jag kan berätta vad jag känner för att göra det bättre. Eller bara att den 

andre får veta… en medvetenhet. Jag behöver inte älta jag kan ta itu med 

saker” 

 

En annan ungdom beskrev att behandling bidrog med en förändring som ha 

borde skett långt innan och att terapin gjort det möjligt för henne att bli mottagen 

i sina känslor hos föräldern. Så här beskrev ungdomen det.   

 

” Ja, den fick min mamma att börja lyssna på mig . Terapeuten gjorde min röst 

hörd”  

 

Medvetenhet om den andre  

En annan förälder beskrev också hur hon fick syn på sitt eget beteende och hur 

detta kan ha skrämt barnet att söka sig till henne. Jag var omedveten om vad mitt 

sätt att vara kunde ställa till med och att mitt sätt inte alltid var bra. Så här 

berättade föräldern om sin upplevelse.  

  

” Ja, min uppfostran det passade inte med nuvarande levnadssätt. Jag var för 

bestämd… och trodde det var bra”. ” Terapin ”väckte” mig, att jag kunde göra 

på olika sätt och framför allt att jag måste lyssna på henne, vad hon vill och 

tänker. Det gjorde jag inte innan ”  

 

Ungdomen beskrev moderns förändrade beteende det på följande sätt. 

  

” Innan hade mamma svårt att jag blev påverkad… att jag blev ledsen av 

hennes beteende. Hon kunde inte ta emot min ledsnad ”. ”  Nu kan hon säga 

att jag förstår att du har blivit påverkad av mitt handlande, man bara 

äntligen!! ” 

 

En psykoterapeut beskrev att genom att låta föräldern lyssna på sitt barn, så kunde 

den få mer syn på sitt barn som ofta varit väldigt ensam. Det skapade en 

medvetenhet om den andre vilket kunde väcka omsorg. Det här varsnade en 

ungdom. 

  

” Jaha, min mammas ilska det var egentligen oro och omsorg av mig. Det var 

sjukt att höra det hade jag aldrig förstått !! ” 
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Kunna se den andre inifrån  

Jag lärde mig att kunna se saker från mitt barns perspektiv i terapin sade en 

förälder. Psykoterapeuterna beskrev även de hur viktigt det kunde vara att ta den 

andres perspektiv, vilket kunde bidra ökad förståelse för den andre. Så här sade en 

förälder om sitt nya sätt i att kunna se saker utifrån sitt barns perspektiv.  

 

” Jag färgade håret blont, hon färgar det grönt, men det är samma saker man 

gör i tonåren”   

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Validitet används som kvalitetskontroll av studiens resultat där undersökningen 

ifrågasätts och tolkas ( Kvale, 2009). Gällande val av metod stärks validiteten 

genom att forskaren på ett tydligt sätt angett tillvägagångsätt i genomförandet av 

studien. Kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor har passat 

frågeställningens avsikt som varit att undersöka de olika erfarenheter som finns av 

ABFT behandling hos psykoterapeuter, patienter och föräldrar. Detta gav rik data 

som svarade upp mot frågeställning som valts för studien. Validitet i tolkning och 

analysarbetet är de tydliga beskrivningarna av informanternas uttalanden, vilket 

bidrar till ökad validitet, vilket ytterligare stärks genom användandet av citat, som 

också ökar transparensen i materialet. Enligt Kvale et al. ( 2009) är kvalitativ 

forskning och forskningsintervjuer ett hantverk där skickligheten ökar om 

intervjuaren har kunskap i ämnet som undersöks. Detta har varit en styrka i 

studien då forskaren är bekant i ämnet genom dennes erfarenhet av 

familjebehandling inom barn och ungdomspsykiatrin. Men en för nära relation till 

ämnet hade kunnat riskera färgning av erhållet material i tolkningsprocessen. Det 

har varit en utmaning att hålla sig kritisk till materialet för att kunna presentera 

resultat på ett nyanserat sätt. Studien genomfördes på två olika mottaningar då 

antal informanter som krävdes för studien inte gick att få tag på inom samma 

mottagning. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om alla intervjuer gjorts på 

samma mottagning. En mottagning arbetade med ungdomar i åldern 13-18 år och 

den andra mottagningen med unga vuxna. En skillnad i ålder på patienter som 

intervjuats kan ha utgjort en skillnad i svaren beroende på ålder och mognad. 

Urvalet gjordes med en idé om bred representativitet både från de som utför 

behandling och de som erhåller behandling, i första hand patienten och i andra 

hand föräldern som skall stå för återanknytningen. Att ha tre perspektiv var 

komplicerat på olika sätt. I intervjufasen fick frågor ibland omformuleras för att 

passa informanten, främst ungdomarna och föräldrarna. I bearbetningsfasen 

uppstod ibland problem att få med uttalanden från varje kategori, vilket även 

fanns som viss svårighet i resultatdel. Dessa komplikationer skulle ha kunna 

äventyra studien då bearbetning samt resultatdel skulle ha kunnat bli alltför 
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spretigt och osammanhängande. Trots svårigheter som beskrivits bekräftar 

studien tidigare forskning.  

Resultat kan ändå ej generaliseras på annan material, andra informanter skulle 

förmodligen svarat annorlunda. Den bild som ges är just för de informanter som 

deltog i studien.  

 

8.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka de olika erfarenheter som finns hos 

psykoterapeuter, patienter och föräldrar av ABFT behandling. I följande avsnitt 

förs en diskussion utifrån studiens resultat genom de fem olika teman som 

framkommit : Anknytning, Kommunikation, Relation, Affekter och Förändring.   

Anknytning  

Psykoterapeuterna som intervjuats berättar om att de ofta möter ungdomar som 

inte vänder sig till föräldern när de mår dåligt. Även föräldrar som intervjuats har 

erfarenhet av att deras ungdom inte söker sig till dem. De ungdomar som 

intervjuats bekräftar bilden och säger att de haft svårigheter i relationen till 

föräldern, då de inte känt sig förstådda. Erfarenheter finns av att föräldern ej 

kunnat räknas som stöd. Det fanns låg tillit och låg förväntan om att kunna erhålla 

stöd från föräldern hos ungdomarna. Detta utifrån tidigare negativa erfarenheter 

då de inte känt sig mottagna i sina känslor och behov, vilket fått de att dra sig 

undan och lösa problem själv. Båda ungdomarna beskriver istället att negativa 

känslor och händelser ältas, att svåra känslor som t e x ilska tar över vilket får de 

att må sämre. Ovanstående erfarenheter delas av såväl psykoterapeuter, föräldrar 

och patienter överensstämmer med antagandet i ABFT om att brister finns i 

anknytningen, som orsak eller som försvårande faktor vid problem.  

Återanknytning blir därför avgörande i ABFT för att återupprätta dialog mellan 

förälder och barn igen, vilket kan möjliggöra förändring enligt Diamond et al. 

(2015). Vidare bygger ABFT även på interpersonella teorier om att 

ungdomsdepression kan såväl påskyndas eller förstärkas men också dämpas 

beroende på hur relationerna ser ut mellan familjemedlemmarna ( Cicetti & Toth, 

1998, Gotlib & Hammen, 2009, Hammen , 2009, Joiner & Coine, 1999).  

Detta tar ABFT fasta på genom att arbeta för att förbättra och förändra den 

relationella kontexten för ungdomen. Redskapet som används är att börja prata 

med varandra igen, vilket görs med hjälp av psykoterapeut. Genom att dialogen 

öppnas igen kan återanknytning ske, vilket kan möjliggöra att korrektiva 

anknytningserfarenheter kan göras som kan gynna ungdomens hälsa, att åter vara i 

relation samt att kunna lösa problem bättre. Detta stämmer överens med terapins 

målsättning där ungdomen får hjälp att uppleva nya korrektiva anknytningserfarenheter 

och där föräldern får hjälp av psykoterapeuten med att kunna visa ett mer 

omvårdanden, öppet och stödjande sätt gentemot ungdomen. Om ungdomen 

uppfattar och känner detta, kan hon / han nu vända sig till sin / sina 
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anknytningsfigurer istället för att lösa problem själv ( Diamond, 2002,2005, 2010 ). 

En korrektiv anknytningserfarenhet kan uppstå när ungdomen får möjlighet att 

uttrycka sina känslor och behov på ett mer direkt sätt och föräldern svarar med 

ömhet, respekt och auktoritet. Detta stämmer överens med forskning om 

anknytningens roll för det psykiska välmående där ABFT lutar sig mot forskning 

om tonårsutveckling och anknytning som visar att den trygga bas som familjen kan 

utgöra i form av kärlek och beskydd kan förbättra det psykiska välmåendet och 

öka funktionsförmågan för tonåringar och unga vuxna ( Allen & Land, 1999, 

Kobak & Duemmler, 1994, Steinberg, 1990). 

  

Kommunikation  

Kommunikation är det främsta redskapet i behandlingen och som både föräldrar 

och patienter upplevt som största hjälp. De fick lära sig att lyssna och prata med 

varandra på ett mer konstruktiv sätt, vilket gjorde att de kunde de komma i 

kontakt med varandra igen. Psykoterapeuten visade vägen för en annan sorts 

kommunikation säger föräldrar och patienter, som t e x att inte gå i försvar eller 

förklara sig, utan att lyssna och ta emot. Dessa interventioner kan kopplas till den 

strukturella familjeterapin vars viktigaste bidrag till ABFT är den upplevelsebaserade 

förändringsmodellen där man anser att man inte endast skall tala om förändring utan 

göra förändring. Familjerna får i ABFT direkt hjälp i terapirummet att uppleva nya 

sätt att bete sig och förhålla sig till varandra genom iscensättning  ( Minuchin, 1974, 

1977), som t e x att vända sig till den det gäller och säga det du känner/behöver.  

Genom den vidgade dialogen kunde inblick i varandras livsvärld ske vilket främjade 

anknytningen och relationen. Föräldern fick lära sig lyssna på sin ungdom utan att 

förklara eller försvara sig, utan ta emot det ungdomen kom med utan förbehåll. 

Ungdomen fick även lyssna på sin förälder vilket skapade en ökad förståelse för 

varandras villkor. Om möjlighet gavs att bli lyssnad på, så ökade även viljan att 

lyssna på den andre. Intersubjektiviteten vidgades mellan föräldrar och barn, man 

blev subjekt för varandra säger en psykoterapeut. I ABFT iscensätts situationer 

där genuin dialog om anknytningsteman och behov kan uttalas. Den nya 

upplevelsen möjliggör direkt kommunikation vilken underlättar affektreglering 

och problemlösning enligt psykoterapeuterna. 

  

Relation  

ABFT arbetar med bearbetning av relationella problem mellan ungdom och förälder 

säger psykoterapeuterna. Ungdomens mående/problem genomgår en relationell 

omformulering. Omformuleringen består i att ändra familjemedlemmars uppfattning 

om problemets definition samt hur problemet (t e x depressionen) skall lösas 

enligt psykoterapeuterna. I relationen finns erfarenheter av anknytningsskador 

uppkomna som följd av svek, försummelse, övergivanden eller kontroll. Dessa 

skador står i vägen för relationen och för att kunna må bättre säger samtliga 

psykoterapeuter. Genom att få hjälp med att börja prata med varandra igen kan 

återanknytning ske, vilket på sikt förbättrar relationen, enligt psykoterapeuterna.  
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För att behandlingen skall lyckas verkar relationen till psykoterapeuten för såväl 

ungdom som förälder haft en avgörande roll, enligt föräldrar och patienter.  

Att både ungdom och förälder har en enskild kontakt med psykoterapeuten har 

visat sig vara viktigt för att känna trygghet i behandlingen enligt patienterna och 

föräldrarna. Fungerande relationer är grunden för att kunna ha en god psykisk 

hälsa och fungerar som buffert vid påfrestningar sade samtliga psykoterapeuter. 

  

Affekter  

Att kunna uttrycka sig till den det gäller har inneburit en stor lättnad framför allt 

för ungdomarna. Båda vittnar om att de nu kunnat säga vad de känner, tänker och 

behöver dels för att må bättre, men också för att låta den andre veta hur det ligger 

till. Trots att det ibland känts tungt för ungdomen att ventilera sina känslor har det 

också känts befriande. Man kunde släppa dem och gå vidare, säger en ungdom 

som också menar att man kan inte gå vidare om man aldrig har pratat om sina 

känslor tidigare. Dessa erfarenheter överensstämmer med betydelsen av att lära sig 

att uttrycka känslor, dels för att berätta om sina behov men också för att må 

bättre. Att kunna identifiera och uttrycka sårbara anknytningsrelaterade känslor 

man tidigare undvikit är centralt för att ändra de inre arbetsmodellerna, d v s den bild 

man har av sig själv och andra.  I ABFT görs detta för att hitta mer adaptiva och 

konstruktiva strategier för att vara i relation ( Diamond et. al ; 2015). En 

psykoterapeut beskriver att ABFT arbetar med att nå ”smärtpunkterna” d v s 

uttryckandet av svåra känslor vilka ses som nödvändiga för att komma vidare i 

relation och kommunikation. Detta överensstämmer med tidigare forskning som 

säger att känslorna fungerar som öppnare till fördjupning av kliniska teman samt 

till att skapa genuin kommunikation ( Greenberg et. al ; 1987). Därför är en 

förutsättning för förändring i terapin att öka och utvidga ungdomens som 

förälderns kapacitet till känslomässig bearbetning ( Diamond et. al; 2015). 

 

Förändring  

Att sätta ord på och dela de svåra känslorna tillsammans med terapeut gentemot 

förälder verkar vara förlösande. Man är inte längre ensam. Att bli mottagen i sina 

känslor skapar förändring hos ungdomen som nu får erfara att behov kan tas 

emot, vilket gör att den börjar se föräldern som resurs och vända sig till den. 

Detta stämmer väl överens med den centrala förändringsmekanismen i ABFT 

vilken utgörs av den korrigerande anknytningsupplevelsen, där kvalitativa 

förändringar sker i interaktionen mellan föräldrar och ungdom vilket gör att de 

inre arbetsmodellerna av sig själv och annan kan omprövas ( Bowlby, 1969, Diamond 

2015). Ungdomen börjar vända sig till sin förälder vilket ökar förälderns 

medvetenhet om sitt barn, som ofta varit väldigt ensam. Den ökade förståelsen 

hos föräldern, förbättrar anknytningen. När föräldern börjar lyssna på sitt barn 
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kan den se barnet inifrån med dess olika behov, vilket upplevs som ökad omsorg 

och omvårdande av barnet. I sin tur kan detta förändra relation och 

kommunikation, vilket gynnar barnets mående och autonomi. Dessa erfarenheter 

knyts till den anknytningsbaserade familjeterapins teori om förändring vars mål är att 

förflytta barnet från otrygghet till trygghet. En sådan förändring innefattar ökad 

tillit till förälderns förmåga att stå för en trygg bas eller bättre förståelse, men också 

för att ungdomens förståelse för föräldrars begränsningar ökar ( Diamond et. al; 

2015). En ny trygghet har uppnåtts genom terapi, så kallad förvärvande av trygghet 

enligt Main (1995). En bearbetning av tidigare negativa upplevelser har gjorts eller 

accepterats genom att nya erfarenheter gjorts enligt Diamond et al.( 2015). I 

ABFT görs detta genom att ungdomen får hjälp i att skapa en mer 

sammanhängande, sammansatt och nyanserad förståelse för upplevda 

anknytningsskador. Motsvarande arbete görs med föräldrar i syfte att förstå hur 

stress och egen anknytningshistoria har kunnat påverka föräldraskapet ( Diamond 

et . al; 2015). Förändring blir svårare att nå när genuin kontakt och förstålse 

uteblir från förälderns sida, vilket kan ha olika orsaker, som förälderns egna 

emotionella svårigheter, psykisk skörhet hos förälder och stress i förälderns 

livssituation. Om för svår problematik finns hos ungdomen, kan andra insatser 

behövas vilket en ungdom uttryckte. Återanknytningsarbete kan också behöva 

inkludera andra än föräldern, t.e.x. styvföräldern vilket en ungdom framhöll som 

brist i behandlingen. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning  

För att förstå utebliven effekt och vad som kan bidra till detta, är det viktigt att 

undersöka missnöjda patienters erfarenheter. Även föräldrars erfarenheter av 

ABFT behandling behöver studeras för att förstå mer av förälderns roll i 

återanknytningsarbetet, för att se vad förälderns bidrag är / kan vara. Ett annat 

uppslag skulle kunna vara att studera hur föräldrar med egna svårigheter eller 

begränsningar skulle kunna hjälpa sin ungdom vid psykisk ohälsa. ABFT riktar sig 

till ungdomar, det skulle vara intressant om utvecklingsarbete gjordes av metoden 

för att även passa yngre barn med psykisk problematik. 
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Bilaga 1.  Brev till informanter.  

 

 

S:t Lukas utbildningsinstitut Psykoterapeutprogrammet, 90 hp  

 

Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp 

 

Examensdatum: Höstterminen 2015  

 

Handledare: Teci Hill, lektor.  

 

Inbjudan till en intervju angående:  
 

”Erfarenheter av ABFT samt hur anknytningsarbete kan bidra med ökad  

 

psykisk hälsa hos ungdomar” 

 

Hej! 

 
Syftet och ambitionen med studien är att undersöka de erfarenheter som finns av  

behandling genom metoden ABFT, Anknytningsbaserad familjeterapi. Studien  

undersöker psykoterapeuters, patienters samt föräldrars olika upplevelser av 

metoden.  

Studiens syfte har också som mål att undersöka hur man uppfattar att  

anknytningsarbete kan komma att bidra till ökad psykisk hälsa hos ungdom.  

Studien görs för att få en så bred bild som möjligt av metoden, samt utvidga  

kunskapen för vad anknytningsarbete kan tillföra för att arbeta med psykisk ohälsa 

hos ungdomar.  

 

Fokus är relationers betydelse i ett förändringsarbete mot ett bättre psykisk 

mående hos ungdom och en ökad förmåga hos förälder i att kunna hjälpa sin 

ungdom vid psykisk ohälsa. Därför vore det värdefullt med din upplevelse och 

dina erfarenheter av att ha erhållit behandling genom metoden ABFT.  

 

Urvalet har kommit till genom att tillfråga ABFT psykoterapeut på BUP 

mottagning denne har i sin tur kontaktat andra terapeuter som arbetar med 

metoden. Kontakt har också tagits med enhetschef på aktuell mottagning som i 

sin tur valt ut och godkänt kontakt och intervju med patienter och förälder. 

 

Studien är av kvalitativ form och baserar sig på en enskild intervju med dig, din  

förälder och din psykoterapeut. Fokus är några fåtal öppna frågeområden där du 

kan berätta om dina upplevelser, tankar och erfarenheter.  
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Det kommer att ta en timme. Samtalet bandas och skrivs av efteråt för att sedan 

analyseras. Intervjun sker på den mottagning där behandling getts. Uppföljande 

samtal kommer att erbjudas då ett känsligt & svårt ämne berörts. Detta är 

naturligtvis frivilligt. 

 

Du kommer att vara anonym, intervjumaterialet avidentifieras och behandlas  

konfidentiellt. Intervjumaterialet förstörs då studien är examinerad och godkänd. 

Den slutgiltiga studien kommer att läggas ut på DIVA som är Ersta Sköndals 

högskolas publiceringsdatabas som synliggör studenters uppsatser.  

 

Undertecknad är utbildad socionom från högskolan i Östersund. Har även  

grundutbildning i individuell psykoterapi, psykodynamisk inriktning vid 

Otterhällans institut Göteborg samt systemteoretisk utbildning via Karolinska 

institutet Stockholm. Har arbetat 20 år med barn/ungdomar och familjer både 

inom socialtjänst samt BUP. Arbetar sedan 7 år tillbaka på BUP kliniken i 

Stockholm som kurator. Nu går jag den Legitimationsgrundandet utbildningen till 

Familjeterapeut med inriktning systemisk och relationell familjeterapi och i mitt 

examensarbete ingår det att göra en studie. 

 

Ring gärna mig på 0709-617 357 om du har frågor. 

 

Väljer du att delta, fyller du i bifogat samtycke och skickar tillbaka i det 

adresserade brevet dock innan den sista februari. När jag fått brevet ringer jag upp 

och vi bestämmer tid samt plats. Intervjuer ämnas att hållas de första dagarna i 

mars 2015. 

 

Med vänlig hälsning Stockholm 26/1 -2015. 

 

Gricel, Alissavakis student och författare FAM12  

 

gricel.alissavakis@gmail.com  

 

S:t Lukas utbildningsinstitut på Ersta Sköndal Högskola, Box 11189, 100 61 

Stockholm, Tel 08-555 050 46 

 

S:t Lukas utbildningsinstitut  

 

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp,  

 

Inriktning Systemisk och relationell familjeterapi 
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Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp 

 

Examensdatum: Höstterminen 2015  

 

Handledare: Teci Hill. 

 

Medverkan till intervjustudie:  

 

”Erfarenheter av ABFT behandling samt hur anknytningsarbete kan bidra med 

ökad psykisk hälsa hos ungdomar” 

 

Jag har erhållit information skriftligt om studien och studiens genomförande. Jag 

har kunnat ringa upp ansvarig angående studien om jag velat. Jag är medveten om 

att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta min medverkan i studien utan 

närmare motivering. 

 

Underskrift…………………………………………………………………. 

 

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

 

Datum……………………………………………………………………… 

 

Ort………………………………………………………………………….. 

 


