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Denna studie har undersökt hur behandlare anpassar Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
i arbetet med unga samt deras upplevelser av att utöva metoden med målgruppen. Intervjuer 
genomfördes med sju psykologer och data bearbetades genom tematisk analys. Resultaten visar att 
behandlarna utförde generella barnterapeutiska anpassningar, kombinerade ACT med traditionell 
kognitiv beteendeterapi (tKBT) och modifierade arbetet med ACT-principerna. Vidare beskrevs 
utmaningar i arbetet vara: att arbeta med en omgivning med annan agenda, ständigt vara flexibel, 
våga vara aktiv och släppa kontrollen samt att arbeta med en behandlingsmetod som inte var 
implementerad på arbetsplatsen och som hade en oviss framtid. Möjligheter i arbetet innefattade: 
att använda ACT på sig själv, arbeta med positiva mål och ha roligt. Därtill presenterades en syn på 
ACT som livsfilosofi snarare än arbetsmetod och dilemman med att använda en metod med 
bristande evidens. Vidare forskning föreslås på olika ACT-principers inverkan på psykologisk 
flexibilitet hos unga samt hur utmaningar i behandlingsarbetet kan avhjälpas. 
 
This study has examined therapists’ adjustments of ACT with children and adolescents and 
experiences of practicing the method with said group. Interviews were conducted with seven 
psychologists and data was analyzed using thematic analysis. Results showed general child-
therapeutic adjustments, combining ACT with tCBT and modifications of the ACT principles. 
Challenges were working with a context with a different agenda, to be flexible and daring to be 
active and weird. Another challenge was working with a method that isn’t implemented in the 
workplace and has an uncertain future. Possibilities included using ACT for oneself, working 
towards positive goals and having fun. Additionally, a view of ACT as a philosophy of life was 
presented. Dilemmas concerning the use of a method lacking evidence were also presented. Future 
research can examine the impact of the different ACT principles on psychological flexibility in 
youths and how challenges in treatment can be overcome. 
 
 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2013) ökar den psykiska ohälsan bland 
barn och ungdomar i Sverige. Folkhälsomyndigheten (2014) rapporterar att 2   
respektive     av   -a riga flickor och pojkar i  verige upplevt sig nedsta mda mer 
a n en ga ng i veckan det senaste halva ret. Andelen som upplevt oro mer a n en ga ng 
i veckan a r        land flickorna och        land pojkarna i samma a lder.  e 
senaste a ren har fo rma gan att acceptera sma rta och o ehag l fts fram som viktiga 
aspekter av ps kisk ha lsa.  mpirisk forskning har visat att stra van att fl  
o ehagliga tankar och ka nslor resulterar i pro lem som undvikande och ps kisk 
rigiditet (Biglan, Hayes & Pistorello, 2008). Acceptance and Commitment Therapy 
(ACT) är en av de terapiinriktningar som framhåller att ökat välmående nås genom 
att acceptera obehagliga tankar, känslor och upplevelser. Sedan den första boken 
om ACT kom ut 1999 (Hayes, Strosahl & Wilson) har intresset för metoden ökat 
och ACT används idag för patientgrupper inom såväl den somatiska som 
psykiatriska vården i Sverige. Trots den ökade psykiska ohälsan bland unga har 
forskningen kring ACT mest fokuserat på behandling av vuxna. I en 
forskningsöversikt fastställdes antalet randomiserade kontrollerade studier på 
ACT med barn eller ungdomar till endast fyra stycken (Swain, Hancock, Dixon & 
Bowman, 2015). De flesta forskningsstudier som genomförts med unga är 
fallstudier eller studier med korta behandlingstider, få deltagare och utan 
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kontrollgrupp (Halliburton & Cooper, 2015). Studierna är vanligen utförda på 
tonåringar och sällan på yngre barn. Dessutom finns endast ett fåtal studier 
genomförda för varje psykiskt problem eller diagnos och mer forskning krävs för 
att kunna säkerställa vilka tillstånd som verksamt kan behandlas med hjälp av 
metoden (Swain et al., 2015). 
 
Teoretiska utgångspunkter i ACT 
ACT tillhör det som brukar kallas tredje vågens beteendeterapi och innefattar 
metoder som under 1990- och 2000-talet vuxit fram ur traditionell kognitiv 
beteendeterapi (tKBT) (Hayes, Louma, Bond, Masuda & Lillis, 2006). Traditionell 
kognitiv beteendeterapi har sin grund i en sammanslagning av kognitiv terapi och 
beteendeterapi. Inom kognitiv terapi fokuserar behandlingen framför allt på att 
förändra och byta ut problematiska tankemönster medan beteendeterapi syftar till 
att förändra konkreta beteenden (Westbrook, Kennerley & Kirk, 2011). Både tKBT 
och ACT poängterar att våra tankar inte är fakta utan endast subjektiva tolkningar 
av oss själva och omvärlden. En annan likhet är fokuset hitta mer funktionella sätt 
att bete oss på. Till skillnad från tKBT är fokus i ACT däremot inte att förändra 
klientens tankar och känslor utan öka acceptansen inför olika upplevelser (Hayes 
et al, 2006).  
 
Målet i ACT är att öka klientens psykologiska flexibilitet och repertoar av sätt att 
tänka och förhålla sig till omvärlden. Den som besitter psykologisk flexibilitet har 
förmågan att vara närvarande i nuet på ett icke-dömande vis. Detta innebär en 
öppenhet inför egna tankar, känslor och upplevelser och förmåga att leva i enlighet 
med det som är viktigt i livet trots obehag (Harris, 2011). En ökad psykologisk 
flexibilitet resulterar i förbättrad funktionsförmåga och ökad livskvalitet. Det 
motsatta tillståndet, psykologisk inflexibilitet, präglas av en rigid repertoar av 
förhållningssätt och undvikande inför obehagliga tankar, känslor och upplevelser. 
Genom detta undvikande begränsas klientens möjliga förhållningssätt samtidigt 
som det kräver mycket energi att kontrollera de oönskade upplevelserna. Genom 
att inta en accepterande hållning och ägna sig mindre åt undvikande av obehag kan 
klienten leva mer i enlighet med det som upplevs som viktigt i livet (Hayes et al, 
2006). 
 
ACT har sin teorigrund i Relational Frame Therory (RFT) som utgår från språket 
som förklaringsmodell för hur vi upplever och förstår oss själva och vår omvärld. 
RFT menar att språket möjliggör för oss att formulera kognitioner, lära oss om 
omvärlden och kommunicera med andra. Däremot menar teorin också att språket 
begränsar oss i våra uppfattningar om omvärlden. Enligt RFT är det dessa 
språkliga begränsningar som orsakar rigida tankemönster, inflexibilitet och 
psykiskt lidande (se Hayes, Barnes- Holmes & Roche, 2001 för en mer utförlig 
beskrivning). Det är till exempel genom språket vi har möjlighet att tänka på oss 
själva som fula, tråkiga eller oroliga. 
 
Utifrån ACT:s teoretiska grund i språkets begränsningar är fokus i behandlingen 
att klienten ska uppleva tankar, känslor och andra förnimmelser istället för att 
prata om dem. Terapiarbetet har därför genom användandet av övningar, 



4 

 

metaforer och exponering ett upplevelsebaserat fokus. Exempel på detta är 
övningar i medveten närvaro där klienten får fokusera på inre eller yttre 
upplevelser (Hayes et al, 2006). Metaforer används för att på ett mer levande och 
tillgängligt sätt skapa en bild av det vi försöker kommunicera. Lyckade metaforer 
gör att klienten kan uppleva välkända företeelser på nya sätt och få nya perspektiv 
på sina problem. I behandlingen ingår också exponering för obehagliga upplevelser 
i syfte att utveckla acceptans och minska undvikande (Hayes et al, 2006). 
Behandlingen utgår från sex grundprinciper: acceptans, defusion, medveten 
närvaro, värden, själv som kontext och åtagande. Utifrån principerna identifieras 
och bedöms klientens problemområden och med utgångspunkt i vilka principer 
klienten behöver arbeta med utformas behandlingen (Hayes et al, 2006). 
 
Grundprinciper i ACT 
I arbetet med acceptans övar klienten på att vara öppen för olika typer av 
upplevelser (Harris, 2011). Dessa upplevelser kan till exempel vara tankar, känslor 
eller förnimmelser. Ofta fokuseras arbetet på acceptans av oönskade eller 
obehagliga upplevelser och kan till exempel innefatta acceptans av ångest eller 
smärta. Acceptans innefattar att notera och exponeras för obehag utan att värdera 
eller fly upplevelsen. I arbetet med defusion kan klienten öka sin distans till sina 
tankar och känslor. Istället för att betrakta dessa upplevelser som obestridliga 
sanningar lär sig klienten att inte fästa så stor vikt vid vad tankar och känslor 
kommunicerar utan istället betrakta dem som den psykologiska aktivitet de är. 
Arbetet med defusion syftar till att öka klientens förmåga att förhålla sig flexibel 
till sina inre upplevelser (Hayes, 2004). Medveten närvaro syftar till att klienten 
skall vara i kontakt med nuet genom att stanna upp och rikta uppmärksamheten 
till det som händer i stunden. Detta innebär också att notera inre upplevelser som 
tankar och känslor och inta ett icke-värderande förhållningssätt till dessa. Genom 
att vara medvetet närvarande ägnas mindre tid åt att oroa sig för framtiden eller 
älta saker som hänt i det förflutna (Harris, 2011).  
 
Arbetet med värden syftar till att identifiera för klienten vad som är viktigt i 
dennes liv. Formulerandet av värden är en viktig del i ACT eftersom dessa visar på 
hur klienten kan uppnå ökad livskvalitet. För att leva i enlighet med sina värden 
och uppnå ökad livskvalitet kan klienten behöva möta och acceptera olika typer av 
oönskade eller obehagliga upplevelser. De formulerade värdena utgör på så vis 
också motivation för klienten att genomgå exponering och öva på acceptans 
(Harris, 2011; Hayes, 2004). Principen själv som kontext innefattar klientens 
förmåga att inta en observerande hållning till sig själv, och kunna skilja det 
tänkande självet från det observerande självet. Likt principerna defusion och 
acceptans innebär själv som kontext en distans till tankar och känslor och 
förmågan att se dessa som temporära tillstånd istället för inneboende egenskaper 
(Harris, 2011). För att leva mer i enlighet med sina värden och öka sin livskvalitet 
måste klienten också ändra sitt agerande på vissa sätt. Åtagande innebär därför att 
få klienten att bli aktiv och ta steg för att leva mer i enlighet med sina värden, trots 
att det kan medföra obehag (Hayes et al, 2006). 
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Forskningsöversikt  
Eftersom ACT är en relativt ny behandlingsform har mindre forskning gjorts på 
ACT än andra mer etablerade behandlingsmetoder. En forskningsöversikt av Öst 
(2014) med utgångspunkt i 60 randomiserade kontrollerade studier (RCT- 
studier) med vuxna deltagare visade att det ännu inte finns evidens för att ACT är 
mer effektiv än andra etablerade behandlingsmetoder. Ytterligare en metaanalys 
(A- tjak et al., 2014) baserad på 39 RCT- studier visade att ACT var lika effektiv 
som andra etablerade behandlingsmetoder vid ångest, depression, beroende och 
somatisk sjukdom hos vuxna.  
 
En övervägande del av den forskning som genomförts på ACT i behandlingen av 
barn och ungdomar har fokuserat på smärtproblematik. Resultaten visar 
konsekvent att ACT ökar både funktionsförmåga och livskvalitet för unga med 
smärta (Swain et al., 2015). Vidare har de starkaste behandlingseffekterna 
uppvisats för barn och ungdomar med tics, depression eller sexuellt riskbeteende. 
För dessa tillstånd visades ACT mer verksam än sedvanlig behandling. ACT visade 
även god effekt vid tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom (Swain et 
al., 2015). Forskningsresultat indikerar att ACT också kan vara en effektiv 
behandling för tonåringar med stress, anorexi, uppförandestörning, 
inlärningsproblem och autismspektrumstörning (Halliburton & Cooper, 2015). 
 
Trots att ACT är en relativt obeprövad behandling för barn och ungdomar har flera 
av principerna som används i metoden förekommit i terapi med unga under lång 
tid. Bland annat används medveten närvaro för barn och ungdomar inom olika 
terapiinriktningar med god effekt. Behandlingsprogrammet mindfulnessbaserad 
stressreduktion (MBSR) har visats minska ångest och somatisk stress samt öka 
sömnkvalitet hos tonåringar (Biegel, Brown, Shapiro & Schubert, 2009). 
Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT) har visats effektiv för att reducera 
depressionssymtom och ältande samt öka upplevelsen av livskvalitet hos 
ungdomar (Ames, Richardson, Payne, Smith & Leigh, 2014). Goda effekter av 
mindfulnessbehandling har också uppmätts på självkänsla (Tan & Martin, 2014) 
samt impulsivitet och förmågan att hantera affekter (Barnert, Himelstein, Herbert, 
Garcia- Romeu & Chamberlain, 2013). 
 
Acceptansbaserade tekniker har visats effektiva för att minska ångest och öka 
skoldeltagande hos ungdomar med kronisk smärta (Gauntlett, Gilbert, Connell, 
Clinch, & McCracken, 2013), Deltagarna i studien rapporterade även ökad 
psykologisk flexibilitet, ökad acceptans av negativt tankeinnehåll samt minskat 
problembeteende. En studie av Caiser et al. (2015) visade att högre grad av 
acceptans hos ungdomar med den kroniska körtelsjukdomen cystisk fibros 
medförde ökad funktionsförmåga på flertalet områden samt lägre grad av 
depression. En annan studie visade att ungdomar med tvångsproblematiken 
trichotillomani som genomgick  eteendeterapi med fokus pa  acceptans slutade dra 
ha r och rapporterade minskad oro   ine et al.       .  
 
 uciano et al.        visade a ven att olika defusionstekniker t piska fo r ACT kan 
ha god effekt pa  impulsivitet och risk eteende hos unga.  wain et al. menar att de 
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olika ACT-principerna visats fungera pa  liknande sa tt  a de fo r  arn och vuxna. 
 ehandlingen kan da rfo r antas ha en likartad effekt pa  ps kosocial ha lsa och 
va lma ende hos unga  som visats i studier med vuxna (Swain et al., 2015) .  
 
Metodanpassningar vid behandling av barn och ungdomar 
Det begränsade forskningsläget på ACT och unga medför att det i dagsläget är 
oklart hur metoden bör anpassas för att passa en yngre målgrupp. Greco och Hayes 
(2008) pekar på att ACT:s upplevelsebaserade fokus har mycket gemensamt med 
traditionella barnterapeutiska metoder och därför kan vara särskilt lämplig i 
behandlingen av barn och ungdomar. Då yngre barn har begränsade kognitiva 
resurser och svårt att beskriva sina tankar och känslor kan det vara svårt att utföra 
kognitivt arbete. Ett ökat beteendefokus kan därför gynna behandlingen (O´brien, 
Larson & Murrell, 2008; Svirsky, 2010). Swain et al. (2015) pekar på hur metodens 
fokus på metaforer och övningar underlättar arbetet med yngre barn som ofta har 
svårt att tillgodogöra sig verbal information. Bowden och Bowden (2012) menar 
vidare att ACT genom sitt fokus på övningar, metaforer och berättelser passar 
barns mer visuella och erfarenhetsbaserade sätt att tänka och underlättar deras 
möjligheter att tillgodogöra sig behandlingen. 
 
Halliburton och Cooper (2015) menar på att ACT kan modifieras på samma sätt 
som tKBT för att passa barn och ungdomar, vilket enligt Svirsky och Thulin (2010) 
innebär anpassningar efter den unges specifika förutsättningar och behov. Dessa 
förutsättningar utgörs bland annat av att den unge fortfarande utvecklas kognitivt 
och fysiskt. Vanligen har barn och ungdomar också begränsade möjligheter att 
styra över sin livssituation, exempelvis eftersom de ofta bor hemma hos sina 
vårdnadshavare och omfattas av skolplikt (Svirsky & Thulin, 2010).  
 
En anpassning som behandlare vanligtvis genomför i arbetet med barn och 
ungdomar är att anpassa sitt språk utefter den unges kognitiva mognad. Detta görs 
genom att använda ord som den unge förstår och att hålla meningar och 
instruktioner så kortfattade och enkla som möjligt (Svirsky, 2010). Ett annat sätt 
att anpassa efter kognitiv mognad är att använda metaforer för att förklara 
komplexa fenomen (Svirsky, 2010). Forskning har visat att koncept som förmedlas 
på detta vis är lättare för unga att ta till sig. I en studie av Heffner, Greco och 
Eifnert (2003) påvisades att barn i förskoleåldern föredrog metaforer över verbala 
instruktioner. Ett annat sätt att introducera komplexa fenomen och anpassa 
behandlingen efter den unges kognitiva mognadsnivå kan vara genom övningar. 
Upplevelsebaserade övningar kan göra abstrakta koncept mer tillgängliga för barn 
genom att de upplevs i fysisk form i rummet (Bowden & Bowden, 2012). Utifrån en 
bedömning av den unges förmåga till uppmärksamhet och koncentration kan det 
också vara bra att korta ner sessionstiden (Halliburton & Cooper, 2015). 
 
För att möta den unges behov av trygghet och stöd involveras vanligen den unges 
familj och kontext i behandlingen (Hayes & Greco, 2008; Svirsky, 2010 ). En metod 
som är vanlig i arbetet med familjer inom tKBT är psykoedukation, alltså 
utbildning om olika psykiska tillstånd, dess vidmakthållande och uttryck. 
Psykoedukationen syftar till att ge familjen ökad kunskap och bättre 
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förutsättningar att bemöta den unges svårigheter (Svirsky, 2010). En annan vanlig 
metod är föräldraträning som syftar till att ge föräldrar strategier för att kunna 
stötta den unge att öva sina färdigheter (Svirsky, 2010).  
 
I vissa fall är familjens förutsättningar sådana att även föräldrarna erbjuds 
behandlande insatser. Detta sker vanligen för att öka föräldrarnas egen flexibilitet 
att förstärka önskade beteenden och stötta den unge i exponering (Greco & Hayes, 
2008). Raftery-Helmer, Moore, Coyne och Palm Reed (2016) föreslår att föräldern 
måste vara flexibel nog att uppleva obehag tillsammans med den unge för att 
 ehandlingen ska vara effektiv. O’ rien et al.     8  pekar på hur detta kan  li 
extra viktigt under en ACT-behandling som till stor del bygger på förmågan att 
utstå obehag. Föräldern måste kunna byta perspektiv från att vilja skydda den 
unge från olust och istället uppmuntra exponering inför det obehagliga. Raftery-
Helmer et al. (2016) menar också att ACT riktat till föräldrar skulle kunna 
underlätta behandlingen genom att föräldrarna blir medvetna om egna tankar, 
undvikanden och värden i föräldrarollen vilket kan öka såväl färdigheter som 
motivation hos föräldrarna. 
 
Det är också vanligt att behandlingen anpassas för att omfatta andra personer i 
den unges omgivning. Viktiga personer från skola eller fritidsaktiviteter kan bjudas 
in i behandlingen då det bedöms hjälpsamt för den unge. Om den unge möts av 
samma budskap i behandlingen som i hemmet, skolan och under fritidsaktiviteter 
finns större möjlighet att önskvärda beteenden generaliseras från behandlingen till 
andra miljöer (Greco & Hayes, 2008).  

Generellt involveras omgivningen i större utsträckning vid behandling av yngre 
barn. I takt med att den unges behov av autonomi växer kan istället föräldrar och 
andra närstående hållas delvis utanför behandlingen. Att involvera omgivningen 
för äldre barn som befinner sig i en naturlig fas av frigörelse kan resultera i känslor 
av osjälvständighet och inkompetens och ha en negativ effekt på behandlingen 
(Svirsky, 2010). 
 
Behandlarroll och behandlares upplevelser av ACT 
Förutom det begränsade forskningsläget på hur ACT bör anpassas i arbetet med 
barn och ungdomar finns det också forskningsluckor gällande behandlarrollen och 
behandlares upplevelser av att utöva metoden. De teoretiska beskrivningar som 
existerar utgörs framför allt av instruerande avsnitt i olika metodböcker. I denna 
litteratur beskrivs vikten av att behandlaren intar ett pragmatiskt förhållningssätt 
och anpassar behandlingen utefter den specifika klientens behov, erfarenheter, 
intressen och språkbruk. Metodens pragmatiska fokus innebär att terapeuten 
måste vara beredd att lämna egna teorier om vad som skulle hjälpa klienten. För 
att möjliggöra detta krävs en psykologisk flexibilitet även hos behandlaren 
(Louma, Hayes & Walser, 2007). Vidare bör behandlaren sträva efter att inta ett 
åskådarperspektiv till kognitiva och språkliga processer och arbeta för att inte 
dras in i dessa. Under behandlingens gång stöttar behandlaren klientens utveckling 
genom att uppmuntra steg som tas i riktning gentemot det som klienten upplever 
värdefullt i livet (Hayes, Strosahl & Wilson, 2012).  
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I behandlingen fungerar behandlaren som en rollmodell för psykologisk flexibilitet 
genom att vara närvarande i alla typer av känslor utan att fly obehag. För 
behandlaren innebär detta att undvika problemlösning i sessionen utan istället 
vara medvetet närvarande i klientens uttryck av förvirring eller osäkerhet. Detta 
kan även ske genom att behandlaren delar sina egna erfarenheter av oro eller 
obehag med klienten. Behandlaren arbetar för att öka den psykologiska 
flexibiliteten genom stötta klienten att vara närvarande i känslor som vanligen 
trycks bort eller undviks (Louma et al., 2007). Hayes et al. (2012) förklarar vidare 
hur en duktig ACT-terapeut själv måste använda sig av ACT:s principer privat. 
Behandlarens egen relation till ACT beskrivs vara avgörande för att fungera som 
en god rollmodell och kunna bedriva en framgångsrik behandling. Vidare beskriver 
Louma et al. (2007) alla terapeutbeteenden som resulterar i ökad kognitiv 
flexibilitet som användbara inom ACT. De interventioner som ingår i behandlingen 
skall väljas utifrån tanken om deras funktion i relation till den specifika klienten 
och dennes värden. Detta resulterar i att behandlaren bör arbeta flexibelt i relation 
till ACT-verktygen och principerna. Olika verktyg och principer kan användas mer 
eller mindre i behandlingen utefter vad som fungerar bäst i den aktuella 
situationen (Louma et al., 2007). 
 
De sökningar som genomförts i syfte att hitta studier om behandlares upplevelser 
av att använda sig av ACT med barn, ungdomar eller vuxna har inte resulterat i 
några träffar. De få kvalitativa studier som finns fokuserar på behandlares 
upplevelser av att lära sig ACT eller använda vissa av principerna i ACT. Hur 
utövandet av metoden upplevs av behandlarna är därför oklart i dagsläget. 
Wardley, Flaxman, Willig och Gillianders (2016) undersökte behandlares 
upplevelser av en ACT-utbildning med syfte att lära behandlarna att hantera stress 
och öka deras välmående på arbetsplatsen. Resultaten visade att tekniker i 
acceptans och defusion hjälpte behandlarna att få distans till egna tankar och 
känslor som de tidigare upplevt besvärande. Behandlarna upplevde också att deras 
erfarenheter av att använda ACT på sig själva hjälpte dem i mötet med klienten. 
Bland annat hjälpte det behandlarna att bli mer inkännande för egna känslor och 
behov. Behandlarna beskrev sig också ha lättare att lära ut de olika teknikerna till 
klienter då de själva hade erfarenhet av att använda dem privat. Behandlarna 
beskrev att metoden inte enbart går att förstå via teori utan att man måste utöva 
ACT på sig själv för att lära sig metoden (Wardley et al, 2016). 
 
Barker och McCracken (2014) undersökte behandlares upplevelser av att byta 
behandlingsmetod från tKBT till ACT i arbetetet med patienter med kronisk 
smärta. Resultaten visade i likhet med Wardley et al. (2016) att behandlarna 
upplevde att ACT ökade deras medvetenhet om sig själva och fick dem att 
reflektera över egna beteenden och vad de värderade i livet. I en studie av Horst, 
Newsom och Stith (2013) beskrev behandlarna hur de upplevde arbetet med 
medveten närvaro som hjälpsamt i sina behandlingar. Behandlarna upplevde 
bland annat att metoden möjliggjorde för dem att vara mer närvarande i sina 
behandlingssamtal. Genom att börja sessionen med en övning i medveten närvaro 
markerades övergången mellan livet utanför terapirummet och samtalet. Detta 
upplevdes göra det lättare för såväl klienten som terapeuten bli mer medveten i 
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stunden. Ytterligare upplevelser var att medveten närvaro hjälpte klienten att 
komma i kontakt med sina känslor i terapin och att sessionen fick ett lugnare 
tempo än tidigare. 
 
Sammanfattningsvis visar litteraturen att det till stor del saknas forskningsstudier 
gällande ACT för barn och ungdomar. De studier som finns har fokuserat på 
huruvida metoden är verksam för barn och ungdomar, men utan att undersöka om 
den kan appliceras i sin ursprungliga form. Vissa rekommendationer för 
metodanpassningar återfinns i litteraturen, men hur dessa ser ut i praktiken har 
ännu varit outforskat. Utöver det brister forskningen i beskrivningar om 
behandlares upplevelser av arbetet med ACT vilket gör det svårt att uttala sig om 
behandlarrollen. Denna studie ämnar bidra till forskningsfältet genom att 
undersöka hur behandlare anpassar ACT i arbetet med barn och ungdomar samt 
deras upplevelser av att använda ACT med målgruppen. Förhoppningen är att 
resultaten kan vara behjälpliga för såväl behandlare med intresse av att använda 
ACT med barn och ungdomar som för att identifiera relevanta områden för vidare 
forskning. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka behandlares erfarenheter och 
upplevelser av ACT i arbetet med barn och ungdomar utifrån två frågeställningar: 
 

1. Vilka metodanpassningar beskriver behandlarna att de gör i arbetet med 
ACT med barn och ungdomar? 

2. Vilka är behandlarnas upplevelser av att utöva ACT i arbetet med barn och 
ungdomar? 

 
 

Metod 
 
Urval 
Studien baserades på intervjuer med sju legitimerade psykologer som använde 
ACT eller delar av ACT som behandlingsmetod för barn och ungdomar mellan 5-18 
år. Behandlarna var anställda vid sex verksamheter i fyra olika städer i mellersta 
och södra Sverige. Samtliga deltagare hade utbildning i ACT, antingen från 
psykologprogrammet, workshops på arbetsplatsen eller deltagande i konferenser 
och forum. Flera av behandlarna hade även fått handledning i ACT. Två av 
behandlarna arbetade på samma arbetsplats medan övriga arbetade på olika 
arbetsplatser. Fyra av behandlarna var verksamma inom somatisk vård, två inom 
psykiatrisk vård och en bedrev psykologisk behandling i konsultverksamhet. Sex 
av deltagarna var kvinnor och en var man. Åldersspannet varierade från 29-43 år 
med en medelålder på 37 år. Deltagarna hade jobbat med ACT med barn och 
ungdomar mellan två till åtta år, med ett medelvärde på 4 år och 8 månader. 
Deltagarna arbetade med olika patientgrupper som långvarig smärta, psykologiska 
problem till följd av somatisk sjukdom, ångest, depression, stress eller 
prestationsproblematik. Tre behandlare arbetade med en ACT-behandling särskilt 
utformad för patientgruppen. Övriga behandlare utformade behandlingen själva 
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genom att använda ACT eller delar av ACT.  Flera behandlare hade kollegor som 
också jobbade med ACT, medan några var ensamma om att använda metoden på 
arbetsplatsen.  
 
Procedur 
Initialt utformades ett informationsblad i syfte att beskriva studien och nå 
intresserade informanter. Inledningsvis definierades det eftersökta urvalet som 
behandlare, eftersom det rådde en osäkerhet om vilka yrkesgrupper som använde 
ACT i behandlingen av barn och ungdomar. Barn och ungdomar definierades som 
individer 0-18 år. Deltagare rekryterades via mail och via facebook. I ett första 
skede kontaktades arbetsplatser som erbjuder barn och ungdomar psykologisk 
behandling samt personer som forskar och utbildar inom ACT. Detta gjordes för att 
få information om behandlare som kunde vara aktuella för studien. Ett 
informationsblad (se Bilaga 1) skickades sedan ut till berörda personer. Parallellt 
med mailförfrågningarna publicerades informationsbladet i facebookgrupperna 
Psykologer och ACT i Sverige. 
 
Flera behandlare visade intresse för studien. Tio intresserade rekryterades via 
mailförfrågningar och fem via publicering av informationsbladet på facebook. För 
att precisera frågeställningarna beslutades att endast inkludera legitimerade 
psykologer i studien. Detta gjorde att tre behandlare från andra yrkesgrupper 
exkluderades. En behandlare av annan yrkeskategori inkluderades för att delta i en 
pilotintervju. Ytterligare ett par intressenter uteslöts då flera arbetade på samma 
arbetsplats vilket riskerade att fånga arbetsplatsspecifika upplevelser och påverka 
materialet. Tre andra informanter togs inte med då de efter en initial 
intresseanmälan slutade besvara mail. 
 
För att validera frågorna i intervjuguiden genomfördes en pilotintervju med en 
informant som anmält intresse till studien. Eftersom pilotintervjuns syfte var att 
testa intervjufrågorna transkriberades inte materialet. Efter pilotintervjun gjordes 
vissa justeringar i intervjuguiden. Vissa frågor formulerades om för att få mer 
beskrivande och uttömmande svar. Ytterligare frågor omformulerades för att fånga 
informanternas personliga upplevelser av att arbeta med metoden. Samtliga 
intervjuer ljudinspelades och längden varierade från 30 minuter till en timme. Sex 
av intervjuerna skedde på informanternas arbetsplatser. En intervju ägde rum 
utomhus efter önskemål från informanten. En av författarna genomförde fyra 
intervjuer och den andra tre. En informant blev sjuk vid intervjutillfället och 
uteslöts till följd av tidsbegränsningar i datainsamlingen. 
 
Material 
Datainsamling genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer. Denna metod 
valdes för att få en djupare inblick i hur informanterna arbetade med ACT och 
deras upplevelser av att använda metoden med barn och ungdomar. En 
intervjuguide utformades med syfte att fånga behandlarnas erfarenheter av detta 
(se Bilaga 2). Intervjuguiden innehöll bakgrundsfrågor, intervjufrågor och en 
avslutande fråga. Bakgrundsfrågorna utformades för att kunna beskriva urvalet 
och bestod av fem områden: ålder, utbildning i ACT, hur länge behandlarna arbetat 
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med ACT med barn och ungdomar, vilka patientgrupper de träffar samt vilka 
åldrar de jobbade med. Intervjufrågorna utgick från studiens frågeställningar och 
innehöll fyra huvudområden: hur behandlarna anpassade ACT som metod för att 
passa barn och ungdomar, hur de anpassade de olika principerna i ACT, hur de 
arbetade med barnet/ungdomens omgivning i ACT samt deras egna upplevelser av 
hur det var att arbeta med ACT med barn och ungdomar. Frågorna utformades för 
att vara öppna och ge informanterna utrymme att beskriva såväl tillvägagångssätt 
som egna reflektioner kring arbetet med metoden. I enlighet med den 
semistrukturerade formen ställdes följdfrågor för att fånga intressanta aspekter av 
informanternas berättelser (Dalen, 2011). I slutet av varje intervju tillfrågades 
informanterna om de ville lägga till något utöver det som efterfrågats i intervjun. 
 
Analys 
Samtliga intervjuer transkriberades. I transkriberingarna återgavs informanternas 
tal ordagrant. I de fall det kunde vara oklart vad informanten syftade på 
förtydligades detta inom parentes. Även ljud och gester som antogs bidra till 
förståelsen för materialet förtydligades. Intervjuerna avkodades i direkt anslutning 
till att de transkriberades. All identifierande information uteslöts ur materialet. 
Sammanlagt transkriberades 38007 ord. Efter transkriberingarna läste båda 
författare igenom alla intervjuer. Efter att ha fått en helhetsbild av materialet 
inleddes kodningen. Författarna kodade först materialet var för sig. En av 
författarna använde det datoriserade kodningsprogrammet MaxQDA och den 
andra författaren kodade i ordbehandlingsprogrammet Word. Efter att ha kodat på 
varsitt håll lades samtliga koder in i MaxQDA för att kunna sortera och få överblick 
över alla koder i samtliga intervjuer. 
 
Intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk analys. Analysmetoden ansågs 
passa syfte och frågeställning eftersom den möjliggjorde för författarna att hitta 
teman både i vad behandlarna gör och hur de upplever utövandet av metoden. 
Utöver det passade metoden den abduktiva ansats som valts för att kunna 
analysera materialet utifrån såväl teoretisk förförståelse som att vara öppen för 
nytt material. Analysen följde Braun och Clarkes (2006) riktlinjer för tematisk 
analys: (1) Bekanta sig med data (2) generera de första koderna (3) söka efter 
teman (4) granska teman (5) definiera och namnge teman (6) producera 
rapporten. 
 
Analysprocessen inleddes med att författarna läste igenom materialet ett flertal 
gånger för att bekanta sig med texten. Efter att ha fått en helhetsbild av materialet 
påbörjades kodningen. Materialet kodades med ett semantiskt angreppssätt för att 
fånga meningsfullt innehåll (Braun & Clarke, 2006). Kodningsprocessen utgick från 
studiens syfte vilket innebar att materialet kategoriserades utifrån de båda 
frågeställningarna. Även material som vid första anblick inte ansågs svara på 
frågeställningarna kodades. När samtliga intervjuer kodats påbörjades sökandet 
efter meningsfulla teman. Detta gjordes gemensamt av författarna genom att 
granska koderna och slå samman de som tycktes handla om samma sak i 
kodningsprogrammet. Sökandet genererade huvud- och underteman till samtliga 
frågeställningar. I nästa steg granskades teman och underteman gemensamt av 
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författarna. För att få en överblick av materialet skissades visuella tankekartor 
med huvud- och underteman. Samtligt material under varje tema granskades för 
att säkerställa att materialet hörde ihop med temat. I de fall material inte ansågs 
tillhöra det aktuella temat flyttades eller kasserades detta. Även material som inte 
ansågs handla specifikt om ACT sållades bort. Granskningen ledde till nya teman- 
och underteman samt uteslutning av teman som inte ansågs relevanta i 
förhållande till frågeställningarna. Återstående teman definierades och namngavs 
för att spegla innehållet i varje tema på ett representativt sätt. Slutligen 
presenterades resultatet med beskrivningar av huvud- och underteman. I vissa fall 
användes citat för att tydliggöra temats innehåll. 
 
Etiska överväganden 
Denna studie har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2013) utifrån 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
I informationsbrevet som skickades ut presenterades studiens syfte, att resultaten 
skulle utmynna i en examensuppsats, att data kommer att kodas och avidentifieras 
samt att det är frivilligt att delta och att när som helst avbryta sin medverkan. All 
information gavs även muntligt i direkt anslutning till intervjun och informanterna 
fick med sig ett infoblad där kontaktuppgifter till studiens handledare framgick. 
Samtycke till deltagande i studien inhämtades skriftligen i mailkonversationer då 
informanterna tackade ja till att delta. Konfidentialitetskravet beaktades genom att 
ljudfilerna enbart hanterades av författarna. Vid transkriberingarna 
avidentifierades omedelbart all information som skulle kunna kopplas till en 
specifik informant. Ljudinspelningarna raderades efter att transkriberingarna 
genomförts. Nyttjandekravet uppfylldes genom att deltagarna informerades om att 
data enbart används för den aktuella uppsatsen. 
 
Förförståelse 
Valet av ämne till denna studie har utgått från författarnas intresse för ACT som 
metod. Författarna har tidigare kommit i kontakt med metoden under moment i 
utbildningen samt genom workshops och litteraturstudier. Vidare har författarna 
såväl teoretiska kunskaper som praktiska erfarenheter av att bedriva KBT och ACT 
inom ramen för psykologprogrammet. Båda författare har även erfarenheter av att 
arbeta med barn och ungdomar i rollen som psykologkandidater. 
 
Begrepp 
I intervjuerna använde informanterna vanligen begreppet föräldrar för att tala om 
den unges närstående. Detta begrepp kommer därför användas i 
resultatpresentation och diskussion, men kan även inkludera andra 
vårdnadshavare eller andra närstående till den unge. 
 
 

Resultat 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka behandlande psykologers 
erfarenheter och upplevelser av att anpassa och utöva ACT i arbetet med barn och 
ungdomar. Studien har ämnat undersöka vilka metodanpassningar behandlarna 
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beskriver att de gör i arbetet med barn och ungdomar samt vad deras upplevelser 
är av att utöva metoden med målgruppen. Resultaten presenteras med hjälp av 
figurer och teman under rubrikerna behandlares metodanpassningar av ACT i 
arbetet med barn och ungdomar respektive behandlares upplevelser av att utöva 
ACT med barn och ungdomar. I flera fall illustreras teman med citat från 
informanterna. Dessa förses med koder för att ge läsaren information om hur de 
olika citaten hänger ihop. Koderna presenteras inom parentes i anslutning till varje 
citat.  
 
Behandlares metodanpassningar av ACT i arbetet med barn och ungdomar 
Avsnittet behandlares metodanpassningar av ACT i arbetet med barn och 
ungdomar består av generella barnterapeutiska anpassningar samt ACT-specifika 
anpassningar som beskriver de två huvuddragen i informanternas berättelser. 
Dessa huvudteman med respektive underteman finns presenterade i Figur 1. 
Under temat anpassar arbetet med principerna ordnas de rapporterade 
anpassningarna i underrubriker namngivna utefter respektive princip. Dessa 
rubriker finns inte presenterade i figurform utan syftar till att underlätta 
läsningen. 
 
De flesta anpassningar som rapporterades var generella barnterapeutiska 
anpassningar som vanligen även genomförs i tKBT. Utöver detta redogjorde 
informanterna även för anpassningar som antogs vara mer specifika för ACT. 
Gemensamt för alla informanter var att de rapporterade att de gjorde fler 
metodanpassningar i arbetet med yngre barn. De flesta informanter beskrev inte 
ACT som svår att anpassa i behandlingen av barn och ungdomar. Istället betonade 
de hur anpassning efter individens behov, kognitiva mognad och kontext är ett 
grundläggande inslag i ACT som metod.  

 
Figur 1. Informanternas anpassningar av ACT i arbetet med barn och ungdomar.  

 
Avsnittet generella barnterapeutiska anpassningar består av undertemana 
anpassar efter kognitiv mognad, anpassar efter behov av autonomi, anpassar efter 
behov av trygghet och stöd samt anpassar efter familjens förutsättningar. 
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Anpassar efter kognitiv mognad 
Informanterna rapporterade hur de på olika sätt genomförde 
behandlingsanpassningar utifrån den unges kognitiva mognad. Den kognitiva 
mognaden beskrevs påverka hur väl patienten kunde förstå abstrakta koncept, lära 
in, minnas och generalisera erfarenheter från behandlingen. Genom att utgå från 
den unges ålder, men också aspekter som symtombild och eventuella 
funktionsnedsättningar, kunde informanterna öka möjligheten för den unge att 
tillgodogöra sig behandlingen.  
 
En anpassning som var att korta ner sessionernas längd för att passa den unges 
förmåga att koncentrera sig och fokusera. En annan anpassning var att språket 
förenklades och gjordes mer konkret för att den unge skulle förstå. En informant 
 eskrev att “med ett äldre barn kan jag använda ordet värden och så, men med ett 
yngre barn så skulle jag prata om viktiga eller roliga saker”.  I   
 
Behandlingen gjordes även mer konkret genom kommunikativa strategier där 
informanterna anpassade behandlingen genom att rita, arbeta med kroppen eller 
formulera regler. Dessa anpassningar antogs underlätta både kommunikationen 
mellan behandlaren och den unge och den unges inlärning. Då de yngre barnen 
upplevdes ha begränsad tillgång till språket användes teckning som ett alternativt 
sätt att kommunicera i terapin och göra innehållet mer konkret. Genom att arbeta 
direkt med kroppen i övningar och genom rörelse upplevde informanterna att de 
lyckades förmedla koncept som den unge inte hade förmåga att greppa verbalt. 
Informanterna upplevde också att det hjälpte den unge om de formulerade 
lärdomarna i terapin som regler. Utifrån reglerna kunde den unge lättare minnas 
konkreta strategier att plocka fram i specifika situationer.  
 
Även i arbetet med metaforer påpekade informanterna vikten av att göra en 
anpassning efter den unges kognitiva nivå. Bland annat betonades vikten av att 
begränsa antalet metaforer. En informant undvek att använda metaforer eftersom 
det är oklart om och hur de förstås av den unge. Andra betonade vikten av att 
utforma metaforen tillsammans med den unge för att på så sätt möjliggöra en 
anpassning efter den unges intressen och språkliga nivå. Detta förhållningssätt 
förklarades underlätta förståelse och minska risken för missförstånd.  

För att fånga den unges intresse i behandlingen strävade informanterna efter att 
göra arbetet roligt. Detta gjordes bland annat genom lek eller genom att ta in den 
unges intressen i sessionerna. Genom att plocka in den unges individuella 
intressen i övningar, exempel och metaforer upplevde informanterna att arbetet 
blev lättillgängligt för den unge. En informant förklarade även att lekar kunde 
användas för att skapa en god kontakt och allians med den unge. En sådan 
lekövning beskrivs nedan: 

En övning som jag tycker är bra, den kallas sjögräsövningen. Jag vet inte 
varifrån jag har fått den  referensen på den  men det är att man får… alltså 
egentligen titta på skillnaden mellan att kämpa emot och att “let go”.  å får 
man föreställa sig att man är som ett sjögräs och sitter såhär... [visar med 
kroppen] och det kan de tycka känns ganska kul liksom. (I1) 
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Anpassar efter behov av autonomi 
I detta tema beskrev informanterna olika sätt att främja den unges autonomi. En 
anpassning var att den unge bjöds in till beslut rörande behandlingen. Ett äldre 
barn kunde till exempel själv få välja om det ville ha sina föräldrar med i 
behandlingen eller vilken information som kunde föras vidare till anhöriga. Ett 
annat sätt för informanterna att måna om den unges integritet var att erbjuda 
föräldrabehandling av en behandlare som inte varit involverad i den unges 
behandling. 

 
Anpassar efter behov av trygghet och stöd 

Detta tema innehåller beskrivningar av hur informanterna på olika sätt arbetade 
för att den unge skulle känna sig trygg i behandlingen. En av informanterna 
betonade vikten av att den unge skulle känna sig trygg i de övningar som 
genomfördes i behandlingen. Informanterna tyckte det var särskilt viktigt att 
presentera upplevelsebaserade övningar och metaforer på ett sätt så att den unge 
inte skulle känna sig rädd. Flera informanter förklarade att de var särskilt 
försiktiga vid användning av metaforer, då det fanns risk att den unge kunde 
uppfatta metaforen alltför bokstavligt och därmed bli rädd för det metaforiska 
monstret eller stormen. En informant beskrev på följande sätt: 
 

Och så börjar det storma. Och då ska sjögräset först spänna sig mot det här. 
Och kämpa ganska mycket, när det stormar. Och en viktig sak är då att jag 
 erättar innan att “ni sitter fast i marken  ni kan inte fl ga iväg”. “Ni sitter 
fast, det är okej liksom.” (I1) 

 
En annan anpassning som gjordes för att trygga den unge var att ta med föräldrar 
eller andra närstående i behandlingen. Även skolan beskrevs kunna fungera 
stöttande för den unge genom att behandlingsmålen var närvarande även i 
skolmiljön. Samtliga informanter presenterade att ju yngre barnet var desto 
viktigare var det att den unge hade med sig sina föräldrar eller skolan som stöd i 
behandlingen.  
 
Informanterna beskrev att en anpassning av behandlingen var att arbeta 
psykoedukativt med familjen för att möjliggöra att dessa utvecklar en 
grundläggande kunskap om den unges svårigheter. Informanterna betonade vidare 
hur familjen med dessa kunskaper skulle kunna fungera som ACT-coacher och 
stötta den unge i acceptans och exponering även utanför behandlingen. För att 
stärka föräldrarna som coacher genomförde vissa av informanterna även 
föräldraträning.  n informant  eskrev “ örst så gör vi en  eteendeanal s där 
också. Och det kan vara ganska edukativt för föräldrarna också och se varför de gör 
som de gör liksom och vad det har för effekter” (I5). Vidare beskrev informanterna 
hur det för de allra yngsta barnen kunde räcka med att arbeta med föräldrarna för 
att få till en beteendeförändring som löste problemen för den unge och familjen. 
 

Anpassar efter familjens förutsättningar 
Informanterna beskrev vidare hur de också kunde erbjuda ACT till föräldrar för att 
underlätta familjens fungerande. Syftet med detta beskrevs vara att utveckla 
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kognitiv och beteendemässig flexibilitet i föräldrarnas bemötande av den unge. I 
intervjuerna framkom att informanterna arbetade med olika principer med 
föräldrar. Vissa rapporterade att de arbetade med alla principer medan andra bara 
arbetade med någon eller några. Inga berättelser om hur informanterna arbetar 
med defusion eller själv som kontext med föräldrar framkom. Hur detta arbete ser 
ut är därför oklart. En informant beskrev hur arbetet med föräldrar skilde sig åt på 
så vis att det kretsade mindre kring övningar och metaforer och istället baserades 
på mer språkliga processer. En av informanterna beskrev föräldraarbetet på 
följande vis: 
 

Vi vill ju få till den kognitiva flexibiliteten, beteendemässiga flexibiliteten. Att 
de kan stanna upp där och fundera på “vad vill jag på lång sikt  vad är mina 
värden i föräldrarollen”. “Jag kanske vill att mitt  arn ska var självständigt”. 
Och att kunna ta vissa steg och göra beteenden emot det värdet även om det 
obehaget finns där, att det finns en oro. Så att notera det obehaget och sen 
välja… välja  eteende mot vad de vill i föräldrarollen. (I5) 

 
Flera av informanterna beskrev hur de arbetar med att formulera föräldravärden 
för att finna motivation till förändring. Att stötta sitt barn att vara i obehag 
beskrevs vara lättare då föräldrarna formulerat värden kring hur de ville vara i sin 
föräldraroll. Informanterna poängterade också vikten av att öva acceptans med 
föräldrar för att dessa skulle kunna stå ut med eget obehag som väcktes i och med 
den unges svårigheter eller behandling. Ökad acceptans beskrevs hjälpa 
föräldrarna att bistå exponering och minska beteenden som syftade till att undvika 
eller lindra obehag. En förälder med förmåga att utstå eget obehag beskrevs även 
kunna vara en positiv rollmodell för den unge.  
 

Men annars så är det ju mer att… då  ehöver ju föräldrarna stå ut med sin 
frustration kring olika saker, om det är trots eller tvång eller ångest. Så är det 
ju väldigt mycket det, att acceptera vad man själv tänker och känner, att stå 
ut med det. (I3) 

 
Ett par av informanterna beskrev att de också arbetade med medveten närvaro för 
föräldrar. Detta beskrevs som viktigt för att föräldern skulle utveckla förmågan att 
vara medvetet närvarande med sitt barn. Medveten närvaro användes för att 
föräldern skulle kunna betrakta den unge med nyfikenhet istället för att se den 
unge som ett problem. Andra informanter arbetade med medveten närvaro med 
föräldrar i syfte att hjälpa föräldrar att stanna upp, notera sina känslor och göra 
beteendeval i värderad riktning. Några av informanterna beskrev att de 
formulerade specifika behandlingsmål för föräldrarna som följdes upp parallellt 
med den unges mål. 
 
Avsnittet ACT-specifika anpassningar består av undertemana kombinerar med 
tKBT och anpassar principerna. I temat kombinerar med tKBT beskrev 
informanterna hur de ofta kombinerade ACT med vad de beskrev som mer 
traditionell K T i sitt ar ete med unga.  n informant  eskrev att hon “På något sätt 
mer skolar in ungdomarna lite i vad är känsla och vad är tanke... lite KBT-aktigt 
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förstås blir det ju. Metoderna kanske överlappar varandra sådär”  I7 . Inslag som 
psykoedukation, exponering och känsloskola för att lära känna de egna affekterna 
var vanligt förekommande i de behandlingar som beskrevs. Informanterna beskrev 
att tKBT bidrog med en struktur i behandlingen som framför allt var hjälpsam i 
arbetet med de yngre barnen. 

I temat anpassar arbetet med principerna berättade informanterna hur de anpassar 
arbetet med de olika principerna för att passa en yngre målgrupp. Under denna 
rubrik behandlas specifika anpassningar som informanterna gjorde i arbetet med 
de olika principerna. De flesta informanter rapporterade att de arbetade med alla 
principer även med barn och ungdomar. Anpassningarna finns presenterade under 
namnet för respektive princip. 

Anpassar acceptans 
Informanterna beskrev att de anpassade arbetet med acceptans genom att 
introducera det stegvis i behandlingen. Detta för att den unge inte ska 
missuppfatta acceptanskonceptet som att situationen är hopplös och det inte finns 
någon hjälp för dem att få. Flera av informanterna beskrev att de undviker att 
arbeta med kreativ hopplöshet och att skapa motivation för nya strategier genom 
att döma ut de gamla. Detta beror på att den unge riskerar att uppfatta det som det 
inte finns någon lösning på de upplevda problemen. Acceptans introducerades 
istället stegvis som ett alternativ för att hjälpa den unge att leva i kontakt med sina 
värden. 
 

Men att jag är tydlig med det här att det ändå går att förändra din situation. 
För det har jag märkt några gånger, att jag är på väg att tappa ungdomarna, 
när de tror att jag säger att det är kört. Det de hör är liksom, även om det inte 
är det jag säger  att “så här kommer du få ha det jämt”.  å är det svårt att 
fortsätta jobba liksom. Så bäst tycker jag att det tas emot när det sker stegvis 
under ett behandlingsflöde. (I2) 

 
Anpassar defusion 

Flera av informanterna sade sig uppskatta att arbeta med defusion med unga 
klienter. Metoden beskrevs kunna användas även för mycket små barn men ansågs 
behöva anpassas efter den unges ålder. Informanterna beskrev att det fanns gott 
om lekfulla externaliseringsövningar som passade i arbetet med yngre barn. 
Exempelvis kunde de tala om ett barns ångest som ett orosmonster som kunde 
dyka upp och störa den unge i sin vardag. Sådana övningar kunde dock framstå 
som “töntiga” för ungdomar. I arbetet med äldre ungdomar anpassade 
informanterna därför defusionsövningarna för att innehålla färre lekinslag. 
 

Anpassar medveten närvaro 
Flera av informanterna beskrev det som svårt att arbeta med medveten närvaro 
för unga. Detta förklarades bero på att klassiska övningar i medveten närvaro ofta 
kräver mycket övning och därför tar mycket tid av sessioner eller den unges fritid. 
Detta resulterade i att ett par av informanterna undvek att arbeta med medveten 
närvaro med unga klienter. Andra informanter berättade hur de kunde utöva 
medveten närvaro i aktivitet genom att sporta eller leka med den unge. De 
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informanter som arbetade med traditionellt med medveten närvaro tryckte på 
vikten av att träna tillsammans. En av informanterna underlättade utövandet i 
vardagen för den unge genom att introducera mindfulnessappar som kunde laddas 
ner till mobiltelefonen. Andra informanter utövade medveten närvaro i samband 
med exponering eller som teknik för att stanna upp, fundera över olika 
beteendealternativ och välja beteende i värderad riktning. 

Anpassar värden 
Arbetet med värden anpassades på så vis att informanterna ägnade mer tid åt 
värdearbete i arbetet med unga än med vuxna. Flera av informanterna beskrev 
värdearbetet som det viktigaste i behandlingen och att det fungerar som en motor 
för hela behandlingen. Genom att arbeta med värden kommunicerade 
informanterna sitt intresse för den unge och kunde hitta ett gemensamt mål för 
behandlingen. Till skillnad från arbetet med vuxna kretsade värdearbetet med 
unga till stor del kring att skala bort omgivningens förväntningar. Informanterna 
menade att den unge är van att anpassa sig efter närståendes, medias och 
samhällets förväntningar och krav och har inte tillfrågats om vad som är viktigt för 
hen själv. Informanterna uttryckte därför att det kan vara ett stort men 
meningsfullt arbete att finna ungdomens egna värden. Arbetet med värden 
anpassades också på så vis att informanterna intog ett mer kortsiktigt perspektiv i 
arbetet med ungas värden. Denna anpassning gjords utifrån att den unges liv ofta 
är mer föränderligt än vuxnas och att de inte kan planera så långt in i framtiden. 
Informanterna centrerade därför värdearbetet kring vad som var viktigt för den 
unge här och nu. En av informanterna förklarade denna anpassning på följande 
sätt: 
 

 ör ungdomar är det oftast… om man ska prata generellt  det finns ju såklart 
undantag, men det är inte självklart att man ser tjugo år fram i tiden och 
tänker att “då vill jag vara där och då vill jag göra det här”  utan det är mycket 
mer här och nu: “vad är det som är viktigt för mig just nu?” (I2) 
 
Anpassar själv som kontext 

De flesta informanter rapporterade att själv som kontext var den svåraste 
principen i arbetet med unga. Detta förklarades med att de ännu inte hade 
genomgått individualisering eller blivit autonoma. Då den unga personen 
fortfarande var så beroende av sin omgivning var det svårt att arbeta med att 
betrakta själv som kontext. En av informanterna upplevde även att det var svårt att 
arbeta med denna princip med äldre ungdomar eftersom deras 
identitetsutveckling initialt kan vara väldigt fast knuten till olika etiketter och att 
de under denna utvecklingsfas kan ha svårt att släppa taget om dessa självmyter. 
Dessa svårigheter resulterade i att flera av informanterna uteslöt arbete med själv 
som kontext med unga. En informant berättade på detta vis: 
 

Medan en ungdom kanske har mycket mer tankar om det. De har svårare att 
vara där för de har så himla mycket tankar och etiketter eller så. På smärta 
eller på vad de upplever, eller på sig själv och vem de är eller så. Så den 
processen kan bli lite svårare med dem. (I4) 
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Vissa informanter upplevde att det var svårare för yngre barn att beskriva värden. 
I dessa situationer kunde behandlarna istället plocka ut värden ur de ungas 
berättelser av vad de tyckte var viktigt eller roligt. För de yngre barnen kunde 
behandlarna även hjälpa till att formulera värden genom att låta barnet rita sådant 
det tycker om att göra. 

Anpassar åtagande 
Gällande åtagande beskrev informanterna hur det var viktigt att arbetet med 
åtaganden utgick från den unges egna värden. Annars riskerade behandlingen att 
upplevas som ännu en form av tjat på förändring som den unge ofta redan hört 
från exempelvis föräldrar och lärare. En informant beskrev hur hen därför 
presenterade åtagande med försiktighet och stor betoning på att det är ungdomens 
egna värden som ska styra formuleringen av åtaganden. När värden väl var 
formulerade kunde åtaganden lättare beskrivas som konkreta beteenden för 
klienten att utföra i syfte att närma sig ökat välmående. 

Behandlares upplevelser av att utöva ACT med barn och ungdomar 
Detta avsnitt består av utmaningar och möjligheter som beskriver de två 
huvuddragen i informanternas berättelser. Dessa huvudteman med respektive 
underteman finns presenterade i Figur 2. 

 
Figur 2. Informanternas upplevelser av att utöva ACT med barn och ungdomar. Ordnade efter 

utmaningar och möjligheter.  

 
Temat utmaningar för behandlaren består av arbeta med omgivning med annan 
agenda, ständigt vara flexibel, våga samt arbeta med en ny metod. 
 

Arbeta med omgivning med annan agenda  
Flera informanter beskrev det utmanande när omgivningen var av en annan åsikt 
gällande metoder eller mål för behandlingen. Flera av informanterna berättade om 
svårigheterna som uppstod när föräldrar, familj och skola sände andra budskap till 
den unge än de som är fokus inom ACT. Exempel på detta kunde vara föräldrar 
som inte själva uppvisade en accepterande hållning eller som undvek obehag. Det 
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kunde också handla om familjer med en religiös livsåskådning som de upplevde 
oförenlig med ACT. Informanterna uttryckte att de uppfattade omgivningen som 
en så pass stor och viktig del av den unges värld att det var avgörande för 
behandlingen att den unge nåddes av samma budskap från behandlare, föräldrar, 
familj och skola. Informanterna berättade även om vikten av att vara uppmärksam 
på när omgivningens välvilliga försök att hjälpa den unge kan störa behandlingen. 
Flera informanter beskrev hur detta understödjande ofta riskerar att förstärka de 
undvikandebeteenden man arbetar för att minska i behandlingen. Utmaningen för 
behandlarna var att få omgivningen att stötta den unge i att utsätta sig för obehag 
och exponering trots att det kan kännas jobbigt för omgivningen att se den unge 
ängslig, rädd eller ha ont. En informant beskrev hur arbetet för den unga personen 
kunde försvåras av omgivningen på följande vis:  
 

Om de har köpt det men omgivningen har inte gjort det utan de får hela tiden 
signaler från föräldrarna att “akta dig  det är farligt  ta en ta lett” eller vad 
det kan vara. Då kommer det inte att ske någon beteendeförändring som 
håller i. Så det tänker jag är liksom en förutsättning så, för att det ska bli en 
förändring. (I6) 

 
Ständigt vara flexibel 

Informanterna upplevde att en av utmaningarna med att använda ACT var de krav 
som metoden ställer på behandlaren att vara anpassningsbar. Inom ACT 
uppmuntras behandlaren att ständigt vara flexibel och utgå från pragmatik i 
behandlingen. Informanternas berättelser speglar vikten av att som behandlare 
testa sig fram, undvika att fastna i specifika metoder och anpassa sitt arbetssätt 
efter vad som fungerar för det individuella barnet eller ungdomen. Flera av 
informanterna betonade att utmaningen låg i att ständigt utvärdera om det man 
höll på med i behandlingen fungerade, och kunna ändra tanke- och arbetssätt om 
det visade sig att en viss metod inte var verksam. 
 

Men man måste ju vara väldigt anpassnings ar… eller generellt inom ACT då 
alltså i och med att den bygger på pragmatik. Allting utgår ifrån vad som 
funkar i relation till vad du vill uppnå… liksom ditt mål och din värdegrund. 
Och då kan man inte jobba liksom med specifika metoder så, man måste hela 
tiden vara väldigt anpassningsbar utifrån det som funkar för just den här 
personen liksom. (I4) 
 
Våga 

Ett återkommande tema i informanternas berättelser var utmaningen i att våga 
utmana sig i sin roll som behandlare. I detta inkluderades att våga vara konstig och 
våga släppa kontrollen att inte på förhand veta hur metodinslag som övningar och 
metaforer kommer tas emot av barnet eller ungdomen. Flera informanter beskrev 
att en av utmaningarna i ACT var att våga resa sig upp ur stolen och vara aktiv 
istället för att fastna i prat. En av informanterna förklarade på följande vis: 
 

Det är läskigt för man ber ju den andra om att göra saker som man inte riktigt 
vet hur det kommer landa. [...] Jag tänker att det finns en ganska stor tröskel 
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när det gäller att jobba med ACT. I och med att ACT handlar om att göra så 
mycket, inte bara om att prata om [...] Det handlar om att göra. Man får bara 
se var man hamnar och så gör man någonting av det. Och man måste börja 
göra innan man vet hur det blir. (I2) 
 
Arbeta med ny metod 

Flera informanter berättade att det faktum att ACT är en så pass ny 
behandlingsmetod innebar utmaningar för dem i deras arbete. Bland annat 
betonades att metodens framtid är osäker, vilket fick en informant att känna 
osäkerhet inför hur metoden kommer se ut i framtiden och i vilken utsträckning 
den kommer användas. En annan informant uttryckte att psykologrollen i ACT var 
otydlig och menade att det inte fanns lika tydliga riktlinjer för terapeutbeteenden 
som i andra behandlingsformer. Några informanter menade att en utmaning i att 
arbeta med ACT var att hela tiden förhålla sig kritisk till metoden då det ännu finns 
 rist på evidens.  n informant frågar sig “Hur m cket vet vi om validitet till 
exempel… mäter det verkligen defusion eller mäter det ångests mtom eller så.  å 
det saknas på något sätt fortfarande  vad ska man säga… det saknas grund. 
Kroppen är inte helt utformad än”.  I7  
 
Informanterna betonade vidare vikten av att inte förföras av metoden, utan hela 
tiden utvärdera och bara använda metoden där det finns indikationer att göra det. 
Andra informanter beskrev hur det var svårt att arbeta med en ny metod som inte 
var integrerad i arbetet på deras arbetsplats. Verksamheter som utarbetat hela 
vårdprogram utifrån ACT beskrevs som mer framgångsrika i implementeringen 
medan områden där metoden förväntas användas parallellt med andra beskrevs 
ha större svårigheter. En utmaning var att metoden kunde krocka med 
verksamhetens syn på psykisk hälsa vilket utgjorde en svårighet för behandlarna i 
användandet av metoden. Informanterna förklarade hur behandlingsmålet i ACT, 
med ökad psykologisk flexibilitet och livskvalitet, ibland blev svårt att arbeta med i 
en läkarstyrd verksamhet med fokus på diagnoser och symtomreduktion. En 
informant menade att det hade underlättat om verksamheten hade större 
förståelse för metoden och att den accepterades och användes bland kollegor i 
större utsträckning:  
 

Om man skulle vilja jobba mer med ACT så tänker jag att man absolut skulle 
behöva fylla på med mer kunskaper och utveckla tankesättet hos alla på 
arbetsplatsen. Så att man inte känner att man ensam bara… utan att man 
skapar en struktur så att alla förstår vad det här med ACT är. Men vi får väl se 
hur mycket det accepteras som metod. Det har slagit stort men det finns ju 
fortfarande kritiker och det finns ju fortfarande mycket att jobba med. (I7) 
 

Temat möjligheter för behandlaren och innehåller kunna använda ACT på sig själv, 
arbeta med positiva mål och ha roligt. 
 

Kunna använda ACT på sig själv 
Flera informanter berättade hur ACT även underlättade arbetet för dem i sin 
terapeutroll. Genom att själva använda sig av ACT fick informanterna verktyg att 
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acceptera sig själva i arbetet och hade lättare att förhålla sig till självkritik, tvivel 
eller andra upplevelser av obehag i yrkesrollen. Genom att använda sig av ACT i 
arbetet upplevde informanterna att de kunde göra ett bättre jobb som terapeuter. 
En informant beskrev sin hur ACT kunde användas i yrkesrollen på följande vis: 
 

 et kommer massa tankar där och man kanske som terapeut tänker att “det 
går inte” och “vad händer nu” och “det kommer aldrig att gå”. Och “tänk om 
den här metoden är helt värdelös egentligen” och så. Att kunna ta ett steg 
till aka där och  ara “okej  vad var det som hände nu”. “Kan det få vara okej 
att du... att du är rädd nu”  till exempel.  å att man kan jo  a vidare igenom 
det, igenom alla svåra… alla svårigheter som kan uppstå i terapin. (I4) 

 
Flera av informanterna förklarade också ett dubbelriktat samband där de upplevde 
att de var gynnade i privatlivet av att använda ACT i arbetet och att de var gynnade 
i sin yrkesroll av att de praktiserade ACT privat. Bland annat presenterade 
informanterna hur arbetet med ACT resulterade i att de privat blev mer medvetna 
om sina egna värden.  
 

Det går ju liksom inte att undvika att bli påverkad av det. Och det gör ju 
också att man som terapeut lättare kan hitta meningen i det man gör och 
liksom... eller liksom se funktionen av ens eget beteende som terapeut. Men 
också personligt så. Så att jag tror just att jobba med det med patienter gör 
det lättare att jobba med det som terapeut och tvärtom. Det ger varandra så. 
Och sen också att det berikar en personligen. (I4) 

 
Arbeta med positiva mål 

Informanterna uttryckte att en av möjligheterna med att arbeta med ACT var att få 
arbeta mot positiva mål istället för symtomreduktion. Det beskrevs som givande 
att arbeta mot ökad livskvalitet och att hjälpa patienterna att leva ett mer 
meningsfullt liv. En informant beskrev möjligheten med ACT på detta vis: 
 

Och det är ju också en otrolig förmån, jobbförmån liksom. Att jobba med 
liksom, ha det som jobb att försöka hjälpa människor att försöka leva så 
meningsfullt som möjligt är så otroligt givande. Och det är ett sådant häftigt 
jo   och då går det liksom inte att… det går ju liksom inte att undvika att  li 
påverkad av det. Och det gör ju också att man som terapeut lättare kan hitta 
meningen i det man gör och liksom. (I4) 
 
Ha roligt 

Samtliga informanter berättade att de upplevde det som roligt att jobba med ACT 
tillsammans med barn och ungdomar. Flera informanter uttryckte att metoden 
möjliggjorde för dem att vara kreativa och utforma behandlingen till stor efter sin 
egen fantasi och skaparkraft. En annan fördel med att använda ACT i arbetet med 
barn och ungdomar var möjligheten leka och vara aktiva. Informanterna 
presenterade det som roligt att arbeta med en rörlig och upplevelsebaserad 
agenda istället för att sitta stilla och prata. Informanterna betonade att ACT:s fokus 
på att göra istället för att prata innebar att de som behandlare fick möjligheten att 
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leka, utföra olika sporter och på andra sätt arbeta mycket med kroppen i 
behandlingen. 
 
Övriga resultat 
I övrigt framkom att informanterna hade olika sätt att förhålla sig till ACT som 
behandlingsmodell. Medan några av informanterna arbetade mer genomgående 
med ACT i hela behandlingen, plockade andra in ACT som verktyg under vissa 
faser i behandlingen. En informant beskrev hur ACT kunde användas specifikt för 
att rama in, motivera och förbereda för exponering i en behandling som annars 
byggde mer på tKBT. Andra informanter beskrev ACT mer som ett förhållningssätt 
i behandlingen. Dessa personer beskrev ACT mer som ett sätt att arbeta än en 
behandlingsmodell som innefattade specifika arbetsmetoder. Flera av 
informanterna beskrev också ACT som något mer än ett arbetssätt. Det beskrevs 
att man själv, både i sin yrkesroll och i sitt privatliv, måste använda ACT för att 
kunna utöva ACT i arbetet. En informant beskrev sin relation till ACT på följande 
sätt: 

Jag tänker det är nästan lite som… på samma sätt som att jo  a med 
mindfulness, att vara yogalärare liksom. Att jag kan inte lära mig yoga 
teoretiskt och läsa om det i en bok, och sen ska jag vara yogainstruktör utan 
att praktisera det själv. Alltså… ja… lite så ser jag på det med ACT också. (I6) 
 

Vidare presenterade ett par av informanterna en mer kritisk bild av ACT. Dessa 
behandlare tryckte på vikten av att förhålla sig kritisk till en metod som ännu inte 
genererat särskilt stark evidens. Dessa personer såg risker med att förtrollas av 
metodens löfte om att kunna förklara komplicerade fenomen med en enkel metod. 
Vidare oroades ett par av över att ACT inte kritiseras och ifrågasätts mer utan 
används i stor utsträckning trots oklar evidens. Den bristande granskningen 
beskrevs kunna resultera i group think (grupptänk) vilket innebär att ACT-
behandlarna prioriterar enighet och förlorar sin kritiska förmåga vilket i längden 
beskrevs kunna påverka klienterna negativt. En informant förklarade riskerna på 
detta vis: 
 

Gör man bara såhär så blir allt bra liksom. Det kan jag vara med om. Det har 
jag själv upplevt, den där känslan av att ha haft den upplevelsen, och har 
också mött personer som, även liksom patienter eller föräldrar som nästan 
ger ett frälst intryck liksom. (I3) 

 
Annat intressant som framkom i studien var att informanterna beskrev att ACT 
vanligen hade en snabbare behandlingseffekt hos barn och ungdomar än hos 
vuxna. Detta förklarades bero på att unga har ett mer flexibelt förhållande till 
omvärlden och inte håller lika hårt fast i gamla strategier. Detta gjorde att de 
upplevdes mer mottagliga till de förhållningssätt som presenteras i ACT och hade 
lättare att tillgodogöra sig behandlingen. Vidare beskrevs ACT som särskilt lämplig 
i behandlingen av unga då den till så stor del bygger på upplevelsebaserade 
övningar och metaforer till fördel för kognitivt resonerande. 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka behandlande psykologers 
erfarenheter och upplevelser av att anpassa och utöva ACT i arbetet med barn och 
ungdomar. Resultaten visar att behandlarna i stora drag beskriver att de anpassar 
metoden på ett traditionellt barnterapeutiskt vis genom att utforma behandlingen 
efter den unges kognitiva mognad, behov av autonomi, behov av trygghet och stöd 
samt efter förutsättningar i familjen. Viss anpassning görs också av arbetet med de 
principer som är specifika för ACT. Vidare beskriver behandlarna att de arbetar 
mer med inslag av tKBT och mindre med principer och metoder specifika för ACT i 
arbetet med yngre barn. Gällande behandlarnas upplevelser av att använda 
metoden i arbetet med barn och ungdomar visar resultaten på såväl utmaningar 
som möjligheter. Utmaningarna för behandlarna är att jobba med en omgivning 
med annan agenda, att våga, att vara flexibel och att arbeta med en ny metod. 
Möjligheterna innefattar att kunna använda ACT på sig själv, arbeta med positiva 
mål och ha roligt. Övriga intressanta resultat var behandlarnas skilda 
förhållningssätt till metoden samt åsikter om att ACT är mer än bara en 
behandlingsmetod.  
 
Behandlares metodanpassningar av ACT i arbetet med barn och ungdomar 
Resultaten visar att behandlarna utövar och anpassar metoden på olika sätt. Trots 
att vissa mönster kan urskiljas i de anpassningar som beskrivs arbetar 
behandlarna generellt väldigt olika med ACT. Detta framkommer bland annat i 
behandlarnas förhållningssätt till metoden som gör tydligt att vissa arbetar med 
ett mer enhetligt ACT-program medan andra betraktar metoden mer som en 
filosofi och ett förhållningssätt. Vissa plockar inslag eller verktyg från metoden och 
använder som isolerade inslag i en behandling som annars utgörs av tKBT. Vidare 
framkom att vissa behandlare betraktar ACT som en teknik inom KBT medan 
andra beskriver ACT mer som en ny behandlingsmetod. Dessa olika 
förhållningssätt finns också representerade inom forskningen där debatt råder 
kring huruvida ACT och tKBT är mer lika än olika och huruvida de underliggande 
processerna är desamma för båda behandlingar (Arch & Craske, 2008).  
 
Att arbetssättet skilde sig så pass mycket mellan de olika behandlarna kan bero på 
att metoden är ny och att det saknas tydliga riktlinjer för vad en behandling bör 
innehålla eller vad som krävs av behandlaren. Det kan vara ett uttryck för den 
pragmatiska idé som ACT bygger på (Louma et al., 2007) men kan också indikera 
att det råder en oklarhet kring vad som bör ingå i en ACT-behandling. En av 
behandlarna beskrev just denna otydlighet som ett problem i metoden och att det 
inte var uttalat vad som förväntades av en ACT-behandlare. Bristande riktlinjer för 
vad ACT innehåller och hur metoden utförs riskerar även att orsaka förvirring hos 
klienter. De yrkesetiska riktlinjerna för psykologer beskriver hur psykologen ska 
arbeta med öppenhet och tydlighet för att möjliggöra informerat samtycke och 
valfrihet vid all psykologisk behandling (Psykologförbundet, 1998). Utifrån detta 
är det särskilt viktigt att tydliggöra vad olika behandlingsmetoder innebär och hur 
de används. Oklarheten kring vad en ACT-behandling innebär och innehåller 
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försvårar också för vidare forskning då det blir svårt att jämföra 
behandlingsinsatser och dess effekter.  
 
Flera av behandlarna beskriver också att de undviker att arbeta med själv som 
kontext eller medveten närvaro med unga klienter. Detta motiveras dels av att 
principerna upplevs svåra att arbeta med men också att de inte upplevs som 
effektiva för den yngre målgruppen. Goda behandlingsresultat beskrivs även utan 
arbetet med dessa principer. Detta kan ställas i kontrast till Horst et al. (2013) som 
fann att behandlare upplevde medveten närvaro som effektivt i behandlingen av 
vuxna. Dessa resultat indikerar att viss anpassning av ACT:s teoretiska modell kan 
vara aktuell i behandlingen av barn och ungdomar. Eventuellt bör vissa principer 
betonas särskilt, anpassas eller helt uteslutas i arbetet med en yngre målgrupp.  
 
I litteraturen om ACT beskrivs metaforer som ett grundläggande inslag i 
behandlingen (Harris, 2011). Utifrån detta är resultaten om behandlarnas olika syn 
på metaforer av intresse. Medan vissa behandlare upplevde metaforer som 
effektiva menade andra att metaforer riskerade att tas alltför ordagrant av yngre 
barn. Behandlarna beskrev det som svårt att veta om metaforen uppfattats på rätt 
sätt och uteslöt därför metaforer ur behandlingen. Behandlarnas skilda 
erfarenheter ger upphov till frågor om huruvida tillgodogörandet av metaforer är 
avhängig barnets kognitiva mognad. Utifrån metodens fokus på användandet av 
metaforer är det av intresse att undersöka vidare om och i så fall hur metaforer 
kan användas på ett effektivt sätt i behandling av yngre barn.  
 
Resultaten indikerar att värden har en särskilt viktig funktion i arbetet med barn 
och ungdomar. Alla behandlare i studien poängterar att arbetet med värden är 
viktigast i mötet med framförallt ungdomar. Behandlarna beskriver hur de 
anpassar arbetet med värden genom att de intar ett mer kortsiktigt perspektiv och 
försöker skala bort förväntningar från omgivningen i syfte att fånga den unges 
värden och motivation. Svårigheten att motivera ungdomar till psykologisk 
behandling har sedan länge varit en känd utmaning för behandlare (Svirsky & 
Thulin, 2010).  Svirsky och Thulin beskriver vidare hur ungdomar vanligen visar 
ett ointresse för exempelvis familjebildning och yrkesliv som vanligen är starka 
motivationsfaktorer i vuxnas liv. Att finna en metod som kan öka motivationen hos 
unga kan därför anses värdefullt i all behandling av barn och ungdomar. 
Motivationsarbete kan antas vara särskilt viktigt i mötet med barn och ungdomar 
med suicidavsikt. Vidare forskning kan identifiera huruvida värdearbete skulle 
kunna vara ett effektivt verktyg även i detta arbete. Då värdearbete beskrivs som 
särskilt hjälpsamt för att öka livskvalitet hos unga kan metoden eventuellt också ha 
goda förutsättningar att användas i förebyggande arbete i exempelvis skolan. 
Genom att barn och ungdomar får hjälp att formulera vad de värderar i livet, kan 
deras livskvalitet öka och risken för att drabbas av psykisk ohälsa minska.  
 
Behandlares upplevelser av att utöva ACT med barn och ungdomar 
Resultaten indikerar att ACT skiljer sig från andra behandlingar på så vis att flera 
informanter betraktar metoden som en livsfilosofi. Flera behandlare beskrev hur 
ACT var mer än ett arbetssätt och menade att det inte går att utöva ACT utan att 
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också leva i enlighet med ACT. Behandlarnas tankar om ACT som en filosofi 
påträffas också inom ACT-litteraturen som betonar hur en duktig behandlare bör 
använda sig av metoden även privat (Hayes et al., 2012). Resultaten går även i linje 
med resultat från Wardley et al. (2016) om att det inte går att lära sig ACT endast 
genom teori utan att behandlaren också behöver erfarenheter av att ha utövat 
metoden privat. Resultaten från denna studie väcker frågor om kraven på ACT-
behandlare skiljer sig från kraven på behandlare inom andra terapiinriktningar.  
 
Andra resultat beskriver hur behandlarna upplever sig hjälpta i sitt arbete av att 
de praktiserar ACT i sitt privatliv. En accepterande hållning beskrevs vara 
hjälpsam i att hantera självkritik, tvivel och andra upplevelser av obehag i 
yrkesrollen. Behandlarna berättade hur deras privata ACT-praktiserande på detta 
sätt underlättar för dem i terapeutrollen och gör dem till bättre behandlare. Utöver 
att behandlarna påverkas positivt i behandlarrollen kan deras praktiserande av 
ACT antas hjälpa dem att hantera andra utmaningar i arbetet. Då stress idag 
beskrivs som ett stort arbetsmiljöproblem för psykologer (Försäkringskassan, 
2011) är faktorer som kan mediera stress av stort intresse. Studier har visat att 
psykologisk flexibilitet kan bidra till högre grad av arbetstillfredsställelse, som i sin 
tur kan mediera graden av upplevd stress (Bond & Bunce, 2003). Huruvida 
behandlare som arbetar med ACT är bättre rustade för arbetsrelaterad stress är 
därför av stort intresse för vidare studier. Behandlarna presenterade också hur 
arbetet med ACT påverkade deras arbetstillfredsställelse genom möjligheten att ha 
roligt på jobbet och att arbeta med positiva mål. Att ha roligt på jobbet har visat en 
medierande effekt på emotionell utmattning och arbetstillfredsställelse hos hälso- 
och sjukvårdspersonal (Karl & Peluchette, 2006).  
 
I resultaten presenteras flera utmaningar med att arbeta med en ny och relativt 
obeprövad metod som ACT. Informanterna beskriver bland annat hur målen ökad 
psykologisk flexibilitet och livskvalitet krockar med svensk sjukvårds syn på 
symtomreduktion som mål för behandlingen. Behandlarna beskrev hur de var 
tvungna att anpassa målsättningen med behandlingen för att överensstämma med 
arbetsplatsens filosofi. Att implementera ACT på en arbetsplats som följer en mer 
medicinsk modell upplevdes därför som svårt. För att ACT som metod ytterligare 
ska kunna implementeras på ett framgångsrikt vis kan arbetsplatsens rutiner och 
förhållningssätt behöva förändras. Till exempel kan nya mätinstrument som mäter 
psykologisk flexibilitet implementeras som ett komplement till instrument som 
fokuserar på symtomreduktion. I dagsläget finns ett instrument, Avoidance and 
Fusion Questionnaire for Youth, framtaget för att mäta psykologisk flexibilitet hos 
ungdomar mellan 12-18 år (Livheim et al., 2016). Mätinstrument för yngre barn 
saknas.  
 
Ytterligare en utmaning med ACT som ny metod är det begränsade forskningsläget 
kring metoden. Bristen på evidens tycks resultera i att mer ansvar åläggs den 
individuella behandlaren att bedöma när metoden passar och inte. Att tro på och 
använda en metod vars effektivitet inte är helt klarlagd beskrevs som en utmaning 
i arbetet med metoden. Detta är särskilt viktigt då det framgår i de yrkesetiska 
riktlinjer som utformats för psykologisk behandling att enbart evidensbaserade 
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metoder som behandlaren är väl förtrogen med bör användas (Psykologförbundet, 
1998). Dilemman kan uppstå när behandlare ska väga intresset att samla in klinisk 
evidens gentemot riskerna att arbeta med en obeprövad metod. Arbetet med att 
utpröva nya metoder försvåras ytterligare när barn och ungdomar utgör 
målgruppen, då dessas rättigheter är skyddade i högre grad än vuxnas genom 
exempelvis barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009).  
 
Ett par informanter betonade de risker som kan uppstå i de fall behandlarna inte 
utgår från evidens i sitt val av metod. Informanterna poängterade att det var lätt 
att förföras av ACT som modell och okritiskt svepas med i användandet av denna 
metod som en universallösning för all psykologisk problematik. Denna utsago kan 
eventuellt förstås utifrån andra informanters berättelser om ACT som en livsstil 
och ett förhållningssätt som ständigt finns närvarande i deras behandlingsarbete.  
 
Resultaten visar också att en av de största utmaningarna i arbetet med ACT var att 
föräldrar, skolpersonal eller andra i den unges omgivning försvårade exponering 
genom att skydda från obehag på olika vis. Ett sätt att underlätta arbetet för 
behandlarna kan vara att arbeta bredare med den unges omgivning genom att 
implementera ACT i skolan. Detta har bland annat gjorts av Livheim (2004) som 
genom en gruppbehandling i skolmiljö visade sänkta ångestnivåer samt ökad 
funktion på identifierade problemområden hos ungdomarna. Genom att utbilda 
elevgrupper och lärare i ACT kan ungas möjligheter till stöttning öka och 
behandlarnas arbete med den unges kontext underlättas. 
 
Studiens begränsningar 
I denna sektion presenteras sådant som kan ha påverkat studiens resultat. 
Inledningsvis kan diskuteras huruvida studiens frågeställning om 
metodanpassningar hade kunnat undersökas bättre med en mer kvantitativ ansats 
i form av exempelvis en enkät. Den kvalitativa ansatsen motiveras dock av det 
bristfälliga forskningsunderlag som finns inom det aktuella forskningsområdet. 
Intervju som metod möjliggjorde beskrivningar av anpassningar som inte sedan 
tidigare är teoretiskt kända och som inte hade kunnat fångas med en kvantitativ 
metod. Vidare kan en begränsning i studien vara att intervjuguiden inte innehöll 
frågor om huruvida anpassningarna utfördes på olika sätt med yngre barn 
respektive ungdomar. Detta resulterade att det inte gick att redovisa anpassningar 
utifrån olika åldersgrupper i resultaten. Istället föll både barn och ungdomar inom 
samma kategori. I de fall informanterna självmant presenterade olika 
anpassningar för yngre barn respektive ungdomar presenteras dock dessa i 
resultatet. 
 
Eftersom studiens fokus varit att undersöka behandlande psykologers upplevelser 
av att anpassa och använda ACT är generaliserbarheten till andra yrkesgrupper 
begränsad. Då olika yrkesgrupper vanligen har olika kunskapsbakgrund, 
kompetenser och roller på arbetsplatsen kan utmaningar och möjligheter i arbetet 
med ACT och unga eventuellt variera. Det är möjligt att dessa resultat hade varit 
annorlunda om informanterna innefattat socionomer, mentalskötare, 
sjuksköterskor eller behandlare med annan utbildningsbakgrund. 
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Studiens resultat kan även ha påverkats av att rekryteringen av deltagare skedde 
genom kontakt med forskare och utbildare i ACT samt i forum för ACT-
intresserade. Möjligen har de behandlare som valde att anmäla sig till studien en 
särskilt stor tilltro till metoden och sin förmåga att använda sig av ACT. Detta kan 
resultera i att de behandlare som upplever mest utmaningar i arbetet med ACT 
med barn och ungdomar inte representeras i resultaten för denna studie. 
Eventuellt uppvisar deltagarna i studien en högre grad av personligt engagemang i 
och intresse för metoden än de behandlare som inte anmält sig till att delta i 
studien. Det är möjligt att detta personliga engagemang speglar de betoningar av 
ACT som livsfilosofi som syns i resultaten. 
 
Det bör även nämnas att en bok om ACT med fokus på arbete med ungdomar 
utkommit det senaste året (Hayes, Ciarocchi & Hayes, 2015). Denna litteratur har 
dock varit oåtkomlig till författarna av denna studie då den inte finns tillgänglig via 
databaser eller på bibliotek. Boken har inte heller kunnat beställas då den varit 
slutsåld hos de svenska återförsäljarna. Det är därför möjligt att det finns fler 
riktlinjer gällande anpassningar för barn och unga än vad som inkluderas i 
teoriavsnittet i denna studie.  
 
Rekommendationer för vidare forskning 
Avslutningsvis rekommenderas att forskning utvärderar effekten av de 
metodanpassningar som presenteras av behandlarna i studien. I enlighet med 
Levin, Hildebrandt, Lillis och Hayes (2012) studie av hur ACT-principerna inverkar 
på psykologisk flexibilitet och livskvalitet för vuxna, bör studier utföras för att 
undersöka vilka principer som är aktuella för att öka psykologisk flexibilitet och 
välmående hos barn och ungdomar. Särskilt intressant är att undersöka själv som 
kontext och medveten närvaro då dessa principer inte upplevdes verksamma av 
behandlarna i studien och därför ofta uteslöts i behandlingen. Då själv som kontext 
sällan undersökts i experimentella studier med vuxna klienter kan denna princip 
anses extra intressant att studera (Levin et al., 2012) Behandlarnas upplevelser av 
arbetet med värden som särskilt verksamt gör även denna princip särskilt 
intressant för vidare forskning.  
 
Fler studier bör också genomföras i syfte att undersöka effekterna av att 
implementera ACT i skolmiljön. Särskilt intressant är huruvida ACT-insatser i 
skolmiljön skulle kunna ha förebyggande hälsoeffekter för barn och ungdomar. 
Vidare vore intressant att undersöka hur effekterna av en sådan implementering 
kunde underlätta behandlarnas arbete med att upprätta stödfunktioner i den 
unges kontext. För att möjliggöra implementeringen av ACT i verksamheter som 
traditionellt identifierar symtomreduktion som mål för behandling bör fler 
psykometriska instrument utformas för att möjliggöra behandlingsutvärdering 
även för arbete mot positiva mål. Instrument för detta finns utvecklade för 
ungdomar men skulle även behöva utvecklas och valideras för yngre barn.  
 
Studier skulle även kunna genomföras för att undersöka vikten av att som 
behandlare leva ett liv i enlighet med ACT för att kunna bedriva ACT som 
behandling. Då flera av informanterna var av denna uppfattning bör det 
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säkerställas huruvida en effektiv behandling är beroende av behandlarens privata 
relation till och användning av behandlingsmodellen. Eftersom flera av deltagarna i 
studien var relativt nya i arbetet med ACT med barn och ungdomar kan studier 
genomföras med behandlare som arbetat längre med metoden i syfte att 
undersöka långsiktiga effekter av arbetet med ACT. Detta skulle även kunna göras 
genom uppföljande studier för att undersöka hur behandlarnas upplevelser av 
utmaningar och möjligheter utvecklas med tiden. För att undersöka huruvida 
arbetet med ACT kan öka arbetstillfredsställelse och minska stress och 
sjukskrivningar bör dessa faktorer undersökas i behandlargruppen i stort. De 
möjligheter som identifierades för behandlarna skulle även kunna undersökas 
genom jämförelsestudier med behandlare inom andra metodinriktningar.  
 
Slutsats 
ACT är en relativt ny behandlingsmetod som växer i popularitet i behandling av 
såväl vuxna som barn och ungdomar i Sverige. Denna studie bidrar till forskningen 
genom att undersöka hur behandlare anpassar ACT i arbetet med barn och 
ungdomar samt behandlares upplevelser av metoden. Resultaten visar att 
behandlarna beskriver att de till stor del genomför klassiska barnterapeutiska 
anpassningar av ACT. Resultaten visar också att vissa principer används mer i 
arbetet med unga medan arbetet med andra principer utesluts eller modifieras. 
Vidare upplever behandlarna att utmaningarna med att arbeta med ACT till stor 
del handlar om att metoden är ny och därför inte implementerad i verksamheter 
och vårdsystem. Behandlarna identifierar också flera positiva aspekter av att 
arbeta med metoden och upplever ACT som gynnsamt både i och utanför arbetet. 
Huruvida de identifierade möjligheterna i arbetet med ACT kan ha positiva 
hälsoaspekter för behandlare bör undersökas vidare. Det är också av intresse att 
undersöka hur de utmaningar som behandlarna beskriver kan avhjälpas. Vidare 
forskning kan även undersöka vilka principer som är aktuella för att öka 
psykologisk flexibilitet och välmående hos barn och ungdomar.  
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Bilaga 2 
 

Frågeområde 1: Hur anpassar psykologerna ACT som metod för att passa i 
arbetet med barn och ungdomar? 
 
Anpassning av metod 

 Hur anpassar du ditt arbete med ACT för att metoden ska passa just barn 
och ungdomar? Kan du ge exempel?  

 Hur påverkar barnets ålder/mognadsgrad hur du använder metoden i ditt 
arbete? Använder du olika verktyg för olika åldrar? 

 Är det ngt i ACT som metod som är särskilt utmanande när du jobbar med 
med barn och ungdomar? 

 Är det ngt i ACT som metod som är särskilt tacksamt när du jobbar med 
barn och ungdomar? 

 
Anpassning av principer 

 Hur jobbar du med ACTs olika grundprinciper (acceptans, medveten 
närvaro, defusion, själv som kontext, värden, åtagande) med de 
barn/ungdomar du träffar?  

 Anpassar du arbetet med de olika principerna särskilt för barn och 
ungdomar? Hur då? Exempel? 

 Vilka principer upplever du som verksamma i arbetet med 
barn/ungdomar? 

 Hur har du kommit fram till att du ska göra just de här anpassningarna i ditt 
arbete? (Manual? Kollegor? Riktlinjer? Erfarenhet?)  
 

Anpassning av mål 
 Hur tänker du kring de klassiska ACT-målen: ökad flexibilitet och 

livskvalitet i ditt arbete med barn/ungdomar? Finns det andra 
målsättningar? 

 
Frågeområde 2: Hur jobbar psykologerna med barnet/ungdomens familj och 
närstående i ACT? 
 

 Involverar du barnets familj/anhöriga i ACT-behandlingen? I vilka 
situationer?  

 Kan du beskriva hur ser ut när du involverar familj/anhöriga i ACT-
behandlingen?  

 Vilka inslag i ACT är centrala när du jobbar med barnet/ungdomens 
familj/anhöriga i ACT?  

 Vad tycker du är viktigt att tänka på när du involverar familjen i ACT-
behandlingen? 

 Vilka möjligheter ser du med att involvera barnet/ungdomens familj i ACT-
behandlingen? 

 Vilka utmaningar ser du med att involvera barnet/ungdomens familj i ACT-
behandlingen? 

 



 
 

Frågeområde 3: Vilka upplevelser har behandlarna av att använda ACT med 
barn och ungdomar? 
 

 Hur är det för dig som psykolog att använda ACT med barn och ungdomar? 
 På vilket sätt är det utmanande för dig som psykolog att använda ACT med 

barn och ungdomar? 
 På vilket sätt är det givande för dig som psykolog att använda ACT med 

barn och ungdomar? 
 Vilka krav ställer metoden på dig som psykolog i arbetet med barn och 

unga? 
 Hur upplever du att ditt arbete som psykolog m ACT skiljer sig från andra 

metoder du arbetat med? 
 Påverkar arbetet med ACT dig något utanför din yrkesroll? 

 


