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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie har varit att försöka ta reda på om familjeterapi är tillämpligt på en psy-

kiatrisk mottagning. Vi har intervjuat fyra familjer och deras behandlare för att få svar. 

Denna uppsats kan ses som en explorativ och kvalitativ studie 

Vi har använt färdigformulerade, halvstrukturerade ” öppna frågor” och utvärderat enligt ”sam-

forskningsmodellen”, d.v.s. vi har bjudit med klienter som medforskare för att försöka förstå vad 

som är verksamt och inte verksamt i familjesamtalen. 

De patienter och familjer vi intervjuat bekräftar familjeterapins synsätt, nämligen det faktum att 

när någon mår dåligt, påverkas hela familjen och dess nätverk, 

Samtliga patienter och deras anhöriga, som deltagit i denna studie, uttrycker att de fått hjälp när 

de sökt psykiatrisk vård. 

Även anhörigas behov har synliggjorts. 

Patienterna och deras nätverk har satt stort värde på relationen till ”sina” behandlare, som varit 

en trygghet och ett stöd under sjukdomstiden. 

Vi har genom studien kunnat fastställa att saklig och realistisk information är en viktig del i kon-

takten med patienter och deras anhöriga. 

De flesta patienter och anhöriga upplever att det är viktigt att bli lyssnad på och tagen på allvar. 

Relationerna och samarbetet med behandlare påverkar patienters och anhörigas relationer till 

andra människor på ett positivt sätt.  

Resultaten går inte generalisera, men vårt huvudintryck är att familjeterapi är tillämpligt på en 

psykiatrisk mottagning.  
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TÄNKVÄRT 

”Mennesket fødes inn i ett nettverk. Umiddelbart etter fødsel knyttes barnet in i ulike bånd till 

andre, og lever i slike bånd resten av livet. I desse båndene gir vi våre uttryck, og er avhängig av at 

andre mottar uttryckene og svarer på dem. Ta eksempel det nyfødte barnet som skriker: de rundt 

tar i mot skriket og svarer på det, d v s gjør noe som gjør at barnet slutter å skrike. Mennesket gir 

mange slags uttryck: tale, bevegelser, blikk, følelser, slag og spark, håndtrykk osv 

I kriser er det avgørende å ha noen å diskutere med ….. 

 

 

 Tom Andersen 

 (ur en introduktion till en föreläsning)
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BAKGRUND 

På vår arbetsplats, Psykiatriska kliniken i Skellefteå, finns en lång tradition av familj- och nätverksarbe-

te. Kliniken har länge arbetat med ett kontaktmannasystem på vårdavdelningarna, där man tidigt såg 

fördelar med att samarbeta med anhöriga. Man tyckte att man fick en bättre helhetssyn på patientens 

problem och därmed ett bättre underlag för bedömning och behandling. (Sparrman m fl. 1990). Perso-

nal har utbildats i familjearbete och ett 15-tal personer har minst en steg 1 utbildning i familjepsykote-

rapi. 

Vi motiverar våra patienter att bjuda med sina närstående. Familjen och nätverket är det sammanhang 

som våra klienter befinner sig i. Vi uppfattar att familjen är en resurs, ett stöd för klienten och en till -

gång i vårt arbete. Familjen och nätverket påverkas av en närståendes ohälsa och behöver också i sin tur 

vårt stöd. 

 Kliniken har haft ett nära samarbete med Jakko Seikkula och Tom Andersen. Vi har fått lära oss om 

”öppna samtal” och ”reflekterande processer” Vi har också kompetent familjeterapihandledning som 

stöd i vårt dagliga arbete. 

Det familj- och nätverksorienterade synsättet har haft lite svårt att ta plats inom den psykiatriska vår-

den, som av tradition varit väldigt individinriktad. Familjeterapi används främst inom barnpsykiatrin, 

men har kommit att få fler användningsområden, t.ex. psykosvård, se J Seikkulas forskning, (Seikkula 

2006) äktenskapsproblem och depressioner, (Ringborg 2008).  

Så här uttrycker sig Svenska föreningen för familjeterapi ” Ju svårare ett problem är desto mer engage-

rad är familjen och desto mer har man att vinna på att ta med den i ett systematiskt familjearbete” 

(Ringborg 2008).  

 Man kan tycka att det är självklart att se oss människor i det sammanhang vi finns d v s våra nära rela-

tioner. Relationer har betydelse för vår hälsa. Vi utvecklas i goda relationer. I tidiga relationer skapas 

hjärnans strukturer, men fortsätter att utvecklas genom hela vår livstid (Siegel 1999).Relationer kan 

alltså bidra till emotionellt välbefinnande. 
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HISTORISK ÖVERSIKT 

Familjeterapins historia. 

Inriktningen att arbeta med hela familjen i terapin och inte enbart fokusera på individen, började lite 

trevande under första delen av 50-talet i USA, då man såg vikten av individens sociala sammanhang. 

Under 60-talet vidareutvecklades tankarna och man upptäckte att det inte enbart var kärnfamiljen som 

kunde ingå i det nätverk som påverkade patienten, utan att man även måste se på det totala samman-

hanget där t ex även släktingar, grannskap och arbete ingick (Lundsbye 1991).  

Fram till början av 80-talet hade det inte hänt så mycket i Europa, förrän Milano-gruppen presenterade 

sin systemiska familjeterapimodell. Denna modell fick ett stort genomslag i både Europa och USA och 

man kunde då särskilja tre huvudtraditioner: 

 Strukturell familjeterapi (Salvador Minuchin) 

 Strategisk familjeterapi (Jay Haley) 

 Systemisk familjeterapi (Milano-gruppen) 

Det kan verka som att Milano-gruppens modell har en dominerande position här i Norden, men hur 

stor betydelse den har är det ingen som vet. Man vet dock att Tom Andersens variant av systemisk fa -

miljeterapi (”Det reflekterande teamet”) rönt ett mycket stort internationellt intresse. Det finns studier 

gjorda i USA som pekar på att den största andelen av terapeuterna inte enbart använder sig av endast 

en huvudinriktning utan att de låter sig inspireras av flera olika inriktningar i sitt arbete (Lundsbye 

1991). 

Några grundtankar om familjeterapi 

Familjeterapi kan ses som en specialinriktning av familjebehandling och det finns idag en uppsjö av 

olika begrepp som syftar på att man arbetar med familjer. Exempel på dessa är familjebehandling, fa -

miljearbete, familjesamtal, familjeterapi, familje- och nätverksarbete, par- och äktenskapsterapi, familje-

rådgivning, familjepedagogiskt arbete, miljöterapeutiskt arbete med familjer. ”Hemma-hos-arbete” med 

familjer, interaktionistisk terapi, relationsbehandling, systemisk terapi mm (Hansson 2001). 
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Systemteori 

Familjeterapi grundar sig på systemteorin. I mänskliga system är helheten alltid mer än summan av de-

larna, s.k. nonsummativitet. Delarna i systemet påverkar varandra ömsesidigt. Om en del av systemet 

förändras så påverkas också de andra delarna. Det finns inga enkla förklaringar till orsak – verkan. För-

klaringar måste ses i samspelsprocesser s.k. ekvafinalitet, (Lundsbye ,1991). System är tröga inför för-

ändring, är stabila och strävar efter jämvikt, s.k. homeostas, detta trots att situationen i syste-

met/familjen skulle vara kaotiskt.  

Man kan tala om olika familjeregler, d.v.s. regler som på olika sätt reglerar familjen sätt att fungera och 

som till stor del kommer från de normer och värderingar vårt samhälle har (Lundsbye, 1991). 

Kommunikation 

Kommunikation är att överföra budskap och är grundläggande i mänskliga samspel och är också den 

centrala delen i familjesamtalet.  

 Så här beskriver Watzlawick regler, axiom om kommunikation:  

 Man kan inte ” icke kommunicera”.  

Man förmedlar budskap inte bara i ord, utan på olika sätt, t ex genom rörelser, gester, mimik.  

 Kommunikationen innehåller en innehålls aspekt och en relationsaspekt, där relationen är 

överordnad innehållet och kan sägas vara en metakommunikation. Metakommunikationen till -

sammans med sammanhanget ger information om hur budskapet ska tolkas. 

 Den icke verbala kommunikationen är överordnad den icke verbala.  

 Utifrån sin egen synvinkel ser man saker på olika sätt, interpunktion. 

 Kommunikation kan vara symmetrisk eller komplementär, d v s bygger på likhet eller olikhet 

(Watzlawick 1967). 

Cybernetik  

”Cybernetik är vetenskapen om styrning och reglering av information mellan en styrmekanism och nå -

got utanför den. I den s.k. andra ordningens cybernetik sker återkopplingen både inom systemet, mellan 

systemet och omvärlden. För en terapeut innebär första ordningens cybernetik att se familjen som ett 

system som kan påverkas av terapin och andra ordningens cybernetik att se sig som en del av systemet 

som påverkas.”(  Abrahamsson 1997, s 174). 

Andra ordningens cybernetik innebär alltså att man som behandlare inte kan stå utanför ett system utan 

bildar tillsammans med familjen ett terapeutiskt system där man påverkar varandra ömsesidigt. 
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Det öppna samtalet  

Det öppna samtalet är en behandlingsmetod som har sitt ursprung från Finland. Det är en metod att 

möta nyinsjuknade patienter med psykotiskt beteende och dennes nätverk. Modellen vidareutvecklades 

och kom att omfatta även andra patienter i öppen och sluten vård. Genom bl.a. tidiga insatser och ett 

nära samarbete med nätverket har man nått goda behandlingsresultat, (Seikkula 2006). Här betonas dia-

logen, som är ett sätt att skapa förståelse och sammanhang.  Det öppna samtalet ger också klienter och 

deras nätverk ett reellt inflytande i vården. Kort kan man säga att allas röst ska höras och allas röst är 

betydelsefull, (Seikkula 1996) 

Inre och yttre dialog 

Vi är ständigt i dialog med oss själva och vår omvärld, d v s en inre och en yttre dialog, som ger plats 

för många röster. I samtalen kan vi som behandlare underlätta denna dialog, som öppnar upp för ny 

kunskap och förståelse, i den icke vetande positionen, som icke expert,(Abrahamsson, 1997). I samtalet 

är det viktigt att inte avbryta. Pauser ger möjlighet till den inre dialogen och att formulera sig. Terapeu-

ten ska följa familjens tempo. Det är familjen som bestämmer vad de vill prata om (Andersen 1994). 

Terapeuter kan också underlätta den inre dialogen genom att använda varandra eller ett team för att 

reflektera på det som sagts och uttrycka olika uppfattningar, olika möjligheter och alternativa sätt att 

förstå. 

KASAM   

KASAM  betyder känsla av sammanhang och man kan säga att familjeterapi bidrar till en känsla av 

sammanhang, d v s begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, (Antonovsky 1991   

Samforskning 

I en artikel från 1995, presenterade Tom Andersen begreppet ”samforskning”. Tanken var att bjuda 

med klient och anhöriga som medforskare för att utforska vad som varit verksamt i det specifika famil-

jearbetet. I samforskningssamtalet är behandlare i en lärande position i förhållande till sin familj och 

kan förhoppningsvis lära sig att bli bättre som behandlare (Wächter, 2006). Utgångspunkten är att 

klienten och dennes familj är experter på sina problem och det blir intressant att förstå vad som varit 

verksamt och inte. 

Utvärderingssamtalet fokuserar på processen, alltså samarbetet mellan familj och behandlare och inte 

på innehållet. Det Tom Andersen tycktes se var att, ju bättre förhållande det är mellan klient och be-

handlare, desto bättre går det för klienten och ger därmed större chans till förändring i livet. 
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Anders Wächter och hans medförfattare har skrivit en idébok för att ge förslag på hur man kan utvär-

dera vad som är verksamt i våra möten med klienter och deras familj och nätverk enligt Samforsk -

ningsmodellen (Wächter, 2006).   

SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka om familjeterapi är tillämpligt på en psykiatrisk mottagning. 

FRÅGESTÄLLNING 

Hur upplever klienter och deras anhöriga och behandlare familjeterapi? 

METOD 

Vi gjorde denna utvärdering genom samforskningssamtal d.v.s. vi träffade behandlare och deras familjer 

tillsammans i ett gemensamt lärande. Vi hade färdigformulerade öppna frågor som vi ställde dels till 

varje familjemedlem och dels till behandlarna var för sig. Totalt träffade vi fyra familjer och deras be -

handlare. Frågorna var T Andersens (Wächter, 2006) förutom en fråga som vi själva formulerat, som 

handlade om hur/om andra relationer påverkats av samarbetet med behandlarna (se bilaga 1). 

Urval och genomförande 

Vi tillfrågade steg 1 utbildade familjeterapeuter på vår klinik om avslutade familjeärenden, där man träf-

fat klient tillsammans med familj/nätverk minst 10 ggr. Vi bad behandlarna kontakta sina familjer för 

att bjuda in till dessa intervjuer. Vi valde de fyra första familjerna som terapeuterna valt ut. Hur tera-

peuterna gjort urvalet av dessa familjer redovisades inte.   

Tre av familjerna träffade vi på kliniken och den fjärde i familjens hem, där också familjesamtalen ägde 

rum. Sammanlagt intervjuades sju olika behandlare. I ett ärende deltog endast en behandlare och i de 

övriga ärendena två behandlare i dessa intervjuer. Svaren på intervjufrågorna har kategoriserats och 

sammanställts i positiva respektive negativa erfarenheter av samarbetet mellan familjer och behandlare.  

Svaren har analyserats och kommenteras i diskussionsdelen. 

Etiska överväganden 

Intervjuerna bygger på frivillighet. Deltagarna har haft möjlighet att avstå från att svara på frågor. 
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I den information familjer och behandlare fått inför våra intervjuer, har våra avsikter med dessa inter-

vjuer presenterats och att vårt intresse handlat om samarbete och relationer. Vi har förtydligat att vårt 

intresse handlat om samarbete och relationer, och inte om sjukdomshistoria eller liknande. I uppsatsen 

har vi utelämnat information, som kan röja dessa personers identitet. 

Ovanstående information har lämnats dels av de behandlare familjerna då de kontaktats i samband med 

inbjudan och dels av oss i anslutning till intervjutillfället. 

 

Bland de fyra familjer vi träffade handlade ärendena om: 

 ung man med psykotiskt beteende 

 kvinnlig flykting med depressivt beteende  

 ung man med tvångsbeteende 

 kvinna med depressivt beteende 

 

 

RESULTAT 

Svaren på intervjufrågorna redovisas i den ordning de ställs. I det första ärendet frågas behandlarna 

först och därefter familjen. I resterande ärenden intervjuas familjen först och därefter behandlarna.  Re-

sultatdelen avslutas med en sammanställning av svaren i positiva respektive negativa upplevelser av fa -

miljeterapin. 

 

Familj 1 (ung man med psykotiskt beteende) 

P= Patient 

A= Anhörig 

Frågor till behandlarna. 

Vad tänkte du när du bjöd in familjen/ nätverk? 

Behandlare 1 

–  Vi har som rutin att bjuda med anhöriga, så A var med på första träffen. 

Anhöriga hjälper till att ge en mer realistisk bild av det som hänt. 

Behandlare 2 



10 

–  Det kändes som självklart, både för att få en uppfattning om det de upplevt, men också för att få 

information 

Vad tror du att familjen uppskattade mest/ minst i er relation? 

Behandlare 1 

–  Att vi har funnits med hela tiden. De har vågat säga vad de tyckt. 

–  Jag tror att de har lärt sig känna igen tidiga tecken på sjukdomen. 

Behandlare 2 

–  Jag tror att de har fått hjälp med att lägga upp strategier för att klara sin tillvaro. 

–  Jag tror också att de uppskattat vår allians. 

–  Vi har också förmedlat kontakter till annan hjälp. 

–  Vi har också respekterat parets vilja att ibland lämna barnen utanför under samtalet, när de inte an-

sett det lämpligt. Då har en av oss tagit hand om barnen. 

Behandlare 1  

–  Det som uppskattats minst, är att vi gav för lite information om sjukdomen i början, men det har 

utmynnat i ett informationshäfte som vi nu ger till individer/ familjer med liknande problematik. 

Behandlare 2 

–  Vi har inte alltid ställt frågor på rätt sätt för att förstå hur P mådde. 

Vad tror du familjen satte mest värde på i er relation? 

Behandlare 1 

–  Vi har varit vuxna förebilder, ”reservmammor”. Vi har kunnat normalisera många problem. 

–  Ibland har vi fått kritik, men vi har stått kvar. De har vågat säga vad de tyckt. Vår relation har tålt 

den kritiken. 

Behandlare 2 

–  Vi har stöttat dem i att vara småbarnsföräldrar. Vi har varit lite vägledare ibland.  

–  Vi är ganska olika som personer, men det kan ha upplevts positivt. Vi har kompletterat varandra. 

Är det något du velat säga eller göra annorlunda? 

Behandlare 1 
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–  Ja det är ju informationsbiten. Vi kunde ha informerat bättre i början om sjukdomen. 

Behandlare 2 

–  Vi kunde ha besökt familjen mer hemma efter att P skrevs ut. De kanske hade behövt mer stöd 

hemma. 

En följdfråga till paret blev vad de tänkte om det behandlare 2 uttryckte. 

De hade också önskat mer besök efter utskrivningen. 

Frågor till familjen 

 

Vad gjorde att ni sökte hjälp? Vad ville ni ha hjälp med? 

Patienten (P) 

–  Jag blev inlagd på vårdavdelningen .  

–  Det vi ville ha hjälp med, var att få information om det jag drabbats av. Om sjukdomen. 

Anhörig (A) 

–  Jag ville ha hjälp med att förstå vad som hade hänt. Jag behövde också få prata om det som varit och 

att få stöd. 

Har ni fått hjälp? 

P 

–  Efterhand fick vi information. Vi har också fått hjälp vid inläggningar. Jag har fått hjälp till en indivi-

dualkontakt. Vi har också fått hjälp till kontakt med socialtjänsten. Vi har också fått hjälp med vår 

relation. 

A 

–  Ja 

Hur upplevde du att anhöriga blev medbjudna? Hur upplevde du som anhörig att bli medbjuden? 

P 

–  Det var positivt. A hade kunskap om mig. Hon var ett stort stöd för mig. 

A 

–  Jättebra. Jag var kanske i ännu mer behov av stöd. 
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Hur tycker du att samarbetet/relationen har fungerat mellan er och behandlarna? 

P 

–  Bra för det mesta, men det har varit upp- och nedgångar. Vi har inte alltid varit överens. Jag har varit 

lite besviken ibland, men vi har rett ut det. 

A  

–  Bra. Det har blivit bättre och bättre med åren. Det har känts skönt att vända sig till någon man kän-

ner. 

Finns det något som du hade velat prata om som inte blev av eller som inte blev pratat färdigt om? 

P 

–  Det har fungerat bra, men det har kunnat göras ännu bättre så att jag kunnat slippa mediciner och 

inläggningar. 

A 

–  Jag ville veta i början hur det kom sig att han blev sjuk. Dom sa att han inte skulle bli sjuk igen. Det 

sa läkarna också, men det blev han. Då blev jag irriterad. De var överdrivet positiva. Det hade varit 

bra att prata om hur man skulle kunna förebygga insjuknande. Det gjorde de när han insjuknade 

igen. 

Vad hade kunnat göras annorlunda? 

P … inget ytterligare än svar på föregående fråga 

A 

–  Jag förstod ingenting. Det var omtumlande. Dom var så överdrivet glada, men det här var allvar för 

mig. 

Fanns det tillfällen när du berättade något som behandlarna inte hörde? 

P 

–  Nej de har varit väldigt lyhörda. 

A 

–  Det tog ett tag innan terapeuterna förstod att vi hade det jobbigt i vår relation. 
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Är det något särskilt som du berördes av känslomässigt som du kommer ihåg från samtalen? 

P 

–  Det var många saker som tog tag i mig. Ibland var jag arg, ibland besviken. 

A 

–  Det var mycket som tog tag i mig. T.ex. upplevelsen när han insjuknade första gången. Även när jag 

pratat om hur jag mådde.  

 Har detta samarbete med behandlarna haft betydelse för andra relationer? T ex mellan er familjemedlemmar? 

P 

–  Ja det har det gjort. Efter ett möte här blev det kyla mellan mig och min pappa, men det var nog 

sjukdomen som gjorde det. Han bor långt bort, så fick jag aldrig tillfälle att reda ut det.  Däremot 

blev relationen mellan mig och A mycket bättre. 

A 

–  Samarbetet med terapeuterna har gjort att det blivit lättare att prata med andra och det har varit 

positivt. Relationen med maken har också förbättrats. Kontakten med behandlarna har varit jätte-

viktig. Det har varit skönt att det varit samma personer. Det har känts tryggt. 

Familj 2 (kvinnlig flykting med depressivt beteende) 

Frågor till familjen 

Vad gjorde att du sökte hjälp? 

P 

–  Det var Vårdcentralen som hjälpte mig att komma till psykkliniken. Där träffade jag behandlare och 

en läkare tillsammans med tolk. Jag var ledsen och hade mycket huvudvärk. Och mycket oro.  Jag var 

orolig för min man som var på flykt. 

A 

–  Jag fick hjälp lite senare när jag kom till Sverige. Jag var mycket ledsen. 

Har du fått hjälp? 

P 

–  Ja jag fick dropp och sedan tabletter och så fick jag prata. 
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A 

–  Ja de har hjälpt mig mycket. Jag har fått medicin och har fått prata. Sedan fick jag byta medicin.  De 

har också hjälpt mig att få ett jobb. De har stöttat mig mycket. 

Hur upplevde du som anhörig att vara med på samtal? 

P 

–  Det var bra att maken var med. Det var bra för mig att han också fick hjälp.  Det var bra att prata 

med varandra. Maken blev mindre arg. Det var mycket jobbigt när han var arg. Han slog sönder sa-

ker här hemma. Så det var bra att prata om hans ilska. 

A  

 –  Ej tillfrågad. 

Hur tycker du att samarbetet mellan er och behandlarna har fungerat? 

P och A 

–  Vi är nöjda. 

Finns det något som ni hade velat prata om som inte blev av?     

P 

–  Jag har kunnat säga allt. Det har varit bra att prata med varandra.   

A 

–  Jag har kunnat prata om allt.                   

Vad hade kunnat göras annorlunda? 

 P och A 

–  Nej vi är mycket tacksamma. De har hjälpt oss mycket. 

De 3 sista frågorna besvarades ej. 

Frågor till behandlarna  

Vad tänkte du när anhörig bjöds in? 

Behandlare 1 

–  Var och en hade egna problem som berörde den andre. Vi såg det som ett familjeproblem. 

Behandlare 2 
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–  Jag blev tillfrågad att delta i familjesamtalen 

Vad tror du att familjen uppskattade mest/minst i era möten? 

Behandlare 1 

–  Att vi har brytt oss om. Vi har försökt hjälpa. Vi har hjälpt till med arbete. Vi har förmedlat 

läkarkontakt för adekvat medicinering. Vi har också försökt hjälpa det övriga familjesystemet för att 

avlasta P och på så sätt hjälpt. 

–  I deras kultur är familjebegreppen annorlunda. 

Behandlare 2 

–  Vi har lyssnat. Vi har varit empatiska.  

 

Vad tror du att familjen satte mest värde på i er relation? 

Behandlare 1 

–  De kände trygghet i vår relation och visat uppskattning för det. De har kunnat lita på oss. 

–  Vi har varit höjda till skyarna ibland och har nog varit mer betydelsefulla än vi trott. 

–  De är väldigt tacksamma. 

Behandlare 2 

–  Det blev efter deras behov och blev nog bra. Det har nog varit bra att vi varit kvinna och man. 

Familj 3 (ung man med tvångsbeteende) 

Frågor till familjen 

Vad var det ni ville ha hjälp med när ni sökte? 

P 

–  Jag vet inte. Jag följde med mamma. Att det skulle börja hända någonting. 

A 

–  Sonen var ej kontaktbar, ej närvarande. Jag måste få lasta av mig själv. Jag fixade inte fortsättningen. 

Jag måste få hjälp. 

Har du fått hjälp? 
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P 

–  Ja, de visste vad jag behövde för hjälp 

A 

–  Ja vi har fått hjälp. Bördan lättade. Jag behövde få vara förälder. Jag har varit terapeut hemma och 

behövde bli avlastad. Vi fick stöd och hjälp, på en gång. 

Hur upplevde du att familjen blev inbjuden till samtalen? 

P 

–  Det var bra att mamma var med. Det var bra att kunna vända sig till henne när vi var hemma. Hon 

var en ventil. 

A 

–  Jättebra. Man måste finnas där. Som förälder vill man finnas där. 

Jag var också nyfiken på hur de arbetade. Det väckte intresse. Alla syskon var medvetna om situatio-

nen. Alla har brytt sig. 

Hur har samarbetet fungerat mellan dig och behandlarna? 

P 

–  Samarbetet har fungerat bra. Allt har varit bra. Dom gick att lita på. 

A 

–  Lugnet, tryggheten. Det var skönt med praktiska råd. Jag har aldrig stött på ett arbetslag som funge-

rat så bra. Vi fick feedback vid varje samtal. 

Finns det något som ni hade velat prata om som inte blev av, eller inte blev pratat färdigt om? 

P 

–  Om det var något som jag ville ta upp så var det möjligt. 

A 

–  Nej, allt kom 

Vad hade kunnat göras annorlunda? 

P 
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–  Inget, de var följsamma. 

A 

– Inget. Jag hade kunnat ringa i ett tidigare skede, så hade det inte behövt gå så långt. Om synsättet på 

psykiatrin vore annorlunda. 

Fanns det till fällen när du berättade något som behandlarna inte hörde? 

P 

–  Nej de förstod. Dom var bra på att lyssna. Jag blev tagen på allvar. 

A 

–  Förståelsen var a och o 

 

Är det något du berördes av känslomässigt som du kommer ihåg? 

P 

–  Jag har inte så mycket minnen från det, men jag kunde prata om saker som berörde.  

A 

–  Jag var berörd hela tiden. 

Har detta samarbete med behandlarna haft betydelse för andra relationer? 

P 

–  Ja det är klart. Jag kan vara mig själv i dag i relationer på ett annat sätt. 

A 

–  Jag ser hur han bemöter andra människor. Hur han tar kontakt. Nu tar han egna initiativ. 

Relationen till mina föräldrar blev bättre. De fick en ökad förståelse för att söka hjälp. 

Frågor till behandlarna 

Vad tänkte ni när ni bjöd med familjen? 

Behandlare 1 

–  Det är självklart att bjuda med familjen eller nätverket och mamman ville vara med. 

Behandlare 2 
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–  Vi arbetar så. Bjuder med närstående. Det behöver ju inte alltid vara kärnfamiljen. Har man flyttat 

hemifrån kan det bli någon annan. 

Vad tror ni familjen uppskattade mest/ minst i era möten? 

Behandlare 1 

– De uppskattade att bli tagna på allvar. Mamman uppskattade också att bli avlastad. Vi förmedlade att 

vi tar över. Vi kunde förmedla hopp. 

Behandlare 2 

–  Vi normaliserade, man är inte konstig om man söker hit. 

Jag tänkte att de hade fått vänta, som något som var negativt, då det kan vara så, men inte i det här 

fallet. 

Vad tror ni att familjen satte mest värde på i er relation? 

Behandlare 1 

–  Det var teamkänsla mellan oss. Vi hade ett gott samarbete. Vi hade bra kommunikation. En bra 

samarbetsform. Goda relationer.  

Behandlare 2 

–  Familjen märkte nog att det var ett bra samarbete i arbetsgruppen. Det var ett bra samspel hela ti-

den. 

Är det något du velat säga eller göra annorlunda? 

Behandlare 1 

–  Ingenting 

Behandlare 2 

–  När man möter människor i kris måste man upprepa information. Sina namn t ex. 

Familj 4 (kvinna med depressivt beteende) 

Frågor till familjen 

Vad ville ni ha hjälp med när ni sökte hit? 

P 
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–  Jag ville inte ha hjälp. Jag klarar mig, tänkte jag. Jag upplevde mig inte sjuk och var rädd för att bli 

sjukskriven. Det var min sambo som ville att jag skulle ta kontakt med psykiatrin. 

A 

–  Jag ville att hon skulle bli glad igen. 

Har ni fått hjälp. Hur? 

P 

–  Jag har fått hjälp. Jag är frisk. Det var viktigt att få prata och att få medicin. Inläggningen var negativ. 

Jag är förbannad på inläggningen. Jag mådde inte bra på avdelningen. Det var bra med hembesök 

A 

–  Vi fick hjälp med att prata, men det blev också tvångsvård. 

Hur upplevde du att anhöriga blev inbjudna till samtal? För dig som anhörig att bli medbjuden? 

P 

–  Det var frustrerande, men det var bra. De gav information på ett annat sätt. Det var viktigt att ha 

familjen och sitt nätverk med. 

A 

–  Det har varit skönt. Jag kunde slappna av. De tog hand om henne och avlastade mig.  Jag fick fylla 

ut med information. Ibland stämde det inte vad min sambo sade. 

Hur tycker ni att samarbetet har fungerat mellan er och behandlare? 

P 

–  Det har fungerat bra att få hjälp här. Men jag kände mig som en försökskanin med alla byten av 

mediciner. Ibland kändes det som de motarbetade mig när jag var på avdelningen. Doktorn sa att jag 

skulle må bra efter några dagar, men det blev inte så. I början var de två behandlare, men det funge-

rade inte så bra med den andra. Hon avbröt mig och vi blev nästan ovänner. 

A 

–  Jag tycker att det har fungerat bra. Dom har ställt upp.  

Fanns det något ni velat prata om som inte blev av? eller blev pratat för lite om? 

P 
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–  Jag försökte då prata. Det gick bra att prata med terapeuten. 

A 

–  Jag är inte så mycket för att prata, men om jag kände något så sa jag det. 

Vad hade kunnat göras annorlunda? 

P 

–  Med min terapeut har jag alltid känt mig trygg. På avdelningen var jag ganska ensam. Det skulle varit 

bra om min terapeut kunnat vara mer på avdelningen. 

A 

–  Det var bra det terapeuten gjorde. 

Fanns det tillfällen när ni berättade något som behandlarna inte hörde? 

P 

–  I början upplevde jag inte att de lyssnade på mig. Jag mådde dåligt då. 

A 

–  Jag tyckte att de lyssnade. 

Är det något särskilt som du berördes av känslomässigt som du kommer ihåg från samtalen? 

P 

–  Jag vet inte. Inget speciellt. 

A 

–  Hela perioden var jobbig. 

Har detta samarbete med behandlarna haft betydelse för andra relationer? T ex mellan er? 

P 

–  Det tror jag. Det har varit positivt för vår relation. Det skulle inte ha gått annars. Vi skulle inte ha 

klarat det. Relationen mellan min sambo och min pappa påverkades. De kom närmare varandra. 

A 
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–  Vi skulle inte ha klarat det själva. Svärfar och jag kom närmare varandra. Vi är väldigt tacksamma för 

den hjälp vi fått. 

Frågor till behandlaren 

Vad tänkte du när du bjöd in familjen? 

–  Det var naturligt och självklart. De bor ju och lever tillsammans. Han tog ett stort ansvar i denna 

situation. Det fanns andra personer också i hennes närhet som bjöds in. 

Vad tror du familjen uppskattade mest/ minst i era möten? 

–  Jag tror att de uppskattat tillgängligheten. Det har varit lätt att nå mig och att de har fått snabb kon-

takt om de har sökt mig. 

Vad tror du att familjen satte mest värde på i er relation? 

–  Att jag kunde stå för hopp och trygghet. Jag är inte så intensiv och har en mjuk framtoning. 

Är det något du velat säga eller göra annorlunda? 

–  Jag skulle ha velat träffa er oftare när det var som sämst. Och kanske ännu mer kunnat stå för hopp.  

Sammanställning av svar  

Vid genomgång och sammanställning av svar från såväl patienter, anhöriga och behandlande terapeuter, 

har vi funnit en del gemensamma synpunkter. 

Goda erfarenheter av familjeterapi på en psykiatrisk mottagning 

 Terapeuterna kände att informationen om symptomen kunde förbättras 

 De flesta patienter och anhöriga upplevde att de fått hjälp, att samtalen med behandlarna har 

fungerat bra och att man kunnat prata om allt som man velat.      

 De flesta patienter och anhöriga tycker att deras relationer med övriga personer i nätverket 

förbättrats. 

 De flesta, både patienter och behandlare såg deltagandet av övriga familjemedlemmar som nå-

got positivt.  

 Både patienter och anhöriga tyckte att samarbetet/ samspelet med behandlarna fungerade bra.  

 Både patienter och anhöriga tyckte att de blev lyssnade på och tagna på allvar. 

 Två av fyra familjer (anhöriga) beskriver att det behov av avlastning som de känt, har de fått 

hjälp med. 
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Dåliga erfarenheter av familjeterapi på en psykiatrisk mottagning 

 En familj hade velat ha mer förståelse/inlevelse från behandlarna.  

 En familj upplevde att behandlarna inte lyssnade/avbröt i början. 

 Bättre och mer realistisk information efterfrågades i ett ärende. 

Det vi även kunnat utläsa ur resultaten är att två av familjerna själva sökte direkt till psykiatriska klini-

ken medan de övriga två hänvisades dit via vårdcentralen.  

Ingen av patienterna sökte själva vård, utan det var antingen någon anhörig eller annan vårdgivare. För 

två av familjerna nämner behandlarna normaliseringen av problemen som en viktig del i behandlingen. 

DISKUSSION 

Människor lever i ett sammanhang tillsammans med andra. Vi skulle knappast klara oss utan relationer. 

Åtminstone blir livet svårt att klara på egen hand. Samhället i dag blir alltmer individualiserat, även den 

psykiatriska vården är ofta individinriktad. Individen i sitt sammanhang med viktiga relationer glöms 

eller väljs bort. På vilka grunder undrar vi? Finns det några vettiga skäl att utesluta familjeperspektivet? 

Vi människor påverkar och påverkas av varandra. Detta blir väldigt tydligt i familjesystemet. 

Vi har på vår klinik under många år arbetat utifrån ett familjorienterat synsätt. Att våra patienter varit 

nöjda med den behandling de fått, har vi sett i enkätundersökningar som gjorts. Men vad som bidragit 

till deras positiva upplevelser, har vi inte frågat om. 

Hur kan man utforska familjeterapins tillämplighet?  

Att just välja samforskningsmodellen för att utröna vad som är verksamt i familjeterapi, kan ses som en 

passande metod. Samforskningssamtalet som T Andersen beskrev, var en vidareutveckling av det fa -

miljeterapeutiska arbetet, där man tillsammans försöker förstå vad som varit verksamt i behandlingen.  

Det blir intressant att utforska vad familjen och terapeuterna gjort ti llsammans. Samforskningssamtalet, 

är ett samtal där både terapeuter och familjer deltar i ett gemensamt lärande. Det kräver modiga tera -

peuter som vågar utsätta sig själva för förändring, men här ges ju en chans till kompetensutveckling. 

 Vi valde i vår studie att vända oss till våra familjeterapeutkollegor på kliniken för att inventera intresse 

att delta och tänkbara familjer att tillfråga för dessa intervjuer. Hur våra terapeuter som deltog gjorde 

sina urval, förutom de kriterier vi hade, vet vi inte. Kanske valde terapeuterna familjer som de ansåg 

som lyckade, misslyckade, blev nyfikna på eller saknade? I en framtida studie skulle man kunna precise -

ra detta urval lite närmare. 
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Vi använde oss av de frågeställningar som Tom Andersen beskrivit som användbara  och beprövade. 

Men vi ville också lägga till en fråga som handlade om huruvida familjeterapeutiska insatser kan bidra 

till att förbättra relationer, då vi vet att goda relationer har en positiv effekt på vår hälsa. I vår studie har 

kontakten med familjeterapeuterna bidragit till bättre relationer på olika sätt. 

I vår första intervju vände vi oss först till behandlarna med våra intervjufrågor, men då det visade sig att 

de hade svårt att inte gå in på innehållet i familjesamtalen, trots våra instruktioner, valde vi att i reste-

rande ärenden ändra turordningen. Att börja med familjen visade att familjen fick definiera vad som var 

viktigt att prata om. Vi gav mer makt till familjen. 

En av oss ställde frågorna och den andre antecknade svar på frågorna och utelämnade således annan 

information i det nedtecknade materialet. Men vi observerade också att mötena mellan familjer och 

behandlare var kära återseenden. Det verkade finnas ett behov av att berätta sin historia, även om vi var 

tydliga med att vi inte behövde veta. 

Kanske fyllde det en funktion, historieberättandet? 

För behandlarna var det ”självklart” att bjuda med anhöriga. Här vill man ha ett samarbete med famil -

jen och familjens positiva krafter används (Empowerment).  

Det som behandlarna trott varit viktigt i kontakten med familjerna, stämmer till stor del överens med 

vad familjerna ansåg. Det har varit betydelsefullt att ha en god relation, där familjen kunnat känna sig 

trygg, blivit tagna på allvar och har kunna prata om allt. Viktiga egenskaper hos terapeuterna är också 

att ha god empatisk förmåga och att vara bra lyssnare. Terapeuterna ska också kunna förmedla hopp 

och finnas kvar. 

I det ärende där patienten ville ha en tätare kontakt, upplevde terapeuten detsamma. 

Det vi sett som den viktigaste komponenten i dessa familjearbeten är den goda relationen mellan tera -

peut och familj som en förutsättning för ett gott samarbete. I ett ärende kom patient och en behandlare 

inte överens. Behandlarna visade lyhördhet för detta och ändrade behandlingsupplägget. 

Alla familjer anser sig hjälpta med det problem de sökte för.  De ser sig blivit hjälpta genom samtal och 

medicinering, men också förmedling till andra kontakter. T e x att söka arbete, individualkontakt. 

Anhöriga har upplevt att de blivit avlastade i omhändertagandet av den som insjuknat. Vår upplevelse 

är att anhöriga är beredda att ta ett väldigt stort ansvar för den sjuke, men orkar inte till sist och behö-

ver avlastning, men har också egna behov av stöd i den kris de befinner sig i. Man kan se psykisk ohälsa 

som ett familjeproblem, där hela systemet påverkas och får behandling. 
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I flera av dessa ärenden hade den som insjuknat inte själv tagit kontakt med vården, utan behövt hjälp 

med det.  Det visar på anhörigas betydelse i att ombesörja att den som drabbas av psykisk ohälsa får 

hjälp. 

I ett ärende hade behandlarna träffat familjen i deras hem. Isomorft till detta ville vi göra ett försök att 

också intervjua i hemmet. En metod som inte skrivits om i Wächters bok. Vår erfarenhet är att det 

ställer större krav på tydlig struktur jämfört med att intervjua på mottagning. Det blev svårt för oss att 

få svar på alla frågor. Vi blev avbrutna av barnskrik och annat. 

Vi hade ingen specifik fråga kring hur det hade uppfattas av familjen att träffa behandlarna i hemmiljö, 

men vi anser det visar på flexibilitet från behandlarnas sida. 

Saklig kritik som kom fram från en familj angående brist på information, vilket resulterade i en broschyr 

om psykossjukdom, vilket vi ser som något väldigt positivt. Här har behandlarna kunnat ta till sig kon-

struktiv kritik och göra något bra av den. Att ge och ta information verkar vara en viktig del i familje-

samtalen. Behandlarna är i behov av information för att förstå vad som drabbat den som insjuknat. Här 

är familjen viktig med sin information och sina hypoteser, som känner patienten bäst. 

Det har varit betydelsefullt att få information från anhöriga för att vi som terapeuter bättre ska förstå. 

Men vi har också sett att det finns stora behov i den motsatta riktningen att som anhörig få realistisk 

information om sjukdomen och dess förlopp. Information om risk för återinsjuknande och strategier 

för det. 

Behandlare och andra i sjukvården vill förmedla hopp, men vi kan se att det samtidigt är viktigt at t få en 

realistisk bild av situationen. Att det kan finnas risk för återfall t ex.  Att vara alltför hoppfull och positiv 

kanske kan uppfattas som att inte ta situationen på allvar. 

Familjerna i vår studie har tyckt att de kunnat prata om allt. En kommentar var dock ” det har kunnat 

vara bättre, så kanske jag inte hade behövt mediciner” Tänkvärt. 

Det är viktigt för våra patienter och familjer att terapeuterna kan finnas för patienten vid en ev. inlägg-

ning. Avdelningsvården kan upplevas som otrygg och främmande, varför kontinuitet i behandlings-

kontakten är viktig. 

En viktig synpunkt kom fram av en anhörig som hade kunnat söka hjälp tidigare ”om synsättet på psy-

kiatrin vore annorlunda”. Här har vi ett samhällsproblem att ta itu med. Den negativa och skamfyllda 

synen på psykisk ohälsa gör alltså att man drar sig för att söka hjälp. 
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Att beröras av, som T Andersen beskrev . Han gav uttryck för att det är svårt ibland att beskriva vad 

som händer i ett samtal . Detta kan upplevas som kroppsliga reaktioner. Familjerna har kunnat beskriva 

sig känslomässigt berörda på olika sätt, vilket vi också upplevde under våra intervjuer. 

Vad finns det då för utvecklingsområden när det gäller familjeterapi inom vuxenpsykiatrin?  

 Ja kanske att sätta i system att utvärdera först och främst för att få denna värdefulla information och 

möjlighet till utveckling. Vi tycker att samforskningsmodellen är överlägsen enkätundersökning, då den 

ger oss som behandlare möjlighet att lära. Det blir tydligt att goda relationer med våra klienter och deras 

familjer är en förutsättning för ett gott samarbete med gott resultat. Det är viktigt att eftersträva och 

upprätthålla goda relationer när familjesystemet är i kris. 

Patient och familj uppskattar kontinuitet och flexibilitet från terapeuterna, vilket är önskvärt i familjete-

rapeutiska kontakter, för att inte säga i alla patientkontakter. Terapeuter måste vara goda lyssnare och 

ha ett genuint intresse att vilja hjälpa. Behandlare har behov av att få information för att förstå, men det 

är också viktigt att våra klienter får saklig och realistisk information vad gäller sjukdomsbild, förlopp 

och prognos. När det gäller informationsbiten skulle man också önska bättre kunskap och förståelse för 

psykisk ohälsa ute i samhället. Där finns mycket kvar att göra. 

Till sist vill vi kommentera familjernas, vad vi har uppfattat, ärliga och uppriktiga svar på våra frågor. 

De har vågat uttrycka, förutom mycket positiva kommentarer om samarbetet med familjeterapeuterna, 

också konstruktiv kritik, som varit av stort värde att få ta del av. Detta kan man se som ett utryck för 

trygga relationer. 

Är familjeterapi tillämpligt på en psykiatrisk mottagning? Vi kan inte påstå att vi har fått svar på den 

frågan, men i vår studie har samarbetet mellan patienter och deras familjer och familjeterapeuter upp-

fattats som mycket positiv och samtliga familjer har blivit hjälpta att komma vidare i livet. 
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Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor 

Frågor till behandlarna 

 Vad tänkte du när du bjöd in familjen? 

 Vad tror du familjen uppskattade mest/minst i era möten? 

 Vad tror du familjen satte mest värde på i er relation? 

 Är det något du velat säga eller göra annorlunda? 

Frågor till familjen - var och en 

 Vad var det som gjorde att ni sökte hjälp? Hur fick ni kontakt? Vad ville ni ha hjälp med? 

 Har ni fått hjälp? Med vad? Hur? 

 Hur upplevde du/ni som anhöriga att bli inbjuden till samtal? För dig att anhöriga deltagit? 

 Hur tycker du/ni att samarbetet/ relationen fungerat mellan er och behandlarna? 

 Finns det något som ni hade velat prata om som inte blev av, eller som inte blev pratat färdigt 

om? 

 Vad hade kunnat göras annorlunda? 

 Fanns det tillfällen när du/ ni berättade något som behandlarna inte hörde? 

 Är det något särskilt som du berördes av känslomässigt som du kommer ihåg från samtalen? 

 Har detta samarbete med behandlarna haft betydelse för andra relationer, t ex mellan er familje -

medlemmar? 

 

 

 


