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SAMMANFATTNING 

 
Uppsatsens syfte var att via intervjuer med behandlingspersonal vid en barnpsykiatrisk klinik 

undersöka deras syn på behov av att erbjuda familjebehandling/familjeterapeutiska insatser samt 

hur man, om behov föreligger, ska gå tillväga för att stärka familjeperspektivet utifrån förändrad 

prioritering. Det visade sig att alla respondenter, både nya och mer erfarna, såg ett tydligt behov 

av att behandla hela familjer då barnet är en del av detta sammanhang och inte själva kan bära 

ansvar för förändring. Respondenterna såg både ett behov av familjekompetens hos alla 

behandlare, men även behov av familjeterapi för mer komplexa ärenden. Tre betydelsefulla 

åtgärder kunde identifieras för att förstärka familjeperspektivet. Dels framkom ett behov av 

utbildningsinsatser. En basutbildning för alla på kliniken i familjebehandling med syfte att 

förstärka och behålla kompetens, men framförallt för att skapa en gemensam grundsyn hos 

medarbetarna. Man ansåg det också som betydelsefullt och lärorikt att få arbeta tillsammans med 

erfarna behandlare. Även familjeterapeuterna behöver fortbildas, dels i nya evidensbaserade 

metoder men också handledarutbildas beroende på hur uppdraget till gruppen kommer att 

formuleras av ledningen. Specialistgrupp för att möjliggöra metodarbete är den andra åtgärden. 

Kompetens finns i metod hos klinikens medarbetare men praktiseras inte till fullo. De metoder 

som används systematiskt inom kliniken, är de som har stöd av specialistgrupp. Rätt använd 

kompetens ses också som betydelsefullt. Dels utifrån att det bidrar till att behålla och utveckla 

spetskompetens, men det skapar också ökad respekt för ledningen hos medarbetarna och ger 

arbetstillfredsställelse om klinikens resurser används på ett effektivt sätt. 
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INLEDNING 

 

Enligt Sveriges kommun och landstingsförbunds (SKL) positionsrapport (2009) är det inte fler 

barn och ungdomar som får allvarliga psykiska sjukdomar nu jämfört med tidigare år, men 

däremot har man sett en ökning av den psykiska ohälsan. Samtidigt har man också sett att 

tillgängligheten till insatser på barn och ungdomspsykiatriska klinikerna (BUP) i landet inte är 

tillfredställande. För att komma tillrätta med ovanstående gjordes en överenskommelse mellan 

Regeringen och SKL om en förstärkt vårdgaranti med målet att öka tillgängligheten. Målet är att 

alla landsting från och med år 2012 ska kunna erbjuda tid för bedömning inom högst 30 dagar 

och därefter beslutad fördjupad utredning/behandling inom högst 30 dagar. Om BUP i 

Västerbottens läns landsting (VLL) ska klara detta uppdrag krävs en förstärkning av 

primärvårdens, fortsättningsvis första linjen, vårdinsatser för barn och unga med psykiska 

problem. En arbetsgrupp bestående av personer från olika yrkeskategorier från olika kommuner i 

länet, både från första linjen och från den specialiserade vården tillsattes därför av 

landstingsledningen. Uppdraget till gruppen var att komma med förslag på tydlig 

ansvarsfördelning mellan första linjen och specialistnivån för barn och unga med psykisk ohälsa. 

Målet var att tydliggöra vilken typ av problem som ska hanteras av första linjen, respektive av 

specialistnivån. I rapporten (Sjöqvist Andersson, 2011) kan man läsa att familjeterapi är en insats 

som ska erbjudas på specialistnivå och särskilt för sjukdomstillstånd som ångest, oro och 

depression. Övrig familjebehandling ska erbjudas både inom första linjen och på specialistnivå. 

För att säkerställa kompetens för detta uppdrag inom den specialiserade vården beslutade 

verksamhetschefen på BUP VLL att familjearbete skulle vara ett prioriterat område. Samtidigt 

fick klinikens psykoterapeuter med familjeterapiinriktning uppdraget att synliggöra behov av 

insatser för att förstärka familjeterapi samt annan familjebehandling.  

 

I denna uppsats har därför Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2010) varit vägledande. I 

riktlinjerna kan man läsa att patienter ska erbjudas kunskapsbaserad, ändamålsenlig och säker 

vård varför det är viktigt att psykologisk behandling bedrivs med samma kvalitet som annan 

medicinsk behandling. Psykologisk behandling inom hälso- och sjukvården ställer krav på 

kompetens hos behandlare motsvarande en grundläggande utbildning i psykoterapi för den teori 

och metod som arbetet avser. Om behandlaren saknar legitimation som psykoterapeut är adekvat 

handledning en förutsättning.  
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Vid behandling av komplexa tillstånd rekommenderas en legitimerad psykoterapeut. 

Socialstyrelsen utgår från sex kvalitetsområden för att säkerställa god psykologisk vård. 

Psykologisk behandling ska 1) vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig 2) uppfylla krav på 

tillräckligt kompetens hos behandlaren 3) ges med tydligt patientfokus och respekt för specifika 

behov 4) innebära att tillgänglig kompetens tas tillvara på bästa sätt 5) utformas så att vården blir 

jämlik och tillhandahålls på lika villkor för alla 6) erbjudas i rimlig tid så att behandlingsformen 

blir ett tydligt alternativ till annan medicinsk behandling. Socialstyrelsen skriver att familjeterapi 

ska särskiljas från övrig familjebehandling. Familjeterapi är en speciell form av psykoterapi 

vilket innebär att den ska bedrivas av personer utbildade för detta ändamål. Familjeterapi skiljer 

sig från övrig familjebehandling genom psykoterapeutens speciella utbildning, men också utifrån 

det speciella psykoterapeutiska kontrakt som utformas i behandlingen. Övrig familjebehandling, 

familjestöd och familjesamarbete bör enligt Socialstyrelsens rekommendationer erbjudas både 

inom psykiatrin, socialtjänsten och inom den privata sektorn (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Magnus Ringborg (2009) skriver om betydelsen av att definiera olika nivåer av familjearbete. 

Han definierar dessa enligt sex olika nivåer vilka är, kontakt, informationsutbyte, planering, 

psykopedagogik, förändrande familjesamtal och familjeterapi/familjepsykoterapi. Ringborg 

definierar familjeterapi som en serie familjesamtal vilka syftar till att förändra och lindra 

känslomässiga, sociala eller beteendemässiga problem. Samtalen ska ledas av en psykoterapeut 

med inriktning familj. Psykoterapin ska vägledas av vetenskapliga metoder och det krävs en 

ömsesidig definition att det är familjeterapi som bedrivs. Familjeterapi ska också bedrivas på 

mottagning eller institution som har uppdrag att utföra sådana arbetsuppgifter (Ringborg, 2009). 

Familjeterapi 

Teoretiskt grundar sig familjeterapin på systemteorin. I korthet innebär denna att helheten alltid 

mer än summan av delarna, i ett mänskligt system. Delarna i ett system hänger samman i ett 

ömsesidigt samspel, där alla delar påverkar de andra delarna. Sker någon förändring i en del av 

systemet så påverkas också de andra delarna. Systemteorin är en teori som både beskriver 

processer inom individen och mellan individer (Lundsbye 2000). Eresund och Wrangsjö (2008) 

betonar att ett grundläggande perspektiv då det gäller barns beteendeproblematik handlar om 

samspel. Inte bara om samspel i dyader, utan också om samspel i större sammanhang och ska 

man kunna hantera detta vidgade perspektiv måste man tänka systemiskt. 
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Philips och Holmqvist (2008) hänvisar till Sprenkle et al (1999) vilka menar att familjeterapins 

styrka är att terapeuten arbetar med att utvidga behandlingssystemet. Dels menar de att de 

interpersonella dimensionerna av problemet blir tydliga och man får både snabbare vetskap och 

djupare kunskap om familjesystemet, ju fler det är som deltar. Det blir också lättare att förstå 

strukturer som bidrar till att upprätthålla problem och förändringen får större betydelse, om den 

sker ihop med andra. Från Sexton et al (2004) beskrivs också slutsatsen att utfallet av terapin 

förbättras då terapeuten genom det utvidgade systemet kan hjälpa familjer att prata på ett mer 

konstruktivt sätt, vilket minskar på anklagandet i relationen (Phillips & Holmqvist, 2008). 

 

Borgengren och Von Campenhausens (2010) skriver att styrkan med det systemiska synsättet är 

att man fokuserar på att studera mönster och helheter i sina sammanhang, och inte på analys av 

enskilda komponenter. Man tänker att individen är en del av ett sammanhang där det förekommer 

samspel och det är samspelet som har avgörande betydelse, både för förståelsen av problemen 

och för behandling. De menar att familjeterapi är ett hantverk, som utvecklas i mötet mellan 

familj och terapeut. Målet för familjeterapi är, oavsett metod, att ge tillbaka till familjen dess rätta 

funktion att själva vara den viktigaste resursen för sina behov (Borgengren & Campenhausen, 

2010). Några familjeterapeutiska metoder beskrivs i korthet i bilaga 1.  

 

Tidigare studier 

En begränsad genomgång av studier där man hittat evidens för familjeterapi/parterapi görs nedan 

och jag har fokuserat på Borgengren & Campenhausen (2010), Carr (2009) och Phillips & 

Holmqvists (2008) forskningsöversikter. Jag har också beskrivit aktuell forskning gällande 

funktionell familjeterapi (FFT), nätverksarbete och anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) då 

dessa metoder särskilt framkommit i intervjuerna. Valet av författare gjordes dels utifrån att deras 

fokus var familjeterapiforskning. Men också för att sammanställningarna är gjorda på 2000 talet, 

då man kunnat konstatera klara positiva effekter av olika familjeterapimetoder inom en rad 

problem; barn med beteendestörningar, ungdomsasocialitet, missbruk, psykosomatiska problem 

hos barn och ungdom (svårinställd diabetes, anorexi, allergiska tillstånd), överviktiga barn, 

psykoser och par/äktenskapsproblem samt depression hos ungdomar och vuxna. Också i Sverige 

har en rad studier bedrivits, både randomiserade studier och kliniska uppföljningsstudier.  
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Carr (2009) har genomfört en omfattande meta-analys av studier avseende familjeterapi vid 

psykiska problem och svårigheter i relationer hos barn och vuxna. Han konstaterade att 

familjeterapi är en effektiv metod, antingen som enda behandling men även som en del i 

behandling och hänvisar till Shadish et al (1993). Vid uppförandeproblem hos barn (Serketich & 

Dumas 1996; Kazdin 1998), narkotika- och alkoholmissbruk hos ungdomar och vuxna (Edwards 

& Steinglass 1995, Waldron 1996, Stanton & Shadish 1997) och äktenskapliga problem 

(Jacobson & Addis, 1993; Dunn & Schwebel 1995; Baucom et al 1998) i Carr (2009). Vid 

barnastma (Lask & Matteus 1979; Gustafsson et al 1986), enures och nedsmutsning (Houts et al 

1994; Silver et al 1998), trots problem (Serketich & Dumas 1996) och en hel rad andra symptom 

och villkor för barn och deras familjer (Carr, 2000) i Carr (2009). Systemisk familj och parterapi 

har också visat sig vara effektiva vid behandling av ätstörningar, psykotiska sjukdomar och 

störningar av humör (Carr, 2009).  

 

Borgengren har tillsammans med Campenhausen (2010) sammanställt forskningsläget avseende 

effekter av familjeterapi. Sammanställningen gäller både internationell forskning och nordiska 

studier, vilket innebär att de till större delen hänvisar till samma studier som övriga författare. 

Deras slutsats är att det finns ett starkt forskningsstöd för familjeterapi. Dels kan man påvisa att 

familjeterapi innebär jämförelsevis korta och effektiva behandlingskontakter som håller över tid, 

men också att familjeterapi har färre avbrutna behandlingar än både individualterapi och 

gruppterapi. De anser att alla psykiatriska, psykologiska, medicinska, och sociala problem 

omfattas av en relationsaspekt, ju allvarligare problematik desto mer påverkas relationerna, vilket 

stödjer behov av familjeterapi. I artikeln hänvisas till studier av Sexton et al 2004; Sprenkle, 

Blow & Dickey, 1999; Sprenkle, 2003; Asen, 2002; Stratton, 2005; Pinsof & Wynne, 1995 och 

Carr 2000, i vilka det framkommit att det finns ett starkt forskningsstöd för familjeterapi vid 

problem i parrelationer, depression, missbruk, schizofreni, anorexi och beteendestörningar hos 

barn och tonåringar. De påpekar även att konflikter med föräldrar ökade risken för återfall i 

depression för tonåringar (enligt Henken et al 2007 som hänvisar till Brent 2002). Författarna 

kunde också konstatera att familjeterapi minskade konflikter i familjer mer än vad individuell 

kognitiv beteendeterapi gjorde. Flertalet forskare är överens om att familjefaktorer har stor 

betydelse för barns utveckling (Borgengren och Campenhausen, 2010). 
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Borgengren & Campenhausen (2010) skriver i sin sammanställning att man kunnat se tydliga 

samband mellan depression och hög grad av kritik, kontroll, auktoritär familjestil samt när det 

finns brister i anknytning (Asarnow et al, Brent et al, Sheeber et al, i Israel och Diamond 2009). 

Attachement based family therapy, anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) har utvecklats 

utifrån den kunskapen och Diamond et al (2010) har beskrivit utfallet av en randomiserad 

kontrollerad studie där 225 ungdomar randomiserades till ABFT eller förstärkt vanlig behandling 

(KBT, SSRI, krishjälp m.m.). Resultatet var minskade suicidtankar vid behandlingens avslutning 

för gruppen som fick ABFT med 87 % och kontrollgruppen 52 %. Vid uppföljning var det 70 % 

av de som fick ABFT respektive 35 % för kontrollgruppen som fick minskade suicidtankar. Man 

kunde också se att depressiva symptom följde samma mönster (Diamond et al, 2010).  

 

Då det gäller Funktionell familjeterapi (FFT) och Multisystemisk terapi (MST) hänvisar 

Borgengren & Campenhausen (2010) till Sexton et al (2004) som vid en forskningsgenomgång 

funnit att FFT och MST var de två mest effektiva formerna för behandling av bråkiga barn. En 

annan slutsats var att metoderna inte var mer kostsamma än traditionell behandling. De hänvisar 

även till Hansson et al (2004) som i sin studie från Lund och Kronobergs län kunnat visa på att 

FFT både är ett framgångsrikt preventionsprogram för ungdomar i riskzonen men också effektivt 

för att förhindra återfall. Även syskon till de bråkiga barnen förbättrades av behandlingen. De 

fann att den andel ungdomar som fick FFT behandling och återföll i brott var signifikant lägre 

jämfört med dem som fick annan behandling (Borgengren & Campenhausen 2010).  

 

Effektiviteten av nätverksterapi beskrivs av Borgengren & Campenhausen (2010) genom 

hänvisning till studier av Schoenfeld, Halvay, Martin, Hemley, Van der Velden och Ruhf från 

1985. Efter tre månaders uppföljning såg man en minskning i serviceutnyttjande på 76 % . Året 

därpå, 1986, gjorde samma forskare en ny studie där de jämförde hur mycket slutenvård som 

konsumerades före och efter nätverksterapi. Inläggningar minskade med 74 % för dem som fick 

nätverksterapi och med 19 % för kontrollgruppen. Antalet dagar i slutenvård sjönk med 76 % för 

dem som fick nätverksterapi men ökade med 112 % för kontrollgruppens patienter. Om kostnader 

för familjeterapi i övrigt skriver Borgengren & Campenhausen också utifrån Stratton (2005) som 

i sin studie kunnat påvisa att kostnaderna för familjeterapi inte är högre än för annan behandling, 

ibland är familjeterapi till och med påtagligt billigare.  

Som förklaring ges att insatserna ofta är korta och sträcker sig behandlingen över tid, visade det 
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sig att besöken var jämförelsevis färre. Stratton (2005) hänvisar i sin studie till Cotrell et al från 

(2002) som konstaterat att familjeterapi både innebär färre avbrutna behandlingar och accepteras 

lättare av patienter utifrån att stöd ges från anhöriga (Borgengren & Campenhausen 2010). 

 

Philips och Holmqvist (2008) skriver i sin sammanställning att flera studier har visat att 

manualtrogenhet hos terapeuter leder till generellt bättre behandlingsresultat. Dessutom har man 

kunnat visa att dålig manualtrogenhet kan ge sämre behandlingsresultat än ”behandling som 

vanligt”. Man har också kunnat visa att olika beteenden hos terapeuter och att vissa interventioner 

sammanhänger med bättre resultat (Alexander et al 2000 i Philips och Holmqvist 2008). 

 

Behandlingsmetoden Theraplay fick i USA december 2009 evidensbaserad status (3 av 5 poäng) 

utifrån att den visat sig ha ”lovande forskningsresultat”. Manualen beskrivs i Booth och Jernberg 

(2010). En satsning på metoden är gjord, länskliniken i VLL har idag tre certifierade terapeuter 

och forskning pågår. Samtidigt som en uppföljande pilotstudie är pågående, planeras för en 

kontrollerad forskningsstudie.  

 

Enligt beskrivna studier kan man dra slutsatsen att det finns ett starkt forskningsstöd för 

familjeterapi. Trots detta har barn och ungdomspsykiatrin under lång period haft andra 

prioriteringar där individinsatser, funktionshinder och medicinering har varit i fokus. Detta har 

hos medarbetare inneburit tvivel på vart det familjeterapeutiska arbetet ska erbjudas, till och med 

om det ska erbjudas inom den specialiserade vården. Frågan har ställts om familjebehandling hör 

till första linjens arbete. I dag har verksamhetschefen inom VLL beslutat att familjeterapi och 

familjebehandling är ett prioriterat område för kliniken. Hur personalen förhåller sig till detta 

ställningstagande då det innebär förändring och hur de tänker kring kompetens för detta uppdrag, 

är därför frågor som väckte mitt intresse.  

 

Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att via medarbetares synpunkter bidra med kunskap om hur 

kliniken ska gå tillväga för att uppfylla det specialiserade uppdraget att erbjuda familjeterapi vid 

komplexa sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar.  

Delsyftet blir att synliggöra hur vi ska använda den kompetens som finns på kliniken, men också 

att tydliggöra vad som behöver förstärkas och hur man kan gå tillväga för att åstadkomma detta.   
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Frågeställningar 

Studien undersöker medarbetares syn utifrån följande frågeställningar 

*Varför ska man arbeta med familjeterapi/familjebehandling inom barn och ungdomspsykiatrin? 

*Vilken kompetens finns hos respondenterna gällande familjeterapi/familjebehandling? 

*Finns det någon skillnad på familjebehandling och familjeterapi? Vilken? 

*Hur ska vi använda den kompetens som finns för att nyttja den på bästa sätt? 

*Vilken skillnad är det på klinikens arbetsuppgifter jämfört med första linjens? 

*Hur kan man göra för att all personal ska få visshet i och känna sig delaktiga i ny prioritering?  

 

METOD 

Val av metod 

Jag valde att göra en empirisk studie med kvalitativa data som samlades via semistrukturerade 

intervjuer. Val av metod passade mitt syfte då semistrukturerade intervjuer gör det möjligt att 

under datainsamling fokusera på och utveckla de frågeställningar som var intressanta, vilket 

innebar tillgång till en mer fördjupad intervju (Andersson, 1995). Samtidigt ger denna form av 

intervju respondenterna en större möjlighet och frihet att redogöra för sina respektive 

erfarenheter, tankar och åsikter än vad exempelvis en enkät skulle gett utrymme till (Kvale, 

1997). En semistrukturerad intervju är en metod som kan definieras som ett samtal med till viss 

del strukturerade ämnen och frågor (Granskär, 2010). Intervjuerna hade fyra teman med flera 

frågeställningar och avslutades med en öppen fråga där de intervjuade fick möjlighet att ta upp 

sådant som inte framkommit under intervjun, se bilaga 2. Jag har fortsättningsvis valt att använda 

ordet respondenter för att beskriva intervjupersonerna. 

 

Urval av intervjupersoner 

Urvalet av respondenter var strategiskt utifrån riktlinjer i Granskär (2010). Om urval av 

respondenter är avgörande för forskningsproblemet som studeras är ett strategiskt urval lämpligt.  

För att få svar på mina frågeställningar valde jag att intervjua 12 personer. 

 

Intervjupersonerna bestod av alla klinikens familjeterapeuter (6st), tre med grundläggande 

psykoterapiutbildning, samt tre personer utan vidareutbildning i familjebehandling för att få en 

spridning i kompetens samt synliggöra behov hos alla grupper. Mitt val att intervjua fler i 

gruppen med mer utbildning, som även var densamma som de som arbetat länge på kliniken, 



8 
 

gjordes utifrån min bedömning att de hade både bättre möjlighet att komma med förslag på 

åtgärder, samt bättre förutsättningar att se helheten.  

 

En annan prioritering var att få respondenter från hela länskliniken men också från alla enheter, 

både öppenvård (3 st) och slutenvårdsavdelningen. Valet av respondenter gjordes på olika sätt. 

Dels bad jag avdelningscheferna på två enheter, samt en kollega ur arbetsgruppen 

(familjeterapeuter) på en enhet, att hjälpa mig med respondenter. Vid min egen enhet gjorde jag 

själv valet. För att underlätta valet av respondenter beskrevs syfte med uppsatsen samt vilken 

kompetens jag önskade att respondenterna hade. Detta kunde erbjudas på alla enheter förutom på 

slutenvårdsavdelningen, där familjeterapeut saknades. Där valde jag att intervjua en person med 

grundläggande psykoterapikompetens och en relativt nyanställd utan psykoterapeutisk 

familjeinriktad vidareutbildning. 

  

Då det gäller kön är män kraftigt underrepresenterade på länskliniken, förutom på vår 

slutenvårdsavdelning. Det har inneburit att av mina tolv informanter är tio kvinnor och två män. 

Granskär (2010) skriver att denna iakttagelse i sig, att urvalet speglar könsfördelningen inom 

hälso- och sjukvården i stort, kan vara en intressant iakttagelse. 

 

Datainsamling 

Intervjuerna gjordes under hösten 2011 på aktuell arbetsplats, förutom två som gjordes via 

telefon då vi inte hittade någon annan lösning. Innan bandinspelningarna startades beskrevs syftet 

med intervjun samt möjligheten att redigera intervjumaterialet genom att utskrifter av intervjun 

skulle skickas till respondenterna, se bilaga 3. Detta gjordes för att skapa en större frihet att prata 

öppet under intervjuerna, vilket ökade min möjlighet att få tag i viktig information. Intervjuerna 

som var mellan 45 och 90 minuter långa bandades och skrevs ut ordagrant. Nästa steg var att 

sammanfatta en del längre utläggningar, en del text tolkades och text flyttades ihop under mer 

sammanfattande rubriker.  

För att undvika missförstånd skickades således en kopia på det utskrivna materialet till 

respondenterna och de hade en vecka på sig att skicka tillbaka materialet med redigeringar. 

Tidsbegränsningen berodde dels på att jag var angelägen om att få påbörja analysarbetet, men 

också för att jag tänkte att det skulle sätta press på respondenterna att ta itu med uppgiften. 

Rättningar som gjordes handlade framförallt om språkliga rättningar, utifrån att det var talspråk i 
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utskrifterna. En del markerade avsnitt där de inte ville bli citerade, vilket jag tagit hänsyn till. I 

resultatredovisningen har jag trots det huvudsakligen presenterat resultaten som grupp, för att 

undvika att någon ska känna sig utpekad. 

Bearbetning och analys av data 

Till denna studie valdes en induktiv tematisk analysmetod med explorativ ansats (Hayes 2000, 

referat i Langemyr, 2005). Enligt Langemyr (2005) innebär tematiska analyser att man 

strukturerar data utifrån teman. Dessa teman kan vara bestämda i förväg (deduktiv eller teoristyrd 

tematisk analys) eller utarbetas utifrån det insamlade materialet (induktiv eller empiristyrd 

tematisk analys). I praktiken är det vanligt och ofta lämpligt att kombinera förutbestämda teman 

med empiristyrda i samma undersökning (Langemyr, 2005). Svaren har analyserats fråga för 

fråga. Analysen har genomförts genom att skriva ut alla svar, skriva egna reflektioner i 

marginalen, klippa isär och läsa alla svaren upprepade gånger med reflektioner för att hitta teman. 

När olika temata framträtt har jag markerat dessa för att se vilka teman som kan urskiljas i den 

formuleringen som står nedskrivet. Därefter har temata finslipats och definierats i möjligaste mån 

så att de inte överlappar varandra. Vid redovisningen av citaten har respondentens text i vissa fall 

förkortats, för att texten ska bli lättare att förstå. Alla citat är inte medtagna i redovisningen, utan 

jag har valt ut de jag tycker bäst beskriver det aktuella temat. 

Etiska överväganden 

Studien gjordes som en del av BUP klinikens utvecklingsarbete. Respondenterna har informerats 

om hur resultatet ska redovisas. Ett etiskt dilemma som påpekades var att mina intervjupersoner 

inte kunde garanteras anonymitet. Dels utifrån att det var ett strategiskt urval där respondenternas 

kompetens samt representation från alla enheter på kliniken avgjorde urval, men också att urvalet 

gjordes av olika personer. Vid mindre enheter kan åsikter vara kända, vilket också påtalades som 

risk vid intervjuerna. Inspelningarna raderades och de utskrivna intervjuerna avkodades, efter att 

jag fått dem godkända av respondenterna. Det avkodade utskrifterna av intervjuerna kommer att 

raderas efter det att uppsatsen har godkänts. 
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RESULTAT 

Intervjuerna har lämnat utrymme till respondenterna att ta upp det som varit viktigt för dem vilket 

innebär att man inte kan göra tolkningen att de som inte uttryckt en åsikt inte delar denna, eller 

tolka det som om åsikten delas. I tabell 1 ges en översikt av de teman som framkommit vid 

analyserna. I texten nedan beskrivs mer ingående varje tema var för sig. 

 

Tabell 1. Tio teman utifrån intervjusvaren 

Tema      Innehåll                                                                                                      sid 

1 Utbildning och kompetens    10 

2 Familjebehandling som bas 11 

3 Skillnad mellan familjeterapi och familjebehandling 12 

4 Metod/metodtrogenhet 12 

5 Skillnad mot första linjen 15 

6 Rätt använd kompetens 16 

7 Basutbildning för alla 17 

8 Handledning 18 

9 Länsövergripande specialistgrupp 18 

10 Vikten av att hålla ihop systemet 19 

 

Tema 1. Utbildning och kompetens  

Av de intervjuade var det sju socionomer, en är skötare, en är psykolog och tre är sjuksköterskor. 

Sex av dessa är legitimerade familjeterapeuter, en har handledarutbildning, tre har den 

grundläggande psykoterapiutbildningen, varav två den breda och en i KBT. Av de återstående tre 

är två rätt nyligen anställda och den tredje har arbetat på kliniken i fem år. I den interna 

familjeterapiutbildningen, har tio personer av tolv utbildats. Flera av intervjupersonerna har 

metodutbildats och tre stycken är nu certifierade Theraplayterapeuter. Metodutbildningar som 

nämns särskilt är Funktionell familjeterapi där tre respondenter har utbildats och Nätverksterapi 

där två respondenter är utbildade. 

 

Tema 2. Familjebehandling som bas  

Alla respondenter var överens om att prioriteringen av familjebehandling är bra. Det 

välkomnades också att verksamhetschefen gör detta tydligt. De flesta, förutom de nyanställda, 
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uttryckte också att familjebehandling varit ett eftersatt område i klinikens verksamhet. En person 

menade att den tidigare starkare familjeterapeutiska traditionen på kliniken också innebar ett 

tydligt sätt att jobba på, som gjorde det lätt att komma som ny personal.  

 

“Det är väldigt få psykiatriska åkommor där man kan behandla en individ och så blir allting bra, 

för symptomen kommer att märkas i relationen… Man kunde ta rygg på erfarna medarbetare 

som kunde jobba familjeterapeutiskt. Familjeterapi var inbyggt i kulturen och lätt att ta del av.” 

 

“Att ledningen säger att familjebehandling ska prioriteras innebär en styrning som är bra då 

man botar psykiatriska sjukdomar fortare med familjebehandling, om jag jämför med 

individualbehandling. Så är det för de flesta symptom barn har.” 

 

Respondenterna tyckte att familjebehandling både är nödvändig och självklar då barn finns i en 

kontext, som till största delen handlar om familjen. Elva respondenter hade åsikten att behandling 

både blir effektivare och mer bestående, när man arbetar med hela systemet. De anser att barn 

behöver vuxna som både tar ansvar och kan ge stöd, för att verksam behandling ska möjliggöras. 

Fyra respondenter påpekade att forskning idag visar starkt stöd för familjeterapeutiska insatser. 

Ett tydligare forskningsstöd tror tre respondenter varit det som legat till grund för både 

prioritering, samt förändring i styrdokument. En respondent påtalade att forskning visat både på 

snabbare tillfrisknande och bättre hållbarhet i behandling, om familjen är involverade. Alla ansåg 

att psykisk ohälsa påverkar hela familjer och att vi därför måste vi erbjuda dem behandling. På 

frågan om det finns tillfällen när familjeterapi inte ska erbjudas, ansåg två respondenter att  

 

“egentligen kan man göra familjeterapi av vad som helst”. 

 

Övriga tänker att man ska undvika eller vara försiktig med att erbjuda familjeterapi när barn far 

illa och man inte kan skydda barnet i samtalet, det inte fungerar med boende, vid vårdnadstvister, 

eller vid övergreppsärenden. 

 

Tema 3. Skillnad mellan familjeterapi och familjebehandling 
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 “Man måste skilja på familjearbete och familjeterapi, det är inte familjeterapi bara för att man 

sitter med en familj i rummet.”  

 

Alla respondenter tyckte att det är skillnad mellan familjeterapi och familjebehandling. Både en 

formell skillnad och en faktisk skillnad i behandlingsrummet, beskrevs av tio respondenter. Den 

formella skillnaden handlar om utbildning. I det faktiska arbetet tillsammans med 

familjeterapeuter beskrevs en skillnad i ökad medvetenhet om vad man gör, att kunna analysera 

situationen, förmåga att jobba relationellt och med flera personer i rummet samtidigt. Fem 

familjeterapeuter beskrev en skillnad i mod att sätta igång processer och mer kraftfulla 

interventioner. Familjeterapi menade de legitimerade innebär att ha en överenskommelse med 

familjen, som innehåller hur vi ska jobba tillsammans. Tre personer sa sig inte kunna beskriva 

vilken skillnaden är. Ett behov av att definiera familjeterapi, beskrevs av elva respondenter. 

Fördelar med att definiera skillnaden blir både en tydlighet inåt organisationen vad som erbjuds, 

vilket i sin tur innebär en tydlighet utåt till familjerna. Det kan också innebära en uppvärdering av 

familjeterapeutiska insatser. Familjeterapeuterna behöver bli mer synliga i vad de erbjuder tyckte 

tio respondenter och behandlingskonferenser föreslogs som ett bra forum att lyfta 

relationsperspektivet. Nio respondenter var överens om att det finns behov av att erbjuda både 

familjebehandling och familjeterapeutiska insatser på kliniken.  

 

”Det är en stor skillnad om jag jobbar med någon som kan familjeterapi och jobbar med 

familjeterapi eller om jag jobbar med någon som jobbar med vanlig familjebehandling, där man 

arbetar med att lösa vardagen, funderar och reflekterar över situationen mer allmänt.” 

 

Tema 4.  Metod/metodtrogenhet 

 

”Eklektiker var ett skällsord förut men jag tänker att det är en styrka.” 

 

Alla respondenter ansåg att metod är underordnad allians. Familjeterapeuterna beskrev att deras 

utbildning innebär att ha kunskap om en mångfald metoder och de väljer metod utifrån vad som 

fungerar, för den aktuella familjen.  

Något som gällde för alla respondenter var att man tyckte att man ska anpassa metod efter 

familjens behov. 
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“En del är väldigt trogna den metod de brinner för och en del lite mindre och vad ska jag säga. 

en del gånger kan jag tänka att metoden blir viktigare än behovet för familjen… Vi måste göra en 

bedömning utifrån beprövad erfarenhet och evidens vad som passar utifrån vad problemet är och 

det är nog väldigt olika från person till person.” 

 

De som arbetar med Theraplay behandling, tre respondenter, är metodtrogna. De avsätter tid att 

jobba med metoden, arbetar tillsammans med andra med samma utbildning, har gemensam 

handledning samt är ett länsövergripande team. De uttryckte också att det finns ett tydligt mandat 

att jobba med metoden från ledningen. Alla tre menade att dessa förutsättningar är nödvändiga 

för att hålla kvar behandlingsmetod och att fortsätta utveckla den.  

 

“Metodtrogenhet är bra för att man ska kunna forska, det forskas alldeles för lite och då behöver 

man manualbaserade behandlingar… det som är viktigaste i behandling är kontakten, men alla 

manualbaserade metoder prioriterar ju kontakt och allians.” 

 

De tre som har utbildning i FFT beskrev att de ofta använder sig av det tankesättet i behandling, 

både då de jobbar med ungdomar med utagerande problematik och i annat behandlingsarbete. 

FFT används inte i sin manualbaserade form, mer än av en respondent. Alla tre tycker att FFT är 

en bra metod med tydlig pedagogik. Två respondenter upplevde det svårt att upprätthålla 

metoden i sin manualbaserade form, på egen hand. 

 

Nätverksarbete har funnits på kliniken, men är nedlagt sedan en av två som arbetade med detta 

slutat. Fyra respondenterna uttryckte att behandlingsmetoder inte kan hänga på enskilda personer.  

För att hålla kvar behandlingsmetod krävs att minst fyra behandlare ansvarar för att upprätthålla 

arbetet, menade en respondent. Nätverksarbete beskrivs som en ytterlighet av systemiskt arbete 

och saknas framförallt av avdelningspersonalen som intervjuas, men även i öppenvården.  

 

Vinsten med nätverksarbete är att få ihop systemet, både familjesystemet och det mer vidgade 

systemet. Målet är att få fatt i viktiga personer som kan vara resurs för barnet, “personer som är 

kvar i barnets liv över tid” och behandlare behöver då inte göra insatser som nätverket står för.  

De tre respondenterna som uppmärksammade nätverksarbetet menade att det innebär kortare 
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behandlingstid, krävs mindre insatser samtidigt som familjen skonas från en massa kontakter. 

Nätverksarbete är både kostnadseffektivt och en bra insats för att tydliggöra skillnad mellan 

första linjen och specialistnivåinsatser, uttryckte en respondent.  

 

“Jag saknar nätverksjobbet, för det gör att vi förlänger vårdtiden när det arbetet inte görs. Helt i 

onödan. Vi skulle kunna snabbare få ut folk från avdelningen om man skulle jobba med nätverket. 

Att jobba med att stärka föräldrar, jobba med familj i ett utvidgat perspektiv och få närhet så att 

föräldrar vågar ta hem sina barn. Jag tycker snarare att vi förlänger vårdtiden nu, det är en stor 

skillnad mot tidigare, framförallt på de som är på gränsen utagerande/självmordsnära… Vi 

hamnar som i baksätet och får allting i knät, istället för att vi har någon som jobbar med det.” 

 

Familjeterapeuterna önskade utbildning i nya evidensbaserade behandlingsmetoder och att 

handledarutbildas. Fem av dessa betonade vikten av att få tillgång till fler verktyg, att hålla sig 

uppdaterade och kunna erbjuda aktuell och evidensbaserad vård som kan konkurrera med 

medicinbehandling. Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) är en sådan metod som visat sig 

ha bra forskningsstöd. Specialistgrupp för familjeterapi skulle också vara en fortbildning i sig, 

tyckte familjeterapeuterna.  

 

“Vi måste vara med och bevaka vad som händer, få lära oss nya metoder tillsammans för att 

kunna implementera dessa på kliniken för att kunna erbjuda lika bra vård hos oss…” 

 

Tre respondenter arbetar i den länsövergripande specialistgruppen för patientgruppen med 

ätstörning. Gruppen har arbetat fram ett vårdprogram  för att tydliggöra arbetet för behandlare, 

vårdgrannar och för familjer. Vårdprogrammet innebär en gemensam plattform vilken möjliggör 

likvärdig vård över länet. En respondent föreslog vårdprogram även för andra patientgrupper och 

behandlingar. Förutsättningar för denna specialistgrupp beskrevs vara desamma för de som 

arbetar med Theraplay.  

 

“ett vårdprogram skulle kunna vara en hjälp att vara tydliga mot familjer även i annan 

behandling. Också för oss själva för att vi ska vara trygga när vi går in i behandling” 

 

Alla respondenter uttryckte att det även finns behov av individuell behandling, men att den då 
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behöver kombineras med familjebehandling för att ge god effekt, särskilt nämns dialektisk 

beteendeterapi (DBT) som exempel. Även familjebehandling i lägenhet beskrevs som värdefull 

av tre respondenter, framförallt för de familjer som behöver resa långt.  

 

“DBT som exempel där man provar, men då gjorde gruppen här i huset familjearbete för det 

fungerade ju inte annars, så de lade till familjearbete i metoden och det blev jättebra. Och de får 

bra resultat“. 

Tema 5. Skillnad mot första linjen  

Vad första linjen ska erbjuda tänkte respondenterna olika om. En spridning från att en person inte 

tror att det kommer att bli någon skillnad alls, till att en person uttryckte att första linjen kommer 

att ta en stor del av den behandling som ligger hos BUP-kliniken idag. I inlandet beskrevs 

tveksamheter kring när första linjen kan komma igång. Alla respondenter uttryckte en oro för 

kompetensbrist gällande psykiatri inom första linjen. Även en oro för att det kommer bli mer 

medicinfokus beskrevs. Tre respondenter tror inte att det kommer att vara möjligt att erbjuda 

någon familjebehandling inom första linjen, utan att den kommer att erbjudas på BUP. Fyra 

personer menade att skillnaden kommer att vara att BUP erbjuder terapier. Åtta respondenter tror 

att svårare ärenden samt funktionsnedsättningar kommer att finnas kvar inom den specialiserade 

vården och första linjen kommer att ta enklare ärenden. 

 

“Man har ju också uttryckt att det ska vara lättare, alltså depressioner och ångesthantering och 

så där. Men jag tänker ändå att om de ska kunna vara effektiva så behöver dom kunna jobba med 

barn och föräldrar i rummet, även inom första linjen. Då kan de nog göra bra arbete med små 

medel, om de kan använda hela systemet… Vem som ska ge det och det är ju rimligt att man tar 

folk från BUP för att erbjuda det. Där kan man ju tänka att familjeterapeuterna på kliniken skulle 

behöva handledarutbildning för att kunna handleda första linjen och egen personal i 

familjebehandling. Det tycker jag också verkar vara en rimlig satsning …” 

 

Det skulle vara önskvärt om korttidsbehandling kunde erbjudas hos första linjen tyckte en 

respondent. Utbildningsinsatser och handledning tyckte elva av respondenterna att BUP till en 

början ska erbjuda första linjen, av de personer som har mest kompetens och erfarenhet. 

 

Tema 6. Rätt använd kompetens  
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“Ibland är det genomtänkt och ibland blir det som det blir, det blir absolut bättre när det är 

genomtänkt” 

 

Det var blandade uppfattningar om hur respondenterna tyckte kring om rätt använd kompetens 

praktiseras. Alla respondenter tyckte att kompetens och utbildning ska styra arbetsuppgifter. Tre 

respondenter upplevde att deras kompetens tas tillvara medan fem respondenter inte gjorde det.  

 

“Alla kompetenser har gjort mycket av samma sak. Det blir inte bra. Det är klart vi ska göra det 

vi är bra på och det vi utbildar oss i...…ett arbetsmiljöproblem att inte få arbeta med det man är 

utbildad till, en ständig frustration…” 

 

Nio respondenter efterlyste både tydlighet i sitt uppdrag och mandat att jobba med det man är 

utbildad till. De tyckte att det är organisationens uppgift att se till att kompetens används rätt och 

att skapa förutsättningar för att arbetet utvecklas. Vinsten skulle bli en tydlighet för personal 

vilket också innebär en tydlighet utåt mot familjerna, samarbetspartners och första linjen. Nio 

respondenter upplevde en positiv skillnad idag, jämfört med tidigare. En känsla av att vara på väg 

mot något nytt, som innebär rätt använd kompetens beskrevs. Ett förtroende för och tillit till ny 

ledning lyftes av sex respondenter. Det finns också en samsyn, alla utom två respondenter 

uttryckte att man ska använda personer med mer erfarenhet och utbildning som handledare, för 

utbildningsinsatser, konsultationer samt mentorskap. Tio ansåg att det finns svårigheter att kunna 

praktisera rätt använd kompetens, med den organisation vi har idag. Dels beskrevs svårigheter att 

få ihop sina arbetsuppgifter, men också en otillfredsställelse i att inte göra bra arbete.  

 

“vara mer noga med att styra för att undvika att -jag vill göra det här och att lusten ska få styra, 

för det är ju faktiskt ett arbete. Kompetensen måste få styra, efterfrågan och kompetens.”  

 

Tio respondenter beskrev ett tidigare system som ett mer funktionellt, även om dessa i sin tur 

skiljde sig åt. Alla respondenter upplevde den kö vi har till kliniken idag, som ett problem.  

 

“det är ju något att fundera på hur vi ska göra, men efter de resurser vi har och det vi står i är 

det kanske det bästa vi kan göra just nu. Vi behöver mer resurser för att kunna ro det här fullt ut”  
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Tio respondenter ansåg att det är viktigt med erfarenhet och kompetens för att kunna göra bra 

bedömningar. Fyra respondenter tyckte att bedömningar ska göras i teamen på 

behandlingskonferenser, där det finns tillgång till bred kompetens.  

 

“Där blir teamen viktiga. Har alla team legitimerade familjeterapeuter? Det är något att tänka 

på att de ögonen finns i alla team. Får man dra nya ärenden samma vecka som man träffar 

familjerna i teamen kan man göra en bedömning då.”  

Tema 7. Basutbildning för alla  

“Utbildning gör ju att vi får upp ögonen för någonting men här gäller det ju att få tillbaka 

ögonen på något sätt.” 

 

För att förstärka familjeperspektivet på kliniken behövs en regelbundet återkommande 

basutbildning i familj, tyckte alla respondenterna. En gemensam utbildning för alla ger samsyn 

och en tydlig gemensam grund, vilket saknas. Tio respondenter menade att kompetens för en 

sådan utbildning finns på kliniken. Två respondenter tyckte att man kan kombinera interna 

föreläsare med externa. De legitimerade är beredda på att ta ansvar, men önskar då ett tydligt 

mandat. En person tyckte också att nyanställda ska erbjudas en mentor med familjekompetens, på 

kliniken. En tidigare uttalad målsättning att all behandlingspersonal ska ha grundläggande 

utbildning i psykoterapi betonades som viktigt, av fem respondenter. Den breda steg ett 

utbildningen förordas, då den innehåller en systemteoridel.  

 

“Med en gemensam grundsyn kan det genomsyra vårt sätt att möta barn och familjer och också 

ett mer likartat sätt att möta och tänka om familjerna vi träffar. Grundutbildning skapar samsyn 

hos personalen.” 

 

Tema 8. Handledning  

“Familjeterapi, familjearbete och handledning hör ihop som hand i handske“.  

 

Tio respondenter lyfte vikten av handledning för att göra ett bra arbete. Handledning är enligt nio 

respondenter viktigt för utveckling av både individ, metod och grupp. Därför föreslogs dels 
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familjeterapihandledning för alla på kliniken, men också handledning för specialistgrupper och 

metodgrupper. En respondent tyckte också att det skulle vara värdefullt att få enskild 

handledning. 

 

“Det är bra att det nu är tydligt uttalat att det är obligatoriskt att gå på handledningen i familj.” 

 

Tema 9. Länsövergripande specialistgrupp  

Alla familjeterapeuter, men också de som finns i klinikens specialistgrupper, uttryckte ett behov 

av att tillhöra en grupp där fokus är på specialiteten. Vinster som beskrevs är gemensamt ansvar, 

kunskapsutbyte, samordningseffekter, att hålla kvar och utveckla metodarbetet, vårdprogram, 

implementeringsmöjligheter av nya metoder, likvärdig vård över länet, kvalitetssäkring samt en 

gemensam plattform. Mandat att jobba med, tid för och möjlighet att använda sin kompetens, 

lyftes som viktiga förutsättningar av nio respondenter.  

 

“Jobba med varandra är jätteviktigt, ger trygghet och det blir lättare och roligare att arbeta 

vilket innebär att det blir bättre för de familjer vi möter och det är bra.” 

 

För familjeterapi föreslogs en länsövergripande specialistgrupp, av elva respondenter. Fördelarna 

är dels de som är beskrivna ovan för övriga specialistgrupper, men också som ett led i att 

förstärka familjearbetet på kliniken. Denna specialistgrupp föreslogs av tio respondenter dels få 

uppdrag att ansvara för att utbilda och handleda övrig personal, men också arbeta med riktade 

ärenden genom intern remittering.  

 

“För att ta vara på den familjeterapeutiska kompetens som finns på kliniken rätt, tänker jag att vi 

behöver ha en länsövergripande specialistgrupp på samma sätt som vi gör med ät…” 

 

Tema 10. Vikten av att hålla ihop systemet  

 

“Det här är ingen viloplats ifrån föräldrar. Det är snarare tvärt om att man sätts i en annan 

miljö och man har möjlighet att mötas på ett helt annat sätt.” 

 

På avdelningen märker man att det blivit mer individinriktat i öppenvården. Ett behov av att få till 
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mer möten mellan avdelning och öppenvård uppmärksammades av både avdelningspersonal och 

behandlare i öppenvården. En respondent tyckte att vi behöver flytta ihop verksamheterna igen. 

Det ska inte gå att välja bort föräldrar tyckte sex respondenter. Det finns ett värde i att hålla ihop 

systemet och ha hela familjen tillsammans i rummet, då det ger behandlare möjlighet att se och 

analysera det relationella, uttryckte familjeterapeuterna. 

 

“Det finns ju de på kliniken som känner sig obekväma med att vara med en hel familj. Eller med 

barn och föräldrar och så delar man upp sig väldigt snabbt.” 

 

Orsaken till uppdelning av familjer kan vara olika, åtta respondenter tror att det kan handla om 

styrning från tidigare ledning, att ha individperspektiv. Fem av respondenterna tror att det handlar 

om brist på kunskap i systemteori. Tre andra tror att det kan bero på en brist på erfarenhet och att 

det är svårare att hantera flera personer i rummet samtidigt. Som familjeterapeut kan man både 

hantera och förstår vinsten med att hålla ihop systemet, beskrev familjeterapeuterna. 

 

“... man tror att barnet ska prata med mej som terapeut, att de inte kan prata med föräldrarna. 

Jag tycker istället att det är vårat arbete som terapeuter att skapa ett sådant samtalsklimat i 

rummet att man kan prata tillsammans. Det är klart att man kan dela upp sig ibland, att det kan 

behövas, men inte som regel att det är det man gör. Jag skulle hellre vilja att det är undantag, att 

det bara händer ibland.” 

 

Alla behöver ha en grund i systemiskt arbete och kompetens att jobba med hela familjer för att 

kunna erbjuda ett bra möte, tyckte alla respondenter. De tyckte även att individuell behandling, 

behöver kompletteras med familjebehandling. Två respondenter lyfte också att det är viktigt att 

ha med hela systemet, även när man arbetar på gruppnivå. 
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DISKUSSION 

Mitt syfte var att undersöka behandlares syn på familjeterapeutiska insatser och 

familjebehandling utifrån förändrad prioritering inom barnpsykiatrin, för att till ledningen kunna 

presentera ett underlag kring behov av åtgärder. Nedan diskuteras centrala fynd utifrån studier 

och under frågeställningar som till viss del har en har en annan formulering utifrån mina fynd. 

 

Varför ska man arbeta med familjebehandling/familjeterapi? Det visade sig att alla 

respondenter tyckte att det är viktigt att behandla hela familjer då barn är en del av detta 

sammanhang och inte själva kan bära ansvar för förändring. Man ansåg att familjebehandling ska 

vara basen i klinikens verksamhet och ny prioritering välkomnades. Läser man Carrs (2009) 

sammanställning visar den att aktuell forskning stödjer familjebehandling både som enda insats 

och som del av insats. Eresund och Wrangsjö (2008) menar att det till och med är nödvändigt att 

se hela systemet då samspel är grundläggande när det gäller barns beteendeproblematik. 

Behandling blir både effektivare och mer bestående om man arbetar med hela familjer tyckte de 

flesta respondenter. Philips och Holmqvist (2008) skriver att utfall av terapi förbättras när hela 

familjen medverkar i behandling och att förändring får större betydelse om den sker ihop med 

andra. En annan vinst enligt deras sammanställning är att det blir lättare att förstå strukturer som 

upprätthåller problem. Familjeterapeuterna beskrev också vinsten av att hålla ihop systemet då 

det ger behandlare möjlighet att se och analysera det relationella. De upplever att utbildningen 

gett dem verktyg att hantera och använda sig av de processer som interventioner sätter igång hos 

familjerna. Lundsbye (2000) beskriver varför systemteorin blir så användbar. Alla delar i ett 

system hänger samman i ett ömsesidigt samspel, där alla delar påverkar de andra delarna. För att 

stärka förändring behöver den således ske i samklang vilket respondenterna betonade. Behandlas 

hela familjer blir de interpersonella dimensionerna av problemet tydligare och man får både 

snabbare och djupare kunskap om familjesystemet menar Lundsbye (2000) vilket också 

möjliggör att fokusera på rätt saker, vilket beskrevs som viktigt av både avdelningspersonal och 

familjeterapeuter.  

 

Är det skillnad mellan familjeterapi och familjebehandling? Alla tyckte att det är skillnad på 

familjebehandling och familjeterapi, även om alla inte kan beskriva vilken skillnaden är. Dels 

beskrevs en formell skillnad i utbildning, men majoriteten upplevde också en faktisk skillnad i 

behandlingsrummet när man arbetar tillsammans med en utbildad familjeterapeut.  
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Skillnader som beskrevs är ökad medvetenhet, förmåga att analysera och arbeta relationellt, i 

mod att sätta igång processer, mer kraftfulla interventioner samt att det finns ett avtal med 

familjen att man bedriver familjeterapi. Både Socialstyrelsen (2010) och Ringborg (2009) 

beskriver en skillnad och tycker det är viktigt särskilja familjeterapi från övrig familjebehandling. 

Dels är det en skillnad i utbildning som ger färdigheter som familjeterapeut, men också i att ha ett 

kontrakt som formuleras tillsammans med familjen. Både Socialstyrelsen (2010), Ringborg 

(2009) och de intervjuade är samstämmiga i att familjebehandling bör kunna erbjudas både inom 

första linjens verksamheter och på kliniker, men då det gäller erbjudande av terapier ska de 

erbjudas inom den specialiserade vården. Då alla inte kan beskriva skillnad finns behov av 

tydliggörande, vilket Ringborg (2009) ger förslag på. Fördelar är tydlighet inåt i organisationen, 

som i sin tur innebär en tydlighet utåt mot familj och vårdgrannar. Familjeterapeuterna tror också 

att det skulle innebära en uppvärdering av familjeterapin.  

 

Vad säger forskning och hur är det med kostnader? Idag finns ett starkt forskningsstöd för 

familjeterapi vilket är både Carrs (2009), Philips & Holmqvists (2008) och Borgengren & 

Campenhausens (2010) slutsatser. I deras sammanställningar beskrivs familjeterapi innebära 

jämförelsevis korta och effektiva behandlingskontakter som håller över tid, men har också färre 

avbrutna behandlingar än både individuell behandling och gruppterapi. De menar att det därför 

kan bli billigare att erbjuda familjterapeutiska insatser. Borgengren & Campenhausen (2010)  

tycker att det är självklart att all psykiatrisk problematik påverkar de som finns i nära relation till 

den sjuke och att det innebär ett behov av familjeterapi. Hos respondenterna framkom också ett 

stort stöd för familjeterapi och familjebehandling, då behandlingen både blir mer effektiv och 

bestående. De framhöll också att de såg insatser nödvändiga då barn inte själva kan ta ansvar för 

förändring, utan är beroende av sin omgivning.  

 

Respondenternas kompetens och frågan om metodtrogenhet? När det gäller kompetens hos 

respondenterna finns både grundläggande utbildningar och ett flertal metodutbildningar. 

Metodtrogenhet beskrevs av de som arbetar med Theraplay och ätstörning. För gruppen med 

ätstörningsproblematik har också ett vårdprogram för länet sammanställts av specialistgruppen. 

Till viss del gäller också metodtrogenhet de som arbetar med FFT.  

 

För att upprätthålla metoder i sin manualbaserade form krävs ett tydligt mandat från ledningen 
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och förutsättningar att jobba med metoden, uttryckte tio respondenter. Även att tillhöra en grupp 

som arbetar tillsammans, tid avsatt att arbeta med metod, handledning och tillgång till gemensam 

behandlingskonferens beskrevs som viktiga förutsättningar.  Ett länsövergripande specialistteam 

ger möjlighet till gemensam plattform samt möjliggör likvärdig vård över länet, vilket 

Socialstyrelsen (2010) rekommenderar då behandling ska utformas så att vård blir jämlik och 

tillhandahålls på lika villkor för alla.  

 

Alla respondenter tyckte att metod är underordnad allians och att metodtrogenhet därför är av 

underordnad betydelse. Det håller inte Phillips & Holmqvist (2008) med om. De menar tvärtom 

att det i flera studier visat sig att behandlingsresultat blir generellt bättre, om terapeuter är 

metodtrogna och följer manualer. Familjeterapeuterna uttryckte alla att 

familjeterapeututbildningen ger kunskap om ett flertal metoder, som de sedan använder utifrån 

vad som passar den aktuella familjen. Borgengren & Campenhausen (2010) beskriver som 

familjeterapeuterna familjeterapi mer som ett hantverk, än en metod. De menar att målet för 

familjeterapi är att ge tillbaka till familjen funktionen, att själva vara den viktigaste resursen för 

sig själva.  

 

Nätverksarbetet saknas på kliniken, framförallt av avdelningspersonal. Borgengren & 

Campenhausen (2010) hänvisar till studier som visar att nätverksterapi är en verkningsfull insats, 

både för att minska vårdutnyttjande och inläggningar inom slutenvården.  Eresund och Wrangsjö 

(2008) skriver att man behöver ha en helhetssyn och tänka i det mer vidgade perspektivet där 

skola, fritid och andra viktiga aktörer ingår då det gäller barn. Idag finns två personer med 

nätverksutbildning på kliniken. Flera intervjupersoner beskrev svårigheter att upprätthålla 

metoder på egen hand vilket gör det nödvändigt att ersätta den kompetens som försvinner, om 

behov av metod kvarstår. Detta ses som ett ledningsansvar. ABFT lyfts som en ny metod 

familjeterapeuterna önskade fortbildning i utifrån att det finns forskningsstöd (Diamond 2010), 

framförallt för deprimerade ungdomar. Metoden är lockande frrämst för att den innebär ett tydligt 

alternativ till medicinsk eller annan behandling, vilket Socialstyrelsen (2010) också 

rekommenderar. Det finns också ett intresse hos familjeterapeuterna att vara delaktiga i att “sätta 

länskliniken på kartan” genom forskning. 

 

Vad behöver förstärkas och hur? Kliniken behöver en basutbildning i familjebehandling för 
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alla med syfte både att förstärka och behålla kompetens, men framförallt för att skapa en 

gemensam grundsyn hos medarbetarna. En gemensam bas i familjetänkande, gör det också lättare 

för ny personal att introduceras i arbetet. En respondent föreslog att alla nyanställda behandlare 

ska erbjudas en mentor, med familjekompetens. Den grundläggande psykoterapiutbildningen för 

all behandlingspersonal, har tidigare varit en uttryckt målsättning. Socialstyrelsen (2010) menar 

att åtgärder inom hälso- och sjukvård, ställer krav på kompetens hos behandlare. Respondenterna 

upplever att det funnits och finns en satsning på den grundläggande psykoterapiutbildningen men 

inte med den breda ingången, vilket förutsätts om man önskar förstärka familjeperspektivet. 

Familjeterapeuterna behöver bli mer synliga i vad de erbjuder och kliniken behöver fler tyckte 

respondenterna. Behandlingskonferenser föreslås som forum, att tydliggöra kompetensen. Även 

familjeterapeuterna behöver utbildas, både i nya evidensbaserade metoder och till handledare om 

ledningen tänker att gruppen ska ha det uppdraget. Familjeterapeuterna önskar också få tillhöra 

en grupp med fokus på specialiteten familjeterapi, och ser det som fortbildning i sig. Intressant är 

också att av tolv respondenter är endast två män, vilket enligt Granskärs (2010) tolkning av 

liknande studier speglar vården i stort. Kön har inte varit ett aktuellt tema för respondenterna, 

men kan även det vara en viktig aspekt att ta hänsyn till. Vikten av handledning i familjeterapi för 

alla på kliniken beskrevs, men också för utveckling av individ, metod och grupp. 

 

Hur kan kompetens användas? Osäkerhet finns hos respondenterna om rätt använd kompetens 

(RAK) praktiseras på kliniken. Nio respondenter efterlyser både tydlighet i uppdrag och mandat 

att jobba med det man utbildats i. Alla ansåg att kompetens och erfarenhet ska användas för mer 

komplicerade ärenden, för utbildning samt konsultationer. Även bedömningar beskrevs som ett 

uppdrag som kräver kompetens och erfarenhet. Socialstyrelsen (2010) utgår från sex 

kvalitetsområden för att säkerställa god vård. Två sådana områden handlar om att 

kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård ska erbjudas och att tillgänglig kompetens ska tas 

tillvara. Respondenterna tycker att det är ledningens uppgift, både att se till att kompetens 

används rätt och att skapa förutsättningar för att utveckla arbetet. Vinsten med RAK menade 

respondenterna är att det blir tydligare för medarbetarna hur ledningen tänker, vilket i sin tur 

skulle innebära en tydlighet utåt mot familjerna och första linjen. Socialstyrelsen (2010) skriver 

att vård ska ges i rimlig tid och den kö vi har idag till kliniken upplevs som ett problem av alla.  

 

Trots det så upplevde flera respondenter idag en positiv skillnad, där känsla finns av att vara på 
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väg mot något bättre. Både förtroende för och tillit till ny verksamhetschef beskrevs.  

  

Metoddiskussion 

Jag tycker att metodval stämde väl överens med mitt syfte då intervjuer ger möjlighet att ta vara 

på erfarenheter, tankar och idéer. Studien är kvalitativ och det är svårt att avgöra både validitet 

och reliabilitet. Uppgiften handlar således mer om att göra en begriplig beskrivning av hur data 

insamlades, bearbetades och analyserades (Granskär, 2010) vilket eftersträvats. För att öka 

trovärdigheten i resultatet kan man använda sig av respondentvaliditet (Granskär, 2010) och 

respondenterna har fått utskrifter av intervjuerna och godkänt innehåll. Min tanke var även att 

komplettera intervjuerna med en enkätundersökning, gällande kompetens hos all personal 

(metodtriangulering enligt Granskär 2010). Detta var inte möjligt då kliniken var i ett läge där 

flera nyanställningar var pågående. Mitt resultat kan således inte generaliseras, utan beskriver vad 

dessa tolv respondenter uttryckt. Trots detta finns samstämmighet hos dessa tolv, varför 

resultaten kan anses ha hög giltighet. 

 

Intervjuerna gav ett stort material att utgå ifrån, vilket gjorde analysarbetet omfattande. Dels 

upplevdes svårigheter utifrån att de framträdande temata tangerade varandra och var svåra att 

särskilja, men det innebar också att jag har fått prioritera de områden som fått bredast stöd i 

resultatdelen. Frågorna kunde varit mer avgränsade vilket kunnat göra det möjligt att jämföra 

svar mellan respondenterna. Samtidigt var det värdefullt att respondenterna fick utrymme att 

beskriva sina tankar och idéer. Urvalsgruppen saknade läkare och från psykologgruppen och ur 

gruppen skötare intervjuades endast en person. Det kunde också varit värdefullt att få ta del av 

synpunkter från legitimerade psykoterapeuter med annan inriktning. Trots detta tycker jag att jag 

fått ett resultat som motsvarade mina frågeställningar. Urvalet av intervjupersoner har inte 

analyserats vidare, inte heller könsfördelning eller att platsen för intervjuerna var olika. Då jag 

tycker att min förhandshypotes stämde, det var stora skillnader mellan de med mycket utbildning 

och de relativt nyanställda gällande mängd åsikter och idéer, kunde jag också tagit hänsyn till 

detta i intervjufrågorna. Problemet med det hade varit att jag troligtvis hade fått ett mer 

svåranalyserat resultat, men också att jag lät detta faktum styra. Granskär (2010) skriver att det 

inte till fullo går att undvika att förförståelse och position påverkar resultat och att man ska vara 

medveten om detta för att minska den påverkan, vilket jag försökt att förhålla mig till.  
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SLUTSATSER 

Uppdraget har varit lärorikt och intressant. Jag har både kunnat urskilja ett stort engagemang och 

en samsyn kring behov av att behandla hela familjer, hos mina respondenter. Även om de som 

arbetat länge på kliniken beskriver ett värde i en tidigare tydlig familjeterapeutisk värdegrund 

tycker jag att de beskriver något nytt, som rörelsen på kliniken under 2000 talet fört med sig. Nya 

manualbaserade familjeterapeutiska metoder som utvärderats utifrån olika barnpsykiatriska 

tillstånd, har också tillkommit. Jag uppfattar det som att familjeterapeutiskt arbete år 2012 

innefattar systemfokus men med integration av både utvecklingspsykologi och biologisk 

kunskap. De bio-psykosociala referensramarna har integrerats i familjeterapin, samtidigt som 

man fortsätter att använda sig av välbeprövade familjeterapeutiska strategier.  

 

För att utgöra en skillnad från första linjens arbete behöver alla behandlare en grund i systemiskt 

arbete och kompetens att jobba med hela familjer, då det är basen i arbetet på kliniken. En 

regelbundet återkommande basutbildning i familjebehandling samt en fortsatt satsning på den 

grundläggande psykoterapiutbildningen, men den med bred ingång föreslås som skillnad mot 

tidigare satsning på den i kognitiv beteendeterapi (KBT) då den även innehåller en 

systemteoridel. De  legitimerade psykoterapeuterna  föreslås användas för handledningsuppdrag, 

konsultationer samt till utbildningssatsningar. Mentorskap av familjeterapeut är också en idé som 

lyfts. Individuell behandling ska erbjudas vid behov, men då kompletteras med 

familjebehandling. Både familjebehandling i lägenhet och DBT ges som goda exempel på detta. 

Även i arbeten på gruppnivå, är det viktigt att ha med hela systemet. Sedan beskrivs ett behov av 

familjeterapi när det inte räcker med familjebehandling. Familjeterapi för de som uttrycker en 

önskan att arbeta med relationerna, till särskilt svåra ärenden eller till ärenden som man fastnat 

och inte kommer vidare med, helt enligt Socialstyrelsens rekommendationer (2010). För att 

förstärka familjeperspektivet föreslås en specialistgrupp med specialiteten familjeterapi. Både för 

att familjeterapeuterna själva ska utveckla sina färdigheter, men också ge dem möjlighet att 

utveckla och implementera familjeterapeutiska metoder på kliniken.  

 

Det vore intressant om en utvärdering kunde göras av de insatser klinikledningen beslutar sig för 

gällande satsningen på att förstärka familjeperspektivet, för att se om de fått önskad effekt.  
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Bilaga 1 

Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) innebär att man i terapin arbetar med 

anknytningsrelationen mellan barn och förälder. Framförallt har forskning visat att metoden 

passar då det gäller deprimerade ungdomar. Det centrala i behandlingen är att det individuella 

problemet, depressionen, konverteras till ett anknytningsproblem som blir möjligt att åtgärda i 

familjebehandling. Man arbetar med reparation av anknytningsrelationen dels genom att stödja 

den unge att berätta för sina föräldrar men också genom att stödja föräldrar att orka lyssna på 

barnets berättelse, som ofta handlar om tidigare besvikelser. Syftet med detta är att barn och 

förälder, genom att dela erfarenheter, ska få större förståelse för varandra och därigenom kunna 

närma sig varandra. Målet är att förbättra familjens kapacitet till problemlösning, affektreglering 

och funktionell organisation (Diamond 2010). 

  

Barnorienterad familjeterapi (BOF). Samspelet är i fokus och man försöker att skapa 

förändringsmöjligheter med leken som utgångspunkt. Ett arbetssätt som passar bra för barn i 

lekåldern då man möter familjer på barnets villkor. Med hjälp av lek undviker man 

verklighetsplanet och uppehåller sig istället på ett symbolplan vilket stödjer barnet att uttrycka 

sina upplevelser. Det underlättar för föräldrar att kunna se verkligheten som den upplevs av 

barnet (Soltvedt 2005). 

 

Funktionell familjeterapi (FFT) är en modell som visat sig ha speciellt god effekt på utagerande 

tonåringar. I Sverige lanserades metoden av Kjell Hansson och var i början en metod som främst 

riktades till ungdomar som debuterat i kriminalitet. FFT är en strukturerad modell som innebär ett 

fokuserat arbete för att skapa starkare jagbudskap i kommunikationen mellan ungdomen och dess 

föräldrar. Man arbetar för att förändra kommunikationen från klandrande och skuldbeläggande, 

till mer mera bekräftande. Terapeuten arbetar efter manual och är strukturerad, styrande, tydlig 

och har god förmåga att skapa relation. I modellen utgår man ifrån att beteenden inte har någon 

betydelse i sig, utan måste uppfattas i de sammanhang som relationer till andra människor utgör. 

Människor både skapar sin interpersonella miljö och reagerar på den i cirkulära samspelsmönster 

(Hansson, 2001).  

 

Kommunikativ familjeterapi Man arbetar med familjens kommunikationsmönster och terapeuten 

är den som leder samtalet. 



 

 Symptom hos barn ses som ett uttryck för ett ickefungerande föräldraskap eller att föräldrars 

äktenskap inte fungerar tillfredställande. Målet att hjälpa familjer till en mer fungerande 

kommunikation (Satir 1967) 

 

Lösningsfokuserad familjeterapi inriktar sig på att snabbt hitta och förstärka familjens egna 

lösningar. Man fokuserar på dialog om framtiden och på lösningar för att stärka självbilden hos 

familjerna. Istället för att prata om problem pratar man om undantagstillfällen för att öka 

medvetenheten om resurser (Berg 1991). 

 

Multisystemisk terapi (MST). Tillgängligheten och flexibiliteten i hanteringen av de situationer 

som uppkommer, anses vara nyckeln i terapin. Terapeuten arbetar rent praktiskt hemma hos 

familjen med de problemfyllda situationer som uppkommer. Målet är att skapa sammanhang och 

möten med berörda kring de problem som uppstår. Terapeuten är tillgänglig för familjen och har 

själv tillgång till handledning i stort sett dygnet runt (Eresund och Wrangsjö 2008).  

 

Narrativ terapi/Externalisering. Målet för terapin är att ge patienten en alternativ berättelse och 

en känsla av att själv kunna påverka sitt liv. De narrativa arbetsredskapen används för att skapa 

nya och friska ”berättelser” om familjer, i stället för gamla historier av vanmakt. Det är 

egentligen så att man uppfattar problemet som ett problem, som är problemet och att man skapar 

sin identitet utifrån detta. De här berättelserna om problem, dekonstrueras i narrativ terapi. En 

teknik som används är externalisering – en process där man skiljer personen från problemet. 

Syftet med detta är att se sitt problem som ett eget objekt som är möjligt att hantera och göra sig 

av med och inte som en del av sig själv. Terapeuten måste definiera sin position, ta ställning till 

makt och vanmakt samt ha ett terapeutiskt förhållningssätt, som hjälper människor att objektifiera 

eller personifiera svåra problem (White 2000).  

 

Nätverksarbete. Genom att göra en nätverkskarta tillsammans där barnet/ungdomen sätts i 

centrum, hittar man en form för att beskriva ungdomens hela situation. I de olika sektorerna på 

kartan finns familj, släkt, skola, kompisar, grannar, myndighetspersoner etc. Den tydliggör också 

kopplingar och kontaktvägar mellan de olika aktörerna, vilket blir viktigt när man tar ställning 

hur man ska arbeta tillsammans. Särskilt i samband med institutionsplaceringar av unga ser man 

nätverksperspektivet som en självklar analysnivå (Eresund och Wrangsjö 2008).  



 

Strategisk familjeterapi. Systemet står i centrum och man arbetar med att återupprätta en 

funktionell makthierarki i familjen. Man tänker att symptom upprätthålls och utvecklas av 

dysfunktionella direkta eller indirekta strategier i familjen. Terapeutens uppgift är att komma med 

motstrategier och ger direktiv till barn och föräldrar hur man ska agera hemma och i 

terapirummet. Ett normativt synsätt där tanken är att en familj går igenom olika utvecklingsfaser 

och att en balans mellan generationsgränser måste etableras (Haley 1980).  

 

Den strukturella familjeterapin betonar vikten av samgåendeprocessen. Terapeuten anpassar sig 

till familjen för att få en allians och etablera ett starkt terapeutiskt system. Strukturell analys 

används, vilken fokuserar på centrala funktioner för familjens struktur. För att familjen ska 

fungera funktionellt, krävs att delsystemen kan utföra sina funktioner. Terapeuten har en central 

och aktiv roll som expert på familjestruktur. Målet är att hjälpa familjen att hitta en fungerande 

struktur, där alla kan vara både individer och deltagare i flera olika funktionella subsystem 

(Minuchin 1981). 

  

Språksystemisk familjeterapi syftar till samskapande av ny gemensam förståelse. Genom språket 

skapar vi vår verklighet, vilket ger möjlighet att låta nya röster höras. Röster som genom att de är 

lagom annorlunda, kan förändra en destruktiv bild av sig själv eller problem. Terapeutens roll är 

att bidra till medverkan - ett sätt att utvecklas tillsammans med familjen - framför påverkan. I 

kommunikativ familjeterapi arbetar man med kommunikationsmönster inom familjer. I terapin 

arbetar man med att undanröja det som gör kommunikationen destruktiv med syftet att 

kommunikationen skall bli tydlig, direkt och ärlig. Terapeuten lär ut kommunikationsfärdigheter 

och blir i sin relation till familjen något av en katalysator (Anderson & Goolishian 1992). 

  

Theraplay  är en anknytningsbaserad samspelsmetod där man använder sig av MIM (Marschak 

Interaktion Method) som bedömningsunderlag för behandling. I MIM tolkas föräldra-/barn 

interaktionen utifrån förmåga till engagemang, utmaning, omsorg och struktur. Metoden är 

uppbyggd utifrån anknytnings och samspelsproblematik mellan föräldrar och barn och har visat 

sig kunnat vara till nytta för att stimulera och optimera barnets känslomässiga och kognitiva 

utveckling. Genom att skapa en lustfylld och lekfull atmosfär möjliggör man för barnet att 

utveckla nya färdigheter, byggda på positiva erfarenheter av att fungera i samspel med för barnet 

viktiga vuxna (Booth och Jernberg 2010).  



 

Bilaga 2. 

Intervjufrågor 

 

Behandling av familj 

Familjeterapi och familjebehandling är ett av de fyra områden som ska prioriteras på kliniken, 

hur tänker du om den prioriteringen?  

Varför ska man arbeta med familjer på BUP?  

Finns det någon skillnad på familjebehandling och familjeterapi? Vilken? Vem kan erbjuda vad?  

Finns det tillfällen då familjeterapi inte bör användas? Vilka? 

 

Kompetens och metod 

Vad har du för utbildning?  Grundutbildning och påbyggnadsutbildningar (familj) 

Hur länge har du arbetat på kliniken? 

Arbetsuppgifter? 

Hur arbetar du med familjer? Vilka metoder använder du? När använder du dessa (vilken 

problematik) Fördelar respektive nackdelar med dessa?  

Hur metodtrogen behöver man vara? 

 

Vem ska göra vad 

Vad tycker du att en specialistenhet som BUP ska erbjuda familjer då det gäller 

familjebehandling? Skillnad mot första linjen? 

Bedömningar, vart ska de göras och av vem? Vilken kompetens behövs? 

Hur ska man använda familjeterapeuterna för att nyttja kompetensen bäst? 

 

Åtgärder 

Tycker du att du har tillräckligt med kompetens/utbildning för att utföra ditt arbete? Vad behöver 

du för att kunna bidra till att utveckla familjearbetet?  

Vad behöver man göra på kliniken i stort för att återfå/stärka familjeperspektivet i vårt arbete 

med barn och unga? 

 

Något jag har glömt att fråga om som du tycker är viktigt att få med? 

 



 

Bilaga 3 

 

Tack så mycket för att du ställde upp på att intervjuas. Här kommer utskriften på min intervju 

med dig. I mesta möjliga mån kommer jag att försöka avidentifiera någon särskilds uppfattning 

men dels är det få intervjuer (12st) och få från varje enhet som är intervjuade. Det skiljer sig 

också i arbetsuppgifter vilket gör det omöjligt att helt kunna garantera avidentifiering. Därför vill 

jag att du läser igenom intervjun, i första hand för att se om jag uppfattat dina svar rätt. Jag vill att 

du markerar i texten samt kommenterar det som inte stämmer. Då jag kommer att vilja citera ur 

intervjuerna och dessa citat kan innebära att du kan identifieras, vill jag också att du markerar 

även sådant som du inte vill ska citeras. Jag vill att du är tydlig med detta i kommentar i intervjun 

så jag inte kan missförstå. Som sagt är jag tacksam över att du ställde upp. Om jag inte fått 

tillbaka intervjun inom en vecka antar jag att du tycker att den är ok samt att du inte har något 

emot att citeras även om det kommer att innebära att du kan identifieras. 

 


