
 

 

UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 
Moment B, uppsats 15 hp 
Termin 6 
Vårterminen 2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionell familjeterapi (FFT), är den funktionell? 

 

Familjebehandlarens erfarenheter av arbete 

med Funktionell familjeterapi (FFT) i 

socialtjänstens öppenvård 

 

_____________ 

 

Is Functional Family Therapy (FFT) functional? 

 

Family therapists experience of using 

Functional Family Therapy (FFT) in the 

social services outpatient service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare:                    Författare: 

Pär Salander                      Sandra Husband 



 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Moment B, uppsats 15 hp 

Termin 6 

Vårterminen 2014 

Författare: Sandra Husband 

Handledare: Pär Salander 

Funktionell familjeterapi, är den funktionell? 

Is Functional Family Therapy functional? 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur familjebehandlare upplever det att arbeta med FFT-

metoden samt de faktorerna som gör den funktionell. Eftersom FFT är anpassad till den 

amerikanska kulturen som skiljer sig ganska mycket från den svenska, båda i kultur och socialsystem 

är det viktigt att inte bara utvärdera utifrån modellen men också hur implementering och anpassning 

av modellen har gått. För att kunna besvara syftet och frågeställningar har fem kvalitativa intervjuer 

genomförts av semistrukturerad karaktär. Urvalet av respondenter gjordes utifrån snöbollsmetoden 

där de intervjuade arbetar inom socialtjänstens öppenvård. Resultaten visade att det finns många 

saker som ska tas hänsyn till vid anpassning till andra kulturer, bland annat utbildningar, målgrupper 

och ekonomi. FFT är en behandlingsmetod och en påbyggnadsutbildning där gränsen mellan det 

som är klientens behandling och det som är FFT-terapeuternas utbildning är diffus. Studien kan 

bidra med tankar om hur man skulle kunna göra vidare studier rörande utbildning och 

implementering av evidensbaserade modeller. 
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Given that we are each born into a family, 

grow up in a family of origin, and grow up in our own family of origin, 

adoptive or foster family and that most people later move on to create their own families, 

the fascination with the family as a system which warrants and commands professional and societal attention, will 

continue unabated for decades to come. Clinicians from various professional backgrounds and theoretical dispositions 

share this fascination and many find being engaged in family therapy/psychology challenging, stimulating, growth 

enhancing, frustrating, rewarding, and usually gratifying 

 (Kaslow, 2010) 

 

Inledning 

 

Det finns en mängd bokstavsterapier idag för olika åldrar och åkommor, många olika teorier och 

modeller från olika länder. Den amerikanska modellen Funktionell familjeterapi (FFT) togs till 

Sverige i början av 1990-talet av Professor Kjell Hansson på Lunds Universitet där den 

implementerades och anpassades till det svenska samhället. Idag är den utbredd i stora delar av 

Sverige. FFT är ett licensierat program och FFT-SVERIGE® ger utbildning, handledning och 

certifiering i metoden; 

 

The FFT model has received international recognition for its outcomes in 

helping troubled youth and their families to overcome delinquency, substance 

abuse, and violence. It is a short-term treatment strategy that is built on a 

foundation of respect of individuals, families and cultures (fftllc.com). 

 

Eftersom det finns påtagliga skillnader mellan USA och Sverige kan det vara lite knepigt att överföra 

och anpassa modeller till andra länder, speciellt när socialt arbete i Sverige är strukturerad på ett 

liknande sätt i de kommunala och statliga organisationerna.  “Överföring av program från en 

organisatorisk och professionell kontext till en annan går inte smärtfritt” skriver Bergmark, Bergmark 

& Lundström (2011).  

 

Syfte 

Avsikten med denna intervjustudie är att belysa hur familjebehandlare som använder sig av 

“Funktionell Familjeterapi” (FFT) upplever den och hur den fungerar för dem i praktiken. En del av 

denna studie är att försöka se ur den andres perspektiv, och i mitt fall ur behandlarens perspektiv, för 

att kunna undersöka vilka komponenter som FFT-terapeuter, utifrån sin kliniska erfarenhet, upplever 

som verksamma. Utöver frågor om behandlingskomponenter ville jag också få en inblick i hur 

respondenterna använder sig av FFT-metoden, om den är funktionell för behandlarna och klienterna 

samt vad de anser är de framgångsrika faktorerna.  Den primära frågan är om FFT har genomförts 

med hög trohet och kvalitet, och om det finns lokala faktorer och omständigheter som antingen 

underlättar eller kan störa dess pålitliga genomförande.  

 

Avgränsning 

Målpopulationen är familjebehandlare som har gått grundutbildning inom FFT, haft eller har 

http://www.fftllc.com/
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handledning från FFT-Sverige och arbetar inom öppenvården med familjer där en ungdom visar ett 

utagerande beteende. Behandlarna är verksamma i tre olika kommuner i Sverige. 

 

Precisering av begrepp 

I uppsatsen har olika begrepp använts som skulle behöva förklaras närmare för att läsaren ska få 

förståelse:  

 

 Blueprint - program som godkänts för det amerikanska försäkringssystemet och presenteras i 

enlighet med bestämda standards. FFT blev tilldelad Blueprint genom “the successful 

treatment of delinquency, substance abuse, and violence for high-risk youth” 

(blueprintsprograms.com). 

 

 Certifierad FFT-terapeut – en FFT-terapeut som har visat videoinspelade terapisessioner av 

minst två familjer vid minst tre olika tillfällen som speglar terapins olika faser kan kalla sig för 

“certifierad FFT-terapeut”. De ska ha deltagit i minst 80 % i undervisningen, deltagit i 

grupphandledningen och ska uppfylla 80 % av adherencemåtten på nivån “Har god förmåga” 

(fft-sverige.se). Certifieringen gäller i två år och sedan ska man omcertifieras. 

 

 Cochrane Collaboration – ett globalt oberoende nätverk av vård-praktiker, forskare och 

patienter från över 120 länder. En icke-vinstdrivande organisation, fri från kommersiell 

sponsring och andra intressekonflikter som arbetar för att producera trovärdig och tillgänglig 

information kring hälsa (cochrane.org). 

 

 HAP (Haschavvänjningsprogrammet) – Ett individuellt pedagogiskt program som inriktar sig 

till ungdomar upp till 21 år som har haft ett mångårigt cannabismissbruk (Socialstyrelsen, 

2009). 

 

 Journal Digital – “Journal Digital är ett webbaserat behandlings- och dokumentationsstöd för 

systematisk insamling och utvärdering av behandlingsinformation (journaldigital.se). Initiativ-

tagaren till Journal Digital var Professor Kjell Hansson som också var den ledande i 

implementering av FFT i Sverige. Journal Digital används för databearbetning och 

redovisning av både modelltrohetsmätning och effektmätning i de kontinuerliga mätningar 

som görs av behandlare och familjer. Tanken med Journal Digital är att behandlingsarbete 

ska bli mer begripligt och hanterbart. Målet är att olika instrument och enkäter ska vara “en 

naturlig del av behandlingar och skapa bättre standard för utvärdering av vård och insatser” 

(journaldigital.se). 

 

 Marte Meo – På latin betyder Marte Meo “av egen kraft”. Det är en samspels- och 

relationspedagogik som utvecklades av Maria Arts från Holland. (martemeo.nu). “En metod 

där man med hjälp av korta inspelade videovinjetter av samspel mellan förälder och barn 

syftar till att stärka och stimulera samspel och skapa bättre förutsättningar hos föräldern för 

att bemöta barnet på bästa möjliga sätt” (Socialstyrelsen, 2009). 
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 MI (Motiverande Intervju) – “en samarbetsinriktad person eller klientcentrerad form av 

guidning eller vägledning i syfte att utforska och stärka motivation till förändring” (Bünz & 

Sanner, 2012). 

 

 Steg 1 & 2 – tidigare grundbildning i psykoterapi. Förutom den teoretiska utbildningen ingår 

patient/klientarbete under handledning och terapeuten går i egen psykoterapi. Vid 

familjeterapiutbildning ska den egna terapin också omfatta familjerekonstruktion 

(socialstyrelsen.se). 

 

Redovisning av sökmotorer och sökord 

Forskningsmaterialet samlades in genom Umeå Universitetsbiblioteks databaser samt LIBRIS och 

PRIMO nationella bibliotekssystem. Databaser som användes i mitt sökande var: PsycINFO, 

Academic Search Elite, CINAHL, SOC INDEX, PubMed och SweMed+. Vid sökandet efter artiklar 

markerades rutan peer reviewed vilket innebär att artiklarna är granskade av experter och därför anses 

som vetenskapliga. Genom att läsa artiklarnas sammanfattningar valdes artiklar ut som stämde 

överens med studiens syfte. Att använda både svenska och engelska sökord var ett medvetet val för 

att få fram både nationella och internationella artiklar.  

 

Metod 

 

I detta kapitel redogörs förförståelse, urvalet av intervjupersoner, uppsatsens genomförande, den 

valda analysmetoden, hur sökning av litteraturen har gått till väga och hur intervjuerna har 

genomförts.  

 

Förförståelse 

”Med förförståelse menas det `bagage´ som forskaren bär med sig in i ett forskningsprojekt” (SBU, 

2013). Detta kan vara livserfarenheter, människosyn, hypoteser och yrkesmässiga perspektiv som kan 

påverka såväl forskaren som datainsamlingen och dataanalysen under studiens gång och bör därför 

redogöras i metoddiskussionen (ibid). Parallellt med socionomprogrammet läser jag, “författaren” en 

kurs på universitetet om prevention och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa för barn- och 

ungdomar därav mitt intresse för ämnet. Eftersom jag själv har flyttat från mitt modersland till ett 

nytt land och kultur samt att jag har arbetat med ensamkommande flyktingbarn och studerat deras 

process av integrering och anpassning vet jag att processen inte är så enkel (även om det är en 

skillnad mellan människor och en terapeutisk modell). Som socionomstudent har jag ett självklart 

intresse av samhället och dess invånare. Eftersom jag började min arbetslivsbana i juridikens värld så 

ligger sanning och rättvisa djupt inom mig. Debatten kring privatisering inom socialt arbete tycker jag 

är spännande. Å ena sidan kan det förbättra ledarskap, tillsyn och metodik inom den privata sektorn 

samt bidra till ett större engagemang för socialarbetare medan det också kan tänkas vara moraliskt fel 

att tjäna pengar på andra människors lidande. Bagage bär vi alla med oss och det är upp till var och 

en av oss att bestämma hur vi ska använda oss av det, på ett positivt eller negativt sätt. 

 



4 

 

Urval  

Målpopulationen för min studie var familjebehandlare som arbetar inom socialtjänstens öppenvård. 

Respondenterna har gått grundutbildning i FFT och arbetar med metoden i olika omfattningar i sin 

yrkesutövning. Det urval som har använts är ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är en form av 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Genom att fråga en eller ett antal personer om vem man bör tala 

med ökar snöbollen i omfång när nya personer involveras (SBU, 2013).  

 

Jag ville först och främst intervjua certifierade FFT-terapeuter och utgick därför ifrån FFTs hemsida 

(fft-sverige.se) där alla FFT-terapeuter i Sverige offentliggörs. Genom fft-sverige.se kom jag i kontakt 

med en certifierad FFT-terapeut. Men eftersom det finns få certifierade FFT-terapeuter och det hade 

krävt långa resor för att genomföra de antal intervjuer som var tänkt, fick jag namn på andra FFT-

terapeuter (båda certifierade och de utan certifiering) som kunde tänka sig ställa upp på en intervju, 

via denna person. 

 

Intervjuer 

En litteraturstudie gjordes först för att få kunskap i området samt för att bygga upp en “mini- 

kunskapsbank”. Utifrån den skapades en semi-strukturerad intervjuguide som innehöll tema och 

underliggande frågor som följde genom intervjun (bilagor 2 & 3). Denna minskade risken att glömma 

ställa viktiga frågor samt hjälpte mig att komma på följdfrågor att ställa. Vi träffades och intervjuerna 

hölls på respondenternas arbetsplats av praktiska skäl. Intervjuerna varade i ungefär 45 minuter och 

en diktafon användes vid samtliga tillfällen. Vid första träffen informerades intervjupersoner om 

studien, detta meddelades både muntligt och skriftligt (bilaga 1). De etiska principerna togs också 

upp kring deras anonymitet, frivillighet och samtalets konfidentialitet. 

 

I stort sett ställdes frågorna enligt intervjuguiden, men den var flexibel och det fanns utrymme för 

deltagarna att utveckla sina svar samt för mig som intervjuare att ställa fler frågor. Några av de teman 

som togs upp under intervjun handlade om aktualisering av FFT-ärenden, framgångsfaktorer, 

kompetens, FFT som manualiserad metod samt certifieringsprocessen och inspelning av samtalen. 

 

Analysmetod 

Eftersom studiens syfte är att undersöka familjebehandlarens subjektiva upplevelser, så föll valet på 

en kvalitativ metod sig ganska naturligt. Den kvalitativa metoden innebär att samla in, hitta och 

identifiera icke kända eller ofredtillställande företeelser, innebörder och egenskaper (Svensson & 

Starrin, 1996). Genom en kvalitativ intervju är både forskare och intervjuperson medskapare i 

samtalet, skriver Bryman (2011). Tonvikten läggs på ord och inte siffror vid insamling och analys av 

data. 

 

Denna uppsats bygger på en abduktiv kvalitativ ansats som innebär att teori och empiri varvas 

växelvis. Abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Första steget kännetecknas av 

att vara induktiv. Sedan prövas teorin eller hypotesen. Den ursprungliga teorin kan utvecklas och 

utvidgas. Patel & Davidson (2011) skriver att fördelen med denna ansats är att forskaren inte är låst.  
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Den fenomenografiska metoden har utvecklats inom pedagogisk forskning (SBU, 2013). 

“Fenomenografi kan definieras som läran om de kvalitativt olika sätt på vilka människor uppfattar 

aspekter av sin omgivning” (ibid.) Syftet med denna metod är att urskilja olika aspekter av ett 

fenomen, att skilja mellan det som ”är” och det som “uppfattas vara”. Det vanligaste sättet för 

insamling av data inom den fenomenografiska metoden är för förskaren att samla in data via 

intervjuer. 

 

Data analyserades utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att de transkriberade 

intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger i syfte att få en helhetsförståelse (Patel & Davidson, 

2011). I forskningsprocessen kan man utgå ifrån en nyfikenhet och undran hur saker och ting 

förhåller sig, eller utifrån att man upplever någonting som problematisk och vill granska detta (ibid.). 

Jag utgick ifrån nyfikenhet och ville förstå den intervjuades värld. 

 

Analys 

Efter transkribering bearbetades intervjuerna genom en göra en kvalitativ innehållsanalys, vilket 

innebär att forskaren läser igenom texten flera gånger för att identifiera meningsenheter som sedan 

kodas (SBU, 2013). Ingen omfattande kodning eller kategorisering användes.  Enligt Bryman (2011) 

kan det narrativa flytet i det som intervjupersonerna säger gå förlorat med en alltför omfattande 

kodning och kategorisering. Data kan fragmentiseras och skiljs från sin ursprungliga kontext (ibid.) 

Efter att ha lyssnat till samtliga fem intervjuer ett antal gånger; först vid intervjutillfälle, sedan vid 

transkribering och till sist genom att lyssna och läsa igenom texten samtidigt (detta för att validera att 

det som transkriberades överensstämde med det som sagts), kunde jag skilja på de åsikter och 

upplevelser som majoriteten av de intervjuade hade och som stämde överens med teorierna. Dessa 

sammanställdes under olika teman. Sedan letade jag i empirin efter de data som stämde överens med 

informationen i studiens teoretiska ram och de som inte stämde överens. Om svaren inom samma 

område hade en avvikande åsikt använde jag mig av min kunskapsbank och teorierna samt letade 

vidare i bibliotekets databaser för att få en djupare förståelse för avvikelsen. Eftersom det är 

forskaren som oftast samlar in data blir denne också en del av analysen som påbörjas under 

datainsamlingen (SBU, 2013). Som abduktiv ansats varvades empiri och teori växelvis. Resultaten 

uppdelades till slut i olika teman och presenteras senare i uppsatsen utifrån dessa.  

 

Målgruppen i studien var familjebehandlare inom socialtjänstens öppenvård. En av respondenterna 

har arbetat som behandlare men innehar idag chefsposition. Hon hade kunskaper om organisationen 

och implementeringen av FFT i kommunal regi. Intervjufrågorna till henne var något annorlunda än 

de som jag ställde till de övriga fyra (bilaga 3). Det ska noteras här att även de andra deltagarna gav 

information under intervjuerna kring implementering och hantering av ärenden. Eftersom 

respondenterna inte arbetar endast med FFT-metoden utan även använder sig av andra metoder i sitt 

arbete är det möjligt att det som de har sagt under intervjuerna inte bara är utifrån FFT, men samtliga 

var upplysta och medvetna om att studien handlade om FFT. 
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Forskningsetiska reflektioner 

I all forskning bör man ta hänsyn till etiska överväganden. Enligt Vetenskapsrådet (2011) handlar 

forskningsetik om hur forskaren behandlar sina respondenter. Forskaren har ett ansvar för att skydda 

intervjupersoner från potentiella skada i samband med att de medverkar i en forskningsstudie och 

värna om individers integritet (ibid.). I forskningsprocessen finns ett antal etiska grundprinciper som 

varje forskare ska ta hänsyn till när en studie ska genomföras, nämligen: informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera om studien och dess syfte, att deltagandet är frivilligt och att den 

som deltar har rätt att avbryta när som helst i undersökningen. Samtyckeskrav betyder att 

respondenter i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Etikprövningslagens § 17 (SFS2003:460) säger att forskning bara får genomföras om 

forskningspersonen har gett sitt samtycke till deltagande. Enligt Kalman & Johannson (2012) kan 

intervjupersonens integritet vara svår att skydda om kontaktpersoner förmedlas inom samma 

organisation. Efter reflektion kring detta ansåg jag att när intervjupersonerna sa ja till att låta sig 

intervjuas gav de i och med detta sitt samtycke. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas 

in får endast användas för forskningsändamålet. Intervjupersoner fick information om studien både 

muntligt och skriftligt, vad studiens syfte var, hur materialet skulle hanteras och att deras namn och 

identitet inte skulle röjas. Konfidentialitetskravet finns, i syftet att skydda individer som har valt att 

delta i en studie från att bli identifierbara. Alla uppgifter som respondenter lämnar ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska bevaras på ett betryggande sätt. Allt 

skriftligt material förvarades och hanterades på ett sätt så att ingen obehörig kunde ta del av det. 

Efter transkribering av intervjuerna raderades inspelningar och intervjupersonernas namn ersattes 

med en bokstav på allt skriftligt material för att säkerställa anonymiteten. 

 

Metodologiska reflektioner 

För att få svar på min fråga om FFT är “funktionellt”, skulle jag helst intervjuat personer som har 

deltagit i behandlingen, men eftersom målgruppen för FFT är ungdomar mellan elva och arton år 

kändes det svårt att göra det. När det gäller personer under 18 år ska föräldrar eller vårdnadshavare 

godkänna personens närvaro (Bryman, 2011). Det skulle inte heller kännas etiskt korrekt (från min 

sida) att be dem att än en gång prata om deras behandling och problematiken kring den för en så 

liten studie. När unga människor ska ingå i en studie ska extra vikt läggas vid individskyddskravet, 

menar Kalman & Johannson (2012).  Jag skulle även behövt deras namn och kontaktuppgifter från 

behandlaren, vilket skulle vara svårt på grund av sekretess, därför valde jag att intervjua behandlare 

som använder sig av FFT-metoden i sitt arbete. 

 

En studie ska, för att vara tillförlitlig, inte innehålla slumpmässiga fel (Ekengren & Hinnfors, 2012). 

Jag har varit skärpt koncentrerad och noggrann under hela studien, speciellt när jag har läst 

textmaterialet. Viktiga passager har inte missats eller lästs fel och mina resonemang har inte 

klassificerats på ett osant eller oriktigt sätt.  

 

All kunskapsbildning sker enligt en hypotetiskt-deduktiv metod och observationer kan aldrig ske 

objektivt, skriver Sandell (1985). Det krävs både en självrannsakan och en viss självförståelse hos en 
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forskare för att deras tolkning ska kunna vara tillförlitlig. All förståelse baseras på en förförståelse 

och det ligger värderingar i grunden (ibid.). Eftersom denna studie utfördes av en enskild författare 

kan tillförlitlighet i studien vara mindre eftersom möjligheten att reflektera och diskutera med andra 

har varit begränsad. Med det i åtanke, började jag med att ifrågasätta min egen självförståelse. Även 

om ens förhandsuppfattningar kan visa vägen i en studie har det varit viktigt för mig att vara 

medveten om att skilja mellan det subjektiva och det objektiva. 

 

I diskussionen om tillförlitlighet inom den kvalitativa forskningen använder man sig av begreppen 

trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet för att mäta denna (Bryman, 2011). Patel & Davidson 

(2011) anser att man ska ha detta i åtanke. Processen, enligt Bryman (2011) ska noggrant beskrivas 

för att stärka överförbarhet och pålitlighet och Dahmström (2011) menar att ordval och tonfall 

under intervjun kan påverka resultatet. En respondentvalidering gjordes för att öka trovärdigheten i 

resultatet (Bryman, 2011). Samtliga fick ta del av den transkriberade intervjun för godkännande. Jag 

fick svar från två av dem. Den ena skrev att hon inte behövde läsa igenom den; att hon litade på att 

jag skulle använda uppgifterna på ett bra sätt. Den andra respondenten hade vissa åsikter men 

godkände transkriberingstexten i överlag. Åsikten handlade om en mening som hon ville ha 

formulerad på ett annat sätt. Detta redigerade jag efter konsultation med min handledare. 

 

Att använda diktafon är en tidskrävande process, men fördelen är att man behåller intervjupersonens 

sätt att uttrycka sig och små nyanser går inte förlorade under analysarbetet (Patel & Davidson, 2011). 

Genom att bara vara koncentrerad på att lyssna kunde jag som intervjuare fokusera på 

intervjupersonen, stämningen i rummet och observerade inte bara vad de sa utan också hur de sa det. 

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet som syftar på huruvida en undersökning kan upprepas med samma resultat (Bryman, 

2011) är svårt att tillämpa på kvalitativ forskning eftersom sociala miljöer inte är beständiga utan är i 

ständig förändring (ibid). Jag har varit noggrann med att agera professionellt och att inte försöka 

påverka respondenternas svar. Jag har försökt säkerställa reliabiliteten i transkriberingarna genom att 

transkribera ordagrant och neutralt. Den transkriberade texten korrekturlästes mot inspelningar för 

att säkerställa dess autenticitet. Om respondenterna har skrattat eller fnissat under samtalet har det 

noterats i parentes. Detta tillvägagångssätt anser jag i största möjliga utsträckning ha säkerställt min 

transkriberingsvaliditet. 

 

Validitet handlar om huruvida resultatet stämmer överens med verkligheten. En hög validitet 

försäkrar att det som ska undersökas har undersökts (Bryman, 2011). För att höja validiteten i min 

undersökning har jag gjort en intervjuguide utifrån mitt syfte för att säkerställa att alla intervjuer 

innehåller ett visst antal ämnen. Intervjuerna gjordes enskilt och på respondenternas arbetsplats utan 

störande moment vilket jag tror bidrog till att respondenterna kände sig trygga och kunde svarat 

ärligt på mina frågor vilket också höjer validiteten (ibid.). Jag har hela tiden under 

forskningsprocessen och speciellt under analysdelen vägt varje resonemang och beslut noggrant och 

varit medveten om min egen påverkan och föreställningar kring materialet. Detta har säkerställt 

validiteten.  
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Överförbarhet i en undersökning innebär att resultat kan generaliseras till att gälla en större 

population eller en liknande situation som den som undersöktes (Bryman, 2011). Studien beskriver 

vad fem familjeterapeuter uttrycker. Samtliga har olika utbildningsnivåer och erfarenheter. Alla 

arbetar inte modelltroget FFT och det finns en liten geografiskt spridning. Därför är 

generaliserbarheten låg, det vill säga att det inte går att dra slutsatsen att svaren gäller alla FFT-

terapeuter.  Trots detta finns samstämmighet hos dessa fem, varför resultaten kan anses ha viss 

giltighet. 

 

Studiens teoretiska ram 

 

I detta kapitel beskrivs teorier kring barn och familjer, familjeterapi, familjeterapeut, inspelning och 

FFT. 

 

Familjeterapi 

Man började använda familjeterapi på 1950-talet. Teoretiker och kliniker experimenterade med att 

behandla familjer och motiverades av flera faktorer; de märkte att förändringar i en klients beteende 

och attityder kunde ha en stark påverkan på andra familjemedlemmar. Om dessa inte var involverade 

i processen kunde de sabotera behandlingen på ett medvetet eller omedvetet sätt (Kaslow, 2010). 

Sandell (1985) hade samma resonemang, att familjens inbördes relationer utgör en komplicerad 

helhet där varje medlems beteende påverkar och påverkas av alla i familjen. Det kunde vara bättre 

om de andra också var involverade i processen. Det fanns även ett bekymmer angående de 

långsamma framstegen i individuell psykoanalys eller psykoterapi på den här tiden (Kaslow, 2010).  

 

Kaslow (2010) tyckte genom att undersöka växelspelet mellan de olika familjemedlemmarna kunde 

man se bevis på att deras inbördes beroende relation samt psykisk hälsa och sjukdom kunde smitta 

av sig. Frågan väcktes kring förhållandet mellan individ och grupp och hur den individuella 

personligheten integreras med de sociala rollerna. “En människas förhållande till omgivningen blir ett 

bättre mått på den psykiska hälsan än hennes förhållande till sina inre konflikter” skrev Sandell 

(1985).  

 

Utbildning av familjeterapeuter ägde, fram till 1970-talet, rum i privata kontor och på nybildade 

institutioner som Familjen Institutet i New York och Mental Research Institutet i Palo Alto, USA. 

Dessa var först ut med praktik och utbildning inom familjeterapi. Det fanns också möjlighet utanför 

dessa institutioner att utbilda sig genom att medverka i autentiska terapisessioner som genomfördes 

av resande utbildare i familjeterapi (Weinstein, 2013). Utbildning skedde genom att observera och 

ingripa. I början medförde familjeterapi hembesök från socialarbetare men detta utvecklades till en 

kontor-baserad behandling eftersom en mer tidseffektiv praxis-modell önskades (Kaslow, 2010). 

 

Målsättningen med familjeterapi var att komma fram till en systematisk behandlingsmetod för 

familjer som hade särskilt svåra personliga, ekonomiska och sociala problem. Familjer där barnen 

bedömdes fara så illa att omhändertaganden övervägdes eller omplacering redan tidigare hade 
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prövats. Ett mer terapeutisk-orienterat samtal i vardagssituationerna eftersträvades för att stödja 

individernas självförtroende, bearbeta relationerna inom familjen samt främja familjens förhållande 

till omvärlden (Sandell, 1985). 

 

In på 1970-talet började familjeterapi sprida sig. Kliniker från många länder reste till England och 

USA för utbildning. Universitet och organisationer bjöd in erkända ledare för att presentera 

workshops för intresserade utövare. Idag har många länder och regioner etablerat organisationer och 

utbildningsprogram (Kaslow, 2010). Många olika skolor har utvecklats och utarbetats. Varje modell 

och teori har sin upphovsman, ledare och ståndaktiga anhängare. De olika modellerna kungör sina 

perspektiv som definitionen av behandlingen samt hur behandlingen ska utföras, det vill säga de olika 

processer och metoder som den förespråkar. Varje skola har sina egna idéer om vad som bidrar till 

patologi eller dysfunktion och vad som främjar förändring. Olika åtgärder som ska användas för att 

uppnå det önskade resultatet beskrivs (ibid.). 

 

Sektorn har bevittnat en växande grupp av olika slags karismatiska ledare, vissa som uppnådde 

gurustatus och samlade lärjungar (Kaslow, 2010). Dessa har undervisat och presenterat sina teorier, 

modeller och tillvägagångssätt på konferenser och workshops på ett mycket övertygande sätt, utan 

att det fanns forskning för att validera effektiviteten. Forskningen har historiskt sätt varit 

undervärderad skriver Hecker (2010), och ett behov av behandlingar med empiriskt stöd gav upphov 

till evidensbaserad praktik (EBP). Detta för att skydda klienten. Kaslow (2010) skriver att det har 

varit ett tryck under de senaste 20-30 åren för att allt ska vara evidensbaserade.   

 

Skolor: Milanoteamet, Salvador Minuchin och Tom Andersen 

Milanoskolans idé utgick ifrån att man skulle förstå vad som händer inom familjen genom att hitta ett 

mönster för att se hur det hänger ihop med helheten. I Milanoskolans modell diskuteras familjen 

inom ett team medan familjen lämnas utanför (Andersen, 2011). Det blev en stor förändring när 

Tom Andersen presenterade sin “reflekterande process” kring 1980-talet. Där talade teamet med 

varandra inför familjen. Familjen blev delaktig i processen och lämnades inte utanför. Terapeutens 

relation till familjen ändrades, terapeuten var inte den enda ansvariga parten längre. Han/hon blev en 

av två eller flera och ansvaret blev delat. En fördel för terapeuten med den reflekterande processen är 

att det finns tid att stanna upp och föra ett samtal med co-terapeuterna. Både terapeuten och klienten 

sitter i observerande positioner. Istället för att klienten möter en terapeut blir det ett system han/hon 

möter. I samtalet agerar alla olika, ibland pratar en och de andra lyssnar och ibland pratar alla. 

Terapirummet “öppnades upp” och familjen fick möjlighet att höra terapeuternas diskussioner. 

Enligt Andersen (2011) lägger människorna stor vikt vid att upprätthålla sin integritet under det 

terapeutiska mötet och beroende på vad terapeuten säger eller gör bestämmer klienten hur öppen 

eller sluten den ska vara. Sonnby-Borgström (2012) skriver att det är viktigt att bryta koden för 

sekretess som omger familjeproblem eftersom det oftast finns mycket skam och skuld i samband 

med familjehemligheter som ger en känsla av isolering och hopplöshet. 

 

Inom Salvador Minuchins “Strukturell familjeterapi” ser man familjen som indelad i olika subsystem, 

det kan vara föräldrar/barn system, syskonsystem mm. I strukturell familjeterapi ville terapeuten 
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omforma och omstrukturera inom familjen för att kunna få till en förändring. Föräldrarna kan 

utpeka sitt barn som “problemet” och på så vis bevara ett starkt insnärjt och inadekvat familjesystem. 

Barnet görs till syndabock och “den identifierade patienten” (IP). IP är ett symptom på en 

dysfunktion i familjen och kan användas för att avleda och dölja verkliga problem, skriver Minuchin 

(1999). Terapeuter som jobbar med strukturell familjeterapi måste ta hänsyn till den enskilda 

familjens sammansättning och kultur och gå samman med familjen utan att sugas in i systemet. 

Under arbetsgången förenar sig terapeuten med olika personer och har då möjlighet att blockera 

transaktioner och agerande. Genom att öppna för vissa och stänga vägen för andra kan terapeuten 

skapa en tillfällig obalans som kan användas för att omgruppera familjen. Terapeuterna använde sig 

av en enkelriktad väggspegel så att en person kan iaktta den andra (Minuchin, 1999).  

 

Det blev en stor förändring vid användning av spegeln. Inte så långt efter det började det spelas in 

terapisessioner. Videoinspelade interaktioner av familjens funktion är ett allt vanligare inslag i klinisk 

bedömning enligt Dishion & Kavanagh (2003). Inspelning av samtalen hjälper terapeuten i sin 

bedömning av familjens interaktion för att bättre förstå familjens dynamik, detta är en avgörande 

faktor för motivation till förändring. Familjeinteraktionens mönster är sällan kognitivt tillgängliga för 

deltagarna och därför ses det som nödvändigt att ge återkoppling via videoband (ibid.).  

 

Inspelning av terapisessioner är idag en rutinmässig praxis bland trainee-psykoterapeuter skriver 

Brown, Möller och Ramsey-Wade (2013). Forskning har fokuserat på fördelarna med detta, att det är 

en verksam del i klinisk handledning, men det finns väldigt lite skrivet om riskerna för klienten.  I 

studien har både terapeuter och klienter rapporterat att fördelarna med inspelningar gällde terapeuten 

medan klienterna inte alltid förstod vad inspelningarna användes till, vilket Brown, Möller & Ramsey-

Wade (2013) menar är oroande. Det finns risker att klienter tackar ja till en intervention med 

inspelning utan “en adekvat förståelse så att de kan ge ett informerat samtycke” (ibid.) 

 

De här förändringarna “undermined the sanctity of individual patient confidentiality in 

psychoanalysis”, först genom att föra in andra familjemedlemmar, sedan genom att ha observatörer 

bakom en spegel och till sist genom att distribuera filmerna till en bredare publik (Weinstein, 2013). 

 

Familjen 

Medlemmar av en familj utgör ett system där alla delar är beroende av varandra. Förändring i en del 

av systemet framkallar oftast likadana förändringar i andra delar av systemet (Kaslow, 2010). Alla 

familjer har regler och förväntningar, implicita eller explicita och familjemedlemmarna uppfattar och 

skildrar familjens historia eller berättelser helt olika. Familjer varierar på en skala från dysfunktionella 

till funktionella. Funktionella familjer uppvisar ofta god problemlösnings-och beslutsfattande 

förmåga, integritet och en öppen kommunikation. Dysfunktionella familjer däremot kännetecknas 

ofta av stela allianser och hög konfliktnivå. Beteendemönster och interaktion överförs från en 

familjemedlem till en annan, dessa kan vara friska, men också ofördelaktiga beroende på mönstret 

(ibid.). 

 

Föräldrar och barn skapar och formar sin hemmiljö. Familjeliv kretsar kring regelbundna händelser 
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som måltider och sovtider, i en miljö av latent buller t.ex. datorer, hushållsapparater och tv. Familjen 

och besökare kommer och går och det är inte så konstigt att det finns kaos i hemmet. Kaos i hemmet 

är kopplat till lägre kognitiva förmågor och större uppförande problem, men det är oklart om ett 

barns upplevelse av kaos i hemmet är under inflytande av genetiska faktorer - antingen sina egna 

gener eller föräldrars gener, skriver Hanscombe, Haworth, Davis, Jaffee & Plomin (2010). 

 

Bevis på att genetiska faktorer påverkar barnens upplevelser av kaos i familjen och deras beteende 

kommer att ha konsekvenser för hur vi uppfattar familjen och barnens utveckling (Hanscombe et al., 

2010). Då måste de etablerade kopplingarna mellan föräldrarapporterade kaos och kaos ur barnens 

perspektiv ses om och fokus istället utgå ifrån barnets perspektiv (ibid.). Tidigare har kaoset i 

hemmet behandlats som en familjeangelägenhet eftersom man har gått utifrån ett föräldraperspektiv. 

Det skulle innebära att alla barn i samma familj upplever miljön på samma sätt. Men barn som växer 

upp i samma familj upplever miljön och kaos i familjen helt olika (ibid.) 

 

Barn söker sällan terapi på egen hand, terapi initieras oftast för deras räkning av de vuxna, av  

föräldrarna, skolkuratorn eller av socialtjänsten (Mæhle, 2004; Cederborg, 1994). Barn i familjeterapi 

blir huvudrollsinnehavare, det vill säga, allt centreras om och kring dem och deras 

uppförande/beteende (Cederborg, 1994). De vuxna har identifierat dem som problematiska. Det 

finns många olika orsaker till att barn kallas till terapi. Det kan bero på att det saknas ett samförstånd 

mellan föräldrarnas förväntningar och barnets temperament eller en bristande sensitivitet av föräldrar 

till barnets signaler. Det kan också bero på otillräcklig kunskap hos föräldern om vad som är rimligt 

att förvänta sig av ett barn vid en viss ålder eller med en viss dysfunktion (Mæhle, 2004). 

 

Terapeuten 

Terapeutens omformuleringar av barnets problem kan ha ett avgörande inflytande på innebörden av 

symptomen. Förståelse av ett problem beror på hur framgångsrik terapeuten är att använda sin 

teoretiska förståelse, att förhandla med de olika familjemedlemmarna samt att importera andra 

“sociala tankar” som terapeuten och familjemedlemmar kan acceptera. Ju äldre barnet är desto fler 

rättigheter har det och en större möjlighet att förhandla med sina egna perspektiv (Cederborg, 1994). 

 

Terapeuter accepterar sin roll som den mest kraftfulle deltagaren i samtalet och verkar för ett 

återupprättande av familjehierarkin. Terapeuten är den som tar emot familjen, orkestrerar samtalet, 

intar rollen som förhörsledare samt övervakar familjemedlemmarnas verbala och icke-verbala språk. 

“Familjeterapeuten måste vara aktiv, spontan, och ska använda sig av sina egna känslor på ett 

selektivt och lämpligt sätt”, skriver Weinstein (2013). Terapeutens främsta uppgift är att främja 

familjens användning av sin egen känslomässiga delaktighet i hopp att uppnå en positiv förändring. 

Terapeuten skakar om i existerande mönster och gör det möjligt för mer sundare och funktionellare 

familjeinteraktioner. Weinstein (2013) menar att i denna roll, liknas terapeutens inflytande i samtalet 

vid en katalysator där förändringar sker utan att terapeuten själv är inblandad. En terapeut dras in i 

klientens värld och det är en del av den psykoanalytiska processen (Barth, 2010). 

 

Den terapeutiska allians, som förmodligen är en av de viktigaste faktorerna och gemensam för alla 
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behandlingar har endast en ringa effekt för behandlingsresultatet, skriver Rosenzweig (2002). Ett 

starkt band med terapeuten räcker inte för att garantera ett lyckat resultat (ibid.). Terapeutens 

personlighet är en viktig faktor som underlättar den terapeutiska alliansen. En terapeut som är varm, 

aktiv, jordnära, pålitlig, optimistisk, säker, humoristiska, vårdande och har empati är mest uppskattad 

av klienter, skriver Muran & Barber (2010). Klienter som bedömer omtänksamhet och förståelse som 

de viktigaste egenskaper hos en terapeut värderar oftast den terapeutiska alliansen som den viktigaste 

faktorn. Liknande bakgrunder och upplevelser, såväl gemensamma värderingar, gör arbetet lättare. 

Men i familjeterapi där deltagarna är i olika livsstadier och utvecklingsnivåer och där terapeuter ska 

närma sig barn, tonåringar och föräldrar tillsammans, krävs mångsidighet (ibid.).  

 

Flexibilitet från terapeutens sida verkar ha en roll i skapandet av den terapeutiska alliansen och kan 

förknippas med terapeutens kompetens (Muran & Barber, 2010). Förmåga att observera har 

betydelse för alliansen. Det verkar finnas en enighet om att terapeuter bör övervaka både innehållet i 

det som sägs och sättet på vilket det sägs (och det som inte sägs alls, eftersom det kan också vara 

mycket talande) menar Muran & Barber (2010). Det finns bevis på att terapeuter ofta är omedvetna 

om patientens missnöje. Terapeuters självkännedom och förmåga till självobservation verkar vara 

lika viktigt, om inte viktigare, än terapeutens förmåga att observera sina patienter, skriver Muran & 

Barber (2010).  

 

Humor kan effektivt överföra det implicita budskapet att terapeuten ser familjemedlemmar som 

människor och inte som “problem”. Humor kan också användas för att minska spänningar, höja 

motivationen, släppa på känslomässiga hämningar och hjälpa klienterna att utveckla en mer realistisk 

bedömning av omfattningen av sina problem. Humor skapar också en känslomässig koppling mellan 

familjemedlemmar (Muran & Barber, 2010). 

 

Arbete med ungdomar och familjer kräver komplexa beslutsfattanden, en särskilt vaksamhet och god 

omdömen (Dishion & Kavanagh, 2003; Mæhle, 2004). En mycket etiskt utmanande situation 

uppdagas när en familjehemlighet uppstår i terapi. För att etiskt upprätthålla förtroende i terapin kan 

par- och familjeterapeuter ordna individuella samtal för att uppmuntra familjemedlemmar att dela sin 

hemlighet med de andra familjemedlemmarna. Vissa familjeterapeuter kan tro att en existerande 

hemlighet inte gynnar och kanske skada familjen (Hecker, 2010). 

 

FFT arbete 

Funktionell familjeterapi (FFT) grundades av professor James Alexander, University of Utah, Salt 

Lake City, USA i början av 1970-talet. Den är en systemteoretisk metod med starka influenser från 

Salvador Minuchins strukturella familjeterapi. Målgruppen för FFT är ungdomar i åldern 11-18 år 

som har problem med utagerande beteende, kriminalitet och missbruk. FFT är en modell för familjer 

och ungdomar med utagerande beteende problematik och har fått bra resultat i forskningen. Syftet är 

att ungdomens antisociala beteende ska upphöra och kommunikationen i familjen ska förbättras 

(Söderholm Carpelan, Andershed, A-K., Andershed, H., Brännström, Nyström & Ahlgren, 2008). 

Även om FFT har fått internationellt erkännande för sina resultat i att hjälpa problemungdomar och 

deras familjer att övervinna brottslighet, drogmissbruk och våld, Sexton & Alexander (2007) menar 
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att FFT kan användas i fler olika klientgrupper och olika terapeutiska sammanhang. 

 

FFT-SVERIGE® är varumärke för utbildning och handledning i funktionell familjeterapi i Sverige 

(fft-sverige.se). Deras målsättning är att hjälpa dysfunktionella familjer att bli funktionella. En FFT-

terapeut arbetar med relationer i familjerna och visar alternativa sätt att samtala och samspela med 

varandra inom familjen som är mer effektiva och nyttiga. FFT-terapeuten söker efter stabila 

relationella mönster i familjen och eftersom ärenden kommer via socialtjänsten och det oftast har 

gått en tid är det dysfunktionella beteendemönstret oftast väletablerat och lätta att känna igen 

(Alexander, Barrett Waldron, Robbins & Neeb, 2013).  

 

FFT är en manualbaserade modell där terapeuter arbetar med familjer genom tre stadier av 

behandling: engagemang, beteendeförändringar och generalisering. Första fasen, engagemangs-och 

motivationsfas ska minimera hopplöshet, minska negativitet och utveckla en familjefokus, menar Dr. 

James Alexander (Onedera, 2006). Skuldbeläggande är ett problem i familjer, att ta bort skulden och 

flytta bort fokus från individuella problem är FFT. “FFT go in and say… We blame no one … We 

acknowledge how bad the behaviors are but do not assign blame” (ibid.). Beteendeförändringsfasen 

handlar om att ge familjen verktygen till förändringar. 

 

Ur familjesystemiskt tänkande ses problem med ungdomar i riskzonen ur ett relationistiskt 

perspektiv snarare än beteendemässigt där brister i information och utbildning samt en avsaknad av 

konsekvenser kan leda till problem (Sexton & Alexander, 2007). Fokusen ligger på familjerelationen 

istället för ungdomen och kontakterna utanför (ibid.). 

 

En FFT-terapeut ska ha förmåga att skapa goda relationer till samtliga familjemedlemmar och ha en 

bra struktur på sessionerna (Hansson, Drott-Englén, Johannson & Benederix, 2004). Den genom-

snittliga längden på behandling i FFT är 12-14 sessioner över 3-4 månader med ett ökat antal 

sessioner för svårare fall, skriver Alexander et al. (2013). För att säkerställa metod trohet ska FFT-

terapeuter förnya sin certifiering efter två år. De ska lämna in videoinspelade familjeterapisessioner 

på aktuellt ärende tillsammans med en så kallad adherence mått som är ett mått för modelltrohets-

mätning (fft-sverige.se). Familjemedlemmar fyller i enkäter före och efter behandlingen där 

symtombelastning, familjefunktion och salutogena faktorer kan mätas. Några av de enkäter som 

används är YSR, KASAM och Stegen. Journal Digital används för databearbetning. 

 

Resultat 

 

Det som de intervjuade berättade redogörs i detta kapitel. Utifrån de semi-strukturerade intervjuerna 

kunde flera olika teman uttolkas. För att få en bättre överskådlighet har resultaten delats upp i de 

olika teman som uppstod. Efter redovisning följer analysdelen och egna reflektioner.  

 

Presentation av respondenter 

Tre av respondenterna är certifierade FFT-terapeuter och arbetar i ett FFT-team, de andra två 

använder sig av vissa FFT-tekniker som de lärde sig under grundutbildning men det finns inget team. 
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Alla förutom en är socionomer. Den utan socionomexamen är utbildad medlare. De flesta 

respondenterna har även andra utbildningar inom familjearbete som exempelvis Marte Meo och MI. 

Alla har en gedigen och mångårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och de flesta även 

med familjearbete. Flera har arbetat som socialsekreterare med utredningar, en har arbetat många år 

inom vuxenpsykiatri och en annan har många år i öppenvården med småbarnsfamiljer. Två av 

deltagarna utbildade sig i steg 1 efter att de blev FFT-terapeuter då det kändes att det behövdes som 

komplettering. 

 

Vägen till FFT 

FFT är en påbyggnadsutbildning och man behöver inte ha en terapeututbildning för att bli FFT-

terapeut, FFT-Sverige har sin egen utbildning för sina terapeuter och många är socionomer. Det 

finns fem FFT-handledare i Sverige, samtliga i södra Sverige. Genom sina arbeten fick responden-

terna reda på FFT, det var en välforskade och evidensbaserad “Blueprint” metod från USA som 

väckte nyfikenhet. Flera hade anmält sitt intresse och några blev tillfrågade av sina chefer. “Vi var en 

kärntrupp men så har en efter en slutat, det är bara jag och en till som varit med från starten kvar… 

det kan vara lite känsligt med ett team när det försvinner folk” I första svängen utbildades 

Socialtjänsten tillsammans med BUP, men det fungerade inte och rann ut i sanden. Det kommer nya 

utbildningstillfällen lite eftersom. 

 

Certifieringsproceduren 

En av respondenterna skulle ha om certifierat sig i höstas, men eftersom hon arbetar deltid är det 

inte aktuellt än. FFT-terapeuterna i studien arbetar mindre än de 50 % som är rekommenderat av 

FFT-Sverige. Certifieringsprocessen tar tid. Man måste hitta filmer som är godkända av handledarna. 

En respondent var med i ett första certifieringstillfälle 2001-2003, ingen blev certifierad men de fick 

mycket handledning och arbetade med FFT-tankarna för att de tyckte att det var bra. Tanken var då 

att få satsa på steg 1 istället, men efter några år bestämdes det att det skulle satsas på FFT igen fullt 

ut. Förra svängen föll en kollega på mållinjen, det var mycket oklarheter kring processen. Det 

ändrades hela tiden om vad som skulle gälla. Idag att det är mer uppstyrt, säger hon. 

 

Vem passar för FFT? 

Svaren varierade. En respondent svarade att de arbetar med alla typer av ärenden men att arbetet 

med sexuella övergrepp och hedersvåld är svåra. Utländska familjer är problematiska på grund av 

språket. Det är svårt att göra positiva omformuleringar eller hindra klander, som kännetecknar FFT, 

när diskussioner urartar. Omformuleringar kan missförstås. Psykiatriska diagnoser är inget hinder 

och de har många ungdomar med ADHD problematik. Bipolaritet är inte heller ett hinder. Tidigare 

togs inte personer med Aspergers emot men idag tar man emot det flesta. “De som vill får komma” 

fick jag som svar. Samma person var ganska tydlig med sin kritik över att Barn-och ungdomspsykiatri 

(BUP) numera ägnar sig enbart åt diagnostisering, medicinering och uppföljning och att allt annat 

hamnar hos öppenvården. Hon uppgav även sin frustration över att BUP är mycket strikt med att 

inte arbeta med relationsarbete; 

 

Vi har en familj nu som har en pojke, som vi har i samarbete med BUP, det är 
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mest medicinsk ADHD-problematik. Han mår väldigt dåligt … så vi har nu 

bestämt att han ska få träffa en psykolog enskilt. Jag fortsätter med föräldrarna 

med någon form av föräldrastöd. Det känns bra. Annars kan det ibland bli lite 

knepigt. 

 

Personer med autistiskt spektrum är svårhanterade eftersom FFT-terapeuterna inte riktigt vet hur de 

ska bemöta dem. De försöker arbeta mer med visualisering men det är inte lätta samtal, sa en 

respondent. Hon påpekade att BUP är en specialistenhet men systemiskt eller relationsarbete tänker 

de att öppenvården ska ta. ”Många gånger gör vi ett försök och det blir oftast inte bra och då får vi 

avsluta” säger en respondent. Så här beskrev en annan med samma problematik; 

 

Jag vet en kollega som har jobbat med en pappa, han är inte diagnostiserad men 

han har Aspergers. Det är ingen tvekan, man ser det på filmerna, och då är det 

jättesvårt att jobba med FFT så där var han tvungen att byta och jobba mer med 

KBT… 

 

En stor del av föräldrarna är deprimerade, mammorna i synnerhet. Det märks när testerna görs. 

Depression är inget hinder för behandling men tester görs för att checka av hur klienten mår. 

Bedömningar görs i teamet om hjälp inom psykiatrin eller med medicinering skulle vara ett bättre 

alternativ. 

 

Samtliga är eniga om att FFT´s målgrupp är ungdomar med utagerande problematik, En av 

respondenterna beskrev detta som allt från kriminalitet och missbruk till relationsproblematik i 

familjen, skolk och snatteri. Hon poängterade att det inte bara är de som är kriminella eller de som 

“röker på” som är utagerande, utan att även en ungdom som bara sitter hemma och spela dator kan 

uppfattas som utagerande. Det är ett sätt att protestera, att unga signalerar eller visar att de inte mår 

bra på ett sätt som inte är så bra för dem själva.  

 

Aktualisering av ärenden 

Ärenden som kommer via socialtjänsten hanteras olika. Ibland tar chefen på “sina FFT glasögon”, 

och försöker får fram de ärenden där FFT ska kunna genomföras. Ibland kan Socialtjänsten även 

göra bedömningen tillsammans med teamet. Eftersom Socialtjänsten inte har så mycket koll på 

vilken behandling som passar klienten bestämmer man gemensamt först i behandlingskonferensen, 

sedan tillfrågas familjen eftersom interventionen är frivillig. Några respondenter sa att bedömningen 

om det är ett FFT-ärende eller inte utgår ifrån klientens/ familjens behov och inte av personer eller 

diagnoser. 

 

Ärenden kommer via socialtjänsten efter en ansökan eller anmälan. Ibland kommer det även ärenden 

via BUP. En respondent berättade om “öppen ingång” som finns på hennes arbetsplats. Med öppen 

ingång kan man söka direkt till öppenvården och få hjälp. Det handlar mer om råd och stöd och 

behandlarna träffar familjen max fem gånger. Familjer ringer via kundtjänsten. Kravet är att det inte 

ska finnas något pågående inom socialtjänsten, det ska vara lite enklare fall som kan fixas på några 
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gånger. “Men många gånger räcker det inte”. Vill familjen ha mer hjälp efter de fem gångerna, får de 

hjälp med att göra en ansökan till socialtjänsten. Där kopplas en socialsekreterare in och det 

registreras i en journal. Det är de mera resursstarka föräldrarna som söker sig till öppen ingång till 

skillnad från de som kommer via socialtjänsten som oftast är föräldrar med en begränsad förmåga 

och det har gått en längre tid. “Det känns otrolig bra att få möta dem lite tidigare” sa hon. En annan 

respondent uttryckte; 

 

Vi hade önskat att vi hade en sådan fil in till oss så man inte behöver komma 

via socialtjänsten för då har det oftast gått ganska lång tid. De har sökt hjälp 

och väntat någon månad, då görs det en ny utredning och sedan går det någon 

månad till och det hinner hända mycket. Det vore bra för en familj att få 

komma hit direkt. 

 

Framgångsfaktorer 

“Matcha familjen” sa en respondent “jag ska matcha familjen genom att man till exempel pratar med 

bönder på bönders vis och det lärda på latin”, sa hon. Just den här personen hade varit med i ett 

forskningsprojekt där forskarna följde två behandlare under två års tid för att sedan skriva om “det 

verkningsfulla i mötet”. Här beskrevs hur hon använde sig av matchning med en svårt traumatiserad 

pojke; 

 

Jag satt alltid så här, så här på golvet. Alltid lägre än honom “nu gör jag mig så 

liten så att jag inte skrämmer dig”. Fast han var större än mig så skrämde jag 

honom fysiskt. Jag satt alltid och pratade med honom så här, på huk eller på 

golvet. Höll säkert på så i 2-3 månader och sen började jag kunna sätta mig på 

soffan. Men det tog tid innan han litade på mig. 

 

Att matcha betyder att man ska försöka efterlikna familjens funktionella mönster och inte deras 

dysfunktionella mönster. 

 

Flera av respondenterna tog upp humor; 

 

Jag är en sådan person, jag skämtar ofta. Jag tycker om humor och skojar med 

kollegor och min familj och jag använder väldigt mycket i behandlingsarbetet 

också. Oh, det är så skönt att du kan skämta om det här … men det gäller att 

hitta en balans i det här så att man inte skämtar och kränker någon. Så det är en 

metod som funkar för mig, man har en manual att följa men jag är en person 

också. 

 

En annan framgångsrik faktor i behandlingen är att man stärker ursprungsfamiljen. En respondent 

har arbetat mest med yngre barn men påpekade att trots att tonåringar ska vara självständiga, är det 

ändå viktig att de ha en bra relation till sin ursprungsfamilj eftersom de senare i livet kanske behöver 

stöd. 
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En fråga var: Jämfört med andra metoder har FFT fått väldigt positiva resultat. Vad tror du det beror 

på? Samtliga svarade att det har forskats mycket kring metoden och att det är Blueprint från USA. 

Minska klander, dämpa kritik, matchning och positiva omformuleringar var de faktorer som 

uttrycktes av alla som framgångsfaktorer. Att bryta den negativa kritiken är viktigt. Även om 

respondenterna betonade positiv omformulering och motiveringsarbete påpekade flera att ingen av 

de faktorerna är unikt just för FFT.  FFT är ett ihop-plock av bra verktyg vid familjesamtal; 

 

Jag tror ju på modellen och den tilltalar mig mycket. Det måste vara att det är 

en bra modell helt enkelt... att man jobbar med hela familjen och hela nätverket 

och inte bara med individen. 

 

En respondent sa att FFT inte nöjde sig med att det var bra för tjugo år sedan utan att man forskar 

och tittar på den senaste hjärnforskningen, man utvecklar det man håller på med. Att arbeta på 

processnivå tyckte en respondent hjälpte henne som terapeut att hålla en bra linje i sitt arbete samt 

att göra en egen analys av vilka beteendeförändringar som behöver göras.  

 

I FFT försöker man göra den bästa versionen av den här familjen och inte den bästa “Svensson-

familjen” fortsätter hon. Ett exempel är följande; 

 

De sitter här, de är tredje generations langare så det är inte troligt att de 

kommer att sluta langa, det är inte målet, men kanske att den här pojken inte 

ska vara i det här gänget där 90 procent blir dödade utan att han ska vara i det 

här gänget där de knarka. Målet är inte att få dem att sluta langa utan att han 

inte ska utsätta sig för dödsrisk i lika hög grad. 

 

Alla tog upp de olika faserna i FFTs arbete. En betonade beteendeförändringsfasen och hur svårt det 

var och hur man verkligen arbetar hårt med den. Det är hemuppgifter, rollspel i rummet mm. “Man 

försöker hela tiden jobba på ett nytt sätt, kort och intensivt”, sa hon. Som FFT terapeut ska man 

jobba mycket aktivt, det är ingen som lutar sig tillbaka och överlåter arbetet till familjen.  

 

Svårigheterna 

En respondent berättade att hon hade lätt att “falla i sina gropar” och ta barnens parti. Det är viktigt 

att varken vara med i en föräldraförening eller rädda barnen i familjebehandlingar. Det finns mycket 

skuldbeläggande i familjerna, föräldrarna skuldbelägger barnen och det är mycket “svarta får 

syndrom”. En annan respondent tog upp att man kan triggas igång, speciellt om en förälder triggar 

igång barnet som blir frustrerat. Att fånga en ungdom utan att tappa föräldrarna eller tvärtom kan 

vara problematisk samt att “bli bundis med föräldrarna eller ungdomen”; 

 

Att få med alla familjemedlemmar är inte så lätt framförallt inte med 

ungdomar. Barn i förpuberteten och i början på puberteten är enklare, 

föräldrarna har mer att säga till om. Men det är klart att 17-18 åringar, vill de 



18 

 

inte komma, kommer de inte. 

 

En respondent framförde sin oro över att vara modelltrogen och allt protokoll. Det är mycket att lära 

sig med Journal Digital, allt ska matas in för att mäta utfall och behandlingsresultat. Genom att lägga 

upp klient journalerna och skriva genomförande planer får man fram grafer och statistik. Det är 

mycket tester som ska genomföras. Det tilltalar henne mer att plocka lite olika från olika modeller 

beroende på vad som passar just den familjen; 

 

Jag kan ibland känna att jag är ute på tunn is eftersom det är så komplext. När 

jag ser vilka familjer vi har och jämför med andra, tycker jag att vi skulle ha steg 

2 terapiutbildning, men vi har knappt steg 1. 

 

Några berättade att öppenvården hade sytt ihop och själva bekostat en egen utbildning på St. Lukas 

eftersom de insåg att de inte hade kompetens för arbetet. Även om den kan låta enkel, är det en svår 

metod, sa en respondent; 

 

Handledare som är otrolig välutbildade är psykologer och psykoterapeuter. 

Men vilka är det som jobbar mest med FFT i Sverige idag?… det är 

Socialtjänsten och vi är socionomer. Punkt! Vi är några som kan gå steg 1, men 

det är liksom på nåder. Det behövs verkligen steg 2, det är komplexa ärenden 

vi har. Socialtjänsten gör en jätteavancerat familjearbete. 

 

Att skapa goda relationer till samtliga familjemedlemmar upplevde respondenter inte som ett 

problem. Det var svårt från början men de blev tryggare allteftersom. En respondent uttryckte att 

trots att behandlingen inte ska pågå i åratal ta den ändå längre tid än de 10-12 ggr som är meningen 

“så det är som någon annan ska klara av på 10 ggr kanske det är 30 för oss”. 

 

Inspelning av samtalen 

Alla respondenter använder sig av att spela in terapisessioner. Inte alla familjer godkänner det och det 

ska respekteras. Familjen får veta hur man arbetar med FFT och att de helst vill filma. Fördelarna 

med inspelning förklarades; 

 

Om jag inte kan titta på filmen och se vad jag hade kunnat göra annorlunda, 

bättre. och vad jag skulle göra till nästa gång, måste jag försöka komma ihåg, 

men man minns ganska liten del av det som sägs. 

 

Man märker på en gång när man tappar. Framförallt, märker man det i 

rummet, nu händer någonting... Vad är det här, hon fattar ingenting av vad 

som är viktig för mig den där kvinnan. Så märker man det och säger Oh, jag 

ser att du sitter och ser lite fundersam ut? Och så får man kolla upp det där 

och så emellanåt så ser man på filmen att, Ah, det var där mmm... Och så får 

man gå tillbaka nästa träff, be om ursäkt och säga att jag tittade på filmen och 
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såg någonting som gjorde dig upprörd. 

 

En respondent frågar inte klienterna;  

 

Det är två familjer som har sagt nej till mig, jag frågar inte. Jag säger att på det 

här stället spelar jag in samtalen därför att det ska vara en hjälp för mig i 

behandlingsarbetet så att ni får så bra hjälp som möjligt, men likafullt har de 

sagt nej. 

 

Fördelarna med videoinspelning är att man kan titta på filmerna efteråt och välja ut några för team-

och extern handledning. Man får hjälp från teamet med att reflektera över sina egna och andras 

samtal. Det är ett bra verktyg för att granska sig själv som terapeut och man lär sig jättemycket. 

 

Filmerna används i certifieringsprocessen; 

 

Vi tittar igenom filmen tillsammans i teamet och med våra handledare. Om 

man vill använda sig av filmerna för certifiering så skickar man ner dem. Det 

här skulle kunna vara en film som visar att ni behärska de här teknikerna. 

 

Engagemang och motivation 

Det oftast handlar om att motivera föräldrarna att i sin tur motivera sina ungdomar. “Vi jobbar via 

föräldrarna” sa några respondenterna. 

 

Fas 1, engagemang och motivation, är den viktigaste del i FFT behandlingen och alla arbetar olika 

med den. Alla sätt att möjliggöra terapin är tillåtna. Hembesök görs om familjen eller de unga har 

svårt att komma. Det kan vara bra att få en bild av familjen och se hur familjen fungera i hemmiljön. 

Andra tycker att det är smidigare att vara på arbetsplatsen och ha kameran fast på väggen. Det kan 

finnas mycket störningsmoment när man är hemma hos en familj. Målet är att få dit hela familjen 

och de flesta tyckte inte att det var någon svårighet. En respondent beskrev ett motivationsarbete; 

 

Bakgrund: Det var en familj där det var mycket stök och bråk kring en 13-årig flicka. Pappan hade 

dött något halvår tidigare och han hade gift om sig en vecka innan han dog, så den nya frun fick ärva 

allt. Det fanns en storebror med i bilden och flickan och han bråkade mycket. Flickan vägrade att 

komma; 

 

Jag pratade mycket med mamman, vi bokade in en tid elva på förmiddagen.  

Hon ringer mig halv elva tiden och säger att “jag inte får hit henne, hon vaknar 

inte”. Så ringer hon någon timme senare och säger att nu är hon vaken, men att 

hon vägrar, hon har inte tänkt komma. Till slut fick jag prata med henne. Hej, 

sa jag, Sara (fingerat namn) heter jag och jag jobbar på det där stället. Jag hör 

att du inte är sugen på att komma hit.  Men du, kan vi göra så här att du 

kommer hit, jag bjuder på Coca cola och chokladbollar. Det har jag… Har du 
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cola där? Och så får du ser vem jag är, vad det här är för ställe och så 

bestämmer du dig sen. Okej… Mamman ringer en halv timme senare... bilen 

funkar inte, vi kan inte komma. Vid 3 eller 4 fick jag hit familjen och då var jag 

upp och hämtade dem och lovade att skjutsa tillbaka dem. Det var ett 

ordentligt motivationsarbete jag gjorde den där dagen. Jag lyckades och de var 

kvar i behandling länge också. 

 

Det kan ibland vara väldigt svårt att motivera familjerna, vissa går inte dit överhuvudtaget trots att de 

tackar ja till behandling. En respondent hade haft 10 samtal med mamman och ändå inte fått dit 

dottern. “Jag vet att mamman dricker och vill inte erkänna det och då är det inte så konstigt att 

dottern inte är så peppad av att komma hit”, sa hon. Det kan hända att ungdomen ligger i ett annat 

rum och lyssnar på, men målet är att alla i familjen ska vara med i FFT.  

 

Samtliga deltagarna har många års erfarenhet med barn och familjer och uttryckte en stor säkerhet 

med att jobba som terapeuter och med familjearbetet. Men att vara modelltrogen FFT var det lite 

annars “men de som inte använder FFT här vad gör man då? Vad kan jag säga att jag gör då som 

familjebehandlare?” 

 

Terapeuten som inte jobbar fullt ut med FFT än beskrev sin oro så här: 

 

Jag har jobbat över 20 år, provat olika metoder och använder mig av min 

kunskap och erfarenheter. Jag ville vara med på FFT satsningen för att jag 

tycker att det vore roligt att gå hela vägen. Det som ibland gör mig lite tveksam 

är att jag kanske upptäcker att jag inte BARA vill arbeta så här. 

 

Manualbaserad metod 

Flera av respondenterna har arbetat med andra manualbaserade terapier t.ex. Väckarklockan och 

TAPP (Teenage Power Program). Väckarklockan är en återfallsprevention och TAPP är en 

intervention för barn till missbrukare. Respondenterna upplever inte FFT manualen på samma sätt 

som de.  FFT-manualen ger mycket frihet och är mer ett förhållningssätt än en instruktionsbok. En 

respondent sa; “i den är jag väldigt fri att vara som jag är”, handledning och team-träffar är viktigare 

än manualen tyckte hon. Vid frågan om respondenterna upplevde den som användarvänlig blev 

svaret både ja och nej. De andra manualbaserade terapierna som TAPP och Väckarklockan upplevs 

som mycket användarvänliga där kurvor ska ritas och man behöver inte tänka själv. Flera 

respondenter tycker att manualen inte räcker och att det behövs en teoretisk plattform att stå på; 

 

Det är egentligen bra om man har en gedigen utbildning, och jag tycker att det 

är bra om man är steg 1 eller psykolog så att man har så mycket psykologiska 

teorier i bakhuvudet så att man vet om tonårsutveckling och sådana saker för 

att man ska ha nytta av dem 
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Kostnadsfrågan 

Samtliga tog upp kostnaden med FFT och att den är väldigt dyrt. Extern handledning, 

grundutbildningen och omcertifiering kostar. Angående handledning sa en respondent “det skulle 

innebära en hel vecka med en och halv månads intervall här”. De har lagt fram ett förslag att 

kommuner ska göra en sammanslagning för att få ner kostnaden för handledning men de har inte 

fått svar på det från organisationen. Grundutbildning kostar ungefär 10500 kr. En hel veckas 

handledning var sjätte vecka, konsultarvode á 1500-2000 kr/timme(* summan inte bekräftad) plus 

flyg och boende är väldigt mycket för en kommun att betala. Ekonomi är ett stort problem sa en 

respondent.  

 

Analys 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur familjebehandlare upplever 

att arbeta med FFT och om och på vilket sätt den är funktionell. Semi-strukturerade intervjuar 

genomfördes med behandlarna där de har berättat om deras upplevelser och erfarenheter.  

Analysarbetet försvårades eftersom jag upplevde en diffus gräns mellan det som är klientens 

behandling och det som är terapeutens utbildning. Jag har därför valt att presentera denna analysdel 

utifrån dessa två områden; FFT som påbyggnadsutbildning och FFT som behandling. Efter analysen 

kommer diskussionen och egna reflektioner.   

 

FFT som påbyggnadsutbildning 

Familjearbete är spännande men det är ett komplext och krävande arbete där terapeuterna ska arbete 

aktiv med familjen, vara närvarande och flexibel och måste kunna anpassa både sig själv och 

behandling till familjens behov. Respondenterna upplever att de saknar de grundläggande 

psykologiska teorierna, de efterlängtar en mer gedigen teoretisk grund att stå på t.ex. steg 1 och steg 2 

eftersom de utför ett kvalificerat familjearbete som är oftast komplext. BUPs uppdrag har förändrats 

och de fokuserar idag på diagnostisering och medicinering, socialtjänstens uppdrag har också 

förändrats, det är mer familjearbete med samtal och de tar emot en allt större och komplex klient 

grupp idag.  

FFT är en manualbaserad modell men manualen ger inga konkreta instruktioner till terapeuten om 

hur FFT ska göras. Behandlarna ska arbeta igenom de tre olika faserna i en bestämd ordning och 

engagera, motivera, minska klander och göra positiva omformuleringar. FFT är ett relationellt arbete, 

när t.ex. en ungdom visar ett utagerande beteende är det ett tecken för att allt inte står rätt till. Det 

kan vara någonting mindre allvarligt men det kan komma fram saker som kräver en utbildad 

terapeut. 

 

Eftersom FFT är en påbyggnadsutbildning, behandlarna ska lära sig behärska modellen och därmed 

blir certifierade FFT-terapeuter. Det finns en oro hos behandlarna av att vara modelltrogen och 

arbeta bara utifrån en metod samt en osäkerhet om FFT görs rätt. Det var de externa handledarna 

som bedömde det utifrån de inspelade filmerna som visades upp vid handledningstillfällen. 

 

FFT-terapeuterna ska arbeta i team, det är en del av utbildningen, och helst 50 % med modellen men 

i praktiken är det mycket mindre. Teamet är en viktig del av FFT, att få reflektera tillsammans med 
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de andra terapeuterna och få feedback från inspelningar upplevdes som mycket positivt och lärorikt. 

Men man är väldigt beroende av att teamet fungerar och att inte en behandlare slutar eller är ledig en 

längre tid vid föräldraledighet till exempel, för då finns det risk för uppehåll.  

 

FFT som behandling 

Öppen ingång är en intressant utveckling. Familjer som känner att de inte riktigt klarar av situationen 

hemma kan söka hjälp utan att gå via socialtjänsten eller att det registreras. Utifrån universell 

prevention och hälsofrämjande förebyggande insatser är detta positivt. Enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453) har kommunen ett ansvar för de som bor där, att alla ska få det stöd och den hjälp de 

behöver (Socialdepartementet, 2009). Processen ska gå mycket snabbare eftersom det är mycket 

lättare att ta tag i ett problem innan det blir allvarligt. När man tar tag i problemet tidigare krävs det 

mindre arbete, är mindre komplext och mer lämpat till en kurator eller en socionom. Ju mer 

komplext desto mer krav på en högre kompetens.  

 

Många föräldrar tycker att det är skönt att komma och prata men är inte beredda att göra de 

förändringar som krävs, förändring tar tid. FFT är en korttids behandling om 3-4 månader, enligt 

modellen, men respondenterna menade att det tar betydligt längre tid än de 10-12 ggr som är 

meningen och är sällan kortare än 9 månader. Interventionerna inom öppenvården är frivillig och 

föräldrarna måste först tacka ja till behandlingen. Ungdomar, speciellt de i övre tonårsåldern, är 

många gånger motvillig till behandlingen och föräldrarna gör mycket av motivationsarbetet. Ibland 

kan det ta en hel dag att få dit den ungdomen eller att han/hon sitter i rummet bredvid och lyssnar 

till samtalet. Mycket tid och arbete läggs ner för att få dit den berörda ungdomen trots att det är en 

frivillig åtgärd.  

 

Under behandlingens gång sker utvärderingar via enkäter och många olika tester görs av såväl 

behandlarna och klienterna, protokollen ska fyllas i och sedan matas in i Journal Digital. Detta görs i 

början, under behandling och vid behandlingens slut, både för terapeutens adherence mått och för 

klienterna. Ingen utvärdering görs efter behandling med familjerna för att höra hur det har gått 

sedan, det är ett tidskrävande arbete och det ska finnas ett intresse för det. 

 

Samtalen videofilmas och ses av terapeuten, intern-och extern handledare samt skickas vidare till 

organisationen i södra Sverige för terapeutens certifieringsprocess. Det är en hel del personer som 

tittar på inspelningar. En av de intervjuade frågade inte klienterna om lov till detta, det var mer en 

rutin att de gjorde så på hennes arbetsplats för att klienten skulle få så bra hjälp som möjligt.  

 

Diskussion och egna reflektioner 

 

Kraven för att bli en terapeut skiljer sig från land till land men i allmänhet måste man åtminstone ha 

en magisterexamen, i antingen i socialt arbete, rådgivning eller psykologi. Kompetenskrav för en 

FFT-terapeut i USA är: “Master’s degree in social work, counseling, education or other relevant 

human service profession, with two years’ experience in children and family services” (fftllc.com). 

Behandlarna i Sverige som arbetar med FFT behöver inte vara utbildade i varken steg 1 eller 2 eller 

http://www.fftllc.com/
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ha en Mastersexamen, det räcker med en socionomutbildning eller likvärdig. Det krävs en 

mångsidighet som familjeterapeut, skrev Muran & Barber (2010) och behandlarna önskar få och 

tycker själv att de behöver kunskap i de grundläggande psykologiska teorierna. Det kan vara 

intressant att fundera varför utbildningsnivå är lägre i Sverige än i USA? Eftersom en respondent 

hade en fundering kring kompetensen av handledarna, att de var utbildade psykoterapeuter och 

psykologer men att behandlarna själva var “bara socionomer” kan det möjligtvis vara en ekonomisk 

fråga? Det är en klar skillnad i lönen mellan en socionom och en psykoterapeut. Gör socionomer 

idag ett mer avancerat arbete än de har kompetens och lön för?  

 

Det är väldigt få timmar som ägnas till samtalsövningar under socionomutbildning. Det kanske 

behöver förändras eller ska det vara krav på en mastersexamen eller någon form av 

påbyggnadsutbildning (med utvecklings-och psykologiska teorier) för alla som arbetar med barn och 

familjer?  Eftersom FFT är en väldig kostsam metod, främst handledning, är det värt att fundera om 

det skulle vara mer kostnadseffektivt i längden att satsa på att vidareutbilda socionomer som arbetar 

med familjebehandling inom socialtjänsten. Om BUPs uppdrag har förskjutits och de numera 

koncentrera sig på diagnostisering och medicinering medan socialtjänsten har tagit över 

familjearbetet är det rimligt att begära att behandlarna har den kompetens som krävs. Om 

behandlarna själva upplever att de inte har den kompetens för den målgrupp de möter i sitt arbete är 

det kanske en rättsetisk fråga. Att får höra behandlare säga “vi prövar… det kan inte skada i alla fall” 

eller “vi har tidigare inte tagit emot de som har Aspergers eller högfungerande autism, eller de som 

inte fungerar, men vi har blivit mer inkluderande så att vi provar” är oroande.  

 

Med en psykoterapeututbildning eller liknande i bagaget får familjebehandlare tillgång till en större 

repertoar av behandlingsmetoder, får kunskap om de grundläggande teorierna samt genomgår egen 

terapi för att öka sin självkännedom och förmåga till självobservation som Muran & Barber (2010) 

menar är viktigare än terapeutens förmåga att observera klienterna. Crafoord (1994) skriver ”Det är 

alltså enligt min mening grovt oetiskt att bedriva ”samtalsbehandling” utan att ha genomgått egen 

psykoterapi eller psykoanalys”. En FFT-terapeut är ändå bara en FFT-terapeut och är ganska låst i 

sin metodutövning. En terapeut behöver vara flexibel och anpassningsbar i familjearbete, det är flera 

viljor och personer att ta hänsyn till.  

 

Om FFT är en påbyggnadsutbildning som flera respondenter påstod, undrar jag hur länge denna 

utbildning pågår och när man blir en färdig utbildad FFT-terapeut? Meningen med certifiering är att 

man har visat att man behärskar tekniken, räcker inte det eller är det verkligen nödvändigt för extern 

handledning i den omfattning som är och med den stora kostnad det innebär för kommuner varje 

månad? Kravet att måsta omcertifieras vartannat år gör att FFT-terapeuterna måste hålla skärpan och 

vara modelltrogen, det ska egentligen inte behövas att en handledare ska bestämma om en 

videoinspelning av ett samtal “är FFT” eller inte om man har blivit certifierad, kan jag tycka. Men 

eftersom FFT-SVERIGE® är ett bolag finns det förmodligen en ekonomisk aspekt där. Om man är 

en certifierad FFT-terapeut och behärskar tekniken så ska egentligen alla samtal vara modelltrogen 

FFT och behandlarna själva ska bestämma vilka filmer de vill ska bedömas för omcertifiering, kan jag 

tycka. 
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Metoden är manualbaserad men den upplevs av respondenterna som har arbetat med andra 

manualbaserade modeller att den inte ger konkreta instruktioner och är betydligt mindre styrd; “man 

har en bok men det är ändå i arbetet som man lär sig det” sa en respondent. En annan tyckte att den 

svenska versionen från 2007 var svårläst och har inte läste klart den. Den nyaste versionen från 2013 

är på engelska och inte översatt ännu. Eftersom Hansson, Cederblad och Höök (2000) skriver att det 

är viktig att metoder från USA ska anpassas till de svenska förhållandena är det av vikt att manualen 

kan läsas och förstås av terapeuterna i Sverige om den är en så kallad manualbaserad terapiform. Jag 

har själv läst igenom båda manualerna, har engelska som modersmål och håller med om att den är 

svårläst och jag får egentligen ingen klar bild av vad FFT gör.  Det har gjorts en studie av fyra 

evidensbaserade familjeterapeutiska manualer. Tre av dem är Blueprint från USA. Samtliga är 

välrenommerade och väl utvärderade. FFT var en av dem. Granskningen inriktade sig på innehåll, 

struktur, likheter och olikheter. Det visade sig att manualerna var väldigt lika i både innehåll och 

uppbyggnad. Instruktioner till terapeuten i manualer “ligger på en nivå av anvisningar och 

rekommendationer och förutsätter en självständigt arbetande, kunnig terapeut... det är genomgående 

stora och komplexa förväntningar som manualerna från de olika behandlingsprogrammen lägger på 

de utövandes yrkesskicklighet”(Sundelin, 2013). I den nya upplagan av FFT manualen står det 

följande;  

 

We offer the following template for the flow of FFT. In doing so, however, we 

understand that these outlines and figure representations do not actually tell 

readers how to do FFT (Alexander et al., 2013). 

 

Då är min fundering om man verkligen kan kalla FFT en manualbaserad terapiform? 

 

FFT används idag inom ungdomstjänsten i Sverige. Unga lagöverträdare kan dömas till att arbeta av 

sin tid eller gå på samtal 10 gånger. Det har fått väldigt positiva resultat enligt en respondent som har 

en kollega som arbetar med detta. Insatsen utvecklades under 1970-talet och forskning utgick ifrån 

behandling av ungdomskriminalitet. FFT fick Blueprint i USA utifrån att det var en “family-based 

therapeutic intervention for delinquent youth at risk for institutionalization and their families” 

(blueprintsprograms.com). Målgruppen är betydligt mer omfattande än så idag, den har utvidgats och 

“flera klientgrupper ingår i olika terapeutiska sammanhang” (Sexton & Alexander, 2007). Mer 

forskning kring FFT och dess effektivitet med de andra målgrupperna skulle kanske vara önskvärt 

utifrån EBP tänket. Bergmark, Bergmark & Lundström (2011) skriver att evidensfrågor ska drivas på 

lokalnivå och det tycker jag kan vara någonting värt att fundera över samt att om förutsättningar och 

metoden förändras i form eller målgrupp ska det utvärderas igen för att vara trovärdig. FFT har fått 

internationellt erkännande för sitt arbete med våld, missbruk och brottslighet (fftllc.com). 

 

Utagerande eller osocialt beteende begreppet måste kanske preciseras. Att sätta ungdomskriminalitet, 

Aspergers och hemmasittare i samma fack känns inte riktig modernt med tanke på all diagnostisering 

som görs idag för att precisera olika beteenden och symptom. Nationalencyklopedins beskrivning av 

utagerande: “utagerande, utåtagerande, eng. acting out, aggressivt beteende, inom psykiatrin betecknat 

som social beteendestörning” (ne.se, 2014).  Det ryms mycket i ”social beteendestörning”. 
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En reflektion kring inspelning. Kan video-inspelade sessioner bidra till en osäkerhet och minskning 

av närvaron när man har en “back-upp” och kan gå tillbaka och rätta till efteråt? Håller essensen i det 

terapeutiska samtalet att gå förlorad? Sundelin (2013) undrar om det finns en risk att det 

manualbaserade terapeutiska arbetet förhindrar den dialogiska (systemiska) processen mellan terapeut 

och klienter. När Tom Andersen presenterade den reflekterande processen var tanken att klienten 

skulle vara en del av processen, den tycks ha förändrats. En annan reflektion är att filmerna används i 

terapeutens egen certifieringsprocess och de måste få fram godkända filmer. “Nu har jag börjat jobba 

med handledning här i teamet, så då får jag ju jobba för att göra en ny film”. Finns det en risk att 

behovet av att göra “metoden rätt” och att arbeta för sin certifiering går före klientens behov? 

 

Tillfrågas ungdomarna om deras tillåtelse till inspelning eller är det bara föräldrarna? Hur enkelt är 

det för en ungdom att motsäga sig inspelning vid första besöket hos terapeuten när föräldrarna är 

med? Behandling inom öppenvård ska vara frivillig men det ägnas mycket energi och tid åt att dra dit 

motvilliga ungdomar. Ur barnperspektiv skulle det vara intressant att fundera om det finns andra 

vägar att gå för att få ungdomar intresserade i att genomgå familjeterapi/behandling. Att ungdomar 

ska förstå fördelarna för dem själva. 

 

I efterhand har jag velat veta hur intervjupersonerna informerade sina klienter kring 

videoinspelningar. Är alla i familjen medvetna om detta? Är det inte rimligt att föräldrarna och 

ungdomarna känner till de olika sätt på vilka filmerna kan granskas? Om de är för klientens skull, i 

samband med den enskilda terapeutens utbildning eller i annan undervisning/forskning. Weinstein 

(2013) skriver att sekretessen i psykoterapi har förändrats och numera distribueras filmerna till en 

bredare publik. Hur mycket mer “öppet” kan terapirummet vara? Buber & Buber (1999) skriver om 

genuin dialog (äkta samtal). I en dialog där deltagarna har “vänt sig till varandra i sanning och 

uttrycker sig utan reservation” är samtalet fruktbart. Finns det en risk att detta går förlorat när man 

spelar in samtalen? 

 

En reflektion kring behandling av “langaren”, det känns som en ganska knepig målsättning. Det kan 

också kännas lite märkligt att ta bort skuldfrågan helt och hållet som James Alexander säger är FFT. 

 

Journal digital körs parallellt med socialtjänstens egna journalsystem. Behövs det verkligen två olika 

system eller är det meningen att de i framtiden ska göras till ett? Två olika system är mycket 

tidskrävande och hur mycket tid lägger behandlarna ner på administrativt arbete idag och till vilken 

nytta? Och än mer intressant är hur mycket tid går till klienternas verkliga behov? Det är mycket att 

lära sig med Journal Digital, allt ska matas in för att mäta utfall och behandlingsresultat. Genom att 

lägga upp klientjournalerna och skriva genomförande planer får man fram grafer och statistik. Det är 

mycket tester som ska genomföras under behandlingen men ingen utvärdering görs efteråt. Att 

genomföra utvärderingar anser jag vara lika viktigt som genomförandet av testerna.  

 

Catrin Kindel, socionom och psykoterapeut summerade upp mina egna tankar kring detta;  

 

Liksom kollegor har jag under de senaste åren påverkats av debatten om 

evidensbaserad praktik, en debatt som enligt min mening fått alltför kraftig 
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slagsida åt en av evidensens tre kunskapskällor nämligen forskningen med dess 

randomiserade studier och de manualbaserade metoderna. Min önskan är att vi 

alla som arbetar med familjer hjälps åt att ge plats åt de andra två 

kunskapskällorna – vår egen professionella erfarenhet och klienternas åsikt om 

vad som varit till hjälp. Som praktiker vill jag utifrån min systemiska grundsyn 

visa på hur intuition, humor det personliga och till och med det privata får 

plats i det professionella sammanhanget och hur min egen livshistoria påverkar 

det arbete som jag gör tillsammans med familjerna. För att vara till hjälp och 

väcka hopp i de familjer som lever i social och ekonomisk utsatthet måste vi 

möta dem där de är. Vi behöver vara tusenkonstnärer som använder vår fantasi 

och kreativitet och som då och då vågar ta steget utanför ramarna och göra det 

oväntade (ssft.se). 

 

Slutdiskussion 
 

Nu har jag varit väldigt kritisk mot Funktionell familjeterapi i denna kandidatuppsats men en av 

arbetsuppgifterna för en socionom är att kritiskt granska olika sociala fenomen. FFT är en 

välrenommerad och väletablerad familjebehandlingsmetod från USA med goda resultat i 

forskningen. Det är ett evidensbaserat program som har utvärderats mycket i USA och visat sig 

minska brottsligt beteende. Som resultat fick den plats på ”the Blueprints for Violence Prevention 

List of effective programs”.  Detta har gjort att FFT är en attraktiv modell som erbjuds till ungdomar 

och familjer. En av fördelarna med att en modell eller metod är evidensbaserad är att det finns ett 

starkt antagande att effekterna redan visat på annat håll kan realiseras, förutsatt att insatsen 

genomförs väl. Därför tyckte jag att det var av vikt att göra denna studie.  

 

Målgruppen i all forskning kring FFT är ungdomskriminalitet och idag har den utvidgats och 

inkluderar “hemmasittare”, ungdomar och föräldrar med neuropsykiatriska diagnoser och 

deprimerade mammor.  Jag kan fundera om det positiva resultaten FFT fick utifrån det original 

målgruppen, överensstämmer med den nya, men det är svårt att veta utan att intervjua klienterna. 

Eftersom ingen utvärdering görs efter behandlingen och avbrutna behandlingar inte heller är 

dokumenterade är det svårt att veta om FFT är funktionell på den fronten. Om EBP ska vara 

trovärdigt kan det vara rimligt att kräva en vidareforskning eller en utvärdering av FFT med den nya 

målgruppen. 2007 planerade det amerikanska Cochrane Collaboration en studie för att bedöma 

effektiviteten av FFT (Littell, Bjørndal, Winsvold & Hammerstrøm, 2007) men den blev aldrig 

genomförd. Två studier har gjorts i Sverige och båda studerar ungdomskriminella.  

 

Trots ett försök att få veta vad det är i behandlingen som gjorde “FFT” så framgångsrik tycker jag 

inte riktigt att jag fick veta det. Det svar jag fick av respondenterna många gånger i intervjuerna var 

“men det är ingenting speciellt just för FFT”. Eftersom FFT är uppbyggt av olika andra metoder och 

teorier och “does not have a set formula, the model provides a road map” (Alexander et al., 2013) är 

det svårdefinierat. 
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Har man de grundkunskaper och rätt utbildning som krävs för att arbeta utifrån en manual som ger 

råd snarare än instruktioner måste ett arbete som FFT-terapeut vara mycket spännande men när man 

bara är socionom och manualen kräver en självständigt arbetande, kunnig yrkesskicklig terapeut och 

det är stora och komplexa förväntningar kan det inte bara vara fel men har även etiska aspekter 

tycker jag. Negativa effekter av psykologisk behandling är ett eftersatt område skriver Bystedt (2014), 

men det är tydligt att det existerar. Klinikerna ser terapeuten och kompetensen som de två främsta 

riskfaktorerna. ”Kompetens är en grundpelare vid effektiva behandlingar”. Kompetens inte bara 

kring psykopatologi men också kunskap och en medvetenhet om metoder som är ineffektiva och 

riskabla (ibid.).  

 

Jag hade velat intervjua ungdomarna och familjerna som har deltagit i en FFT-behandling för att 

höra om familjeklimatet och om ungdomens utagerande beteende hade förändrats till det bättre efter 

behandlingen och få veta vad som var bra och mindre bra.  

 

Guldbrandsson (2007) menar att “en ny metod måste också vara utvärderad avseende effekter på 

mottagarna”. Eftersom allting idag ska vara tids-och kostnadseffektivt och den långa tiden i 

psykoanalys har bytts ut mot ett snabbt och effektivt behandlingssätt (Sandell, 1985) kan FFT mycket 

väl vara funktionell. Eftersom det är en korttidsterapiform och med det ökande antal ungdomar som 

visar symptom på psykisk ohälsa idag samt att det verkar finnas ett behov via öppen ingång, är en 

korttidsterapiform av 10-12 sessioner tidseffektivt. Men FFT, enligt respondenterna är sällan så kort. 

Även socialstyrelsen skriver att det är en korttidsterapi; “Syftet är att under åtta – tolv terapitillfällen 

arbeta med hela familjen och åstadkomma positiva förändringar för ungdomar med antisocialt 

beteende” (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Ur samhällsnivå och jag tänker här på privatisering och New Public Management speciellt, kan det 

vara intressant att reflektera över FFT-SVERIGE®. Det är ett färdigt bolag, handledarna är 

konsulter, vissa med egna företag. Det finns idag, förutom FFT för utagerande ungdomar också 

FFT-prevention och FFT-Cannabis (genom ett samarbete med haschavvänjnings program HAP). 

FFT breder ut sig mer och mer både som metod och geografiskt. Sundelin (2013) skriver att det 

förekommer erfarenhetsutbyte mellan företrädarna för de stora Blueprint modellerna (MFTC, MST 

& FFT) och att diskussioner pågår om att integrera modeller på sikt. Kommer det att finnas plats för 

andra evidensbaserade modeller och metoder? James Alexander (Onedera, 2006) har påpekat att 

modelltrogenhet är en kritisk del i “replicating the positive effects we´ve produced over the years” 

samt att “Washington State has changed the whole juvenile system as part of this process”. Det kan 

vara intressant att fundera över hur en utveckling och expandering av FFT kommer att påverka 

Sverige och det sociala systemet. Eftersom FFT-terapeuter har ett krav att arbeta modelltroget är det 

av vikt att modellen inte ska förändras utan att mer evidens för positiva resultat kan bevisas. 

 

James Alexander, Tom Sexton och Kjell Hansson har varit väldigt engagerad i forskningen kring 

FFT, de har skrivit och varit inblandade i många artiklar. “Researcher allegiance is widely discussed 

as a risk of bias in psychotherapy outcome research” skriver Michelson, Davenport, Dretzke, Barlow 

& Day (2013). Trots att randomiserade kontrollerade studier (RCT) är känd som en objektivt 

vetenskaplig metodologi är den inte immun mot bias och det finns kraftiga diskussioner kring det. 

Michelson et al. (2013) menar att det är bättre att genomföra jämförande studier eller metaanalyser 

om psykoterapimetoder och att de bör genomföras gemensamt av grupper med blandade lojaliteter 
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(ibid.). Wampold (2001) skriver att terapeutens egen tilltro till den metod han/hon utövar har ett 

överordnande värde än metoden i sig.  

 

Alltsedan 1950-talet när familjeterapin började utvecklas, har tanken varit att den är ett hantverk som 

utvecklas i mötet mellan familjerna och terapeuten. Idag krävs det forskning och bevis att en modell 

och metod verkligen är funktionell. Förutom att kolla funktionalitet i en metod är det viktig att 

fundera kring utövarens kompetens och ekonomi. Det tycker jag är väldigt viktigt eftersom 

licensierade program köps in och det är stora pengar det handlar om. Det måste finnas bevis på att 

en intervention fungerar, det håller inte att “prova på”. Förutom att FFT är en dyr kostnad för den 

kommunala budgeten (en studie är otillräckligt för att dra några slutsatser om huruvida FFT är 

kostnadseffektivt) kan det också vara kostsamt för klienten om behandlaren inte har den kompetens 

och utbildning som krävs.  ”However painful it may be, it is important for those of us who are 

psychotherapists to recognise that we have all likely harmed one or more of our clients” (Bystedt, 

2014). Förutom en hög professionalitet och ett gott etiskt omdöme, krävs det en ödmjukhet för att 

arbeta som familjebehandlare. 
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Bilaga 1 

 

 

Ni som läser denna information har blivit tillfrågade om att delta i en intervju antingen då ni varit 

gruppledare/behandlare eller att ni varit deltagare i en behandling. Målsättningen med uppsatsarbetet 

är att studenterna skall få fördjupad kunskap om en behandlingsform genom litteraturstudier samt 

genom att intervjua behandlingsansvariga och personer som själva deltagit i viss behandling. Ingen 

enskild person kommer att kunna identifieras i rapporten. Det är frivilligt att delta i intervjun. Det 

kommer inte att sparas några personuppgifter som t ex namn födelsedata i intervjumaterialet. 

 



 

 

Bilaga 2 

 

 

Intervjufrågor - Behandlare 

 

 Hur kom det sig att du började arbeta som FFT-terapeut och vad har du för 

bakgrund/erfarenheter/utbildning? 

 

 Hur arbetar ni här med FFT? och vad ni har för klienter/problembild/målgrupp? Finns det 

individer/grupper som inte passar för FFT? 

 

 Jämfört med andra metoder har FFT fått väldigt positiva resultat. Vad tror DU det beror på? 

 

 Vad är det i behandlingen som gör den framgångsrik, enligt DIG? 

 

 När man arbetar med FFT gäller det att skapa goda relationer till samtliga familjemedlemmar. 

Hur upplever du det? 

 

 Motivation och engagemang är fas 1 i FFT-metoden och den viktigaste fasen enligt 

litteraturen. Hur motiverar ni familjerna? 

 

 Spelar ni in samtalen? 

 

 På FFT hemsida stå det att FFT-terapeuter ska arbeta 50 % med metoden samt att man ska 

om certifieras vartannat år för att behålla sin certifiering? Hur gör ni här hos er? 

 

 Hur upplever du FFT-manualen? 

 

 Har ni någon mer som du vill tillägga om FFT? 



 

 

Bilaga 3 
 

 

Intervjufrågor - Chef 

 

 Hur blev det så att ni började med FFT här? 

 

 Hur ser organisationen ut kring FFT-teamet? 

 

 Hur får ni ärenden och hur/vem gör bedömningen om det är ett FFT-ärende eller inte? 

 

 Kan du berätta om certifieringsprocessen? 

 

 Enligt de behandlare jag har träffat säger alla att FFT är dyrt, hur ser du på detta utifrån den 

kommunala budgeten? 


