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Abstrakt 

Studien har sin bakgrund i systemisk psykoterapeutisk teori och aktuell affektiv neurobiologi 

enligt Jaak Panksepps evidensbaserade forskning. Syftet är att undersöka psykoterapeuters 

beskrivning och erfarenhet av att arbeta systemiskt psykoterapeutiskt och analysera huruvida 

arbetet ligger i linje med systemisk teori och affektiv neurobiologisk forskning. Studien 

genomförs vid dagverksamheter av typen behandlingsskolor för barn och ungdomar med stora 

skolbekymmer och intervjuer har genomförts med fyra psykoterapeuter vid tre olika 

dagverksamheter. Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Teman som framkom i intervjuerna var Terapeutens roll och plats, Terapeutens 

förhållningssätt samt Terapeutens metoder. Vidare analyser bekräftar att psykoterapeuterna 

arbetar utifrån systemisk teori, men att arbetssättet vad gäller arbete med känslor och affekter 

är att betrakta som mer djuplodande. Därmed pekar studiens resultat mot att arbetssättet även 

inkluderar  evidensbaserade metoder utifrån modern affektiv neurobiologisk forskning.   
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1. Inledning  
Utifrån mitt arbete vid en dagverksamhet av typen behandlingsskolor för barn och ungdomar 

med stora skolbekymmer (Magelungen) har jag erfarenhet av den förvirring som kan råda vad 

gäller synen på det systemiska behandlingsarbetet. Vilka systemiska metoder använder 

psykoterapeuter inom dagverkamheterna? Vidare har jag under min utbildning kommit i 

kontakt med evidensbaserade metoder inom området modern affektiv neurobiologi (Panksepp 

& Biven, 2012). Då forskningen är begränsad när det gäller dagverksamheternas 

psykoterapeutiska arbete ville jag undersöka hur familjepsykoterapeuter inom 

dagverksamheterna arbetar systemiskt psykoterapeutiskt samt om det ligger i linje med aktuell 

affektiv neurobiologisk evidensbaserad forskning enligt Jaak Panksepps rön. Studien kommer 

förhoppningsvis kunna ge svar på hur psykoterapeutiskt arbete står sig i förhållande till det 

arbete de säger sig bedriva samt hur detta förhåller sig till aktuell relevant forskning.  

 

2. Teoretiska utgångspunkter 
2.1. Systemisk psykoterapi 

Systemisk psykoterapi är egentligen ett flertal olika teorier och modeller som kompletterar och 

utvecklar varandra. Ursprunget är systemteorin, men kan idag sägas vara en familje- och 

interpersonell teori där människan lever i en socialt konstruerad värld, som avgör hur vi ser på 

verkligheten (Dallos & Draper, 2001).  

 

Hedges (2005) lyfter upp Gregory Batesons påverkan, inte minst för att skilja på 

kommunikation mellan levande och mekaniska/döda system genom införandet av begreppet 

”feed-back” samt Milanoskolans arbete med införandet av cirkulära frågor i samtal, som viktiga 

milstolpar. Bateson vidareutvecklade systemteorin samt hävdar tvärtemot psykoanalysen, att 

problem inte är intrapersonella utan kommer utifrån och måste behandlas därefter. Den 

Milanesiska skolan förde enligt Hedges (2005) in en nyfikenhet och tro på det egna systemets 

styrka som ledord. Men också hypotetiska framtidsfrågor i syfte att komma ur kausalt tänkande 

och skapa hopp, samt begreppet vanvördighet som handlar om att ständigt våga ifrågasätta sina 

egna värderingar, sanningar och framför allt hypoteser i samtal. Andra avgörande begrepp är 

cirkulära frågor, det vill säga frågor om hur en person tror att den andre tänker. Terapeuten skall 

vara icke-dömande och använda sig av omformulering, som handlar om att hjälpa personer 

försöka se bortom kommunikationen, till den metakommunikation som också pågår (terapeuten 

lyfter då upp den goda intentionen). Dessutom skall terapeuten använda sig av hypoteser för att 
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lyfta upp att det alltid finns flera sanningar och aldrig bara en. Att reflektera med klienter och 

kollegor är mycket viktigt (Hedges, 2005). Narrativ teori slår enligt Hedges, sedan igenom på 

slutet av 70-talet. Denna fokuserar på berättelser där meningen bakom föreställningar, 

intentioner, men även känslor lyfts fram. Att fokusera på berättelsen handlar om att 

externalisera och lyfta ut problemet från det inre till relationer. Vid detta årtionde definieras 

ordet systemisk. Hedges skriver: “This approach appreciates that we are always and inevitably 

part of a wider ’ecology’ within political, economic and cultural contexts and that everything 

in our social lives is connected through our relationships and co-created through and within our 

communication processes (2005, sid 184). 

 

Hedges skriver att under 80-talet kom socialkonstruktionismen att påverka den nu så kallade 

systemiska teorin: “Social constructionism suggests that meanings are socially constructed 

within ordinary conversations. And feelings, emotions, the Self and all aspects of our social 

worlds are culturally and historically constructed” (Hedges, 2005, sid 28). Att ifrågasätta och 

omformulera sina egna och individens föreställningar får nu flera sammanhangsförklaringar. 

“The therapist’s ways of viewing the world, our talk and ways of acting powerfully affect the 

therapeutic conversation and client” (Hedges 2005, sid 26). Systemisk terapi handlar alltid om 

människan i sitt sammanhang. Burnham (1992, sid 24) skriver: “Each person is born into a 

cluster of ’stories’ including the political, economic and cultural zeitgeist as well as personal, 

family and community obligations. And systemic therapists honour all these contexts with the 

acronym GRRAACCCES: gender, race, religion, (differing) abilities, age, culture, colour, 

class, ethicity and sexual orientation.” 

 

Systemisk psykoterapi har inte haft samtalsfokus på känslospannet (Dallos & Draper, 2001). 

Förutom anknytningsteorin och att behandla intentioner och föreställningar bakom känslor, 

finns några viktiga termer som behandlas: Triangulering som handlar om hur en tredje person 

används medvetet eller omedvetet för att undvika konflikter och rädslor. Dubbelbindning som 

skapas av att personer sänder dubbla budskap, ett verbalt och ett outtalat med kroppen. Dallos 

och Draper (2001) utvecklar den systemiska teorin med att använda sig av Bowlbys 

anknytningsteori samt en del tankar från den objektrelationella skolan. Känslor förstås enligt 

Hedges (2005) som kulturella, samt individuella utifrån det nätverk och de erfarenheter 

personen har. Att prata om omedvetna processer undviks och djupen i samtalen kan istället 

handla om hur personen tänker om sina känslor, men framför allt vad orden och värderingar har 

för betydelse och mening.  
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2.2. Affektiv neurobiologi enligt Jaak Panksepp 

Affektiv neurobiologi söker kunskap om hjärnan genom triangulerad forskning som anses väl 

evidensbaserad. Sambanden söks mellan subjektiva mentala tillstånd som studeras hos 

människor, hjärnans funktioner som huvudsakligen studeras hos däggdjur samt naturliga 

emotionella beteenden som finns för överlevnaden hos samtliga unga däggdjur (Panksepp & 

Biven, 2012). Det handlar främst om att studera beteenden genom hjärnforskning hos 

människor, men då det är etiskt omöjligt att genomföra dessa grundligt, görs djurförsök med el 

eller kemiska substanser/neuroner. Noggranna iakttagelser görs av däggdjurs instinkter och 

beteenden (inklusive människans), samt psykologiska analyser av självskattningar från 

människor (Panksepp & Biven, 2012).  

 

Författarna talar om kognitiv och affektiv medvetenhet. Den kognitiva innehar mer 

frontallobsfunktioner med perceptioner och intentioner, och när vi föds är den att betrakta som 

en ”tabula rasa”.  Komplexa former av medvetenhet skapas i frontalloben som sedan möjliggör 

språk, och nya yttre tolkningar av inre affekter. Dessa nya tolkningar kallas för känslor och 

dessa av dem som blir automatiska (som att kunna gå), är de enda som blir helt otillgängliga 

för medvetenheten. De högre/tertiära aktiviteterna är i huvudsak kognitiva, även om de alltid är 

i kontakt med de två lägre känslo- och affektstadierna. När affekter tar över medvetandet slås 

dessa tertiära/exekutiva funktioner ut (Panksepp & Biven, 2012).  

 

Den affektiva medvetenheten handlar om obearbetade affekter som vi ärvt sedan skapelsens 

gryning. Författarna kallar dessa för primärprocesser. Dessa är instinktiva och finns till största 

del i bakhuvudet. Primärprocesserna är affektiva känslosystem som inte ska blandas ihop med 

kroppens homeostatiska kroppstillstånd som exempelvis hunger, törst eller att man måste kissa 

(driftsystem), och inte heller smak- eller smärtkänslor (sensoriska system). Anledningen till att 

Panksepp valt att fokusera på primärprocesserna är att de är nyckeln till psykiatriska sjukdomar 

och därmed, dess lösningar. Viktigt i sammanhanget är att det oftast sker en samverkan av olika 

affektsystem, vilket också förklarar varför komorbitet är så vanligt inom psykiatrin (Panksepp 

& Biven, 2012). När vi människor föds gör vi det med förmågor till samtliga primäraffekter. 

Hur vi då uttrycker våra affekter beror mycket på hur vi tas om hand de första åren. Panksepp 

och Biven (2012, sid 20) skriver att primärprocesserna, det vill säga affekterna, styr 

sekundärprocesserna. Mellan frontalloben och bakhuvudets olika funktioner finns de sekundära 
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processerna. Där finns allt vi lärt oss, ända sedan vi låg i mammas mage och erfarenheter och 

minnen skapar här mönster (Panksepp & Biven, 2012). 

 

Vid psykiatriska sjukdomar påverkas både primär-, sekundär- och tertiärprocesser.  Vrede, 

rädsla, sorg och ett utslocknat sökande är ofta gemensamma i de psykiatriska problemen. 

Panksepp och Biven skriver gällande de ”negativa” känslorna: ”They need to be acted out. They 

need to be talked about, with care” (Panksepp & Biven 2012, sid 435). Terapi ska handla om 

att vända negativa känslor till positiva. Positiva affekter motverkar och slår ut negativa affekter 

och författarna betonar också vikten av att arbeta med medkänsla, humor och om möjligt, med 

både kropp och medvetande, för att nå emotionella förändringar. Panksepp har hittills lyckats 

identifiera sju olika affektiva system hos däggdjuren. Tre finns från födseln, dessa är 

sökande/förväntan-, vrede/ilske- och rädslosystemen, och hos de flesta däggdjur, även panik-

sorgesystemet. Med god kärlek och omvårdnad utvecklas därefter lust-, omsorgs- och 

leksystemen, (Panksepp & Biven, 2012). I följande avsnitt redovisas dessa olika affektiva 

system.   

 

2.2.1. Sökande-förväntan-utforskandesystemet 

Sökandesystemets affekt kan vi uppfatta när vi känner doften av god mat, längtan efter sex, 

eller att satsa pengar på spel, men även konkret sökande efter mat eller sökande efter trygghet 

då vi är i fara. Detta system har tidigare och ibland fortvarande, benämnts ”belöningssystemet”. 

Panksepp visar med flera exempel att det är sökandet som föregår belöningen. Jämför 

exempelvis att vi däggdjur omedelbart efter födseln söker bröstet/maten, långt innan vi förstår 

belöningen i beteendet. Panksepp bevisar detta bland annat genom att mäta 

dopaminutsöndringen innan djuren finner maten (under jakt/sökande), och hur utsöndringen 

omedelbart när de sätter tänderna i maten, sjunker. Detta sökandesystem är enligt författarna, 

just det som Bowlby pratar om i sina anknytningsbeteenden (Panksepp & Biven, 2012). 

Panksepp & Biven skriver: ”…the primary-process emotional powers do have a simple mind 

of their own – a primal mind that makes animals into active agents in their natural 

environment” (2012, sid. 96). 

 

Misslyckas människan/djuret ofta i att finna det hen söker, öppnas det upp för att hamna i 

depression. Panksepp & Biven (2012, sid. 108ff) menar också att på andra sidan det psykiatriska 

kontinuumet av sökande-förväntansystemet finns mani, schizofreni och psykoser. Dessa kan 

slå in då sökandesystemet är överstimulerat. Samtliga dessa exempel tar efter sina skov, 
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slutligen även människan in i en depression. Detta system är grundläggande för alla däggdjur 

och samverkar ofta med andra affektiva system. Detta system förlorar sin kraft vid psykiatriska 

sjukdomar (Panksepp & Biven, 2012). 

 

2.2.2. Vrede-ilskesystemet 

Vreden är den råa ilskan utan livets erfarenheter eller kognitiva påverkan. Att vara arg är ofta 

inlärt, det vill säga sekundärprocesser. Vidare är avsky och hämnd typiska exempel på 

tertiärprocesser. Vrede uppkommer då sökandesystemets intentioner omkullkastas som 

exempelvis vid en plötsligt utebliven förväntad belöning. Vi människor förknippar den också 

med vanvård från tidig barndom, som sätter livslånga emotionella spår genom beteenden som 

har sina ursprung i vreden. Vrede uppkommer även då driftssystemen (se ovan) inte är 

tillfredsställda. Vrede uttrycks oftare hos män då de har större mängd av vissa hormoner som 

testosteron. Den vanligaste utlösande orsaken till vrede är ändå socialt utanförskap (Panksepp 

& Biven, 2012). Panksepp & Biven (2012, sid 156) skriver att …”social and cultural 

interventions are bound to be more important than biological ones in many cases of excessive 

aggression.” Det allra bästa sättet för människor att hålla okontrollerad eller …”patologisk 

vrede ifrån sig är genom att få upprätta eller återupprätta en persons förmåga att forma och 

vidmakthålla varma tillitsfulla relationer” (Panksepp & Biven, 2012, sid 173, min översättning 

och kurs).  

 

2.2.3. Rädslosystemet 

Rädsla som affekt handlar om ett varningssystem där däggdjur instinktivt undviker farliga 

platser och situationer. För människans del är höga eller skrämmande ljud rädsloframkallande. 

Detta ska skiljas från en mängd känslor som är inlärda (men som därefter triggar 

rädslosystemet). Olika sorters ångest, det vill säga inre rädsla, kommer av skilda system. 

Panikångest kommer ur panik-sorgesystemet där reaktionerna/rädslan inte försvinner för att du 

är objektivt trygg - har du som barn förlorat kontakten med omsorgspersonen så är det 

merparten av panik och ångest tillsammans som regerar, inte egentlig rädsla (Panksepp & 

Biven, 2012, sid 189ff). Problem kopplade till detta system hämmar inlärningen och kan ge 

generaliserad ångest. Om ingen hjärnskada finns så upplever alla barn och människor rädsla, 

även om barn har svårt att uttrycka sig och den istället visar sig som undantryckt ångest. Att 

visa ilska kan vara ett sätt att sätta ord på rädslan inombords, som inte riktigt ännu fått sina 

uttrycksmöjligheter på grund av att de olika processerna i hjärnan inte samarbetar. Vrede- och 

rädslosystemen sammanfaller i många avseenden, och då kan den inre rädslan istället visa sig i 
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fight/flight beteenden. Ett exempel på rädsla som inte är medfödd, är olika sorters upplevda 

situationer där exempelvis en hund bitit ett barn (”verklig” fara) och barnet efteråt känner rädsla 

i liknande situationer. Alla minnen är bedrägliga och går alltid att påverka och minnen av 

rädslofyllda situationer attackeras bäst med en trygg barndom i grunden. Och även om en trygg 

barndom inte finns: …”memories centered on happier emotions may promote sustained 

cheerfulness, which often leads to a flow of positive ideas, hopes and aspirations” (Panksepp 

& Biven, 2012, sid 205).  

 

2.2.4. Lustsystemet 

Detta system är det kanske svåraste att dra slutsatser ifrån när det gäller djurförsök. Det är ett 

affektsystem och starkt påverkat av driftssystemen. Men eftersom affekterna går att spåra i alla 

däggdjurs beteenden, med allt från erotik till orgasm, är detta ett praktexempel på ett 

primärprocessystem. Liksom vredesystemet är lustsystemet (hos män) mycket påverkat av 

mängden testosteron, men Panksepp och Biven menar att det finns goda skäl att skilja de båda 

systemen åt. Jämfört med övriga däggdjur lever människan lustfyllt långt efter att vi slutat vara 

reproduktiva, vilket är en stor skillnad. Det är troligen så att tillfredställande sexliv leder till 

stärkt immunförsvar och därmed längre livslängd. Även om olika hormoner är inblandade i 

lusten, så är den beroende av  sökandesystemet, för att omsättas i handling. Problem ur detta 

system är ofta antisociala, som bekymmersamt sex utan att man egentligen vill eller ett lustfyllt 

förföljarbeteende (Panksepp & Biven, 2012).  

 

2.2.5. Omsorgssystemet 

Förmågan att känna omsorg är djupgående hos alla däggdjur. Att uppleva någon annan känna 

panik/sorg är en mäktig förmåga och med all säkerhet fundamentet till empati. Troligen så var 

omsorg och barnuppfostran tidigare i utvecklingen något mer av en ”…spontan gruppaktivitet 

än det är i många av våra moderna kulturer idag” (Panksepp & Biven, 2012, sid 301, min 

översättning). Omsorg har förmågan att undertrycka sorg, och är ett system som genom 

evolutionen skiljt sig från lusten och idag är helt icke-sexuellt. Kvinnor har en naturligt större 

mängd av hormonet Oxitocin i sig, men Panksepps forskning visar att pojkar som umgås med 

yngre barn utsöndrar samma ämne, vilket sätter igång omsorgen även i dem. Skillnaderna blir 

ännu större om man tittar på testosteronstinna ungdomar i samma experiment (Panksepp & 

Biven, 2012). När det gäller omsorg och anknytning är allt från att vidröra till att spela (icke-

skrämmande) musik bra för självförtroendet hos barnet. Barnet blir tryggare och kan utforska 

och finna mat i sin omvärld bättre och dessutom sjunker ångestnivåerna. Författarna betonar 
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vikten av en god omsorg från föräldrarna, då det visat sig ge livslångt skydd mot psykisk ohälsa. 

Att skratta är även det läkande. Att knyta an och kunna socialisera blir då ett beroende som är 

förvånansvärt likt ett opiodberoende. Psykopatiska tendenser uppkommer om detta system är 

skadat. …”psychotherapy is virtually doomed to failure without it” (Panksepp & Biven, 2012, 

sid 438). 

 

2.2.6. Panik-sorgesystemet 

Från att tidigare endast kallats sorgesystemet har nu ”panik” lagts till. ”We favored this term 

because there were good reasons to suspect that panic attacks stemmed, in part, from excessive 

arousability of this primary emotional system”, (Panksepp & Biven 2012, sid. 314). Detta 

systems mekanismer behövs sannolikt för att människan ska kunna sörja. Det krävs god 

omvårdnad av spädbarnet i cirka ett halvår innan det går att se att reaktionerna från barnet 

kommer på grund av en social separation. Författarna ger för övrigt anknytningsteorin god 

vetenskaplig förankring och skriver att det nu går att se neurala nätverk i hjärnan som genererar 

ett behov av andra människor. Detta innebär också att människan hellre söker sig till en ond 

person än ingen alls. Detta kan också leda till en otrygg anknytning som kan passera genom 

flera generationer (Panksepp & Biven, 2012).  

 

Det kan vara svårt att skilja på panik/sorg och fruktan men detta systems affektuttryck är något 

annorlunda och att fly, gömma sig eller hamna i ”freeze”, förekommer då inte. Det är inte en 

flykt från något utan till något, det vill säga inre trygghet. ”Rather the child is apt to run around 

frantically (perhaps a SEEKING response), crying and attracting attention” (Panksepp & 

Biven 2012, sid. 316). Att överhuvudtaget vara utsatt och inte tröstad i sin sorg, kan enligt 

författarna, ge livslånga beteendestörningar och till och med göra slut på lekfullheten som finns 

i sökandesystemet. Att vara vanvårdad och inte få hjälp innebär en stor risk att själv utsätta sina 

egna barn för nya trauman, då man inte riktigt förstår de signaler barnet sänder ut. Sorgen i sig 

sänder ut stresshormoner i kroppen och att motionera har en antidepressiv verkan. Panksepp & 

Biven (2012, sid. 337) hänvisar till Leskelä et al. (2006) och skriver: ”However, it is clear that 

percieved social support is one of the best indications that an individual will be able to bounce 

back from a major depressive illness.” När det gäller depression och psykoterapi menar 

författarna att det krävs affektiv kvalitet i den professionella relationen för att nå resultat. Vidare 

betonas att överföringar är ett ”universellt fenomen” och viktigt att arbeta med, då det ger 

patienterna möjlighet för att jobba sig igenom tidigare obearbetade erfarenheter. För lite av 

omvårdnad leder till sorg och obearbetad sådan till separationsångest, osäkerhet, sociala fobier, 
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panikångest och svårigheter att uppleva glädje. Det kan också vara så att borderline-

problematiken har sin grund i detta system (Panksepp & Biven, 2012). 

 

2.2.7. Leksystemet 

Evolutionsmässigt har leken varit viktig för att människan ska lära sig jaga, försörja sig och 

skydda sig, men idag fyller den ett minst lika stort socialt behov. Det handlar om att lära sig 

kontrollera aggressivitet och sexualitet samt att ”läsa av och inrätta sig i ledet”. Däggdjuren lär 

sig samarbeta och att lita mer på vissa än andra individer. Leken uppkommer då det är tryggt, 

säkert och känns bra ”…which makes play an exceptionally sensitive measure for all things 

bad” (Panksepp & Biven, 2012, sid. 355), samt uppstår först efter att ett nyfiket sökande tagit 

plats. Förmågan att leka är medfödd men leken kan också bara uppstå efter att grundbehoven 

av kärlek, stöd och värme getts. Panksepps forskning visar att om ett däggdjur förlorar i leken 

mer än 70 % av gångerna slutar de att leka frivilligt. Det krävs således att den vinnande parten 

kan tänka sig in i den andres känslor och bjuda på en förlust ibland. Görs inte detta liknar det 

mer en mobbningssituation och den vinnande står slutligen utan lekkamrat. Författarna lyfter 

även fram den lite vildare leken som vissa barn gillar och skriver att vildare lek inte har något 

med ilska att göra. Tvärtom menar Panksepp och Biven (2012) att även om det någon gång blir 

så att det fälls tårar, så är den vildare leken mycket belönande och utvecklande för alla som 

deltar. Dessutom är det så att leken hos ADHD-barn dämpar symtomen av hyperaktivitet 

avsevärt, vilket underlättar inlärningen. De mediciner som nu används tar bort just lekfullheten 

hos dessa barn och det kanske är så att detta mer handlar om ett starkt leksystem, än om 

psykopatologi. Ju äldre vi blir desto mer symbolisk blir leken och därmed påverkad av 

tertiärprocesser. För vuxna människor är teater, musik, spel och filmer exempel på lek. “Thus, 

there is growing evidence that the primal urge to play is an important influence in helping 

program higher brain regions – to become happy adult brains with abundant creativity and 

zest for life.” (Panksepp & Biven 2012, sid. 365). 

 

Kraftfull sorg hämmar leksystemet skriver författarna, medan att kittlas eller att skratta ökar 

systemet. Hånskratt är dock i huvudsak en tertiärskapelse som inte har med leksystemet att 

göra. Lekfullhet i sig kan minska depressiva symtom och även bygga upp stresskadade delar av 

hjärnan (Panksepp & Biven, 2012). Jag vill avsluta denna genomgång av affektsystemen med 

ännu ett citat och en koppling till drömmens betydelse: 
“… maybe both play and dreaming allow animals to test solutions to complex problems that they confront 

in real life. If so, we suspect that playfulness should have a bigger role in psychotherapy than it currently 

does.” (Panksepp & Biven, 2012, sid. 74). 
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2.3. Syfte och frågeställningar 

Då forskningen är begränsad när det gäller dagverksamheternas psykoterapeutiska arbete är 

syftet med studien att undersöka hur familjepsykoterapeuter inom Magelungens 

dagverksamheter arbetar systemiskt psykoterapeutiskt samt om det ligger i linje med aktuell 

affektiv neurobiologisk evidensbaserad forskning enligt Jaak Panksepps rön.  

 

För att uppnå studiens syfte används tre större frågeställningar: 

- Hur arbetar familjeterapeuterna inom några av dagverksamheterna systemiskt 

psykoterapeutiskt?  

- Hur märks de systemiska interventionerna konkret för den enskilde individen enligt 

familjeterapeuterna? 

- Hur kan data av djupintervjuer kopplas till systemisk teori och affektiv neurobiologi 

enligt huvuddragen i Jaak Panksepps forskning? 

 

3. Metod  

För att uppnå syftet och besvara studiens frågeställningar genomfördes en intervjustudie med 

behandlare vid tre olika dagverksamheter inom Magelungen. 

 

3.1. Magelungen 

Magelungen är en privat vårdgivare inom skola och behandling. De ser sig som ett komplement 

till socialtjänst och BUP när det gäller behandling för barn och ungdomar. Företaget ägs av sina 

medarbetare och har ett flertal skol- och/eller behandlingsverksamheter runt om i Sverige. 

Dagverksamheterna är således en behandlingsskola. Det gemensamma för samtliga inskrivna 

klienter är att de innan placering, haft stora skolbekymmer samt att minst socialtjänst men ofta 

även BUP köper en placering på dagverksamheten. Det som erbjuds och ingår är familjeterapi, 

individualterapi, social- och emotionell färdighetsträning samt individuellt anpassad skola. 

Skola och behandling bedrivs dagtid med en jourtelefon att tillgå övrig tid. De värderingar som 

ska styra allt behandlingsarbete inom Magelungen bygger på mångfald, tolerans, kreativitet och 

kompetens. Dagverksamheterna arbetar på uppdrag från Socialtjänst men även BUP. Varje 

ungdom har ett team runt sig bestående av en familjeterapeut, en samordnare och en mentor. 

Behandlingsprocessen bygger på ett så kallat samuppdrag, där samtliga inblandade får komma 
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till tals och uttrycka sina mål och framtidsdrömmar. Så här beskriver en typisk dagverksamhet 

själv sin behandling (Magelungen, 2015): 
"Vårt arbetssätt är systemiskt. Detta innebär att vi alla är en del av olika system (t.ex. familj, skola, kompisar, 

arbete, fotbollslag etc) som vi både påverkar och påverkas av. Systemiskt tänkande innebär att man ser på 

sammanhang och helheter i arbetet med människor och deras relationer.”  
 

3.2. Design och urval 

Studiens informanter arbetar renodlat som psykoterapeuter eller har en delad tjänst där ca 30 % 

innebär en arbetsledande position. De fyra som tillfrågats tackade ja till medverkan och inget 

bortfall skedde. Två av de intervjuade psykoterapeuterna är legitimerade och de andra två har 

genomgått grundläggande psykoterapeututbildning. Samtliga har handledning utifrån 

systemiskt-relationellt synsätt. Terapeuterna är över 40 år och har över 10 års erfarenhet av 

liknande behandlingsarbete. Samtliga psykoterapeuter har relationell/systemisk handledning 

och två av dessa är legitimerade. Tre stycken är män och en är kvinna. Av de utvalda 

verksamheterna finns två stycken i storstockholmsområdet och en i en mellanstor kommun i 

Sverige. 

 

Intervjun var semistrukturerad så att viss kontroll av tema skulle sammanfalla och därefter 

kunna jämföras med den affektiva forskningen. Detta semistrukturerade intervjuformat innebär 

enligt Cohen, Manion & Morrison (2011), en frihet att på de förutbestämda frågorna anpassa 

följdfrågor som passar processen. När djupgående information var önskvärd om något tema 

användes öppna frågor. Syftena med intervjuerna var att ta reda på information utifrån deras 

egna arbetsplatser för att lyfta upp dem till en mindre granskning av psykoterapiarbetet inom 

Magelungens dagverksamheter. Intervjuerna har transkriberats och sammanfattningarna har 

verifierats av informanterna. Samtliga enheters chefer har lämnat muntligt godtycke till denna 

datainsamling. Avidentifierade intervjuer och samtliga resultat har diskuterats med 

handledaren.  

 
3.3. Instrument, reliabilitet och validitet 

De kvalitativa djupintervjuerna genomfördes och spelades in på informantens eller författarens 

arbetsplats, för att sedan transkriberas och analyseras av författaren. Intervjuerna tog cirka 60 

minuter och var semistrukturerade för att rätt teman behandlas, men utifrån informanternas egna 

ord och författarens följdfrågor. I samband med att informanterna tillfrågats om att medverka, 

fick de ta del av den intervjugudie (bilaga 1) som användes i syfte att få frågeställningarna 
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besvarade. Samtliga sammanfattningar av respektive intervju har efter analys verifierats av 

informanterna. 

 

Reliabilitet innebär en bedömning av hur tillförlitlig en studie är. För att en studie ska kunna 

anses ha god reliabilitet ska den kunna imiteras och då generera samma resultat (Kvale, 1997). 

Denna studie har dock inte detta syfte. Ett sätt att öka reliabiliteten är att använda sig av 

trianguleringar av olika slag. I denna studie har författarens tolkning av psykoterapeuternas 

upplevelse verifierats samt kommenterats av handledare och tillika docent med stor kunskap 

inom behandling och vård. 

 

Validiteten innebär om metoden som använts i studien undersöker det som är avsett att 

undersökas (Kvale, 1997). När det gäller litteratur om den systemiska teorin så är dessa inte 

evidensbaserade men det är däremot den affektiva neurobiologiska forskningen. Den 

hermeneutiska metoden med dess helhetssyn på ett ämne ökar validiteten även om vi ska 

komma ihåg att det slutändan alltid är författarens syn som lyfts fram (Patton, 1990). 

 

3.4. Dataanalys  

Denna studie baseras på en innehållsanalys där text och vissa fenomen granskas (Graneheim & 

Lundman, 2004). Ansatsen innebär text- och meningstolkning och att essensen i mänskliga 

upplevelser är i fokus samt att detta är själva kärnan som visar vad som är viktigt i ett fenomen. 

Det är subjektiva föreställningar som således varierar mellan individer. Syftet är ändå att finna 

ett gemensamt fokus (Fejes & Thornberg, 2009). Att studera texter är en hermeneutisk metod. 

Syftet är enligt Kvale (1997, sid. 49) ”…att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts 

mening.” Tolkningen av delarna och av helheten pågår tills läsaren nått ett inre sammanhang. 

Gadamer (1997) skriver att läsaren måste förstå att både läsaren och textens upphovsman alltid 

är påverkade av sin egen historiska kontext.  

 

Då intervjuerna transkriberats har de översiktligt analyserats för att få fram helhetsbetydelsen. 

Därefter har det mest betydelsefulla materialet fokuserats och sammanfattats varefter materialet 

noggrant delats upp i mindre beståndsdelar i syfte att dela upp informationen och då finna 

meningsbärande enheter och skillnader mellan intervjuerna.  Dessa analyserades åter för att 

belysa fenomenen på ett annat vis, vilket därmed ger nya aspekter till fenomenen. Dessa 

relateras slutligen till kontexten. Subkategorier och kategorier har skapats genom öppen 

kodning. Efter meningsstyrande tolkning framkom olika teman (Graneheim & Lundman, 
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2004). Allt detta arbete har skickats till handledaren, varefter vi gemensamt har diskuterat 

resultaten. Intervjuernas sammanfattande meningar har även skickats och verifierats av 

respektive informant, vilket därmed ökar reliabiliteten och validitet. 

 

3.5. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har uppsatt fyra forskningsetiska principer vilka är; (1) informationskravet 

innebär att deltagare ska informeras om sådant som kan tänkas påverka viljan att deltaga samt 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas, (2) samtyckeskravet innebär att deltagare ska ge 

samtycke innan medverkandet, de har även rätt att avbryta sin medverkan och ska ej utsättas 

för påtryckningar eller påverkan över sitt beslut, (3) konfidentialitetskravet innebär att 

tystnadsplikt om personuppgifter och etiskt känsliga uppgifter föreligger, deltagarna ska ej gå 

att identifiera och utomstående eller obehöriga ska ej ha tillgång till uppgifterna, (4) 

nyttjandekravet innebär att materialet ej får användas i icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

I denna studie har detta efterföljts. Deltagarna fick nödvändig information innan och under sitt 

medverkande, deltagarna har vid dessa tillfällen även lämnat samtycke till deltagande samt till 

att intervjuerna fick ljudinspelas. Uppgifter om deltagarna har i största möjliga mån behandlats 

konfidentiellt, varför deras namn eller arbetsplatser exempelvis inte tillkännages. Extra fokus 

har lagts på konfidentialitetskravet gällande tredje person, det vill säga klienterna som 

psykoterapeuterna hämtar sina exempel ifrån, och deras fullkomliga anonymitet. Då deltagarna 

är av olika kön har de i studien fått kodnamn och ett manligt pronomen för att undvika 

identifiering, även några utav citatens ordningsföljd har ändrats. Insamlat material, såväl som 

deltagarnas personuppgifter, kommer inte att användas i något annat syfte än för denna studie. 

 

4. Resultat  
Tabellen på nästa sida visar att analysen av intervjuer resulterade i fyra teman och ett antal 

kategorier inom respektive tema. Kodnamnen Informant A, Informant B, Informant C samt 

Informant D används istället för informanternas egentliga namn och ett manligt pronomen 

används för samtliga. Citat används för att illustrera utsagor inom respektive kategori. 
 
 
 
Tabell 1. Tema och kategorier 
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TEMA KATEGORIER 

 
 

1. Terapeutens roll och plats 

Terapeuterna betonar att denne är en del av ett större 

team bestående av de själva, samordnare och mentor 

och att alla dessa är lika viktiga för ett lyckat resultat. 

Terapeuten är ingen expert som själv sitter på svaren 

utan dessa skapas tillsammans med klienterna och 

teamet. 

 
2. Terapeutens förhållningssätt 

Terapeuterna säger att de arbetar nyfiket utforskande 

gentemot klienternas uppfattningar samtidigt som de 

på olika sätt också ger omsorg och trygghet. 

 
 

3. Terapeutens metoder 

Terapeuterna vill skapa hopp och tro på förändring. De 

ifrågasätter sina hypoteser och driver dessa frågor 

vidare. 

De arbetar narrativt och försöker förstå klienternas 

mening och syn på det som berättas. 

De arbetar på olika sätt med anknytning. 

De arbetar socialkonstruktionistiskt med 

omformuleringar av klienternas perspektiv och 

sanningar. 

De arbetar aktivt med att dela känslor i rummet. 

De arbetar med alla känslor som kommer upp och 

behöver samtalas kring. 

De är samtliga överens om att kroppen är viktig för 

psykets välmående och uppmuntrar gärna till 

fritidsaktiviteter. Dock anser de att de kunde arbeta 

mer med denna fråga då det oftast är fokus på andra 

saker i samtalen. 

Terapeuterna anser att deras systemiska arbete har 

sina brister. 

 

4.1. Terapeutens roll och plats 

Terapeuterna betonar att denne är en del av ett större team bestående av de själva, samordnare 

och mentor och att alla dessa är lika viktiga för ett lyckat resultat:  

Det gäller enligt samtliga, att förstå att förstå att terapeutiska samtal bara är en del i allt 

förändrings/behandlingsarbete. Hela teamarbetet är av största vikt, anser de. Informant A 

förklarar  
”Alltså att se en förståelse att allting hänger ihop”. Att arbeta salutogent ”… det blir mycket att lyfta in 

det som fungerar. Som när jag ställer frågor till en mentor (dvs lärare, förf. anm) eller en samordnare, så 

 14 



kan de ofta lyfta fram det som det här barnet gör bra och ge en annan bild. Jag tycker jag märker i de 

sammanhangen att föräldrar anammar det också och börjar använda det själva”.  

 

Terapeuten är ingen expert som själv sitter på svaren utan dessa skapas tillsammans med 

klienterna och teamet: 

Informant B betonar att det som hjälper klienterna är öppenheten mellan mentor, samordnare, 

familjeterapeut samt klienter. Informant C ger ett exempel på hur samtliga terapeuters syn är 

på svar: ”Sanningar finns det absolut, men det finns parallella sanningar.” Alla har rätt till sin 

sanning säger samtliga terapeuter. Informant B: ”Den måste man utgå ifrån, sen kan man 

diskutera det med dem. Men man måste ha en väldig respekt för deras berättelse, tänker jag.” 

Det är redan vid inskrivning som detta arbete påbörjas genom att som Informant A säger ”Det 

första jag gör är att skapa nån slags kontext där de förstår varför vi ska sitta här.” Informant C 

betonar att det är viktigt med öppenheten och att inga dolda agoendor finns. 

 

4.2. Terapeutens förhållningssätt 

Terapeuterna säger att de arbetar nyfiket utforskande gentemot klienternas uppfattningar 

samtidigt som de på olika sätt också ger omsorg och trygghet:  

Nyfikenhet och utforskande är självklara beståndsdelar i den systemiska psykoterapin, menar 

alla. Det som de också lyfter fram är att  hela tiden nyfiket ifrågasätta sina egna slutsatser och 

värderingar och att utforska tillsammans med klienterna. Informant D säger: ”Delvis för min 

egen del för att hålla koll på mina fördomar och för att det gör folk mer fria, tror jag. För då ser 

de att den där killen sitter inte och dömer mig. Han har inte bestämt sig för vem jag är, vilket 

jag tror att de upplevt ganska ofta.” Samtliga är också eniga i att nyfikenheten inte får tappas 

bort. Informant B säger att nyfikenheten hjälper till att få syn på missförstånd och ett 

ifrågasättande av sina egna hypoteser. Även om de alla arbetar salutogent så säger de, att detta 

inte utesluter att de också jobbar med ”det svåra”. Informant C betonar här vikten av att också 

ställa obekväma frågor. Informant A berättar hur han arbetar med omsorg i praktiken: 
”Framför allt de ungdomar jag möter är ju i negativa affekter /…/ De styrs mycket av det och får man 

inte omsorg eller trygghet så kan man inte utvecklas. Det är svårt at ta nya steg då. Det är jätteviktigt. Jag 

är omsorgsfull med att de förstår varför de sitter där de sitter./…/ Så att folk kan koppla av. Då törs de 

också utmana.”  

 

Informant A svarar att det handlar om att förmedla att man faktiskt bryr sig, vilket visas genom 

omsorg och genom nyfikenhet, vilket alla är överens om. Informant C ger konkreta exempel på 

hur han arbetar:  
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”Jag tänker att när familjerna kommer hit, ser jag alltid till att jag har kaffe, har vi större träffar har vi 

frukt. Vi bjuder in för att familjerna ska känna sig välkomna hit. /…/ Ser till att de inte ska behöva sitta 

och vänta på mig utan att jag hellre väntar på dem. De ska känna sig mottagna, välkomna, viktiga. Det 

blir en form av omvårdnad”. 

 

4.3. Terapeutens metoder 

Terapeuterna vill skapa hopp och tro på förändring. De ifrågasätter sina hypoteser och driver 

dessa frågor vidare:  

Samtliga terapeuter arbetar på detta vis och syftet är att skapa nya sammanhang och bredare 

bild för klienterna. Terapeuterna arbetar salutogent i samtalen och utesluter inga metoder. Dock 

sätts alltid metoden in i klienternas eget sammanhang. Informant A ger en sin beskrivning av 

det salutogena arbetet: 
”Det betyder att man försöker titta på det som fungerar, det som är gott, alltså positiva mönster i familjen 

och att man försöker ’highlighta’ dem mer. Jag tycker det är bra, men man får vara försiktig.. Alltså, det 

kan bli ett överskott. Annars kan det nästan bli lite larvigt, för det är många som kommer till oss som har 

ett helvete liksom. Men däremot så tycker jag det ingår i terapin generellt, tycker jag; att alltid titta efter 

undantagen. Ok, du känner dig värdelös och din man tycker att du är värdelös, men är det alltid så? Att 

hitta det där som faktiskt inte är värdelöst, när det funkar…” 

 

Samtliga beskriver att grundidén inom Magelungen är att arbeta salutogent och lösningsinriktat, 

vilket de gör. De säger att det gäller att hitta undantagen och de lyckade tillfällena, och då lyfta 

upp dessa för att göra dem flera. 

 

De arbetar narrativt och försöker förstå klienternas mening och syn på det som berättas:  

Att arbeta narrativt lyfts upp av samtliga, och Informant C betonar att det är det första som görs 

med klienterna enligt Magelungens intagningsmodell. De visar löpande i praktiken hur de 

försöker arbeta med att förstå samt, själva förmedla meningen med samtal. Informant D pekar 

på att det narrativa i samtal vill förstå hur tanke, känsla och handling hänger ihop: ”Det är 

cirkularitet i känslor, handling och tankar, och liksom hitta det som; hur kan du förstå 

sammanhangen och vart känslouttrycken är riktade till. Hur kan vi förstå det?” 

 

De arbetar på olika sätt med anknytning:  

Informant B ger ett exempel där målet var att öka tilliten mellan föräldrar och barn:  
”Mycket handlar om anknytning /…/ Har vi utgått från trygghetscirkeln och kunnat prata utifrån den, och 

då handlar mycket av det om honom bakåt i tiden. Det handlar då, tänker jag om hans upplevelse av den 

tiden och varför det kan bli så svårt mellan honom och hans son. /…/ Det är anknytning vi jobbar med.” 
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Informant C säger att han arbetar med anknytningen i samtal: ”Jag har börjat använda den här 

’trygghetscirkeln’. /…/ och se hur dem kan hitta exempel av den i sin verklighet, sin bild.” 

Informant A säger att han nog inte är så duktig på det, men berättar sedan om ny forskning i 

ämnet:  
”Förut var det A, B och C och jag kommer inte ihåg exakt, men om man är av den typen då är det jävligt 

tufft, då sätter jag upp hinder för mig själv. Då kan jag tänka att den här människan är så dissociativ att… 

Då var det en befrielse för hon delade upp de här, och dessutom brukar jag tänka att ingenting är ju helt 

och hållet så. /…/ Det gäller att hitta att det även här finns undantag./…/ Det är det som är så spännande 

med McRitten, för hon menar att desorganiserat inte finns. Även den är orienterad. Den är en lösning.” 

 

Även Informant D uttrycker en ödmjuk inställning till hur har arbetar med anknytningen: 
”Jag ser då mer den här dansen... Jag är här och då kan du gå och sen komma tillbaka. Jag kan se ungdomar 

som är rädda för sina föräldrar och föräldrar som är rädda ./…/ Jag ser de här mönsterna, men jag har 

aldrig jobbat med det på ett metodiskt sätt. Men jag tänker att det vore jätteintressant att lära mig vidare 

om det.” 

 

De arbetar socialkonstruktionistiskt med omformuleringar av klienternas perspektiv och 

sanningar: 

De säger och visar att problemen inte är individuella utan skapade utanför individen. Ingen 

sitter på allas sanning. Omformuleringar av meningar och sammanhang görs till nya hypoteser 

och samtliga terpaeuter använder sig av detta utifrån att förstå den goda intentionen eller syftet 

bakom det omedelbara. Det socialkonstruktionistiska perspektivet används av samtliga och hur 

terapeuterna använder orden har stor betydelse. Informant D vill inte ens använda ordet 

psykoterapeut utan han strävar efter att ta bort känslan av hierarkier mellan honom och klienten. 

 

De arbetar aktivt med att dela känslor i rummet:  

Samtliga terapeuter arbetar med känslor och dess uttryck, men då jag ställer frågan hur, svarar 

Informant D: ”Jag vet inte, det är så svåra frågor. Hur ska jag svara på den frågan? Hur skapar 

jag ett möte? Hur skapar vi tillsammans ett möte där vi kan vara och uttrycka oss på ett 

känslomässigt sätt? Det är det som är frågan. Samtliga terapeuter menar att tankar, känslor och 

handling hänger ihop. Informant C ger ett exempel på en pappa som använder humorn för att 

självreflektera, och betonar att det är jätteviktig att använda och locka fram humorn:  
”I så gott som alla ärenden kommer vi in på humor. Och att alla säger att hade jag inte haft humor, så 

skulle det vara mycket tyngre. Det här är inga personer som går runt och drar massa vitsar och är 

humoristiska på det sättet, men de kan ändå hitta sin egen humor. Jag tror nästan alla kan säga att humorn 

är en viktig tillgång”. 
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Informant A anser att utforskande och nyfikenhet hänger samman med humor och lekfullhet:  
”Det ingår liksom i det. Det kommer på köpet då. För kan jag blotta mig lite grann utifrån min roll, för 

jag sitter ju i min roll, och i och med det att jag sitter och är öppen med mina egna funderingar, så kan 

man öppna upp för det då, det är lätt att få in lite humor. /…/ Skrattar man så har man lättare att vara 

nyfiken, än att man är rädd eller orolig, för vad ska den här snubben prata om nu då? Och då blir det 

lättare, tror jag.” 

 

Informant D kopplar humor och lekfullhet till att våga titta framåt då det ger hopp och skapar 

närhet: ”Jag uppskattar lekfullhet, men jag tycker att jag sista tiden gör det för lite. /…/ Men 

man skulle kunna göra mer. Man skulle kunna använda färger, skulpturer och allt sånt där. Jag 

börjar undra; varför gör jag inte det..?” Informant B säger att lekfullhet, skratt och humor är 

tillåtet och finns i samtalsrummet, även om han anser att det också är lite av hans brist, då han 

tenderar att troligen uppfattas som allvarlig.  

 

Informant B fortsätter med att berätta hur han arbetar med sorg: ”Då tänker jag, ganska mycket.. 

Att vara tillsammans i de känslorna som finns i sorgen. Låt det vara där… Att dela och förstå. 

Och ibland kan det vara sorg över hela situationen och att stå ut och vara där.” Informant D ger 

ett mer personligt svar, där han säger att han kan känna igen sig men att han aldrig är rädd för 

sorgen utan ser det mer som en ära att en klient kan visa sorg. Informant C arbetar med att se 

till så att sorgen blir tillåten och normaliserad. Informant A försöker tona ner sin 

intellektualiserade sida samtidigt som han arbetar med sorg: 
”Ja, det kan vara lätt att säga; jag är ledsen. Men affekten påverkar och visar hur vi uppträder. Och om 

jag är rädd att gå in i den, i sorgen till exempel, då blir det bara på en intellektuell nivå. Då händer inget, 

eller så mycket. Det gäller att hitta episoder där jag kan stanna kvar en stund och utforska och dela… Och 

att jag frågar mer om den och inte bara generaliserar.” 

 

De arbetar med alla känslor som kommer upp och behöver samtalas kring: 

Alla terapeuter säger att alla känslor är tillåtna att visa upp och att detta också gäller 

terapeuterna. Vissa känslor är svårare eller ovanligare att arbeta med. Informant C varken 

backar eller lyfter in den sexuella lusten i samtal men när det väl kommer på tal, är det oftast i 

parsamtal: ” Informant D svarar att han nästan aldrig pratar om den sexuella lusten utan mer 

om närheten och att  dela saker tillsammans. Informant B har lite mer erfarenheter av ämnet 

och svarar att när det händer så är det i par och att han pratar om det på samma vis som andra 

känslor. Informant A säger att det är ovanligt att det kommer upp som ämne, då det lätt kan bli 

skamfyllt. Han använder dock sina egna känslor och berättar att han också kan känna att det 
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blir pinsamt eller skamfyllt. Han betonar att det också kan vara en stor drivkraft. Informant C 

säger att det absolut är tillåtet att visa ilska och vrede:  
”Asså, jag hade en mamma och hon kunde bli så här vansinnigt förbannad, det var ofta i telefon, vråla 

och var oförskämd./…/ Man var inte vatten värd första tiden. /…/ Det var en frustration över att inte ha 

kontroll över vad som händer hennes barn. /…/ Att vi stod ut tror jag gjorde att sista halvåret var det inga 

såna här utbrott alls egentligen.” 

 

Informant A ser sin egen utveckling där han idag är mindre intellektualiserande och lyfter upp 

vikten av att samtala mer när känslorna leder till utveckling och  ger ett exempel på när han 

hjälpte en väldigt kontrollerande tjej att uttrycka ilska. Detta samtal ledde till en befrielse för 

både henne och hennes föräldrar. Informant D har samma inställning till att arbeta med vrede 

och ilska i samtalsrummet: 
”Det kan vara nånting bra… Men inte de som är dominanta, som skriker och äter upp sina barn. Men 

ilska är bra. Jag tycker det är bra när ett barn kan säga: Fy fan! Det har varit frigörande att se barn säga 

emot sin farsa: Fy fan, du är som en jävla möbel som aldrig brytt dig om mig! Jag tycker det är skönt att 

man kan slippa vara så jävla civiliserad och istället använda ilskan /…/ men det kan vara galet också. En 

destruktiv känsla. Men jag tycker inte man behöver ha den under mattan i alla fall.” 

 

Informant B är heller inte rädd för att möta ilska i samtal utan försöker komma bakom den och 

förstå vad ilskan vill kommunicera. Han menar att då kommer alltid nya bilder fram som ger 

nya perspektiv. 

 

De är samtliga överens om att kroppen är viktig för psykets välmående och uppmuntrar gärna 

till fritidsaktiviteter. Dock anser de att de kunde arbeta mer med denna fråga då det oftast är 

fokus på andra saker i samtalen: 

Samtliga terapeuter säger att det är viktigt att sköta sin kropp för att må psykiskt bra, och de ger 

flera exempel på hur de själva gör det. Informant A: 
”Jag tror det hänger ihop jättemycket, och ibland kan jag bli så… Fan, vi har ju missat den delen! /…/ Vi 

gör precis som mammorna och papporna och de har gett upp det och tänker att tjejen röker och äter socker, 

-det orkar de inte ta strid om längre för det är viktigare att hon inte slår sönder badrumsskåpet en fjärde 

gång. Bara de går till skolan och sen att hon kommer till skolan och är totalt nedsänkt i sockertoppar. Det 

är skitsamma och ibland så tänker jag att jag skulle vilja göra tvärtom.” 

 

Informant A tycker kropp och psyke hänger ihop och uppmuntrar detta då det går i samtal. Han 

undrar också om det inte skulle vara lättare att förändra sitt psyke om man har en stark och frisk 

kropp. Informant D tycker inte han pratar tillräckligt om kroppens fysiska välbefinnande med 
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sina klienter. Han säger det är oerhört viktigt att röra sig och bli berörd, då han anser att kroppen 

är ”klok”. Samtidigt ifrågasätter han varför han inte arbetar mer på andra sätt med sina klienter 

 

Informant B säger att det inte är så vanligt att prata om kroppens betydelse för att må psykiskt 

bra om det inte är ett behandlingsmål i sig. Även Informant C är inne på att det är viktigt, men 

att det mer åligger samordnaren att föra dessa samtal med ungdomen. 

 

Terapeuterna anser att deras systemiska arbete har sina brister: 

Bristerna med teorin är enligt flera terapeuter att den kan ses som otydlig och att allt blir relativt, 

-”allt” kan vara ok. Informant C nämner vissa diagnoser som gör att den systemiska teorin 

ibland inte är funktionell: ”Att (klienten) hela tiden måste ta hänsyn till den de har framför, till 

den föräldern man har framför sig, vilket inte alla kan göra så lätt. Ett sätt att ändå arbeta med 

liknande svårigheter är då att försöka utforska personens egna tidigare erfarenheter, för att sedan 

koppla tillbaka, lägger han ändå till. Informant D svarar att vi i samtal kan glömma bort 

strukturer som alltid finns omkring oss som klass, kön, religion och inte minst ekonomi som 

också påverkar psyket. Informant A kritiserar otydligheten i den systemiska teorin: 
”… vi har ett systemiskt förhållningssätt och det är en skillnad. Man kan ju då även ge goda råd. Jag tror 

att jag ibland satte för stor tillit till processen ibland. Ibland vill folk ha ett gott råd, och sen får de ’take 

it or leave it’. /…/ Men jag tror att det kan bli lite otydligt om systemiska teorin i sig ska vara en metod 

som ska hjälpa oss. Det är ett sätt att bemöta folk, ett sätt att se på livet på, tänker jag generellt. Inte bara 

som familjeterapeut utan som mig själv också.” 

 

Informant B säger att psykoterapin som yrke och inte bara den systemiska, inte värderar och 

arbetar med kroppen på ett tillräckligt tydligt sätt. Han säger att ”gestaltningar” är ett sätt att få 

med kroppen i samtalen. 

 
5. Diskussion  

5.1. Psykoterapeuternas arbete jämförd med annan systemisk litteratur och teori 

Terapeuterna visar att de arbetar utifrån ett systemiskt förhållningssätt där nyfikenhet och en 

icke-dömande attityd är ledorden. Individens problem är satt i ett sammanhang. De tar alla bort 

sin expertroll och menar att det är hela teamet tillsammans med familjemedlemmarna/de 

närstående som skapar förändring och utveckling. C går så långt att han inte ens vill benämna 

sig som psykoterapeut. Genom att tidigt höra hur klienterna själva önskar uppnå för mål i 

placeringen skapar de mening och sätter en ram för hur deras samarbete ska se ut. Detta är ett 

exempel på Milanogruppens ledord om nyfikenhet och en tro på det egna systemet, men också 
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ett exempel på att skapa hypotetiska framtidsfrågor. De har ibland svårt att enas om vad som 

är ett systemiskt förhållningssätt och vad som är en systemisk metod. Utifrån den kortfattade 

litteratur som inledde studien kan ändå ett flertal systemiska metoder upptäckas: 
 

Det tydligaste är att de genom sitt ödmjuka och icke-dömande förhållningssätt skapar en trygg 

plats för ett nyfiket utforskande. Detta är en milanesisk metod, liksom att de ifrågasätter sina 

egna sanningar och hypoteser vilket i bästa fall ”smittar” av sig så att klienterna själva vågar 

öppna upp för sina funderingar. De använder omformuleringar i språk och ord. Robin visar 

även detta rent praktiskt i handling då han ger ett exempel på hur de står ut med en kvinnas 

vrede för att nå hennes bakomliggande frustration. De hjälper klienterna nyansera ord och finna 

en större mening i det uttalade. De använder sig av cirkulära frågor och vill föra in fler röster 

det vill säga ”sanningar” i samtalen. De utesluter inga samtalsteman utan uppmuntrar klienter 

att samtala om allt som berör. Samtliga arbetar mer eller mindre tydligt med anknytningsteorin.  

 

Alla känsloyttringar som leder till utveckling uppmuntras av samtliga terapeuter. Dessa måste 

dock också förstås i ett större sammanhang och kopplas till tanke och handling som Carl sade. 

Detta är dock inte en uttalad systemisk metod men det resulterar i ett undvikande av att hamna 

i dubbelbindning, som Dallos & Draper talar om.  

 

Nackdelar med det systemiskt inriktade samtalet är att cirkulära frågor inte passar alla klienter 

då det stället krav på ett relativt avancerat tänkande. Att bara prata om olika sanningar kan 

också göra att allt uppfattas som relativt och otydligt. C lyfter också upp att strukturer i 

samhället bestämmer i slutändan, vilket sätter naturliga gränser för vad som är möjligt. 

Terapeuterna arbetar inte direkt med frågor som rör kroppen, även om de uppmuntrar till 

aktivitet när det kommer på tal. 

 

Det framkommer att klienten ska kunna ta till sig av respektfulla icke-dömande samtal. 

Terapeuterna vill skapa ett tryggt samtal där ingen behöver känna sig rädd, eftersom det inte 

går att utvecklas då. De använder omformuleringar som påverkar individen att upptäcka nya 

sätt att se på sina erfarenheter. Detta kan locka fram nyfikenheten hos individen som handlar 

om att vara trygg nog att våga börja utvecklas mot det som varit svårt. Detta leder till en breddad 

bild av världen och därmed sig själv. Måendet ska som A säger; förstås relationellt och inte 

som något som bor inuti personen. Det är också viktigt att klienterna ska att det är ok att uttrycka 

sig känslomässigt. 
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5.2. Psykoterapeuternas arbete enligt huvuddragen i Jaak Panksepps affektiva 

neurobiologiska forskning 

Det framkommer tydligt i resultaten att terapeterna arbetar med både tertiär- och 

sekundärprocesser. Men resultaten visar framför allt, att de inte är rädda för att arbeta med de 

kraftfullare affektiva uttrycken, utan dessa uppmuntras, delas och försöker förstås. 

Omsorgstemat beskrivs som mycket viktigt för samtliga, och det ges exempel på både teoretisk 

och praktisk nivå. Tillsammans med det nyfikna förhållningsättet och det icke-dömande 

utforskande förhållningssättet, ges en modell som påminner mycket om anknytningsteorins 

grundtankar, som ju författarna anser är väl evidensunderbyggt. Att intervjuerna även visar sig 

att terapeuterna uppmuntrar att dela känslor som sorg, förstärker  denna koppling. Att de arbetar 

så uttalat med att skapa ett lekfullt klimat för sina samtal är tecken på det författarna menar, är 

en del av den vuxna lekens uttrycksmedel och som i sig, är både stressläkande för hjärnan och 

ångestreducerande överhuvudtaget. Det som talar emot är att de inte aktivt arbetar med kroppen 

som verktyg för att nå psykiskt välmående.  

 

De arbetar noggrant med att skapa lyckade möten och samtal där alla har rätt att uttrycka sina 

tankar och känslor. Skratt och humor ses som viktiga faktorer för att lyckas med klientgruppen 

och hela inskrivningsprocessen med nyfiket utforskande ses som viktigt för att hålla rädslan 

borta och istället locka fram nyfikenhet. De arbetar aktivt på omformulera klienters sanningar 

som ju påverkar och förändrar minne och beteende, om känslorna samtidigt delas. Att 

terapeuterna som modeller för sina klienter är så öppna med tankar och känslor, har  en 

smittande påverkan. Deras salutogena förhållningssätt och respektfulla frågande, med egna 

hypoteser som utsätts för diskussion, borgar för nya positiva situationer/möten som skapar nya 

förhållningssätt och nya minnen hos klienterna.  

 

5.3. Sammanfattande diskussion 

Det framkommer att terapeuterna arbetar väl systemiskt psykoterapeutiskt  enligt Hedges 

(2005) och Dallos och Drapers (2001) sammanställningar av den systemiska teorin. 

Nyfikenheten är grundläggande liksom att arbeta salutogent. De har även en grundsyn som får 

betraktas som socialkonstruktionistisk med en grundinställning är icke-dömande och de söker 

nyfiket nya sanningar och perspektiv på problem (Hedges, 2005). De arbetar systemiskt enligt 

Hedges (2005) syn gällande intentioner, föreställningar och ordens betydelse hos sig själva och 

sina klienter, och de tar öppet hjälp av alla inblandade Samtliga arbetar på olika sätt med 
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anknytningsteorin, vilket idag också ses som en systemiskt accepterad metod enligt Dallos & 

Draper (2001). Någon av terapeuterna ser relativiteten i den systemiska teorin som en nackdel 

ibland, vilket den säkert kan vara. Någon annan att den ska ses som ett förhållningssätt enkom 

och inte en teori med flera metoder. Detta vänder författaren sig mot, utifrån de resultat som 

framkommer. Författaren anser att det framkommer att de arbetar efter fler systemiska 

metoder/teorier än de kanske ger uttryck för, och skulle vilja gå så långt som att hävda att det 

är hela sammanhanget med alla dessa metoder som skapar ett systemiskt förhållningsätt. Detta 

ligger ju också i linje med den systemiska definitionen där ”allt hör samman” i en större 

”ekologi” (Hedges 2005).  De använder sig av cirkulära frågor och vill föra in fler röster, det 

vill säga ”sanningar” eller perspektiv i samtalen, helt enligt det Hedges skriver (2005). De 

utesluter inga samtalsteman utan uppmuntrar klienter att samtala om allt som berör. vilket är i 

linje med det Burnham (1992) kallar GRRAACCCES och handlar om att samtala om allt i livet 

som kan påverka klienterna. 

 

I resultaten framkommer att klienten konkret ska kunna ta till sig av respektfulla icke-dömande 

samtal, helt enligt Milanoskolans tankar som Hedges (2005) beskriver. Terapeuterna vill skapa 

ett tryggt samtal där ingen behöver känna sig rädd, eftersom det inte går att utvecklas då. De 

använder omformuleringar som påverkar individen att upptäcka den metakommunikation, som 

Hedges (2005) också talar om. Detta kan locka fram nyfikenheten hos individen som handlar 

om att vara trygg nog att våga börja utvecklas mot det som varit svårt. Detta leder till en breddad 

bild av världen och därmed sig själv, vilket socialkonstruktionismen betonar (Hedges, 2005). 

Problemen ses på samma sätt som Bateson förespråkade; relationellt och inte som något som 

bor inuti personen (Hedges, 2005). Terapeuterna vill att klienterna ska känna att det är ok att 

uttrycka sig känslomässigt på olika vis. Dock kan författaren inte hitta någon metodologisk 

koppling till redovisad systemisk teori, vilket leder oss till den sista frågeställningen: Går 

terapeuternas arbete att koppla till redovisad affektiv neurobiologisk forskning? 

 

Terapeuterna arbetar med anknytningsteori, även om någon av dem ”ser det som en dans”.  De 

använder humor som i sig, ger perspektiv och verkar ångestreducerande. Allt detta är helt enligt 

Panksepp och Bivens rön (2012). När de praktiskt också har ett omvårdande förhållningssätt 

som går ut på att skapa trygghet och uppmuntra nyfikenhet, uppkommer en modell som 

författaren anser skulle kunna vara en praktisk anknytningsteoretisk modell som förenar den 

systemiska teorin med den nya affektiva neurobiologiska. Terapeuternas syn på omsorg 

stämmer väl överens med den affektiva forskningen och hur de även samtalar om sorg, känns 
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reparativt och aktuellt korrekt (Panksepp & Biven, 2012). Deras sätt att utforska tillsammans 

med team och klienter skapar ett utrymme för nyfikenhet som uppmuntrar klienten att bli agent 

och nyfiken i sitt liv. Detta är helt i enlighet med hur den affektiva forskningen enligt Panksepp 

och Biven (2012) visar sig fungera mot depression. Att skapa nya sammanhang och nya 

positiva/salutogena frågor och sanningar skapar nya minnen som aktivt påverkar de gamla är 

också helt i linje med nämnda affektiva forskning. Att skratta och visa medkänsla som 

terapeuterna gör skapar möjlighet till emotionella beteendeförändringar. Förutom att hela tiden 

föra in nya röster i samtalen så finns det en tydlighet i att undvika missförstånd. Detta i sig gör 

att de minimerar att hamna i dubbelbindning gentemot klienterna. Författarna skriver (Panksepp 

& Biven, 2012, sid. 435) gällande de ”negativa” känslorna: ”They need to be acted out. They 

need to be talked about, with care”, vilket samtliga terapeuter uppmuntrar och visar att de 

stödjer.  

 

Terapeuterna visar att de inte är rädda för att arbeta med de kraftfullare affektiva uttrycken, 

utan dessa uppmuntras, delas och försöker förstås. Detta är troligen i enlighet med den affektiva 

kvaliteten Panksepp och Biven (2012) beskriver, där känslolivet delas och överföringar kan 

jobbas igenom.  Mentaliseringsteorin som även A uttryckligen sade sig arbeta efter. Terapi ska 

handla om att vända negativa känslor till positiva. ”It is becoming clear that dynamic emotion-

focused approaches are generally highly effective in promoting lasting therapeutic change” 

(Panksepp & Biven 2012, sid.  445). Positiva affekter motverkar och slår ut negativa affekter 

och författarna betonar också vikten av att arbeta med medkänsla och humor för att nå 

emotionella förändringar (Panksepp & Biven, 201)2. Här stämmer resultaten väl in utifrån 

affektiv neurobiologisk forskning enligt Panksepp och Biven (2012). 

 

Kroppens mående uttrycks som viktig även om terapeuterna inte arbetar metodologiskt med det 

som Panksepp & Biven (2012) eftersöker i morgondagens psykoterapi och här finns anledning 

till förbättring. Dock bör terapeuterna ses som delvis förlåtna, då de bara är en del i det 

professionella teamet. Men H:s ord stannar i mitt medvetande då han undrar om inte 

målgruppen skulle ha lättare att förändras psykiskt, om de först arbetade med kroppen?  

  

5.4. Metoddiskussion 

Studien består av utvald teori och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Datainsamling 

bygger på intervjuer med fyra tillgängliga psykoterapeuter, och kan därmed inte ge svar på hur 

alla dagverksamheter inom Magelungen arbetar. Däremot ger studien en fördjupad analys av 
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en kontext och analysen har gjorts av uppsatsförfattaren och handledaren först var och en 

separat och därefter tillsammans, vilket ökar studiens tillförlitlighet. 

 

Jag ifrågasätter nästan validiteten i min egen studie då resultaten sammanfallit så väl, och jag 

önskar att någon utifrån kommande forskare gör ytterligare studier. Som redan nämnts är den 

hermeneutiske författaren enligt Gadamer (1997) påverkad av sin egen historiska kontext. Jag, 

som författare och genomförare av denna studie, arbetar på Magelungen där även studiens 

deltagare är verksamma. Det är sannolikt att min förförståelse om Magelungens verksamhet 

samt om de teorier som tas upp i teorisammanfattningen kan ha påverkat studiens utfall. 

Deltagarna har dock själva verifierat min tolkning av intervjuerna med dem och därför bör inte 

validiteten ha påverkats nämnvärt av min förförståelse. Dessutom har resultat av analysen 

diskuterats ingående med min handledare som är en extern person och som varken haft kontakt 

med Magelungen eller dess medarbetare. Jag förbehåller mig dock för att en annan 

genomförare, utifrån en annan förförståelse och historisk kontext, hade kunnat ge studien ett 

annorlunda utfall.  

 

Resultatatet kan givetvis inte generaliseras till andra dagverksamheter inom Magelungen eller 

till systemisk psykoterapi i allmänhet, men den kan ses som en inblick i tre dagverksamheters 

psykoterapeutiska vardag inom Magelungen våren -15. 

 

5.5. Slutsatser/rekommendationer 

Min förförståelse har slagit in när jag undersökt systemisk psykoterapi enligt dessa genomförda 

djupintervjuer med rönen gällande affektiv neurobiologi. De ligger långt ifrån varandra 

metodologiskt men i praktiken står de varandra väl nära, enligt denna begränsade studie. 

Resultaten visar att de systemiska psykoterapeuterna i hög grad arbetar med känslor och 

affekter och de gör det med goda likheter i det Panksepp & Biven (2012) menar är aktuellt och 

korrekt. Jag rekommenderar fler att göra liknande studier. Allt som har med den nya affektiva 

forskningen bör snarast kopplas till hur psykoterapeuter arbetar då den är evidensbaserad och 

erbjuder förslag till behandling av känslostörningar av allvarligare art. Slutligen önskar jag att 

kroppens mående på ett mer metodiskt sätt kunde utforskas så att detta kan bli legio att tala om 

även i psykoterapeutiska samtal. Den affektiva forkningens rön bör fortsätta kopplas till fler 

och större studier gällande psykoterapeutisk behandling. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
-Hur arbetar du som psykoterapeut inom dagverksamheten systemiskt psykoterapeutiskt?  

-Vad av det du nämnt är hjälpsamt enligt din erfarenhet? 

-Hur märks den systemiska teorin enligt ditt sätt att arbeta konkret för den enskilde individen? 

 

På vilka sätt arbetar du med: 

- nyfikenhet och utforskande? 

- lekfullhet/skratt o humor? 

- sorg/panik? 

- rädslor/ trygghet? 

- omvårdnad/ omsorg? 

- lust (den sexuella)? 

- vrede och ilskeuttryck? 

- överföringar/motöverföringar? 

- salutogenes? 

- anknytningens betydelse? 

- kroppens betydelse för psykets välmående? 

 

-Finns det något du kan säga som kan tillföra intervjuns studie, som du tycker jag borde frågat 

om? 
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