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Sammanfattning
Inledning: Allt fler ungdomar i Sverige mår psykiskt dåligt. Depressioner och suicid ökar bland
unga och det är viktigt att hitta effektiva terapimetoder. Vi har i denna uppsats valt att granska
ABFT, Anknytningsbaserad familjeterapi, då den påvisat goda resultat. ABFT har sin grund
bl.a. i interpersonella teorier som menar att depression hos unga kan motverkas av kvalitativa
interpersonella relationer inom familjen. Denna pilotstudies syfte är att undersöka hur väl
ABFT metoden genomförs i två kliniska terapiprocesser.
Frågeställning:
– Hur väl följer terapeuten manualens riktlinjer?
– Hur väl uppnår terapeuten ABFT:s mål för varje deluppgift och hur påverkar det
terapiprocessen?
– Hur ser alliansen och den intersubjektiva kommunikationen ut mellan terapeut och
familjemedlem och hur påverkar det terapiprocessen?
Metod: Pilotstudien är en kvalitativ induktiv processtudie som vilar på en hermeneutisk grund.
Grunden för studien är två ABFT behandlingar filmade från uppgifter 1-4, totalt 15 sessioner.
Skattning av manualtrohet och deluppgifter har gjorts. Ett antal episoder har analyserat närmare
utifrån teman som allians och intersubjektiv kommunikation.
Resultat: Manualtrohet är låg till medel för ABFT terapeuter under utbildning. Manualtroheten
blir lägre framförallt för att affektdjup inte skapas vilket visar sig i att både familjemedlemmar
och terapeuter har svårt att stanna kvar i, dela och fördjupa de känslomässiga upplevelserna i
terapin. Målen för ABFT:s deluppgifter uppnås delvis, terapiprocesserna blir något forcerade.
Den intersubjektiva kommunikationens kvalité samt alliansen påverkar behandlingsprocessen
och är av stor vikt för att få till en förändringsprocess och ett affektdjup.
Diskussion: Vi har i studien belyst problematiken och svårigheten i att lära sig ABFT modellen
och vidareutvecklat vad utbildare inom ABFT kan beakta för fortsatt implementering av ABFT
modellen i Sverige.
Nyckelord: anknytning, allians, Anknytningsbaserad familjeterapi, intersubjektivitet
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1. Inledning
Allt fler ungdomar i Sverige mår i dag psykiskt dåligt. Depressioner och suicid ökar bland unga
medan det minskar bland äldre. Självmord är idag den vanligaste dödsorsaken bland unga
mellan 15 och 24 år. Drygt 90 % av dem som begår självmord har en psykiatrisk diagnos.
(NASP, 2015; Socialstyrelsen, 2013). Psykoterapeuter träffar barn och ungdomar som redan
mår dåligt och många av dessa sedan längre tid. Så förutom att se till orsaker är det också viktigt
att hitta effektiva terapimetoder. Mycket fokus har lagts på s.k. ”lyckopiller”, SSRI 1 , men
forskning visar att SSRI som enda behandling har liten effekt utan har framförallt effekt när
den kombineras med psykoterapi (TADS, 2007). Den ökade psykiska ohälsan gör det viktigt
att utveckla och granska psykoterapeutiskt arbete för att hitta framgångsrika metoder för att
hjälpa unga att må bättre.
ABFT,

Anknytningsbaserad

familjeterapi,

är

en

halvstrukturerad

manualbaserad

behandlingsmetod utvecklad vid Childrens hospital i Philadelphia. Det är denna behandling vi
valt att granska då den visat goda resultat (Diamond, Diamond och Levy, 2014). ABFT har sin
grund bland annat från interpersonella teorier som menar att depression hos unga kan motverkas
av kvalitativa interpersonella relationer inom familjen. Det finns ännu inte så mycket forskning
kring ABFT i Sverige, utan större delen av den forskning som finns är utförd i USA. Kärnan i
ABFT är anknytningsbrott och att reparera och åter stärka anknytningen mellan föräldrar och
ungdom (Diamond, et al, 2014).
Vi känner ett stort intresse för utvecklingen av ABFT dels för bevarandet av familjeterapin i
stort och dels för att metoden är anpassad till vårdsektorns krav på tidseffektiva och
evidensbaserade metoder. Vi önskar att det kan ske en vidareutveckling av ABFT i Sverige och
är intresserade av att försöka göra en insats i detta med hjälp av en pilotstudie kring
hur ABFT metoden genomförs i kliniska terapiprocesser.

1.1 Anknytning
Anknytningsteorin beskriver hur känslomässiga band utvecklas och formas samt vårt behov av
nära relationer och hur vi fungerar i dessa relationer. Hur anknytningen mellan barn och
föräldrar utvecklas har en avgörande betydelse för den psykiska hälsan under både uppväxt och
som vuxen (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Motander, 2006; Havnesköld & Risholm
Motander, 2009). Anknytning,   ”attachment”, är det lilla barnets anknytningsbeteende till
föräldern.   Det   föräldern   svarar   an   med   är   bindning,   ”bonding”,   det   vill   säga   förälderns  
1

SSRI: Selektiva serotonin-återupptagshämmare, (Serotonine Selective Reuptake Inhibitor), är en grupp
antidepressiva läkemedel som även kan användas inom vissa andra psykiatriska diagnoser.
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känslomässiga relation till barnet. Det är kombinationen mellan det enskilda barnet och den
enskilda föräldern som utgör grunden till det vi kallar för anknytningsmönster (Blomberg,
2009). Med hjälp av forskning definierades ett begränsat antal anknytningsmönster i trygg
anknytning, otrygg anknytning och desorganiserad anknytning (Broberg, Risholm Motander,
Granqvist & Ivarsson, 2009; Wennerberg, 2010). Det mest centrala begreppet inom
anknytningsteorin är trygg bas, myntat av Mary Ainsworth. Trygg bas beskriver två perspektiv
av förälderns omsorgsförmåga. Det första är att vara en språngbräda för barnets nyfikenhet och
utforskande och det andra är att utgöra en hamn dit barnet kan återvända om barnet känner sig
hotat eller upplever att de är i fara (Perris, 1996). För att åstadkomma en trygg anknytning
behöver föräldern mer än en god omsorgsförmåga. Elizabeth Mains studier visar att det inte
räcker med god omsorgsförmåga för en trygg anknytning utan mödrars förmåga till
affektintoning, att kunna läsa barnets känslotillstånd och inre tillstånd och att uttrycka det
explicit var avgörande för hur barnet utvecklades (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002).
Föräldrars förmåga att kunna dela känslomässig upplevelse med sitt barn, det vill säga den
intersubjektiva kommunikationen med barnet, är av betydelse för att barnet ska utveckla en
trygg anknytning. En förälder behöver stundvis vara känslomässigt närvarande för att kunna
tona in barnets sinnesstämning då barnet behöver den vuxne för reglering av behov såsom
omsorg och tröst. Det är först när den vuxne kan tona in, matcha och synkronisera barnets
sinnestillstånd som en reglering och modifiering av affekterna 2 kan ske (Blomberg, 2009).
Anknytning och intersubjektivitet stödjer varandra, det är svårt att säga vad som kommer först.
Stern menar att anknytning får människor att komma nära varandra och att intersubjektivitet
därmed kan utvecklas och fördjupas (Stern, 2005).

1.2 Viktiga komponenter i terapeutisk behandling
Delande av känsloupplevelser
Med en trygg anknytning ökar mentaliseringsförmågan 3 men man behöver också ha en
någorlunda god mentaliseringsförmåga för att kunna förbättra anknytningen. Det som utvecklar
och stimulerar denna förmåga är möjligheten till reflektion; att reflektera kring hur det blir för
mig och andra och i relation till varandra (Wallroth, 2010). Känslor utvecklas i relation till
andra och i samspel med vår omgivning och kan ha en stor effekt på den terapeutiska

2

Här görs ingen skillnad mellan affekt, känsla och emotion då det inte bedöms vara av vikt i denna studie.

3

Förmågan att tänka och sätta sig in i både sina egna och andras känslor och tankar; att kunna byta perspektiv;
att  förstå  sin  egen  och  andras  handling  utifrån  ”inre  mentala  tillstånd”  som  känslor,  tankar, och intentioner
(Bateman, Fonagy, 2004). Ofta sker mentaliserande automatiskt och på en implicit nivå; icke-språkligt och ickereflekterande. Anknytning och mentalisering samspelar och påverkar varandra (Wallroth, 2010).
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behandlingens utfall. Psykoterapeutiska metoder med fokus på att fördjupa känslor har visat sig
vara effektiva (Holmqvist, 2010). Delandet av känsloupplevelser leder till förändring och
utveckling. Att få möjlighet att se den andres gensvar och uppleva att man kan dela och förstå
varandras känslor kan fördjupa den egna upplevelsen (Fosha, 2000). Daniel Hughes menar att
när den terapeutiska relationen är som bäst innefattar den samma karaktär av anknytning och
intersubjektivitet som finns i goda familjerelationer. Det är med bas av anknytning och
intersubjektivitet som terapi har förmågan att skapa den säkerhet och utforskning som är
nödvändig för utvecklingen i terapiprocesser (Hughes, 2007).
Intersubjektiv kommunikation
Enligt Stern (2005) används tolkningar och skapande av livsberättelser som tekniker i
terapeutiskt arbete. I dialogen krävs det att det implicita blir explicit och att det omedvetna blir
medvetet. När vi talar behöver vi kunna översätta våra implicita känslor, bilder och intuitiva
uppfattningar till verbal explicit nivå till den lyssnande. Den som lyssnar behöver också
översätta känslor, bilder och intuitiva uppfattningar till ord. Stern utgår från att strävan efter
intersubjektivitet är medfödd och att den är sammanlänkad med anknytningsprocessen.
Människans längtan efter intersubjektivitet är en av de främsta drivkrafterna för att uppnå
resultat i psykoterapi. Patienter har en önskan om att bli förstådda och de vill dela med sig av
hur de känner. Denna längtan motverkas av de rädslor som vi har. Stern menar att en
psykoterapeut behöver en väl utvecklad förmåga till närvaro såväl på explicit som på implicit
nivå. Han beskriver processen utifrån s.k. ”nu-ögonblick” och ”mötesögonblick”. Den ångest
som terapeuten kan uppleva vid  ”nu-ögonblicket”  kan bli ett hinder för den spontana och äkta
reaktion som skulle kunna fullborda ”mötesögonblicket”. Terapeutens flyktimpuls kan bli så
stark att terapeuten lämnar det svåra i nuet och frestas av patientens verbala kommunikation
och då stannar på en ofarlig explicit nivå i samtalet. Det kan beskrivas som att terapeuten lämnar
”nu-ögonblicket” för ett annat nu som blir till ett mer distanserat ”tänkt” än ”känt”. I värsta fall
kan försummade mötesögonblick leda till ett avslut av behandlingen då patienten kan ha känt
att terapeuten inte förstår dem (Stern, 2005).
Det är nödvändigt att terapeuten har en lyhördhet för den ickeverbala kommunikationen.
Terapeuten behöver ha en intersubjektiv förmåga att kommunicera ickeverbalt och delta i
affektreglerande samspel. Det förutsätter också att terapeuten vågar och förmår vara kvar med
patienten och dela hens sårbarhet och svåraste känslor (Medbo & Sundgren, 2012).
Allians
Det finns olika sätt att se på relationen mellan terapeut och patient och hur den terapeutiska
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alliansen kan byggas upp. Alliansen kan beskrivas som en trygg plats där klienten kan våga
utforska smärtsamma upplevelser Denna allians kan då också bidra med att en korrektiv
emotionell erfarenhet sker i arbetet med känslorna (Paivio, 2013). Pinsof (1994) har gjort en
modell över det familjeterapeutiska alliansarbetet där han beskriver hur patientsystem och
terapeutsystem interagerar och påverkar varandra indirekt och direkt. Den terapeutiska
alliansen finns på olika nivåer och i olika skepnad och konstellationer. Dessa olika system och
subsystem bildar tillsammans den totala terapeutiska alliansen. Han menar att alliansen primärt
består av två dimensioner, interpersonellt system och interpersonellt innehåll. Innehållet består
av ”Task”,  ”Goals”  och  ”Bonds”.   Det interpersonella systemet består av alliansen till var och
en i rummet, till subsystemen, till hela familjen och av alliansen mellan familjemedlemmarna.
Pinsof menar att det är viktigt att arbeta med alliansen utifrån alla dessa system och dimensioner
för att skapa ett gott terapeutiskt arbete (Bilaga 1).
Bordin har bidragit till alliansforskningen med en teori som därefter anpassades till
familjeterapin, där han beskriver olika aspekter av begreppet allians. Alliansen är ett ömsesidigt
samarbete mellan terapeut och klient som bygger på samförstånd och gemensamma mål och
uppgifter utifrån följande tre begrepp; goal, tasks och bonds. Goal utgör mål för behandlingen,
tasks utgör metoderna som används i terapin för att nå behandlingsresultat och bonds utgör det
känslomässiga bandet mellan terapeut och klient (Diamond, et al, 2014). Bordins teori är
grunden för ABFT:s alliansskapande (Bilaga 2).

1.3 ABFT, Anknytningsbaserad familjeterapi
ABFT bygger bl.a. på strukturell familjeterapi och EFT, emotionsfokuserad terapi. De som har
utvecklat metoden är Guy Diamond, Gary Diamond, Lynne Siqueland och Susanne Levy.
Metoden bygger på forskningsbaserad kunskap inom psykoterapi och psykologi och är
empiriskt validerad i kontrollerade studier. ABFT är tidsbegränsad och manualiserad.
Behandlingstiden sträcker sig mellan 12 och 16 veckor. ABFT betonar betydelsefullheten i att
skapa allians med ungdom och föräldrar var för sig. Anknytningsskador hanteras efter
alliansskapande i gemensamma samtal. En central strävan i ABFT är att ungdomen ska ge
uttryck för sina primära sårbara känslor till föräldrarna (Diamond, et al, 2014). ABFT har en
empirisk familjepsykoterapeutisk design för att behandla deprimerade ungdomar där deras
behov av anknytning och självständighet utgör fokus. ABFT är en känslofokuserad,
traumabaserad, processorienterad och experientiell metod. Modellen har strukturerade mål och
en tydlig beskrivning för hur behandlingen ska genomföras. Syftet med ABFT är att reparera
interpersonella skador i föräldra-barn relationen och återskapa en skyddande känslomässig
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föräldra-barn relation. Genom en trygg bas kan behandlingen sedan rikta in sig mot ungdomens
självständighets- och ansvarsutveckling (Diamond, et al, 2014). Den ideala terapeutiska
processen i ABFT är att föräldrarna ger skydd, bekräftelse, tröst och stöd till ungdomen. Den
väckta empatin hos föräldrarna möjliggör för   ungdomen   att   internalisera   ”självtröst”   (self  
soothing skills). Det skapas en trygg kontext som gör ungdomen mindre defensiv och mer
öppen för det nya. När ungdomen kan börja uttrycka sina känslor och behov som direkt relaterar
till anknytning och föräldrarna i sin tur svarar med ömhet, respekt och auktoritet kan en
korrektiv anknytningserfarenhet skapas (Ringborg, 2014).
Uppgifterna i ABFT
ABFT bygger på fem distinkta uppgifter som ska utföras i terapin. Manualen består inte av
regler utan av principer, den är målstyrd men vägen dit är flexibel och är mer som en
vägledning. ABFT omfattar tre frågor som terapeuten ska ställa sig under samtalet; Är det rätt
process? Är det rätt innehåll? Är det rätt affekt? (Ringborg, 2014). De fem uppgifterna i ABFTmodellen beskrivs nedan.
Uppgift 1: Syftet är att skapa allians med familjen och förståelse för depressionen. Terapeuten
ska ha fokus på anknytningsbrottet och dess konsekvenser och söka efter vad som kan hjälpa
till att förklara det känslomässiga avståndet mellan föräldrar och ungdom. En förutsättning för
att allians ska skapas är att terapeuten kan knyta an till varje enskild familjemedlem och hjälpa
varje individ att känna sig avslappnad. (Diamond, et al, 2014).
Uppgift 2: Terapeuten arbetar med att skapa förtroende och tillit hos ungdomen och med att
hjälpa denne att engagera sig i terapin. Alliansen förstärks när ungdom och terapeut är överens
om vad som ska åstadkommas och hur. Terapeuten undersöker varför ungdomen känner sig
olycklig och vilka tidigare försök som gjorts för att skapa en förändring. Terapeuten länkar
sedan depressionen till anknytningsbrott, antingen som en orsak till depressionen eller som ett
sätt för att få stöd och hjälp av föräldrarna. De primära målen för terapeuten är att bekräfta och
känslomässigt dela ungdomens lidande. Dialogen mellan terapeuten och ungdomen har som
mål att det hos ungdomen ska ske en förflyttning från defensiva sekundära känslor till att förstå
underliggande undvikta primära sårbara känslor. Terapeuten bör uppmärksamma ungdomens
förmåga till kongruens mellan verbalt uttryck och affektivt uttryck (Diamond, et al, 2014).
Uppgift 3: Hur framgångsrik uppgift tre blir är beroende av terapeutens förmåga att få tillgång
till, förstärka eller få igång föräldrarnas omsorgsförmåga. Föräldrarnas förmåga och motivation
till att återanknyta till ungdomen är beroende av deras psykiska hälsa och anknytningshistoria.
Terapeutens ska undersöka anknytningsbrott, relationen till ungdomen och föräldraförmåga.
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Föräldrar med otryggt anknytningsmönster har ofta svårigheter med att upprätthålla
känslomässig uppmärksamhet på sina barns anknytningsbehov. Övergripande målet är att
återuppväcka föräldrarnas empati för sin ungdom och att få dem engagerade och förberedda för
återanknytningssamtalen. Terapeuten behöver kunna identifiera de utmaningar som kan
komplicera eller förstärka föräldraförmågan (Diamond, et al, 2014).
Uppgift 4: Terapeuten har under uppgift ett till tre främst varit stödjande, reflekterande och
utforskande för att skapa en relationell inramning för terapin och för att skapa en vilja att
reparera relationen. Terapeuten byter roll för att skapa interaktion mellan familjemedlemmarna
för att skapa en korrigerad anknytningsupplevelse där ungdomen söker skydd och föräldrarna
responderar inkännande. I och med detta omprövas föräldrarnas förmåga. Samtalen benämns
som återanknytningssamtal och de omfattar primärt negativa interpersonella processer eller
händelser som har skadat tilliten i relationen. Målet är att ungdomen uttrycker
anknytningsbehov som föräldrarna inte har bemött och föräldrarnas uppgift är att empatiskt
bekräfta ungdomen (Diamond, et al, 2014).
Uppgift 5: Huvudfokus är att använda den nyetablerade eller förbättrade trygga basen för att
utveckla och stödja samverkan ungdom och förälder. Det innebär att terapeuten stödjer ungdom
och förälder att påbörja och klara av den utmanande tonårsutvecklingen genom att fokusera på
ungdomens självständighet och kompetens. Men också stärka interaktionen i den säkra basen
mellan ungdom och förälder,  ompröva  de  inre  arbetsmodellerna  av  ”själv  och  annan”  samt  att
praktisera nya interaktionsmönster (Diamond, et al, 2014).

1.4 Tidigare forskning inom området
Daniel Stern, Mary Ainsworth, Marya Main och Peter Fonagy är några av de som medverkat
till att öka kunskapen om anknytningens avgörande betydelse men de har också bidragit till att
fördjupa kunskaperna om det interpersonella samspelet och dess betydelse för barnets
utveckling. Med förfinad teknik kan vi idag se att kemiska reaktioner och elektriska impulser i
hjärnan påverkas av hur omvårdnadspersonerna interagerar med sina barn. Tidiga
känslomässiga upplevelser har stor betydelse för hjärnans utveckling, framförallt i prefrontala
cortex där psykiska funktioner som omdöme, socialt fungerande och känslokontroll finns
(Blomberg, 2009; Gerhardt, 2007, 2009). Hjärnforskning visar att barnets sätt att fungera i
psykiskt avseende grundläggs i det nära samspelet mellan nervsystemets medfödda
förutsättningar och den miljö barnet vistas i. Att barnet ingår i ett samspel med kärleksfulla
vårdgivare under uppväxten är en förutsättning för att nervsystemet ska få en god utveckling.
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Vuxnas samhörighet och interpersonella relationer med sina barn påverkar hjärnans utveckling
och förmåga att hantera den inre och yttre verkligheten (Hart, 2008, 2009).
Det är i detta s.k. intersubjektiva fält där affektiva möten sker som senare i livet kan
återupprepas och modifieras i kontakt med en terapeut. Det är med andra ord det affektiva mötet
som framförallt får den terapeutiska processen att gå framåt och inte innehållet i den verbala
kommunikationen (Blomberg, 2009). ABFT lutar sig mot forskningsresultat som genom
årtionden visat att en trygg anknytning som innefattar omsorg och skydd under uppväxten ökar
det allmänna välbefinnandet hos ungdomar och unga vuxna (Diamond, et al, 2014). Det finns
mycket forskning kring den terapeutiska alliansen. Under 70- och 80-talet forskade man
framförallt på hur alliansen samvarierade med utfallet medan senare forskning har fokuserat
mer på vilka faktorer som bidrar till att skapa en god allians under den terapeutiska processen
och hur dessa delar påverkar terapins utfall (Philips & Holmqvist, 2008). Forskningen visar på
att det finns goda grunder för att utgå ifrån att en stark allians är en stor bidragande faktor för
goda behandlingsresultat. En bra relation till terapeuten kan vara en ytterst viktig komponent
för att en terapeutisk behandling ska bli verksam (Baldwin, Wampold & Imel, 2007). Det finns
även forskning som visar på att sambandet mellan god allians och gott behandlingsresultat kan
påvisas så snart som efter några få samtal (Hubble, Duncan, Scott & Miller, 1999; Philips &
Holmqvist, 2008). Petitt, Wirtberg och Cederblad (2015) har sammanställt och presenterat både
utländsk och svensk familjeterapiforskning. Ett framträdande resultat av framförallt den
utländska forskningen är att familje-, par- och systemisk terapi är en effektiva modeller för
många sorters problem både för barn och för vuxna. En oväntad effekt var att övriga
familjemedlemmar utöver den behandlade patienten visade sig ha mindre behov av vårdinsatser
i framtiden (Petitt et al., 2015; Wirtberg, 2015).
I en översiktsartikel beskriver Diamond (2014) en första pilotstudie i ABFT, redovisad 2003,
som visade signifikanta resultat gällande minskad depression och självmordsbenägenhet hos 10
ungdomar. En andra randomiserad forskningsstudie med 32 ungdomar visade att ABFT kan
reducera depression hos ungdomar mer effektivt än vid väntan på behandling och vid generell
behandling. En tredje randomiserad studie med 66 ungdomar som fått 12 veckors ABFTbehandling eller sedvanlig behandling gällande depression och självmordsbenägenhet visade
att ungdomarna som fick behandling med ABFT hade signifikant bättre resultat gällande
skattning av depression och självmordsbenägenhet. Forskning har visat att ABFT har effekt i
populationer där ungdomen har en svår depression, där föräldrarna är deprimerade eller där
ungdomen har erfarit sexuella övergrepp. Att ABFT har fått resultat gällande denna population
är värt att notera eftersom denna grupp inte har kunnat påvisas positiva effekter av varken
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kognitiv behandling eller medicinering (Diamond, et al 2014). En kontrollerad studie i Norge
som har genomförts av Israel & Diamond (2013) har jämfört ABFT med sedvanlig behandling
inom Barn- och Ungdomspsykiatrisk verksamhet. ABFT visar på signifikant bättre
symptomreduktion jämfört med sedvanlig behandling. Forskning från 1994 och 1986 gällande
föräldrar som har negativa och kritiska värderingar i relation till sina barn har visat sig utgöra
riskfaktorer för att utveckla depression hos barnet. Depressionen kan reduceras via förändrat
föräldrabeteende (Diamond, et al 2014). En forskningsstudie av Shpigel, Diamond & Diamond
(2012) visar att ABFT bidrar till att skapa en positiv förändring gällande föräldrabeteende.
Studien visade även att föräldrar som klarar av att vara stödjande, nyfikna och empatiska
främjar sitt barns hälsoutveckling. Annika Lindgren (2014) har gjort en fallstudie kring
terapeutinterventioner och känslouttryck hos en ungdom i Anknytningsbaserad familjeterapi.
Resultatet visade att det viktigaste för arbetet med fördjupning av känslor i terapi var att skapa
ett gemensamt mål för arbetet kring de känsloladdade teman, det vill säga genomarbetade
allianssamtal med både ungdom och förälder. Gunilla Bergsten (2014) har gjort en fallstudie
som visade att när familjemedlemmarna riktas mot varandra väcker det mest känslor i familjen.
Utifrån denna bakgrund kan man konstatera att det finns flera utmaningar vid genomförandet
av ABFT. Terapeuten behöver kunna känna sig bekväm i komplexa situationer med flera
personer i rummet samt förmå att arbeta på hög intensitetsnivå och hög affektiv nivå.
Terapeuten behöver kunna hålla kvar familjemedlemmar i en hög anspänningsnivå istället för
att låta dem fly undan det känslomässigt påfrestande (Ringborg, 2011, 2014).

1.5 Frågeställningar
Studiens syfte är att undersöker hur väl ABFT metoden genomförs i två kliniska
terapiprocesser. Studien fokuserar på följande frågeställningar:
# Hur väl följer terapeuten manualens riktlinjer?
# Uppnår terapeuten ABFT:s mål för varje deluppgift och hur påverkar det terapiprocessen?
# Hur ser alliansen och den intersubjektiva kommunikationen ut mellan terapeut och
familjemedlemmar och hur påverkar det terapiprocessen?

2. Metod
Studien är en kvalitativ induktiv processtudie som vilar på en hermeneutisk grund.
Utgångspunkten har varit att granska videoinspelade ABFT-processer för att försöka se hur väl
ABFT-manualen följs och tar sig uttryck i praktiken.
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2.1 Undersökningsdeltagare
Det slutliga utvalda underlaget för studien bestod av ett kliniskt material genomförda av två
behandlare inom BUP under deras utbildning i ABFT-metoden. Samtalen har filmats i
handledningssyfte under utbildningen men också i syfte att kunna användas för
forskningsändamål. Behandlarna arbetar i olika delar av Sverige. Båda är legitimerade
psykoterapeuter. Materialet omfattar två familjer från olika städer i Sverige. Familj ett:
Sammanboende föräldrar, ungdom/identifierad patient 17 år. Ungdomen har varit deprimerad
en längre tid. Medverkande i behandlingen är ungdomen och fadern. Familj två:
Sammanboende föräldrar, ungdom/identifierad patient 17 år. Ungdomen har varit deprimerad
en längre tid. Medverkande i behandlingen är ungdomen och båda föräldrar.

2.2 Undersökningsmetod
Det ursprungliga råmaterialet bestod av totalt 94 videoinspelade ABFT-samtal som författarna
tittat igenom och kategoriserat och kvalitetsmärkt för forskningsduglighet. Det fanns inga hela
behandlingsprocesser från uppgift 1-5 där samtliga samtal var inspelade men det fanns fem
processer med inspelade samtal från uppgift 1-4. Av dessa fem valdes två behandlingsprocesser
ut som bedömdes ha bäst bild- och ljudkvalité. ”Familj  ett”  bestod  av  8  samtal  och  ”Familj  två”  
av 7 samtal.

2.3 Bearbetningsmetoder
Tre samtal av   ”familj   ett”   tittades   på   gemensamt   men   skattades   enskilt   för   att   trimma   in  
interbedömarreliabiliteten och bedömningen var att kalibrering gjorts tillräckligt väl vilket
gjorde att resten av materialet skattades enskilt; en behandlingsprocess per person. Materialet
skattades enskilt utifrån nedanstående metod, dock sågs vissa delar om gemensamt och
resultatet diskuterades för att kontrollera att bedömningen var överensstämmande.
Skattning och bedömning av deluppgifter: Varje samtal med familj ett och två har först setts på
i sin helhet och manualtrohet har skattats utifrån den i ABFT ingående mallen   ”Scoring  
manualtrohet  ABFT”  (Bilaga 3). Som hjälp i skattningen har även material som mer i detalj
beskriver vad varje uppgift ska innehålla använts (Bilaga 4). Det har noggrant noterats vilka
delar som benämnts och bearbetats samt de delar som utlämnats ur samtalen. Skattning av hur
väl varje delmoment utförts har gjorts. Om det funnits tydliga skäl till att ett delmoment i en
uppgift inte tagits upp i samtalet har detta tagits hänsyn till i skattningen.
En bedömningsskala från 0 till 6 poäng har använts.
0 poäng: inte arbetat med eller tagit upp temat.
1-2 poäng = lågt: terapeuten har berört temat/arbetat ytterst lite med temat.
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3-4 poäng = medel: terapeuten har arbetat med ämnet men inte tillräckligt/något mer utförligt.
5-6 poäng = högt: temat bedöms vara väl arbetat/färdigarbetat.
Om en uppgift har varit uppdelad på flera samtal har skattning av delmoment skattats när
samtliga samtal av uppgiften granskats. Varje delpoäng har lagts ihop till en summa för
samtalet. Summan har sedan använt som underlag i vår helhetsbedömning; låg, medel och hög
manualtrohet för samtalet.
Alliansskapande och intersubjektivitet har granskats och bedömts genom utvalda relevanta
avsnitt i samtalen som kan härledas till ABFT:s manual. De avsnitt som valts ut för att
mikroanalyseras har transkriberats enskilt. Även ickeverbala uttryck har noterats så som pauser,
kroppsspråk, känslouttryck och mimik. Sedan har filmavsnitten samt det transkriberade
materialet analyserats gemensamt och en sammanfattande bedömning gjorts av varje
deluppgiftssamtal. Slutligen har en sammanfattning av processerna gjorts i sin helhet
gemensamt.
Manualens instruktioner
Essensen har plockats ut och det som bedömts vara de huvudsakliga komponenterna i varje
deluppgift. Uppgift 5 redovisas inte för att den inte ingår i vårt granskningsmaterial.
Uppgift 1: Fokus på relationell omformulering.
Gå från att se problematiken som ungdomens egna individuella patologi till att se problematiken
som gemensam familjeproblematik ur ett relationellt perspektiv. Terapeuten skapar allians med
alla familjemedlemmar.
Uppgift 2: Terapeuten etablerar en allians med ungdomen.
Terapeuten etablerar

allians

med ungdomen och söker efter

affektivt

laddade

kärnkonflikter/anknytningsbrott. Terapeuten ska i undersökandet av anknytningsbrottets
konsekvenser hålla kvar och fördjupa känslor och upplevelser av smärta.
Uppgift 3: Etablera allians med föräldrarna.
Terapeuten skapar allians och frågar om sårbara perioder under föräldrarnas barndom och
terapeuten ska hålla kvar samtalet kring svåra känslor vilket ska generera återuppväckning av
förälderns empati för sitt barn, d.v.s. att klara av att mentalisera kring barnets situation och
upplevelser.
Uppgift 4: Anknytningsuppgiften
Huvudfokus är att skapa en korrigerad anknytningsupplevelse där ungdomen söker skydd och
föräldrarna responderar inkännande och därmed omprövas föräldrarnas omsorgsförmåga.
Terapeutens uppgift är att kontrollera att samtalet innehåller rätt process, innehåll och affekt
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och vägleda interaktionen mellan ungdom och föräldrar. Terapeuten hjälper till att fördjupa
känslor och hålla kvar samtalet kring sårbarhet istället för problemlösning.

2.4 Forskningsetiska överväganden
Materialet tillhör och är en del i ett större forskningsprojekt om ABFT där ansökan om
etikprövning gjorts och godkänts. Föräldrar och ungdomar har blivit inbjudna att delta i studien
och har samtyckt till detta. Allt material är avidentifierat och vissa faktauppgifter som skulle
kunna härledas till personerna har ändrats i studien. Det har inte funnits tillgång till fullständiga
namn eller andra personuppgifter. Även terapeuternas anonymitet har säkerställts. Allt filmat
material har varit inlåst material. Inga personnamn används i uppsatsen om inte fingerade.
Personlig information som förekommit vid transkribering har direkt avpersonifierats. Allt
inspelat material har återlämnats snarast efter vår studie färdigställts. Allt annat arbetsmaterial
kommer att förstöras när uppsats är granskad och godkänd.

3. Resultat
Nedan redovisas resultatdelen  för  ”Familj  ett”  följt av ”Familj  två”. Först redovisas resultat för
manualtrohet för uppgifter 1-4. (För utförligare beskrivning av uppgifternas innehåll se s. 5
”Uppgifterna  i  ABFT”  samt  bilaga  4). Redovisningen följer skattningsmanualens mall (Bilaga
3). Därefter följer resultat för om ABFT:s mål nås och hur det påverkar terapiprocessen samt
hur alliansen och den intersubjektiva kommunikationen mellan terapeut och familj ter sig och
hur det påverkar terapiprocessen. Förkortningar följer nedan: T: terapeut U: ungdom, Fld:
förälder

3.1 Familj ett
Manualtrohet enligt skattningsmanual, uppgift 1-4 redovisas nedan.
Uppgift 1, relationell omformulering. Resultat: manualtrohet är låg
1. Orientering och samgående
a-d) T nämner kort att familjen träffats på en genomgång eller uppstartsmöte vid tidigare
tillfälle. T gör en otydlig beskrivning av målet med behandling; en bättre relation mellan U och
pappa. T benämner vidare att strukturen är fortsatta enskilda samtal. T sätter inte mål för dagens
samtal. T undersöker inte styrkor hos U eller Fld. T samlar inte in basdata om familjen,
antagande görs att information redan tagits emot, därför bedöms inte denna kategori i
skattningen.
2. Definiera problemet
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a-c) T gör en kort sammanställning av U:s dåliga mående från tidigare behandlare. T frågar
sedan vidare kring nu-situation, det görs ingen kartläggning av symtomens historia. T
undersöker inte hur andra inblandade påverkats av U:s depression. T undersöker hur relationen
är, men inte hur relationen påverkas av U depression.
3. Understryker hur depressionen påverkat familjen
T undersöker inte hur depressionen påverkar familjen.
4. Respekt och empati:
T gör en ansträngning för att pappan inte ska bli så angripen i samtalet och förklarar pappans
beteende. U blir inte bekräftad av T när hon beskriver sitt lidande.
5. Övergår till att ta upp anknytningsteman.
a-c) U benämner flera situationer som gjort henne ledsen genom åren där upplevelsen varit att
pappan svikit henne. T undersöker inte vad som kommit i vägen utan frågar snarare kring U:s
önskningar på pappans beteende. T undersöker pappans tankar kring sitt beteende och hur han
kan förstå situationen. T undersöker inte tillit, skydd tröst eller kärlek. Kartläggning av
följderna av brytningen görs inte mer än att U beskriver sin smärta över att pappan inte visar
att han bryr sig och att U därför känner sig oälskad av sin pappa. T går inte in och fördjupar de
känslor som U beskriver i relation till sin pappa.
6. Kontrakt och relationella mål, förstärker önskan om förändring/ 7. Föreslår terapi som
bygger relationer och ber om ja till detta från alla/ 8. Motstånd
Pappans önskan om förändring i relation till sina barn blir tydlig. U visar motstånd och T
undersöker vidare om U är beredd att ge pappan en chans vilket U vill.
9. T intar en direktiv position i hela samtalet.
T låter samtalet glida iväg i för mycket klander och försvar. T hade behövt fördjupa känslorna
som uttryckts i samtalet.
Uppgift 2, Allians med ungdomen. Resultat: manualtroheten är låg.
1. Bonds: Övergång/ orientering
a-b) T benämner föregående samtal men det ställs inga följdfrågor. T beskriver strukturen för
upplägget med de enskilda samtalen och benämner målet med behandlingen på ett otydligt sätt
och vidareutvecklar inte vad behandlingen innebär.
2. Samgående med ungdomen
a-d) T frågar om U:s liv och ställer frågor om vad U tycker är roligt. U benämner vänner, familj
och fotboll som viktigt och uttrycker en saknad över de som har förlorats på grund av dåligt
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mående/depression. T undersöker lite grann om kompetens och styrkor främst i relation till
vänner. T pratar begränsat om U mål med behandlingen.
3. Goals Undersökning av depression och suicidalitet
a-c) T frågar U om hens dåliga mående och U gör beskrivningar av smärta och lidande och det
sker en fördjupning när U uttrycker sina upplevelser lite grann. U säger att hen känner sig
oälskad och berättar att U har perioder där hen känner att hen inte vill leva. T bekräftar U vid
ett tillfälle, att T ser att U visar ledsenhet men T orkar inte riktigt vara kvar i känslan utan flyr
till andra samtalsämnen.
4. T kopplar depression till anknytningsbrott
a-c) T frågar om beskrivningar av U upplevda svek. U uttrycker missnöje med att pappa inte
skyddat hen. T hjälper inte U att koppla ihop depression och svek.
5. Finns inget 5 i skattningen.
6. Förändring Diskutera motivation att tala m fld
a-c) T undersöker inte tidigare försök att tala med fld. T gör ett försök att motivera U att tala
med sin pappa om sina känslor. T undersöker motstånd och U benämner att hen har svårt att tro
på sin pappa.
7. Förberedelser
a-c) Förberedelserna görs i sista samtalet och T försöker hjälpa U att välja vad hen vill berätta.
T beskriver syftet med att uttrycka känslor istället för att angripa och kritisera.
8. Förbered negativa reaktioner
T undersöker negativa reaktioner. U har låg tillit till att pappan känner kärlek till U.
9. Föregripande av misslyckande
T tar upp frågan om misslyckande och hur U tänker kring detta. T arbetar med att motivera U
att prata till sin pappa och vinsten med en bättre relation till föräldern.
Uppgift 3, Samgående med föräldrarna. Resultat: manualtrohet är låg.
1. Bonds: Orientering/övergång
a-c) Benämner föregående samtal men det utvecklas inte nämnvärt. Tydlig dagordning för
samtalet benämns men utvecklas och undersöks inte i dialog med pappan.
2. Hittar styrka, kompetens och mål
a-b) Styrkor och kompetens arbetas inte med under första samtalet men T bekräftar styrkor hos
fld under  andra  samtalet.  Fld  benämner  målet  med  behandlingen,  ”att  få  det  som  förr”,  vilket  
inte vidareutvecklas.
3. Undersöker föräldrarnas liv
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T undersöker lite grann hur nätverket och arbetssituationen ser ut för fld.
4. Undersöker aktuella stressorer för föräldrarna.
a-d) Undersöks lite grann men vidareutvecklas inte.
5. Kopplar stressorerna till hur det påverkar deras föräldraskap
Benämns men vidareutvecklas inte.
6. Kopplar stressorena till U:s upplevelser.
Benämns inte.
7. 7 Undersöker fld:s egen anknytningshistoria och kopplar till U:s upplevelser
a-c) T frågar om sårbara perioder under fld:s barndom. T gör försök att hålla kvar samtalet
kring svåra känslor.
8. Kopplar fld erfarenheter till deras sätt att vara fld
T kopplar ihop fld erfarenheter från uppväxt utan kramar till att fld uttrycker att han själv brister
i att visa kärlek och omsorg. Samtalet fördjupas inte utifrån fld. känsloupplevelser.
9. Kopplar fld:s fld-skap och/eller historia till U:s upplevelse.
T kopplar  ihop  U  och  Fld  upplevelser  av  sina  ”pappor”.  
10. Goals Erbjuder möjlighet att förstärka anknytning
a-b) Undersöker Fld motivation till gemensamma samtal men benämns inte som
återanknytningssamtal. Fld uttrycker inget motstånd därför bedöms inte 10 c och d i
skattningen.
11. Lära ut färdigheter inför återanknytning
a-f) T arbetar med färdigheter inför återanknytning men tenderar att instruera pappan. T pratar
inte om hur pappan empatiskt kan bekräfta U i samtalet.
Uppgift 4, Återanknytning. Resultat: Manualtrohet är låg.
1. Orientering om dagens uppgift
T går igenom dagens uppgift enskilt med Fld och U. U uttrycker motstånd till upplägget att
börja prata och T  responderar  med  att  uttrycka  ”det  är  inte  så  konstigt  eftersom  det  är  så trubbigt
mellan er”, dialogen utvecklas inte mer.
2. U öppnar sig
a-g) T vägleder U att uttrycka sig till fld men T stödjer inte Fld i att svara an adekvat med
empati eller utforskande frågor utifrån U känslomässiga upplevelser. T undersöker mer om hur
U velat att Fld gjort istället.
3. Fld öppnar sig

Sida 14

Ett utforskande av hur ABFT yttrar sig i klinisk process

VT 2015

a-e) T undersöker hur U upplevelse av svek känns att höra, Fld responderar med
förklaringsmodeller för sitt beteende. T fortsätter undersöka hur Fld önskar att han hade gjort i
relation till de händelser som U berättat. T inbjuder U att kommentera på Fld:s perspektiv och
U uttrycker misstro. T undersöker hur U velat att pappan gjort annorlunda.
4. I slutet av varje samtal stödjer T familjen att processa upplevelsen. Hur upplevde du
det? Vad var annorlunda för dig?
Benämns inte.
5. T:s tolerans av ambivalens. Klarar T att alla problem inte löste sig, och kan hon hjälpa
familjen med det?
Benämns inte.
6. Förstärk önskan om större närhet.
U uttrycker längtan efter sin pappa i slutet av samtalet. T återkopplar till U uttryckta längtan i
andra samtalet och arbetar lite med detta.
ABFT:s mål för deluppgifterna samt påverkan på terapiprocessen
Uppgift 1: T gör inte en relationell omformulering och innehållsnivån går inte från depression
till relation. T omdefinierar inte U:s individuella patologi till relationell familjeproblematik. T
gör ingen sammankoppling för hur U:s mående hänger ihop med relationen till familjen eller
till pappan. De transformerande frågorna som T ska använda för att förtydliga och klargöra
anknytningsbrottet ställs inte. T uppnår inte målen för uppgift ett och bedömningen blir att det
påverkar processen, så som bristande allians till familjemedlemmarna. Det blir otydligheter
kring målen för behandlingen och hur och vad som ska göras.
Uppgift 2: Bedömningen är att det inte skapas någon allians med U vilket förstås utifrån att U
blir minimalt bekräftat av T. T söker efter affektiva laddade kärnkonflikter men förklarar inte
relationell innebörd och kopplar inte ihop det med U:s dåliga mående. T undersöker inte
konsekvenser av anknytningsbrott vilket leder till svårigheter att hålla kvar och fördjupa
känslorna av upplevd smärta. Den bristande alliansen med U påverkar terapiprocessen på ett
mycket negativt sätt eftersom terapiprocessen är beroende av att U kan lita på T för att kunna
anknyta, närvara och påverkas känslomässigt i skapandet av återanknytning till fld.
Uppgift 3: T frågar om sårbara perioder under fld:s barndom men håller inte kvar samtalet kring
svåra känslor. T gör koppling mellan fld:s sårbara upplevelser i sin barndom med U:s sårbara
upplevelser av sin pappa. T skapar möjlighet för fld att mentalisera kring vad U behöver för
emotionellt stöd i och med det men de stannar inte kvar i känslan. Det påverkar terapiprocessen
att T instruerar pappan att bara lyssna på U inför återgivningssamtalen. T pratar inte om hur
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pappan empatiskt kan bekräfta U upplevelser vilket leder till att samtalet med pappan hamnar
på innehållsnivå istället för känslonivå.
Uppgift 4: T skapar inte en korrigerad anknytningsupplevelse där U söker skydd hos fld.
Huvudfokus för T är att U ska uttrycka sin känsla, det är inte tydligt förklarat för varken U eller
pappa vad syftet är med att hen ska uttrycka sin känsla. Pappan uttrycker verbalt att han förstår
U:s upplevelse men svarar inte an utifrån att bekräfta U:s känslomässiga upplevelser. T ställer
frågor utifrån sårbara teman, men dialogen hamnar i förklaringar till beteenden och önskat
beteende. Bedömningen blir att det inte sker någon återanknytning mellan U och fld.
Allians och intersubjektiv kommunikation samt påverkan på terapiprocessen
Bedömningen är att det saknas dialog om ”task”  och  ”goals”  i  terapiprocessen vilket leder till
bristande alliansskapande. T brister i att bekräfta U:s upplevda avvisande från pappan vilket
troligtvis påverkar alliansskapande band/bons mellan T och U. U visar tydlig ledsenhet via
ögonuttryck och kroppsspråk. U blir känslomässigt påverkad i rummet vilket inte blir
uppmärksammat eller benämnt.  T  ser  ofta  ner  i  sina  papper  och  skriver  och  svarar  an  med  ”mm”  
vilket gör att det inte blir något känslomässigt intersubjektivt delande av upplevd känsla av
övergivenhet och svek (Bilaga 5 ex 1:1).
T uttrycker empati för pappans situation och pappan bekräftar att det varit bra samtal för honom.
Bedömningen blir att pappa och T har en god kontakt med det har inte skapats en stark allians
eftersom inte T tydliggjort vad de ska göra i terapin och hur terapin ska hjälpa honom att få en
bättre relation till U. Den intersubjektiva kommunikationen bedöms bli att pappan känner sig
bekräftad av T men pappan får inte någon djupare förståelse för U:s övergivenhetskänslor eller
av sin egen smärta i relation till det han själv anser att han brister i när det gäller hans egen
omsorgsförmåga. Det blir inte ett känslomässigt delande av sårbarhet eller upplevd smärta, det
uttrycks verbalt men T stannar inte kvar och vidareutvecklar upplevelsen med följdfrågor eller
speglingar på pappans berättelse. Bedömningen blir att T mer tycker synd om pappan än
känslomässigt delar och stannar kvar i pappans känslor. U:s engagemang i samtalen minskar
för varje samtal samt även sökandet av bekräftelse från T. U:s sökande av ögonkontakt minskar
och hen tittar mer och mer bort från T och blir tystare och visar och uttrycker verbal ökad
misstro under terapiprocessens gång kring möjlighet till förändring (Bilaga 5 ex. 1:2).
Sammanfattande bedömning av processen för familj 1
Manualtroheten är låg genom hela processen. Alliansskapande brister för att de inte är överens
om vad som ska göras och hur. Den intersubjektiva kommunikationen blir bristande då det inte
finns ett genuint samförstånd och tillit till varandra i processen. Pappan känner tillit till T, T

Sida 16

Ett utforskande av hur ABFT yttrar sig i klinisk process

VT 2015

uttrycker tillit till pappans motivation för förändring. U uttrycker stark tillitsbrist gentemot
pappan och processen påverkas negativt eftersom T inte arbetar med den tillitsbristen och klarar
inte heller av att skapa allians med U.

3.2 Familj två
Manualtrohet enligt skattningsmanual, uppgift 1-4 redovisas nedan.
Uppgift 1, Relationell omformulering. Resultat: Manualtrohet är medel.
1. Orientering och samgående
a-d) T presenterar sig själv förklarar behandlingens struktur tydligt men missar något kring att
förklara syftet med uppgift 4, varför de ska dela det svåra. T går mer samman med föräldrarna
om deras intressen och styrkor än med U. T samlar in basinfo om familjen men lite kring
familjen i helhet och fld:s arbetssituation, ekonomi etc.
2. Definiera problemet
a-c) T kartlägger väl symtomens historia, men ytterst lite kring självskada och suicid som
nämns under samtalet. T pratar inte kring familjen som helhet, vilka som är inblandade i
problemet. U uttrycker ilska gentemot sin bror. Detta frågas inte vidare kring vad det innebär
för U, övriga syskon benämns inte i relation till U. T lyfter tydligt flertal tillfällen hur det de
beskriver kan påverka deras relationer till varandra och vad som kan hända i familjen när någon
mår dåligt. T utforskar dock inte så mycket familjens egna tankar kring detta.
3. Understryker hur depressionen påverkat familjen
Detta lyfts i samtalet men kunde fördjupats mer kring och förtydligats.
4. Respekt och empati
T är tydlig i kroppsspråk och intoning. T visar empati och förståelse för familjen och deras
svåra situation utan fördömande eller anklagande ton. Familjen upplevs känna sig trygga och
någorlunda bekväma i samtalet.
5. Övergår till att ta upp anknytningsteman
a-c) T skiftar från att samla in information till att fördjupa relationerna. De centrala frågorna
kring varför U inte vänder sig till föräldrarna lyfts naturligt i samtalet och även följdfrågan till
föräldrarna. Dock får föräldrarna stort utrymme i att ge sina svar och reflektioner men U får få
följdfrågor. Ett något begränsat undersökande om tillit, skydd, tröst och kärlek görs. T
kartlägger följderna som blivit av brytningarna och vad smärtan och ensamheten lett till men i
något begränsad omfattning. T fördjupar inte emotionerna i samtalet. Litet utforskande kring
hur det var innan U mådde dåligt, ingen fördjupning kring längtan och känsla av ensamhet.
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6. Kontrakt och relationella mål, förstärker önskan om förändring/ 7. Föreslår terapi som
bygger relationer och ber om ja till detta från alla / 8. Motstånd
T är tydlig med syfte och mål med terapin. T gör relationsbyggandet som ett accepterat mål för
behandlingen. Inget motstånd från familjen framkommer. Alla är överens om att gå vidare med
behandlingen. Familjens egen önskan om förändring blir dock otydlig.
9. T intar en direktiv position i hela samtalet.
Föräldrarna får mycket plats att prata utifrån sina perspektiv. Flykt från det svåra sker flertal
gånger och ”flykten”  från  det  svåra  får stort utrymme. I övrigt styr T samtalet på ett bra sätt.
Uppgift 2, Allians med ungdomen. Resultat: manualtrohet är medel.
1. Bonds: Övergång/ orientering
a-b) Reflektioner från förra samtalet lyfts kort. T kopplar ihop samtalen något otydligt. T lyfter
att det blir annorlunda i dagens samtal gällande fördjupning av känslor. Innehållet för samtalet
beskrivs tydligt.
2. 2 Samgående med ungdomen
a-d) T undersöker U:s liv utifrån olika områden i liten omfattning. T försöker övertyga U om
goal/task med terapin, men lite utforskas kring U:s önskan med terapin. T ger fina kommentarer
och feedback om U:s styrkor. T visar en positiv icke värderande nyfikenhet.
3. Goals Undersökning av depression och suicidalitet
a-c) T fördjupar information från förra samtalet. T gör flera tydliga försök att fördjupa U:s
beskrivning av smärta och lidande men får lite gensvar från U. T försöker hitta motivation till
förändring men U är inte så uttrycksfull kring sin motivation.
4. T kopplar depression till anknytningsbrott
a-c) T gör detta på ett bra sätt. Tydlig med att koppla anknytningsbrotten till övergivande och
skydd samt koppla det till konsekvenser det kan ge samt hjälper U att förstå sambandet mellan
sitt lidande och relationerna till föräldrarna.
5. Finns inte i skattningsmanualen
6. Förändring Diskutera motivation att tala m fld
6a-c) Görs väl
7. Förberedelser
a-c) Förberedelserna görs väl kring att välja anknytningsbrott och hur U kan förmedla det till
fld. Dock går man inte igenom förväntade reaktioner, och hantering av känslorna.
8. Förbered negativa reaktioner
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T går inte igenom med U om eventuell oro inför gemensamt samtal, vad hon fruktar kan hända.
T skapar en någorlunda trygg ram där hon är tydlig med att hon kommer stötta U.
9. Föregripande av misslyckande
Benämns inte.
Uppgift 3, Samgående med föräldrarna. Resultat: manualtrohet är medel.
1. Bonds: Orientering/övergång
a-c) T kopplar ihop dagens samtal med förra men något otydlig inramning kring syftet. Tydlig
dagordning för samtalet görs och T kollar kort kring motstånd hos föräldrarna.
2. Hittar styrka, kompetens och mål
a-b) T går igenom detta på ett bra sätt.
3. Undersöker föräldrarnas liv
Görs lite skralt gällande vissa viktiga relationer och nätverk.
4. Undersöker aktuella stridszoner för föräldrarna.
a-d) T undersöker stressorer väl samt undersöker fld:s oro för U men deras berättelse far iväg
till ett mer otyglat klagande. T styr inte tillräckligt för att hålla fokus kring oro/stress. T får fld
att beskriva sina relationella svårigheter och konflikter på ett bra sätt.
5. Kopplar stressorerna till hur det påverkar deras föräldraskap
Görs på ett mycket bra sätt av T
6. Kopplar stressorerna till U:s upplevelser.
Görs fullgott
7. Undersöker fld:s egen anknytningshistoria och kopplar till U:s upplevelser
a-c) T frågar om sårbara perioder i fld:s barndom och håller kvar samtalet kring svåra känslor.
T visar tydligt empati med fld.
8. Kopplar fld erfarenheter till deras sätt att vara fld
Görs på ett fullgott sätt
9. Kopplar fld:s fld-skap och/eller historia till U:s upplevelse.
Kunde ha gjorts tydligare och i större omfattning.
10. Goals Erbjuder möjlighet att förstärka anknytning
a-b) Görs på ett fullgott sätt. (c-d ej aktuellt)
11. Lära ut färdigheter inför återanknytning
a) T berättar väl om hur återanknytningen kommer att gå till och stämmer av lite kring hur fld
känner inför uppgiften men samtalet glider in på lösningar av problemen och förberedelsen blir
inte så omfattande.
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Uppgift 4, Återanknytning. Resultat: manualtrohet är låg.
1. Orientering om dagens uppgift
Görs väl
2. U öppnar sig
a-g) T vägleder U lite i att uttrycka sig till fld. T försöker hjälpa fld att få U att utveckla sina
känslor och tankar. T stödjer fld ibland i att svara empatiskt med hjälp av känslostödjande
frågor. T stödjer samtalet men går in så lite som möjligt. T försöker fördjupa känslor men
stannar inte kvar, alla flyr. I slutet av samtalet kommer känslor fram i samspelet mellan U och
fadern men kring faderns sorg över sin egen uppväxt.
3. Fld öppnar sig
a-e) U:s lidande uttöms lite och fld får stort utrymme för sina förklaringar/försvar/lösningar. T
försöker styra samtalet tillbaka där fokus ska ligga. T inbjuder U något lite kring att få
kommentera fld:s perspektiv. Stämmer av lite med U hur det känns för U.
ABFT:s mål för deluppgifterna samt påverkan på terapiprocessen
Uppgift 1: En relationell omdefiniering görs och delad förståelse skapas kring familjens
problematik, ett familjeperspektiv finns. Centrala frågor glider över till förklaringsmodeller
istället för fördjupning av affekt. Möjlighet till goda ”tasks” och ”bonds” skapas med fld. T
arbetar med att skapa ”bonds” med familjen men U hamnar något utanför i samtalet då mycket
fokus läggs på föräldrarnas berättelse. T vänder sig lite till U i samtalet och ställer få följdfrågor
till hen utifrån det hen själv spontant tar upp. T borde ha avbrutit föräldrarna i syfte att leda dem
snabbare tillbaka till strukturen. U  hjälper  T  efter  ett  tag  att  åter  prata  om  ”rätt”  saker  vilket  kan  
visa på att U har hopp om att T kan hjälpa dem och att det finns en gemensam tanke kring ”task”  
och att alliansskapande sker mellan U och T.
Uppgift 2: Förutsättningar för god allians skapas mellan T och U. T kopplar väl ihop
anknytningsbrott med behov av tillit, skydd och övergivande. T hjälper U att förstå sambandet
mellan U:s mående och relationerna i familjen. T söker efter affektivt laddade kärnkonflikter
och försöker hjälpa och stödja U att vara kvar i känslan men båda flyr det svåra. Under andra
samtalet blir huvudfokus att förbereda U inför gemensamma samtalet i uppgift 4. Inget
affektdjup eller försök till djup skapas under det samtalet. Bedömningen är att manualen
riskerar att forcera processen med att hjälpa U att uttrycka sig inför sina fld. Det finns ett glapp
mellan T och U:s tempo där T tenderar att bli för snabb jämfört med U:s behov av att komma i
kontakt  med  sin  känsla  kopplat  till  ”task”  för  terapiprocessen.  
Uppgift 3: Stor del av samtalet handlar om fld:s tankar och känslor kring en annan person än U
och fokus tappas från U. Bedömningen är att T låter dem prata om det för att skapa allians med
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fld. Samtalet handlar kort om fld:s sårbara perioder under barndom. Första delen av samtal ett
omfattar framförallt en anklagande ton gentemot U. I andra hälften av samtalet framkommer en
varmare ton och de kan berömma U för sina egenskaper och styrkor. Under samtalet verkar en
empati för U återuppväckas. I samtal två kommer mer känslor till uttryck men T får fråga flera
gånger kring deras känslor för att få gensvar. I affekt får samtalet ett lugnare tempo, inte lika
forcerat som samtal ett. Slutet av samtalet handlar mer om lösningar istället för att gå igenom
återanknytningssamtalet med U.
Uppgift 4: T gör försök i att stödja föräldrar och U i att samtala med varandra kring upplevelser
och känslor. Dock faller strukturen något och föräldrars respons blir ofta förklaringar och
försvar och U får lite utrymme och har svårt att förmedla sina känslor. Alla i rummet har svårt
att stanna i känslan och fördjupa affektnivån, men det sker vid några tillfällen. Bedömer att det
skapas en möjlighet för en korrigerad anknytningsupplevelse.
Allians och intersubjektiv kommunikation samt påverkan på terapiprocessen
Bedömningen är att T skapar en grundstruktur för terapin där hen vet vad hen ska göra vilket
skapar möjligheter för allians och återanknytning. T upplevs skapa god allians med framförallt
modern men även med U. Fadern är något obekväm med ”task”. Fadern förmedlar tveksamheter
kring att ge uttryck för känslor då hans strategier för deras svåra situation är att hitta lösningar
och  inte  känna  efter  hur  det  känns  då  det  skulle  få  honom  att  gå  under.  Mamman  förstår  ”task”  
och är mer bekväm med den, pappan hade behövt få mer tid. U förstår syftet med
terapiprocessen och dess ”task” men är obekväm i utförandet av den.
T och visar att hon vill förstå och bekräftar U:s upplevda lidande med följdfrågor, tonläge och

låg tempo. Intersubjektivt delande sker. Känslomässigt delande finns i korta sekvenser men de
flyr de svåra känslorna snabbt för att istället hålla sig på en faktanivå (Bilaga 5 ex. 2:1).
Det känslomässiga intersubjektiva delandet sker framförallt i relation till andra ämnen än till
U:s upplevda lidande. Affekt djup sker mellan T och mamman när T belyser att mamman inte
ger det hon själv har fått utifrån omsorg och tröst. Modern blir starkt berörd och T bekräftar
hennes svåra känslor och sorg. Men när modern är i affekt är T där och forcerar samtalet med
förklaringar och tröst för moderns ledsamhet istället för att bara stanna upp i känslan som väckts
(Bilaga 5 ex. 2:2). Pappan och T får inte till samma intersubjektiva kvalité i delandet då pappan
värjer sig från känslorna. T och familj flyr svåra känslor och det blir svårt att skapa
affektfördjupningar. Processen blir något forcerad vilket märks i uppgift fyra när
familjemedlemmar fnissar och vrider på sig när de ska prata om svåra känslor och fld ska hitta
nya sätt att kommunicera på. U har stora svårigheter att dela sitt känsloliv och svåra upplevelser
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med föräldrarna och föräldrarna är snabba med att presentera förklaringsmodeller (Bilaga 5 ex
2:3).
Sammanfattande bedömning av processen för familj 2
Manualtroheten för processen är generellt på medelnivå. T följer tydligt strukturen i alla
delmoment ur manualen. Det finns ett tydligt mönster av att T försöker skapa öppningar för
affektdjup men flykt från svåra känslor sker hos alla i rummet och T är mer på en explicit aktiv
nivå i samtalen än en djupare långsammare känslosam implicit nivå. Alliansen mellan dem alla
är bärande; familjen förstår att T vill dem väl och att hon har förstått deras svåra
familjesituation. Hindren i processen är det forcerade tempot kopplat till deras svåra
problematik och rädslan för att stanna i det svåra.

3.3 Sammanfattning av resultat
Manualtrohet är låg till medel för ABFT terapeuter under utbildning. Manualtroheten är lägre
framförallt utifrån att affektdjup inte skapas. Både familjemedlemmarna och terapeuterna har
svårt att stå ut med att stanna kvar, dela och fördjupa de känslomässiga upplevelserna i terapin.
Målen för ABFT:s deluppgifter uppnås delvis, terapiprocesserna blir något forcerade. Den
intersubjektiva kommunikationens kvalité samt alliansen påverkar behandlingsprocessen och
är av stor vikt för att få till en förändringsprocess och ett affektdjup.

4. Diskussion
Utgångspunkten för denna studie har varit att granska två ABFT-processer för att se hur
tillämpningen av ABFT gestaltar sig kliniskt samt identifiera möjligheter för utveckling av
metoden.

4.1 Resultatdiskussion
APA:s4 sammanställning av viktiga relationsfaktorer i psykoterapi stämmer väl överens med
resultaten från denna studie. Resultatet pekar på att terapeuter och behandlade har svårt att
stanna kvar i och fördjupa känslor. Svårigheterna har observerats i båda de granskade
processerna och i alla granskade samtal. Det är en komplex och svår utmaning att skapa
4

American Psychological Associations, APA redovisade 2002 det forskningsmässiga stödet för betydelsen av

olika aspekter för behandlingsutfall. Man identifierade elva olika relationsfaktorer så som allians, empati,
samförstånd om mål och samarbete, feedback, kvalitet på relationella tolkningar samt om terapeuten delger sina
egna tankar och reaktioner (Philips & Holmqvist, 2008).
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affektdjup i terapeutiska samtal. Det krävs bl.a. att terapeuten är här och nu i stunden, speglar
och bekräftar familjens känslor samt uttrycker egen känslomässig påverkan. Samtidigt är det
en naturlig reaktion att undvika det jobbiga och svåra, vilket är en instinktiv reflex och det blir
därför utmanande för terapeuten att stanna upp och vara kvar i den höga intensitetsnivån. Efron
och Bradley (2007) som arbetar med utvecklingen av emotionsfokuserad familjeterapi, EFT
menar att det finns en svårighet i att lära systemiska familjeterapeuter att fokusera på känslor.
De systemiska familjeterapeuternas kognitiva lösningsfokuserade struktur blir som en ”negativ
transfer” i inlärningen av ABFT. Inom ABFT som metod är affektdjup och att stanna kvar i
lidandet en central del av behandlingsprocessen.
Terapeuterna upplevs vara mer observanta på strukturen och manualen än att vara i processen
med familjemedlemmarna. Det är okänt i vilken fas i utbildningen ABFT-terapeuterna befinner
sig vilket kan innebära att de med tiden utvecklas och det sker en förändring i deras kliniska
utförande. Det fokus de har på manualen kan givetvis minska med ökad säkerhet i metoden. Att
träna in en metod påverkar självklart terapeutens förmåga att vara i nu-ögonblicket då det kan
vara stressande att tänka på manualen och dess uppgifter. Det finns en risk att manualen blir ett
hinder för möjligheten att skapa ett genuint möte och att terapeuten riskerar att missa öppningar
för möten då fokus är på manualens uppgifter. Detta är troligen en bidragande orsak till det
lägre resultatet av manualtrohet. I återanknytningssamtalen försöker terapeuterna låta
familjemedlemmarna sköta interaktionen självständigt och terapeuten tar en mer tillbakadragen
roll. Ungdom och föräldrar kommer till terapin med bristande allians och tillit till varandra.
Efter ett par enskilda samtal ska ungdomen försöka klara av att dela sitt inre med föräldrarna
som de har tagit avstånd ifrån. Terapeuten   behöver   finnas   som   ett   ”hjälp   jag”   först   med  
ungdomen för att denne ska kunna utrycka sig till föräldrarna om sina känslor och upplevelser
därefter som ”hjälp  jag”  till  föräldrarna  för att de ska kunna ta emot ungdomen på ett empatiskt
sätt och ett delande kan skapas. Författarnas bedömning är att ABFT terapeuter behöver hjälpa
föräldrar och ungdom att interagera med varandra. Terapeuten behöver vara mer interaktiv och
stödja familjemedlemmarna samt vara noga med att samtalet har rätt process och innehåll så
som exemplifieras i Diamond (2014) vilket inte helt uppnås i denna studie.
Manualen är en guide för terapeuten som stöd i att se till att alla delmoment utförs och i vilken
ordning men är naturligtvis inte tillräckligt som verktyg. Det är viktigt att terapeuten förstår hur
varje delmoment interagerar med varandra och påverkar den övergripande processen för att
skapa återanknytningssamtal med god effekt och processerna uppnår förväntat resultat.
Författarna bedömer utifrån studiens resultat att terapeuter under utbildning behöver få mer stöd
i handledning  och  av  handledaren  som  ett  närvarande  ”hjälpjag”  för  lärandet  av  metoden.  Att  
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terapeuten får hjälp och stöd i att härbärgera, spegla, bekräfta och fördjupa processen för att
uppnå positiv behandlingseffekt. En viktig fråga för ABFT utbildarna att försöka hitta svar på
är hur terapeuter kan lära sig att hantera de affektivt laddade ögonblicken, fördjupa dem och
härda ut i att stanna kvar i lidandet. Om detta inte utförs tillräckligt väl så kommer inte
manualens instruktioner vara till tillräcklig hjälp för att uppnå målet för behandling.

4.2 Metoddiskussion
Resultaten av denna studie är en pilotstudie och är inte generaliserbar men har visat på en
analysmetod som kan vara intressant och senare möjlig att vidareutveckla. Materialet har inte
valts för att belysa något visst perspektiv. Innehållet är inte riktat till denna studies
frågeställning. Materialet har inte någon koppling till författarnas arbetsplatser och terapeuterna
är för dem okända. Författarna har på så sätt kunnat vara fria i sin bedömning och granskning
av materialet. Processerna som granskats är inte fullständiga, det saknas inspelat material från
alla uppgifter av ABFT-behandlingen samt att ett samtal från uppgift fyra inte är fullständigt.
Bedömningen är dock att detta inte påverkat studiens resultat eftersom syftet har varit att
granska processerna för att observera tillämpning av metoden. Det finns en risk för skillnad i
bedömning eftersom stora delar av materialet har setts på enskilt av författarna; det finns alltid
en risk för skillnad i och med individuell bedömning. Med hänsyn till detta har författarna
initialt tittat på delar av materialet gemensamt men gjort individuella skattningar för att trimma
in interbedömarreliabiliteten och resultatet av detta var att författarna gjorde bedömningen att
kalibrering gjorts tillräckligt väl. Vissa delar av materialet som har skattats och bedömts enskilt
har därefter setts om gemensamt och resultat har diskuterats för att kontrollera att bedömningen
var fortsatt överensstämmande. En brist i metoden kan vara att granska intersubjektiv
kommunikation utifrån inspelat filmmaterial då intersubjektiv kommunikation uppstår i nuet
och bedömningen av detta nu görs i ett utifrånperspektiv. Att inte ha närvarat i rummet under
samtalets gång kan begränsa möjligheten att uppfatta vad som sker i samspelet, subtila
interventioner samt känslomässig påverkan. Denna svårighet har beaktats under analysarbetet
och eftersom materialet är filmat har vi kunnat granska sekvenser flera gånger. Det skulle vara
spännande för metodutvecklingen gällande inspelat forskningsmaterial att ha tillgång till
inspelade samtal från flera olika synvinklar i rummet för att unisont kunna granska samtliga
uttryck och gensvar. Det har inte kunnat observeras att filminspelningen har stört processen
men givetvis kan inspelningen ändå ha påverkat deltagarna. Det hade varit intressant att kunna
komplettera studien med intervjuer eller självskattningsformulär av samtliga deltagare gällande
upplevelsen av samtalen utifrån kärnfrågor som affektfördjupning, task, goals och allians.
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Materialet har setts på i sin helhet och delmoment har skattats och analyserats. Processen har
därmed noggrant granskats både i sin helhet och i detalj. Validiteten kan höjas ytterligare med
hjälp av samstämmighet från likande studier men det har varit svårt att hitta jämförbara
undersökningar.

4.3 Förslag till fortsatt forskning.
Denna studie pekar på flera intressanta områden för vidare forskning. Kunskap om alliansens
komplexitet och intersubjektivitet kan vara viktiga komponenter för ABFT och därmed värda
vidare studier i det kliniska utförandet. Studier där frågor som hur intersubjektivitet och allians
påverkar och samverkar med varandra och hur de gestaltas i psykoterapiprocesser, både i sin
helhet men också i ögonblickssekvenser kan besvaras. Det är viktigt att utvärdera
terapiprocesser dels utifrån att kvalitetssäkra bra terapeutiska processer och dels som stöd för
terapeuter att kunna bli bättre i sitt kliniska utförande. ABFT är en relativt outforskad metod i
Sverige och det är väsentligt med vidare forskning för att bedöma metodens tillämpbarhet i
Sverige.

4.4 Slutsatser
Under arbetets gång har författarna blivit inspirerade av Daniel Hughes arbetssätt och betoning
på intersubjektivitet. Intersubjektivt delande är oerhört viktigt för att skapa närvaro, tillit,
trygghet, förståelse och bekräftelse som påverkar hela terapiprocessen och dess utfall.
Affektdjup är ett av fokusen för ABFT och bedöms vara viktigt för processen och
behandlingens resultat men har visat sig vara ytterst svårt att genomföra. Alliansskapande är
komplext, det räcker inte med att se till alliansen mellan terapeuten och identifierad patient utan
i familjeterapi behöver terapeuten se till alla olika nivåer av allians och relationer i rummet.
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Bilaga 1 (1 av 2)

Bilaga 1-5
Pinsofs modell för alliansskapande inom familjeterapeutiskt arbete
Interpersonellt system:

Figur 1: ”The  therapy  system”- bildas av terapeut och patientsystemet

Figur 2: ”The  three  levels  of  the  therapeutic  alliance” – Terapin är en process och en
interaktion mellan systemen inte bara mellan individer. Den terapeutiska alliansen finns inom
terapisystemet mellan och inom terapeut- och patientsystemet.

Figur 3: “The Within-System  alliance” – beskriver alliansen inom patient- och
terapeutsystemet.

Sida 29

Ett utforskande av hur ABFT yttrar sig i klinisk process

VT 2015

Bilaga 1 (2 av 2)
Innehåll:
Task: Hur komfortabel eller orolig man är inför de uppgifter som väntas i den terapeutiska
behandlingen. Är terapeut och familj i otakt eller i takt, driver man behandlingen framåt i
passande takt. Om terapeuten är i otakt med patienten kan alliansen brytas och så även
behandlingen.
Goals: I vilken omfattning patient- och terapeut system är överens om målet och att man
investerar i terapin och jobbar som allierade mot gemensamt mål.
Bonds: Affektiva och psykodynamiska aspekter i relationen mellan terapeut- och patient
system. Att patient systemet känner förtroende för terapeut och känner sig respekterade och
omhändertagna av terapeuten, samt att man känner sig speglad positivt och empatiskt. Att
man kan identifiera sig med och se upp till terapeuten.
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Bilaga 2 (1 av 2)

Diamonds figurer; alliansskapande uppgift 1-3

Figur 1: Uppgift 1

Figur 2: Uppgift 2
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Bilaga 2 (2 av 2)

Figur 3: Uppgift 3
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                    Bilaga  3  (1  av  12)
Kommentar

0 1 2 3 4 5 6

Uppgift 1: Relationell omformulering

1. Orientering och samgående

A) T presenterar sig själv, förklarar behandlingens struktur och
mål och sätter mål för dagens samtal.
B) Går samman med ungdomen om intressen och styrkor.
C) Dito hos fld 1 och fld 2
D) Samlar in väsentliga basdata; Hur ser familjen ut, skola, arbete
etc.
2. Definiera problemet.
A) Kartlägger symptomens historia, särskilt depression och
suicidtankar.
B) Vilka är inblandade i problemet?
C) Hur påverkas relationerna av problemet?
3. Understryker hur depressionen påverkat familjen
4. Respekt och empati:
Reducerar försvarsinställning
Hjälper alla att känna sig bekväma och trygga i samtalet
Övergår till att ta upp anknytningsteman
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Moment

Kommentar

Skiftar från att samla information till att fördjupa relationerna

Notera
bedömning för
U, fld 1 och fld
2.

Vad kommer i vägen för att U ska söka stöd hos fld?
Identifierar kärnteman kring svek, övergivande och
anknytningsbrott

0 1 2 3 4 5 6

Börjar undersöka tillit och skydd
Börjar undersöka tröst och kärlek
Börjar undersöka misshandel och övergivande
Kartlägger följderna av brytningarna
Vad har smärtan och ensamheten lett till?
Fördjupar emotionerna.
Undersöker känslor kring svek, övergivande och anknytningsbrott
T förstärker gömda anknytningsönskningar: längtan (ungdomen) ,
ensamhet, empati (föräldern). Minnen av närhet. Håller kvar
samtalet kring detta. Använder empati, ton, ordval som
förstärkerkänslorna.

6. Kontrakt och relationella mål
Förstärker önskan om förändring. T fokuserar på att terapin
kommer att stärka närheten.
Föreslår terapi som bygger relationer och ber om ja till detta från
alla
Från ungdomen
Från förälder 1 och 2
8. Undersöker motstånd, och tar upp det till diskussion
9. Terapeuten intar en direktiv position i hela samtalet.
Terapeutens genomsnittspoäng
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Kommentar

0 1 2 3 4 5 6

Helheten
Hur tog familjen emot samtalet? Uttryckte de en önskan om
förändring av relationerna? Köpte de den relationella
omformuleringen? Visade de sårbara känslor?
Här ska familjens beteende scoras, inte terapeutens.
Uppgift 2: Allians med ungdomen

BONDS
1. Övergång/Orientering.
A) Kopplar ihop dagens samtal med det förra

B) Beskriver målen för dagens samtal
Samgående med ungdomen
A) Undersöker U:s liv: romantik, sex, intressen, drömmar
B) ) U:s mål för terapin
C) Styrkor och kompetens hos U
D) T visar en positiv ickevärderande nyfikenhet
GOALS
3. Undersökning av depression och suicidalitet.
Fördjupar informatio från förra samtalet. När har det varit som
värst. Andra svårigheter.
Fördjupar U:s beskrivning av smärta och lidande.
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Via de sårbara känslorna försöker T hitta motivation till
förändring
T kopplar depressionen till anknytningsbrott och får U att tala om
detta.
A) T hjälper U att utförligt beskriva anknytningsbrotten och
kopplar dem till tillit, skydd, övergivande, samt konsekvenserna
av brotten, affektivt och relationellt.
B) Hjälper U att förstå sambandet mellan hennes lidande och
relationerna till föräldrarna.
C) Undersöker hur U ser på detta.
6. Förändring. T skiftar samtalet till att diskutera motivationen att
tala med föräldrarna.
A) Undersöker tidigare försök att tal med fld.
B) Är du beredd att försöka?
C) Om motstånd uppstår försöker T diskutera detta på ett adekvat
sätt.
7. Förberedelser. T förbereder U för uppgift 4.
A) T hjälper U att välja vilket anknytningsbrott och vilken fld hon
vill börja med.
B) T hjälper U att fundera på hur hon ska ta upp
anknytningsbrottet
C) Hjälp U att gå igenom förväntade reaktioner under samtalet.
Hur hon hanterar sina känslor under samtalet och hur det kan
påverka fld.
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8. Förbered negativa reaktioner
A) Diskutera hur U kan reagera och vad hon fruktar för reaktioner
från fld.
B)  T  förbinder  sig  att  skapa  en  trygg  ram  i  samtalet.  ”Jag  är  på  din  
sida”.
Föregripande av misslyckande.
A) T går igenom vad det skulle betyda om fld inte klarar av det
återanknytande samtalet.

B) T förklarar att det är ändå värt försöket, U har i alla fall försökt
etc.
T:s genomsnittliga poäng.
Lägg ihop och dela 1-7 men ta inte med subskalorna.
Generellt: Hur tog U emot samtalet? Visade hon sårbara känslor?
Accepterade hon idén om återanknytning? Bedömningen utgår
bara från U:s reaktioner.
Uppgift 3. Samgående med föräldrar
BONDS
1. Orientering/ Övergång
A) Kopplar ihop dagens samtal med förra.
B) Sätter dagordning
C) Kollar upp om fld är beredda att gå vidare.
2. Hittar styrka, kompetens och mål.
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A) Styrka och kompetens. Fld 1 och 2
B) Mål. Fld 1 och 2
3. Undersöker fld:s liv. Jobb, relationer, stödjande nätverk.
4. Undersöker aktuella stressorer för fld
A) Undersöker aktuella stressorer
B) Undersöker fld:s oro för U
C) Empati med fld
D) Finns konflikt i relationen?
5. Kopplar stressorerna till hur det påverkar deras föräldraskap
6. Kopplar stressorerna till U:s upplevelser
7.Undersöker Fld:s egen anknytningshistoria och hur den kopplas
till U:s upplevelser.
A) Frågar om sårbara perioder i Fld:s barndom
B) Håller kvar samtalet kring svåra känslor
C) T visar empati för fld.
8. Kopplar Fld:s erfarenheter till deras sätt att vara förälder.
9. Kopplar fld:s föräldraskap och /eller historia till U:s
upplevelse.
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GOALS
10. Erbjuder möjlighet att förstärka anknytningen. Försöker säkra
att fld förbinder sig att skapa en reparativ upplevelse för U.
A) Undersöker om Fld är beredda på att gå mot uppgift 4.
B) Kollar upp Fld:s motivation till detta.
C) Om fld ej går med bekräftar T hans tvekan och diskuterar
möjliga kompromisser.
D Om fld till en början är tveksam så återvänder T till detta innan
samtalet avslutas.
11. Lära ut färdigheter inför återanknytningen.

A) Berättar om hur återanknytningen kommer att gå till
B) Kollar upp hur Fld känner inför uppgiften. Ber dem förutse vad
som kan hända känslomässigt. Hur har det varit och hur kan vi
göra det bättre nu?
C) Diskutera oro för U:s reaktioner.
D) Förbered hur man ska hantera vad som kan gå snett. Hur kan
fld stötta varandra?
E) Undervisa om känslomässigt stödjande tekniker. Det kan vara
rollspel, undervisning eller en broschyr.
F) T ber om tillåtelse att styra under samtalet.
Terapeutens genomsnittliga poäng
Föräldrarnas reaktioner. Hur tog de emot samtalet?Är de med på
tåget? Ser de poängen med återanknytning?
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Uppgift 4: återanknytning.
T orienterar om dagens uppgift.om dagens uppgift.
Ungdomen öppnar sig.
A) T vägleder U att uttrycka sina besvikelser kring anknytning till
fld.
B) T vägleder fld att hjälpa U att utforska sina känslor och tankar
runt relationstraumat.

C)T stödjer fld att svara adekvat med empati genom att använda
sig av känslostödjande frågor..
D) T stödjer samtalet mellan fld och U och är så lite involverad
som möjligt.
E) T håller i samtalet så att familjen inte övergår till
problemlösning för tidigt..
F) T försöker fördjupa känslorna, särskilt de avvärjda sårbara
känslorna och stödjer öppenhet.
G) T försöker hålla kvar familjen i att undersöka alla
känslomässiga aspekter.
Föräldrarna öppnar sig.
A) Efter att U:s erfarenheter om en viss fråga uttömts, inbjuder T
Fld att berätta hur det kändes från deras håll. Låter dem be om
ursäkt om detta är rimligt.
B) T modulerar dialogen så att inte Fld:s perspektiv blir alltför
centralt i samtalet.
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C) T inbjuder U att kommentera på Fld:s perspektiv.
D) T bedömer hur U reagerar på Fld, om han tror på dem.
E) T checkar av med U: Hur känns det att höra det här? Vad
innebär det för dig?
4. I slutet av varje samtal stödjer T familjen att processa
upplevelsen. Hur upplevde du det? Vad var annorlunda för dig?
T:s tolerans av ambivalens. Klarar T att alla problem inte löste
sig, och kan hon hjälpa familjen med det?
Förstärk önskan om större närhet.
I ett senare återanknytningssamtal ställer T frågan: A) Vad önskar
de från varandra?

Hur ska de börja återuppbygga tillit härifrån?
Terapeutens genomsnittliga poäng på avsnitten 1 – 6.
Hur svarade familjen på samtalet? Kämpade de, tog de emot?

Ovanstående hämtat från Magnus Ringborgs material från föreläsning ABFT, Umeå
Universitet, 2014-12-08
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ABFT:s  uppgifter                                                                                                                              Bilaga  4  (1  av  5)
Uppgift  1:  Relationell  omformulering
Första  samtalet
Tre  faser  i  detta  samtal
-skapa  allians  med  ungdomen  och  föräldrarna
-relationell  omformulering  av  problemet
-upprätta  ett  behandlingskontrakt
Första  30  minuterna
Oreintering
Samgående
Problemdefiniering
Se  till  att  få  tillräckligt  med  information  så  det  inte  blir  senare  överraskningar  men  gå  inte  in  i  
djup  detalj.  Men  kartläggningen  behöver  vara  djup  så  lidandet  blir  tydligt.  Grund  för  
terapeutisk  motivation:  ”Följ  med  ner  i  helvetet”
Relationell  omformulering  av  problemet
Fokus  flyttas  från  patienten  som  problem  till  familjerelationer  som  lösning
-  Nytt  innehåll.  Fokus  på  anknytningsbrott
-  Nytt  affektivt  innehåll.  Från  klander  och  ilska  till  längtan  och  empati.
-  Nya  annorlunda  förväntningar.  Alla  familjemedlemmar  måsta  bidra  till  förändring.
Transformerande  frågor
-  När  din  dotter  känner  sig  så  förtvivlad  och  självmordsnära,  varför  pratar  hon  inte  med  Dig  
om  det?
-  Varför  är  Din  tonåring  så  rädd  för  att  be  Dig  om  hjälp?
-  Vad  är  det  som  hindrar  som  gör  det  svårt  att  vara  en  resurs  för  Din  son?
-  Varför  har  Du  tappat  förtroende  för  Din  mamma?
-  Du  verkar  inte  vilja  ha  dina  föräldrars  kärlek  längre...  hur  kommer  det  sig?    
Samtalet  fokuceras  på  förtroende  och  tilllit
Vad  finns  i  vägen  för  att  bli  ett  team  tillsammans  för  att  lösa  de  här  problemen
– litar  ni  på  varandra
– lyssnar  ni  på  varandra
– vad  har  kommit  ivägen
Mål  för  relationell  omformulering
Relationsbyggande  ska  bli  accepterat  som  mål  för  behandlingen
att  reducera  klander  och  kritik
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att  förstärka  positiv  motivation
Arbeta  med  omformuleringen
– fortsätt  att  fokusera  på  relationella  teman
– identifiera  sårbara  känslor  som  aktiverar  anknytning
– använd  iscensättning  för  att  fördjupa  upplevelser
– arbeta  i  riktning  mot  ett  kontrakt
Göra  kontrakt
Målet  är  att  första  samtalet  slutar  med  ett  explicit  kontrakt  om  att  göra  relationsbyggande  till  
första  mål  i  behandlingen.
Viktigt  att  alla  familjemedlemmar  godkänner  detta  mål  om  motstånd  adressera  motståndet

Uppgift  2:  Allians  med  ungdomen
Tre  faser  i  det  individuella  samtalet  med  ungdomen
Samgående
Fördjupa  samtalet  om  de  individuella  problemen  och  länka  dessa  till  familjerelationerna.  
Föreslå  anknytningsuppgiften  som  initial  lösning
Samgående  med  ungdomen
Prata  om  det  som  fungerar  i  ungdomens  liv.
Identifiera  styrkor
Terapeuten  erbjuder  sig  som  allierad
Fördjupat  samtal  om  depression  och  lidande
Fördjupa  ungdomens  känslor  och  upplevelser  av  smärta.  
Mål:  ungdomen  ska  kunna  uttrycka  sitt  lidande.
Undersök  ungdomens  egna  mål.  
”Om  du  trodde  att  saker  skulle  kunna  förändras,  hur  ….”
Lidande  kopplas  till  svårigheter  i  familjerelationerna
– Vad  tror  du  din  depression  beror  på?
– Vet  dina  föräldrar  om  hur  svårt  du  har  det?
– Hur  skulle  saker  kunna  vara  annorlunda  i  din  familj?
– Vem  vänder  du  dig  till  när  du  känner  dig  så  här  hopplös?
– Varför  vänder  du  dig  inte  till  dina  föräldrar?
Förbered  för  återanknytning
            -  ”Har  du  berättat  det  här  för  dina  föräldrar”
– ”Nej”
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– ”Hur  tror  du  dom  skulle  reagera?”
”Om  jag  kunde  få  dom  att  lyssna  skulle  du  kunna  tänka  dig  att  berätta?”
Arbeta  med  motståndet
”Om  ungdomen  inte  vill  belasta  sina  föräldrar:
”De  här  sakerna  tynger  dig,  håller  på  att  ta  livet  av  dig,  du  förtjänar  och  behöver  verkligen  bli  
hörd”
Om  ungdomen  inte  tror  föräldrarna  kommer  att  lyssna  eller  förstå:
”du  har  inte  försökt  tillsammans  med  mig.  Jag  kan  hjälpa  dig”

Förbered  ungdomen  och  planera  för  återanknytning
Bla.  Genom  att  lära  ut  kommunikation  och  använda  tekniker  för  problemlösning
Uppgift  3:  Allians  med  föräldrarna
Tre  faser  i  samtalet  med  föräldrarna
  #Samgående  och  fördjupning  av  arbetsallians  med  föräldrarna  genom
      Samtal  om  föräldrarnas  aktuella  stressorer
      Samtal  om  föräldrarnas  egen  ungdomstid
#  Överenskommelse  med  fld  om  att  försöka  bli  mer  tillgänglig  för  din  ungdom
#Förberedelse  och  planering  för  återanknytning
Undersök  föräldrarnas  aktuella  stressorer
Minska  skuldkänslor  genom  att  sätta  in  föräldra-  ungdomsproblemet  i  sitt  sammanhang
Visa  empati
Undersök  hur  föräldrarnas  egna  stress  påverkar  föräldraskapet
Aktuella  stressorer  länkas  till  svårigheter  i  föräldraskapet
”Hur  tror  du  att  de  här  sakerna  har  påverkat  dig  som  förälder?”
”Det  måste  vara  tufft  att  hantera  en  deprimerad  tonåring  när  du  samtidigt  kämpar  med  allt  det  
här”
”Wow  du  kämpar  med  allt  det  här  samtidigt  som  din  dotter  är  deprimerad,  inte  konstigt  att  det  
är  svårt  att  vara  den  förälder  du  egentligen  skulle  vilja  vara”
Undersök  förädrarnas  anknytning  under  uppväxten
–
–
–
–

berätta  lite  om  din  uppväxt
hade  du  nära  kontakt  med  dina  föräldrar
kunde  du  gå  till  dom  när  du  hade  problem
vad  var  det  som  hindrade
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– hur  kändes  det
– hade  du  någon  att  vända  dig  till
Egna  anknytningserfarenheter  länkas  till  svårigheter  i  föräldraskapet
Om  goda  erfarenheter:  ”Det  måste  vara  besvikande  att  Du  inte  har  en  sån  relation  med  din  
tonåring”
Om  negativa  erfarenheter:  ”Då  vet  du  hur  smärtsamt  det  är  att  inte  ha  någon  förälder  att  vända  
sig  till”
Övergångsformuleringar
”Det  verkar  som  du  upplevde  liknande  saker  som  din  dotter  upplever  nu.  Ni  två  har  
gemensamma  erfarenheter”
”Skulle  du  vilja  hitta  ett  sätt  att  skydda  din  dotter  från  den  smärta  som  du  själv
upplevde  som  barn”
”Jag  kan  hjälpa  dig  att  vara  där  för  din  dotter  på  ett  sätt  som  din  mamma  inte  fanns
för  dig.  Skulle  du  vara  intresserad  av  det”
Överenskommelse  om  deltagande  i  reparativt  samtal
Terapeuten  frågar  föräldrarna  om  de  är  villiga  att  delta  i  återanknytningssamtal  och  förklarar  
hur  detta  kommer  att  gå  till.
Föräldrarnas  uppgift  är  att  lyssna  och  ställa  frågor  för  att  förstå  ungdomens  upplevelser  även  
om  det  kan  tyckas  orättvisa  och  ensidiga.

Förbered  föräldrarna  och  planera  för  återanknytning
Föräldrarna  förbereds  behovsanpassat.
Ofta  genom  att  undervisas  i  grunderna  för  emotionell  kommunikation  och  emotionellt  
stödjande  föräldrabeteende.

Uppgift  4:  Återanknytning
Återanknytningsuppgiften
Mål:  Att  underlätta  samtal  om  centrala  anknytningsbrott
Iscensättning  som  förändringsmekanism
Känslomässigt  engagerade  samtal  mellan  ungdom  och  förälder
Inte  problemlösning
Terapeutens  uppgift  är  att  underlätta  samtalet  mellan  familjemedlemmarna,  inte  att  prata  själv.
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Effektiv  Iscensättning
Innehållet  är  viktigt:  Fokusera  på  identifierade  centrala  anknytningsbrott
Affekterna  är  viktiga:  Guida  familjen  mot  mer  primära  känslor.  Terapin  är  mest  effektiv  när  
rädslans  struktur  är  aktiverad.
Processen  är  viktig:  Arbeta  mot  fördjupning  av  smärtsamma  upplevelser  och  aktivering  av  
anknytning.
Förläng  den  känslomässigt  laddade  dialogen  så  länge  som  möjligt
Exponering:  Ungdom  och  föräldrarna  lär  sig  därigenom  tolerera  smärtsamma  upplevelser  
(habituering)  och  får  ny  information  som  utmanar  rädslans  struktur.
Affektiv  reglering:  familjemedlemmarna  praktiserar  in  vivo.
Idealt  förlopp
Föräldrarna  ger  skydd,  bekräftelse  och  lugnande  stöd.
Föräldrarnas  empati  ger  ungdomen  stöd  i  att  internalisera  förmågan  att  ta  hand  om  sig  själv  
(affekt  reglering).
I  en  trygg  miljö  är  ungdomen  mindre  försvarsinställd,  mer  reflekterande  och  mer  öppen  för  
nya  korrektiva  intryck.
Samtalets  struktur  
Allt  förarbete  ska  vara  gjort
Försök  hålla  undan  ev.  nya  krisartade  teman
  Ungdomen  börjar  ge  sin  berättelse
  Förälderns  uppgift  är  att  lyssna,  visa  intresse,  ge  bekräftelse  och  ställa  frågor.
Terapeuten  hjälper  ungdomen  att  fördjupa  sin  berättelse.  Ger  tid.  Förlänger  dialogen.
Senare  i  samtalet  ges  föräldern  begränsat  utrymme  att  ge  sina  upplevelser.
Ibland  ber  föräldern  om  förlåtelse  och  äkta  försoning  kommer  tillstånd  men  detta  kan  inte  
forceras.  Måste  i  så  fall  vara  autentiskt.
Därefter  hjälper  terapeuten  ungdomen  att  tala  om  vad  hon  hört  från  föräldrarna.  
Perspektivtagning.
”Lyckligt  slut”  inget  mål.  Målet  är  att  öppna  dialog  om  smärtsamma  upplevelser  och  aktivera  
anknytning.
(Uppgift  fem  är  inte  med  eftersom  vi  inte  skattat  något  uppgift  fem  samtal.)    

Ovanstående hämtat från Magnus Ringborgs material från föreläsning ABFT, Umeå
Universitet, 2014-12-08
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Bilaga 5 (1av 3)

Familj ett
Nedan följer förkortningarna: T: terapeut, Pa: pappa, U: ungdom

Exempel 1:1
Pa: Det är bara ett uttryck som jag har fått höra i jämna mellanrum (T: mm) på jobbet eller
bland kompisar (U tittar ner) (T och Pa ögonkontakt) och  så  där  och  var  ska  ”sleven  vara  
om  inte  mitt  i  grytan”…
T: Och du tänker att du menar att det inte behöver vara något tråkigt man menar när man
säger så då (U tittar direkt på T)
Pa: Så  har  jag  aldrig  tolkat…  (T: nä) ..det så tidigare (U tittar ner)
T: Mm ..men så tolkade du det att pappa inte ville ha med dig.. (T tittar på U)
U: Ja för vanligaste är väl att man säger att .. Ja, det är hon (upp i ton) (U tittar på T) eller
nåt sånt där jaa.. (T: mm) ja  man  säger  ju  inte  ..”var ska sleven vara om inte (vänder bort
blicken och tittar ner) mitt  i  grytan”... (tittar upp på T)
T: Har man hört det många gånger i olika sammanhang (T upp i ton) så kanske man säger
så, jag vet inte.. (U tittar uppåt)
(Tyst)
U: Aaa (tittar uppåt och ser ledsen ut) kanske  det…
T: Hur gammal var du när det hände?
U: (blicken ner) aa (tittar upp) jag vet inte
Pa: Kommer inte ihåg.
U: Nä det var i samband med fotbollen..

Exempel 1:2
T: Vad tycker (U tittar rakt på T) du att pappa borde ha gjort när, när farmor och Ulf (utsatt
U för sexuella övergrepp/ofredande) var hemma när han kom in? (T ner i ton)
U: Alltså ..(U tittar rakt ut i rummet) jag tycker inte att man kan liksom när dom har vart
hos oss och så kommer han hem och bara typ börjar slänga ut honom, (U tittar på T) det
tycker inte jag heller är rätt.. utan man skulle ha gjort något från första början liksom ..(U
tittar bort) inte gjort någonting när dom var liksom hemma hos oss utan från första början
när allt hände.. och alla inte alla men när alla fick reda på det.. alltså då skulle man ha
reagerat på det alltså från första början inte typ efteråt när de var hemma hos oss och dricker
kaffe och (Klappar ihop händerna) UT! (U tittar på T) så tycker inte jag heller att man kan
göra.
T: Nä (T ner i ton)
(Tystnad) (U tittar ner)
U: Man skulle ha gjort något från första början.. visat honom att det liksom att det inte var
okej…(U ner i ton) jag visar honom (U upp i ton) hela tiden att det inte är okej.. alltså jag
tittar inte ens på han och när han pratar så svarar jag inte ens.. jag säger tack om jag fyller
år och får en present.. eller på julen om jag får en julklapp så säger jag tack.. sen säger jag
inte mer.. han kan säga hej U (U:s namn) 150 gånger på ett kalas men jag svarar inte.. (U
tittar på T) men jag bryr mig inte om folk runt omkring mig tycker att jag är ouppfos..(U
tittar ner) eller oförskämd eller nåt jag bryr mig inte.. för det är mitt sätt att liksom visa
honom  att  det  inte…  jävla  gubbe...(U tittat ner, ner i ton) Så att det. nää .. han är verkligen
sån som säger han hej till mig och jag inte svarar då säger han det 10 gånger till.. jag svarar
inte! Då vänder jag ryggen (U tittar på T) och går därifrån istället..
T: Mm..
(Tystnad) (U tittar ner, Pa tittar rakt fram utan reaktion)
T: Så det stora problemet det är hur.. mellan dig och pappa.. det är hur pappa gjorde i
början? (T upp i ton)
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U: Alltså det är ju ofta så att när det händer saker så ska man ju reagera i början.. man kan
ju inte låta det gå ett tag och sen bara (U knäpper med fingrarna och tittar upp på T) det är
ju i början man gör någonting.. åt det liksom.. (U tittar ner)
(Tystnad)
T: Det låter ju lite som om (T upp i ton) Karin (U:s mamma) (U tittar på T) tog tog
hanterade detta på ett sätt som inte gjorde det så lätt för Mats (Pa namn) att komma med?
(U tittar ner)
U: Alltså det har alltid varit så här att (Pa byter ben ställning) mamma har fått tagit allting
själv.. alltså allting.(U tittar på T, går upp i ton)
T: Mm
U: Liksom.. me när (U tittar ner) vi har haft läxor.. (U tittar på T och går upp i ton) alltså
hon har verkligen gjort allting med oss, engagera sig i skolan..
T: Men i denna situationen..
U: Men det är det jag ska komma till.. alltså hon har tatt allt ansvar.. och då blir det ju att
hon../.. (fort försvarar ma och tittar på T)./ jag är glad att hon gjorde det och jag är glad att
jag har henne som mamma (U går ner i ton och tittar ner)

Familj två
Nedan följer förkortningarna: T: terapeut, Pa: pappa, Ma: mamma, U: ungdom

Exempel 2:1
Sekvens ur uppgift 2
U: Jag har skuldkänslor för, eh, mm, att jag mått dåligt, att dom (paus) asså typ att det
påverkat familjen (T: mm) Eh, mm, jag har skuldkänslor för att jag inte varit där för min
bror, asså allting (nickar och ser ledsen ut)
T: Just det som att du bär familjen på dina axlar
U: Ja, det är ju det jag gör egentligen (skrattar till) men de.
T: Vill du?
U: Ja
T: Men det går ju inte (med  emfas,  lutar  sig  fram  mot  U)  (U  tittar  ned  ”nää”  paus)
U: Jag vill ju bara väl, så.
T: Ja jag förstår det och jag tror att vi är inne på att, det, är det du hållit på med eller hur?
(T nickar)
U: Mm
T: Du har försökt bära, du har tagit ett ansvar som, som inte varit möjligt för dig att ta.
U: Jag har gjort det sen jag var liten så det e.
T: Hur kommer det sig?
U: Vet inte.
T: Nä, klarar dom inte riktigt?
U: Jag har ingen aning faktiskt varför de e.
T: Du blir tårögd när du berättar och jag med (T skrattar till U ler) för att det är starkt, prata
mer om känslan varför blir du ledsen?
U: Ja, men,  typ  att  när  dom  har  det  svårt  men  då  har  dom  ingen  att  prata  med    /…/
T: Hur känns det att prata om?
U: Det känns jobbigt
T: Du blir ledsen för att
U: Mmm (paus) Jag hatar att se min familj må dåligt!
T: Mm (U torkar tårar)
T: Jag tänker också att, att jag som sitter här tänker att jag undrar att om en del av dina tårar
handlar om att någon skulle ju ha tröstat dig! (T lutar sig fram, ler mot U, U torkar tårar
och ler) Någon skulle ha sagt nej U det här reder vi (U: Mm) lilla vän är du ledsen, jag ser
att du är ledsen vad är det som hände. Asså förstår du? (Går upp i ton)
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U: Mm
T: Och jag tror att det är en del av den här sorgeremsan som finns kvar i dig de är att de
kanske inte såg vad du behövde då (U: Nä) det var begripligt för det var så mycket.
U: det är ju inte lätt som föräldrar heller.

Exempel 2:2
Sekvens ur uppgift 3 där mamman har beskrivit situationer i sin uppväxt där hon fått tröst:
T: Så då är det inte svårt för dig att va på det sättet för U egentligen eftersom du har det
med dig från generationen tidigare (T gestikulerar förtydligande)
Ma: Nä, nä, men nån, nånstans i det här har man tappat bort sig själv lite så att säga.
T: Ja, det känns så.
Ma: Ja. (Torkar en tår)
T: Ja för du är den som uttryckt tydligast att du är inte riktigt nöjd med hur det är, du är
inte riktigt nöjd med hur det har varit va? (mjuknar i ton när ma fortsatt torkar tårar) eller
hur (paus) det har du sagt du är jättemodig i det (paus) Mm, känns det tungt att prata om
det?
Ma: Nä (rycker på axlarna, tittar bort kort) det vet jag väl inte.
T: Men du blir ledsen.
Ma: Nä, men man känner sig bara lite misslyckad asså ju (T  lutar  sig  fram  närmare  ”mm”)  
(paus) Ja, inte misslyckad men (torkar tårar) (paus) jag vet inte (paus)
T: Vi är ju där och drar och petar i den sortens känslor också va. (T börjar prata mer
forcerat som stressad) (Ma: Ja) Hur känns det, hur är det här. Jag tänker att det är väl
begripligt att va lite ledsen du berättar ju att det är lite glädjelöst (Ma: Ja.) (Ma tittar bort
en stund) Du pratar om att inte riktigt va där när U behöver er så att det är ju tunga grejer
att prata om. Det är ju inget konstigt va. (Mjuknar i ton igen)

Exempel 2:3
Sekvens ur uppgift 1:
U: Jag, ju, alltså första tiden log jag ju mot er (tittar mot fld) och sen så grät jag ju mig till
sömns på nätterna, så det var ju (paus) (U tittar ned)
T: Ja, just det (paus) hur kommer det sig (T lutar sig fram, mjuknar i tonläge) att du satt
där och skadade dig och mådde dåligt, vad var det som gjorde att du inte gick till mamma
och pappa?
U: Jag ville inte att de skulle se att jag mådde dåligt. Jag har ju  alltid  varit  ”missis  perfect”  
(U visar citattecken med fingrarna och tittar på T) någonting (paus) Jag har alltid skött mig
inte  gjort  någonting  dåligt  alltså  och  så  bara  ”poff”  så  blir  allting  skit  så.  (T och båda fld
bekräftar genom nickningar och m ljud, man kan se att ett affektpåslag sker hos U)
T: Tänkte du att dom inte skulle fatta vad det handlar om eller att de skulle, de inte orkar
ta emot? (U lite och torkar tår på kinden)
U: Alltså jag vet inte, jag ville bara inte göra dem besvikna, tror jag. (sneglar mot fld och
tittar ned)
T: Besvikna (sägs långsamt med tyngd, fortsatt lutat fram mot U)
U:Mm
Ma: Jag tror det finns en annan anledning också faktiskt
U: Vaddå? (U vänder sig mot mamman och ser skeptisk ut)
Ma: För att vi har varit väldigt dåliga…  
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