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Är föreningsliv en gammal dinosaurie på väg mot sin sista 
vila? Det som en gång i tiden var en viktig grundsten i byg-
get av detta land, människors engagemang för kollektiva in-
tressen, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, syföreningar, 
hem och skolaföreningar, familjeterapiföreningar, ja det fanns 
en förening för nästan varje intresse. En efter en försvinner de. 
Tiderna förändras, människors engagemang tar annan form, 
utbudet av möjligheter och erbjudanden är så mycket större än 
det en gång var. Det över tid bestående kollektiva intresset har 
minskat och individuella intressen och tillfälliga nedslag har 
blivit mer rådande. Föreningslivet lever hårda tider. Vem vill 
och har tid att engagera sig på sin privata tid? Många av ovan-
stående föreningar finns inte längre kvar eller så drivs de av en 
liten klick stofiler med minnenas drömmar i blicken. sfft har 
också denna verklighet att förhålla sig till . Minskat medlem-
stal, lokalföreningar som har försvunnit och lokalföreningar 
som kämpar för sin överlevnad. Med minnenas drömmar i 
blicken? Minnen om en tid när människor hade tid att mötas 
och göra saker tillsammans och utvecklas tillsammans?

Jag vill inte tro det. Jag tror på människans vilja att göra saker 
tillsammans med andra, för andra, andra vi kanske inte ens 
känner och kanske aldrig kommer att lära känna. Att göra sak-
er för någon annan, för någon för mig okänd. Just det är väl 
en stark drivkraft för många av oss som valt det familjetera-
peutiska yrket?

Och om inte vi familjeterapeuter/familjebehandlare ska kunna 
vara systemiska och kollektiva och tänka på den okände andre 
vem ska då kunna vara det? Jag hoppas att just vi ska vara 
de som vågar trotsa tidens tand och hålla fast vid tanken på 

systemets betydelse, både i vår yrkesvardag och kanske lite 
på vår fritid, via en familjeterapiförening, för det är i det fria 
som tankarna och idéerna kan få flöda och mötas som de vill, 
när det inte finns krav på prestation. Och det är tillsammans 
som vi kan åstadkomma storslagenhet. Ensamma dör vi, och 
det är lite för tidigt att dö än. Det kanske är just nu som vi 
behöver varandra mer än någonsin, som föreningslivet behövs 
mer än någonsin? Så att vi tillsammans kan rida ut denna indi-
vidfokuserade era som råder. Vara ett exempel på något annat. 
Tillsammans är vi en kraft.

Jag har en stor kärlek för föreningsarbete och idén med fören-
ingsarbete, att engagera sig fast man inte måste, utan vinning 
därför att man anser att något är viktigt (fast man ibland är trött 
och bara vill stanna hemma). Jag kan tycka att det är demokra-
ti i sin essens men också att ta ett medansvar. Gräsrotsarbetet 
där krafterna skapas och brukas i systemcaféer, föreläsningar 
och andra aktiviteter. Styrelsearbetet med sin mötesordn-
ing och sina stadgar för att garantera att det som är ämnat att 
göras också görs. I sfft är lokalföreningarna blodomloppet och 
riksstyrelsens arbete är hjärtat som pumpar runt information 
och kunskap lokalföreningarna emellan och för in ny informa-
tion och kunskap utifrån. Hur starkt flödet ska vara i detta om-
lopp handlar endast om vårt allas engagemang. Möjligheterna 
är faktiskt obegränsade. 

Det kan alltså tyckas vara ”ute” med föreningsliv men vad kan 
man bidra till genom att vara med i sfft och en lokalförening 
och vad får man? Att kunna bidra till att sätta familjeterapins 
avtryck i Sverige. Att kunna verka för spridning och informa-
tion om familjeterapi och systemiskt arbetssätt så att det vi tror 

SFFT:s Ordförande

Viktigt meddelande till allmänheten! Nej, det var att ta i. Hallå alla familjeterapeuter, 
systemiker och familjebehandlare!
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SFFT:s Ordförande

på och arbetar för får ge avtryck i andra, och därmed också i 
oss själva. Att få en plattform och ett forum för att dela med 
sig av sina erfarenheter, tankar och idéer om familjeterapi och 
systemiskt arbete. Man får via sfft:s hemsida, facebooksida 
och tidningen SFT en möjlighet att förmedla och ta del av allt 
detta. Man får möjlighet till kongresser, vetenskapliga sym-
posier, systemcaféer och föreläsningar till fördelaktiga priser, 
ja en del av arrangemangen är också gratis för medlemmar. Nu 
kanske den ekonomiskt sinnade undrar; varför ska jag betala 
medlemsavgift till denna förening när jag har tillgång till deras 
hemsida, facebook och tidning ändå utan att betala? Ja, vem 
vet, i framtiden kanske tillgången inte är lika given för alla. 
sfft kanske får bli ett slutet sällskap som många andra sällskap 
men vi får inte glömma att öppenhet och inkludering är en 
nyckelfaktor i systemiskt arbete och det är min förhoppning 
att vårt föreningsliv ska kunna få hålla samma öppenhet som 
våra familjesamtal kräver. Och om sfft inte hade sina beta-
lande medlemmar så skulle allt detta jag just skrivit om inte 
längre finnas.

Du som läser det här men inte råkar vara medlem eller inser 
att du glömt betala årets medlemsavgift kan söka upp närmaste 
lokalförening på www.sfft.se och bidra med ditt medlemskap i 

denna förening. Det kostar dig runt 300 kr om året.

I det här numret av SFT annonserar vi ut att det är dags att 
börja nominera årets familjeterapeut, vi bjuder på den första 
glimten av årets vetenskapliga symposium i Göteborg 3-4 ok-
tober som håller på att ta form. I samband med symposiet så 
kommer vi också att hålla vårt årsmöte där våra medlemmar 
har möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter om förenin-
gen och bidra med sitt engagemang. Motioner ska vara inläm-
nade till styrelsen senast 30 april.

Och om allt annat som pågår för fullt i vår förening går alltid 
att ta del av på www.sfft.se

För trots eventuella utmaningar så fortsätter lokalföreningarna 
att skapa mötesplatser för kunskapshungriga och relationstör-
stande nya och gamla medlemmar, för vi tror ju på det här med 
föreningsliv.

En riktigt fin och sprudlande vår önskar jag er alla!

Charlotta Westberg

Ordf. sfft
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Kemi undersöker olika typer av atomer, joner, molekyler, 
kristaller och andra tillstånd av materia, antingen för sig el-
ler i kombination. Det är dessa kombinationer som varit en 
återkommande värkproblematik för mig de senaste tio åren 
inom det människovårdande sociala arbetet. Ibland har jag 
lyckats glömma bort eller lagt det åt sidan där jag inte hela 
tiden påminns. Ibland har det kastat in mig i djupa tvivel och 
hopplöshet tills jag kommer fram till att jag behöver få det ur 
mig precis som nu. 

Det jag talar om är skillnaden på att 
göra rätt och göra gott. Med detta 
tema pågår en glidning som man inte 
vill att någon benämner, skvallrar om 
eller ser på riktigt. Att se skulle inne-
bära att erkänna. Att erkänna skulle få 
konsekvensen att man är medskyldig 
och behöver göra någonting åt det. 
Läsaren får själv dra sin egen slutsats 
var man befinner sig med ämnet och med vad man ser eller 
inte ser utifrån sin egen människovårdande position. Så till-
baka till vår vardag på Familjevårdsstiftelsen:

Jag är själv idag verksam för en religiöst- och politiskt obunden 
stiftelse i Göteborg utan vinstintressen där vi bedriver familje-
hemsvård i ett terapeutiskt sammanhang. Där tror vi på iden att 
göra saker tillsammans med de människor som behöver det vi 
har att erbjuda. Vår vanligaste uppdragsgivare är socialtjänster 
i vårt avlånga land som behöver förstärkt familjehemsvård. 
Den glidande tendensen hos våra uppdragsgivare är efterfrå-
gan på garantier. Mycket energi går åt till att göra allt formellt 
rätt och uppvisa rätta planer, rutiner och dokumentation som 
gör att allt ser bra ut. Familjevårdsstiftelsen brukar uttala att vi 

arbetar med det som ”händer” klienten medans den bor. Vi tror 
på att klientens lidande och svårigheter kommer till uttryck i 
familjen de bor hos, eller hos terapeuten varje vecka som är en 
del av vår modell, på team där socialtjänst och andra viktiga 
deltar, tillsammans med biologiska föräldrar som också uppbär 
stöd från oss utifrån behov. Ibland uppstår det som ”händer” 
på flera ställen och ibland är det mer avskilt och styrt emot 
något sammanhang, men detta varierar. Denna variation och 
förändring möter vi genom att ses och stämma av för att hela 
tiden försöka följa variationen eftersom den allt som oftast 

fortsätter varierar. Hade varierande 
funnits med som en formel i det pe-
riodiska systemet så hade det fått en 
beteckning som man behöver ta reda 
på återkommande varje dag. Det är 
således en rörlig formel som varierar 
efter sammanhang, människor och be-
hov. Utifrån denna kontext arbetar vi, 
och när saker börja uppkomma utifrån 

de tidigare nämnda sammanhangen så försöker vi förstå och 
göra något konstruktivt nytt tillsammans med klienten som 
den placerade är hos oss för att göra. Att vi arbetar med det 
som händer kan skapa osäkerhet och ångest för alla inblan-
dade, det kan också stå i stark kontrast emot de som många 
socialtjänster kommer med som många gånger handlar om 
en garanti på att placeringen och jobbet med denna människa 
måste bli bra. På en systemnivå innebär detta att vår tillitsmod-
ell blir utsatt för kontroll och dess följdverkningar, och således 
vad händer med ett tillitssystem som skall kontrolleras? 

I Finansdepartementets utredning SOU 2018:38 ”Styra och 
leda med tillit – forskning och praktik” benämner man att 
tilliten som gungar inte är så starkt uttalad emellan människor 

Krönikan



svensk familjeterapi  5

Krönikan

som inom våra strukturer. Inom olika studier är Sverige nämli-
gen ett högtillitssamhälle. Frågan detta genererar är varför man 
bygger så starka kontrollsystem i ett samhälle som präglats 
av tillit? För vad händer med människan inom strukturerna 
som hela tiden får till sig att det du gör kommer att granskas? 
Vad händer med egenvärde, yrkesstolthet och professionalitet 
i ljuset av kontroll? Framförallt vad händer med de människor 
som kommer till oss på Familjevårdsstiftelsen eller liknande 
organisationer och som upptäcker att av mig krävs det tillit 
och förtrogenhet, men emellan er skall det kontrolleras och 
granskas?

Således sätts andra saker emot omsorg och empati med männi-
skor vilket innebär att göra rätt blir någonting i granskningens 
tjänst. Medans att göra gott (det folk behöver) förbehålls som 
mjuka värden som är bra om det inträffar men som inte längre 
är det som prioriteras.

Antagligen är det så att vi människor är olika bra på att ac-
ceptera omständigheter och sammanhang. Min fingervisning 
och poäng är att vi människor inte får fångas in i fållor av 
regler, lagar och ekonomisering. Vi måste fortsätta stå upp och 
behöver förbli utbrytarkungar från det rådande. Vi måste orka 
stå bi och motsätta oss så länge det rådande känns människo-
främmande.

Denna skrivelse är en uppmaning till mig själv, min organi-
sation, socialtjänster, psykiatrimottagningar att börja lita på 
människor och den vilja, ambition, professionalitet som finns 
i de flesta människoutövare att göra gott. Var det inte därför 
vi började en gång att arbeta med människor? Är det inte ett 
sådant klimat och sammanhang som en utsatt människa kan 
börja läka och återerövra det liv som är rättmätigt hans eller 
hennes? Jag tror inte att denna smygande utveckling av vårt 
samhällsklimat in i oigenkännlighet för de människovårdande 
yrkena är något nytt som vi upptäckt. Det som oroar mest med 
denna tysthet är just den allenarådande tystnaden trots att allt 
hela tiden förändras och vi vet om att det händer!

av Tomas Carlsson

Socionom/Familjeterapeut

Familjevårdsstiftelsen
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Metoden, vi som arbetar med BOF ser det mer som ett 
förhållningssätt, bygger på att integrera teorier och metoder 
från modern utvecklingspsykologi, systemisk familjeterapi 
och beteende- miljöterapi. Utifrån den psykodynamiska och 
-terapeutiska skolan som var Martin Soltvedts grund i arbetet 
med barn och familj behöll han leken som en kommunika-
tionsform på barnets villkor och med hjälp av familjeterapi 
och beteendeterapi utvecklade han BOF som metod. Centrala 
begrepp i BOF är samhandling, anknytning, självkänsla och 
mentalisering. Begreppet samhandling är till skillnad från 
begreppet samspel något människor gör tillsammans på lika 
villkor där det inte kan förekomma dominans eller förtryck. 
Den lek/samhandling som BOF bygger på är en jämställd dis-
kurs där den vuxne har ansvaret.  BOF används i arbete med 
barnfamiljer där barnen är i lekåldern, vilket oftast innebär 
att barnen är mellan 2-3 och 12-13 år. Under senare år har 
vi utvidgat åldersspannet både neråt och uppåt då vi funnit 
att BOF kan vara en verkningsfull metod även i arbetet med 
de minsta barnen och tonåringar.  I BOF-leken är kvaliteten i 
mötet och samhandlingen mellan barnet och den vuxne vårt 
primära fokus, men vi intresserar oss också för hur barnet ser 
och upplever sig själv i relation till andra. I BOF-leken ges det 
utrymme för barnet att berätta om sig själv på sin mognadsnivå 
och den vuxne (omsorgspersonen, eventuellt med terapeutens 

hjälp) får möjlighet att hjälpa barnet att hitta fram till olika 
lösningar på de svårigheter berättelsen/leken kan innehålla. I 
den fria leken skapas berättelser på ett naturligt sätt som de 
lekande kan påverka och dela tillsammans. I leken kan både 
barn och förälder pröva olika sätt att göra tillsammans och 
också pröva sina olika sidor utan att det blir på riktigt eftersom 
det ”bara” är en lek. I leken kan det förekomma olika faror och 
svårigheter men den tydliga inramningen och strukturen gör 
leken trygg och ofarlig. Det är i regel föräldrarna som till en 
början kan känna sig osäkra och nervösa medan barnet i regel 
snabbt känner sig mer hemmastadd i situationen. Det är av 
grundläggande betydelse att terapeuten kan skapa en arbetsal-
lians med föräldern om hur uppdraget ser ut och vad vi ska 
arbeta vidare med. Terapeutens förhållningssätt i leken och i 
samtal kan tjäna som modell för hur föräldern kan göra i mötet 
med barnet och hur vi tillsammans kan tänka kring barnet.

I denna artikel vill vi ge en kortfattad bild av hur det kan gå 
till i att arbeta med BOF. Först något om de generella idée-
rna och ramarna vi har med oss i grundstrukturen och sedan 
några konkreta exempel som visar hur BOF-arbetet kan se ut. 
Fallbeskrivningarna är hämtade från de uppsatser som skrivits 
av kursdeltagare från den senast avslutade BOF-utbildningen i 
Göteborg  i december 2018.

Barnorienterad familjeterapi (BOF)
Barnorienterad familjeterapi (BOF) skapades av den norske barnpsykologen Mar-
tin Soltvedt och introducerades av honom tillsammans med barnpsykolog Barbro 
Sjölin-Nilsson i Sverige under början av 1990-talet.
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Barnorienterad familjeterapi (BOF)

Grunderna

Det första mötet mellan terapeuterna och familjen sker mel-
lan de vuxna. Föräldrarna får beskriva de svårigheter de 
brottas med och vad de behöver hjälp med. Hur de haft det i 
familjen tidigare med hjälp av en ”bekymringskurva” där vi 
kan se om det varit några speciella situationer/händelser som 

kan ha påverkat familjelivet. Vi kallar detta möte för ett kon-
traktsamtal. Ibland krävs flera samtal innan terapeuterna och 
familjen blir överens om att vi ska pröva med BOF. Om vi är 
överens om detta är kontraktet att familjen kommer till oss 
för att leka tre gånger och därefter gör vi en gemensam utvär-
dering. Det som talar emot att börja med BOF är t.ex om det 
framkommer att det finns en risk för att det kan förekomma 
skrämmande inslag för barnet i relationen till föräldern, om 
föräldern lider av allvarlig psykisk ohälsa eller om föräldern 
ser barnet i sig som det enda problemet. I 

BOF är vår strävan och utgångspunkt primärt att se svårigheter-
na i familjens liv i ett relationellt perspektiv.  Kommer vi över-
ens om att påbörja BOF med familjen får föräldrarna i uppdrag 
att berätta för barnet varför de ska komma till oss för att leka. 
De ska beskriva anledningen i samspels/ samhandlingstermer. 
Vid vårt första möte där barnet är med stämmer vi av med barn 
och föräldrar att de kommer till oss för att få hjälp med hur de 
ska få det bättre tillsammans. Vid första leksessionen leker en 
av terapeuterna med barnet medan co-terapeuten ansvarar för 
strukturen med filmning och håller tiden. Själva leken pågår i 
15-20 minuter. Under den första leken sitter föräldrarna bred-
vid och följer vad som händer i leken. Efter leken tittar vi på 

Roger Gustavsson
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den inspelade lekfilmen alla tillsammans. Om barnet är med 
talar vi bara om leken som just lek. Om barnet inte vill se 
på filmen går co-terapeuten med barnet till ett annat rum. Om 
terapeuten som lekt tycker att hen lyckats skapa en tillräckligt 

god samhandling bjuds föräldern in att leka nästa gång. Det 
kan hända att terapeuten inte lyckats ”finna vägen” till barnets 
lek. Då fortsätter terapeuten att leka med barnet även nästa 
gång . Tanken är att vi inte ska sätta föräldern i en situation 
med ett barn vi själva inte lyckats skapa tillräckligt god sam-
handling med.  Innan nästa lektillfälle har terapeuterna ett åter-
givningssamtal med föräldrarna där barnet inte är med. Tera-
peuten kan då tillsammans med föräldrarna se vad som hände 
i leken. Vi fokuserar då bl.a på möten, bekräftelse, närhet/avs-
tånd, gränser, initiativ/turtagning, tempo. Det är en bärande 
tanke i BOF att terapeutens mål i mötet med barnet inte är att 
vara felfri i sitt bemötande av barnet. Målet är att tillsammans 
med föräldrarna utforska vad som fungerade bra och vad som 
blev svårt och försöka förstå varför det blev på det ena eller 
andra sättet. Den leksituation som är den ursprungliga i BOF 
är att vi leker i en sandlåda i bordshöjd. Varje person, både 

barn och vuxen, har sitt eget område där man är självbestäm-
mande och där ingen annan har rätt att komma in utan tydlig 
tillåtelse. Mellan de egna områdena finns ett gemensamt om-
råde där de lekande får förhandla och komma överens om vad 
som ska ske. Lekmaterialet består av målade människofigurer 
i trä, hus, staket, transportmedel, djur m.m. Det förekommer 
inga krigsleksaker eller vapen eftersom de inte går att kommu-
nicera med dem. Däremot finns det gott om vilda och ibland 
farliga djur. Varje BOF-terapeut har sin egen personliga alter 
ego-figur som alltid är med i leken.

När föräldern leker med barnet är målet att terapeuten ska få 
en alltmer tillbakadragen roll. Martin S säger att ”det viktiga 
för barnet är inte att få en terapeut som förstår barnet bättre, 
däremot föräldrar som förstår barnet bättre”. Terapeuten är 
uppmärksam på vad som sker i leken och kan gå in i leken för 
att ge stöd till den som behöver det . Det kan handla om att 
någon i leken går över den andres gräns, att någon blir avvisad 
eller att man inte finner något gemensamt fokus för samhan-
dling. Terapeutens mål är att hjälpa barn och förälder att kun-
na skapa goda möten, samhandling tillsammans. När vi lekt 
första leken med en av föräldrarna är det den andre förälderns 
tur. Därefter leker bägge föräldrarna med barnet. Då blir sam-
handlingen och utbytet av interaktioner inom triaden av stort 
intresse.   Efter varje lektillfälle sker ett återgivningssamtal 
där vi fortsätter att tillsammans med föräldrarna utforska vad 
som fungerade bra och vad vi kan pröva att göra annorlunda 
nästa gång. Vi hör också med föräldrarna om, och hur, de kan 
se kopplingen mellan leken hos oss och vardagslivet hemma.  
Till vår hjälp i den mentaliseringsprocess som sker i återgivn-
ingssamtalet använder vi oss också av pedagogiska hjälpme-
del som t.ex Samhandlingsplanschen, skapad av Martin S, och 
Trygghetscirkeln (COS).´
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Det gröngula fältet är där vi alltid vill befinna oss. Där leker 
vi och vardagen fungerar friktionsfritt och harmoniskt. Det blå 
fältet är där den vuxne behöver hjälpa barnet att förstå vad som 
behöver göras eller vad som inte ska göras (i BOF kallar vi 
detta för att gå upp på reginivå). När vi inte lyckas att hålla oss 
kvar i det blå kan vi hamna i det röda. Där har vi tappat kon-

trollen/lugnet och gör eller säger saker som sårar, skrämmer 
den andre. Vi blir ”dåliga föräldrar”.  När vi varit där hamnar 
vi i den svarta ”skuldkällaren”. Och då vill vi överkompensera 
och tillåta sådant vi normalt inte tycker är ok. Frågan vi arbetar 
med tillsammans med föräldrarna är hur de ska kunna vara i 
det grön/gul/blå fältet mer och undvika att hamna i det röd/
svarta fältet lika ofta.

Trygghetscirkeln. Handlar om hur föräldern ska kunna möta 
barnets behov. Både när barnet behöver  uppmuntras för att 
utforska omvärlden och sedan kunna komma tillbaka för att 
fylla på sitt behov av trygghet/säkerhet. 

av Roger Gustafsson, utbildare i BOF/Tejping 

För mer information om BOF är adressen till vår förenings 
färska hemsida:  https://BOF-Tejping.se/  
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I mitt arbete på Spädbarnsverksamheten i Angered, en mång-
kulturell stadsdel i Göteborg, arbetar jag med späda barn och 
deras föräldrar. Samspelsbehandling är i fokus och jag arbetar 
med Barnorienterad familjeterapi, BOF, för att stärka sam-
spel och anknytning, ett arbetssätt vi utvecklat med stöd av 
Sidsel Haug i utbildning och genom handledning. Som kom-
pletterande verktyg i mitt BOF arbete använder jag mig av 
Trygghetscirkeln (COS- P), ett psykoedukativt föräldrastöd-
sprogram som bygger på forskning om anknytning och om 
hur man främjar trygga relationer. De minsta barnen har ingen 
egen röst att göra sig hörda med och deras symtom på psykisk 
ohälsa är inte lika synliga som hos de äldre barnen. Flera av 
de familjer med lite äldre barn som jag arbetar med har ofta 
haft det bekymmersamt redan sedan barnen var spädbarn. Att 
tidigt minska risker för fortsatt negativ utveckling för de späda 
barnen kan inte nog belysas och samspelsbehandling är då en 
viktig tidig insats. 

Precis som vid mer traditionell BOF-lek där terapeuten leker 
första leken med barnet själv för att på så sätt lära känna barnet 
och möta dess svårigheter och förmågor så håller BOF-tera-
peuten i spädbarnet, pratar med barnet i famnen, känner om 
spädbarnets kropp känns stel eller avslappnad och hur barnet 
upplevs vara under första samspelsstunden. På detta sätt kan 
terapeuten själv uppleva och utforska hur det är att hålla barnet 
intill sig, hur barnet kan tröstas samt hur det är att få kontakt 
med barnet. Detta för att få förståelse för hur det är att vara i 
samspel med barnet och hur det kan vara för föräldrarna. Efter 
första tillfället filmar vi föräldern och spädbarnet tillsam-mans 
i samspelsstunder och vardagssituationer för att sedan, till-
sammans med föräldern, titta på filmen på ett utforskande och 
nyfiket sätt. Målet är att stödja föräldern i att uppfatta barnets 

signaler, vara lyhörd för dem och besvara dem och att se ank-
nytningsbeteenden hos sitt barn. 

Inom samspelbehandling med spädbarn har man fokus på olika 
områden, som vi konkret arbetar med, och uppmärksammar, 
genom BOF. Turtagning i kommunikationen, såväl verbal- 
och icke verbal kommunikation, är de första tecknen på dialog 
som är central redan från födseln. Tempo är en annan aspekt 
eftersom alla barn har olika tempo. För att forma den tidiga 
ömsesidigheten behöver den vuxne anpassa sig till barnets 
tempo så att barnet får en känsla av att bli sedd och lyssnad på, 
samt att kunna påverka sin omgivning. Imitation är en med-
född förmåga och ett sätt för barnet att ge respons. Där man 
kan se att turtagning behöver utvecklas kan föräldern vara den 
som härmar/imiterar barnet och upprepar det barnet gör med 
en liten stunds tidsförskjutning, vilket stimulerar till samspel 
samt ofta har en positivt överraskande effekt för både förälder 
och barn. Föräldern kan svara på barnets signaler genom att 
både imitera och lägga till en känsla i sitt svar, en nyans som 
tar samspelet ett steg vidare. Förälderns röst, dess verbala och 
tonala uttryck kan liknas vid en famn för barnet. Barnet lyss-
nar och känner igen sina föräldrars röster redan när det ligger 
i magen och föräldrarnas röster skapar trygghet. Att tala till 
det lilla späda barnet om vad vi gör, vad som sker och hur 
man tolkar att det känner sig är en central del i varandet med 
barnet. Det handlar både om ett bekräftande av barnet och ori-
enterande av omvärlden. Spädbarn överlever enbart i relation 
till en omsorgsgivande vuxen. De föds med en social kompe-
tens, men den psykiska hälsan påverkas starkt av kvaliteten på 
den känslomässiga tillgängligheten hos föräldern. Samspelets 
kvalité påverkar såväl den kognitiva som den psykiska utveck-
lingen hos barnet. Erfarenheter av att bli förstådd rätt, reglerar 

Barnorienterad Familjeterapi med spädbarn
Samspelsbehandling är i fokus i arbetet med Barnorienterad familjeterapi, BOF, för 
att stärka samspel och anknytning.
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barnets känsla och barnet får en upplevelse av att kunna påver-
ka sin omgivning och sina inre tillstånd. Upprepas detta i olika 
situationer varje dag utvecklas barnets förmåga till känslomäs-
sig självreglering. Barnets självkänsla utvecklas och det blir 
möjligt för barnet att gradvis börja förstå sitt eget inre. Föräl-
der och det spädbarnet befinner sig i en cirkulär och ömsesi-
dig påverkan i process som ger en förståelse för hur utveck-
lingen sker i en samspelsprocess. Barnet förändras i samspel 
med sina föräldrar över tid samtidigt som barnet påverkar och 
förändrar sin omgivning. Barnet signalerar - föräldern svarar 
- barnet reagerar och svarar - föräldern benämner och bekräf-
tar - barnet svarar lite annorlunda. Nya nyanser läggs in och 
svaras på, en transaktionsförståelse. Ett sätt att belysa detta är 

att uppmärksamma föräldrar på hur deras ansikte ser ut och att 
hur de svarar på barnets signaler har betydelse. Vid depressiva 
tillstånd hos föräldern kan ett mönster av nedstämdhet bli all-
varligt när det sker över tid. För att stimulera en positiv cirkel 
är det viktigt att föräldern möter barnet med ett positivt och 
”gott” ansikte och även föräldern känner sig bekräftad när den 
får ett leende tillbaka från sitt barn. 

Kärnan i trygg anknytning handlar om barnets förväntan om 
att föräldern kommer att vara till-gänglig för skydd, stöd och 
tröst. Många av de barn vi möter i samspelsbehandling vänder 
sig ifrån föräldrarna för att det blir så svårt för dem när de 
inte blir bekräftade. Att barnet vänder sig ifrån, skapar ofta 
en känsla av avvisande för föräldrarna. Det kan vara ett ”livs-
tema” hos föräldern och därför väcka känslor hos om att bar-
net inte vill ha dem, vilket i sin tur kan leda till att föräldern 
avvisar barnet. I BOF arbetar vi med att bryta sådana negativa 
cirklar och minska av-brott i relationen. Som terapeut är det 
viktigt att se skillnaden mellan att barnet pausar eller skyd-dar 
sig genom att vända bort ansiktet och att stötta föräldern i att 
möta barnets behov på ett adekvat och reparerande sätt. 

I BOF handlar det också om att hjälpa föräldern att uppfatta 
skillnaden mellan barnets utfors-kande och kontaktsökande 
beteenden och att barnet behöver olika svar från föräldern ber-
oende på vad barnet signalerar. Att ge röst åt barnets signaler 
handlar om att verbalisera innebörden i barnets signaler som 
många gånger kan vara subtila. Lyhördhetskedjan handlar om 
att förklara betydelsen av ett snabbt och adekvat svar på bar-
nets signaler. Dela känslor handlar om att lyfta fram barnets 
känslor och uppmuntra förälderns bemötande av både positiva 
och negativa känslor.

Grundtankarna i BOF om att skapa samhandling, gränser och 
ömsesidighet, finns kvar i arbetet med de späda barnen, men 

Barnorienterad Familjeterapi med spädbarn

Jennie Mattsson Ström
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med andra uttryck. För att skapa utrymme för samhandlings-
situat-ioner filmar vi vardagssituationer där barnet badas, 
äter, kläs på, byter blöja m.m. Det kan även vara de stunder 
som inom Trygghetscirkeln benämns som ”being with” där 
föräldern får stöd i, och uppmanas att, vara med barnet i dess 
olika känslouttryck. Samtidigt som samhandlingssitu-ationen 
filmas, vägleder och benämner terapeuten det som sker och 
stödjer föräldern i att upp-märksamma barnets signaler. En 
intervention är att terapeuten tar ”barnets röst” eller ställer frå-
gor till föräldern om hur den tror att barnet har det just nu, vad 
barnet känner och vad man tror att barnet vill. 

Vid återgivningen av filminspelningen har vi fokus på barnets 
signaler, kontaktinitiativ och hur föräldern följer och finns 
med sitt barn och benämner det som sker. Som stöd utgår vi 
från olika dimensioner för att göra olika teman inom BOF mer 

tydliga. Vi uppmärksammar förälderns förmåga att finnas för 
sitt barn känslomässigt och fysiskt i stunden och över tid. Vi 
ser på kontakten, ögonkontakten, och var föräldern och barnet 
har sitt fokus, på turtagning och känslo-mässig tillgänglighet. 
Är föräldern tillgänglig för sitt barn och är växlingarna mellan 
närhet och avstånd förutsägbara? Hur tas initiativ till kontakt 

och hur svarar föräldern på barnets kontakt-försök? Att som 
förälder ta ansvar och sätta sig in i hur det känns för barnet 
och att möta på rätt nivå och följa barnets initiativ. Att som 
förälder förmedla att man förstår sig på hur det är att vara barn 
och se barnets behov. Att bekräfta sitt barn och ge anpassade 
utmaningar som stödjer en positiv utveckling. Fokus är även 
på tempo och en tydlighet kring start och slut och att i relat-

I leken med de yngre barnen är hink och spade en passande lek. Ett 
sätt att öva turtagning och samspel på, som är omtyckt av många 
barn.

I BOF-leken är de vuxna nyfikna på barnets olika uttryck.
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ionen hitta balans mellan avstånd och närhet, både känslomäs-
sigt och fysiskt. Känslomässig närvaro och respekt för gränser. 

Rent konkret tittar vi på filmen med föräldern och ser på det 
som sker, och lyssnar till det som sägs, på filmen och tar det 
sedan vidare i våra reflektioner utifrån den fråga som ligger 
till grund för vårt arbete. Vi pausar ofta filmen och reflekterar 
tillsammans med föräldern över situationer, vad som sker, 
hur barnet har det och vad det behöver. Vi är nyfikna på vad 
föräldern själv ser och blir upptagen av på filmen. Vad den 
känner igen från andra situationer eller samspelsstunder och 
hur föräldern förstår barnets signaler i stunden och vid återgiv-
ningen. Frågor vi ställer är t.ex. hur känns det för ditt barn just 
nu? Är barnet i utforskande eller på väg tillbaka till den trygga 

famnen? Hur ser ditt ansikte ut när barnet kommer tillbaka? 
Hur är det för barnet att möta det här ansiktet? Vi belyser även 
moment som t.ex. när barnet pausar och föräldern väntar in 
och hur det blir för de båda. Dessa benämningar och frågor blir 
ett komplement till det vi ser på fil-men och när de lyfts ytter-
ligare under samtalet kan det vara gynnsamt och underlättande 
för för-äldrarna att reflektera kring det de ser. Detta kan de 
sedan ta med sig till nästa vardags- och samhandlingssituation.  

I BOF fokuserar vi mycket på vad som händer konkret i det 
direkta samspelet. Med Trygghetscirkeln som komplement 
kan vi också uppmärksamma vad barnet och/eller föräldern 
känner. När vi tar med båda perspektiven lyfts det ytterligare 
en dimension, till ett mentaliserande plan, och på så sätt jobbar 
vi för att främja förälderns mentaliseringsförmåga. Filmning 
av samspel och återgivning ger föräldern flera möjligheter till 
mentalisering kring barnet och konkreta alter-nativ till hur den 
kan bemöta barnet. Trygghetscirkeln ger möjlighet att förstå 
vad barn signalerar och behöver i allmänhet, och med BOF 
kan vi arbeta med vad just det specifika barnet signalerar och 
behöver i synnerhet. 

Tidiga insatser med fokus på samspel och anknytning är en 
viktig del i vårt arbete för att främja en positiv utveckling och 
psykisk hälsa. BOF ger det späda barnet en tydlig röst i behan-
dlings-processen och stödjer föräldrarna att uppmärksamma 
sitt barn och dess olika behov.

av Jennie Mattsson Ström

familjebehandlare Angered

Var och en bestämmer i sitt eget område som ramas in av staketen. 
Det övriga området är gemensamt där man tillsammans kommer 
över ens om hur det ska användas.
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Jag arbetar som familjebehandlare på en Resursenhet i Göte-
borg. Resursenheten får sina uppdrag från socialtjänstens 
familj och individomsorg. Uppdragen har alltid sin utgång-
spunkt från BBIC triangeln så att barn 0- 18 år ska kunna få 
sina behov uppfyllda, inom familjen och på dess övriga arenor. 
I enlighet med BBIC så har vi som mål att öka familjers de-
laktighet och framförallt få in barnets röst och delaktighet i 
behandlingen. Detta är för oss ett lite nytt och pågående ar-
bete. Med min erfarenhet som socionom och vidareutbildning 
i familjeterapi, nätverk, och MI känner jag att jag behärskar 
konsten att genom samtal hjälpa människor att genomföra 
de förändringar de önskar för att få en bättre fungerande 
familjesituation. Däremot har jag känt mig ganska vilsen när 
det kommer till att möta de mindre barnen i behandling. Jag 
har känt en kompetensbrist i hur man kan möta barn som är 
yngre än 10- 12 år och göra dem delaktiga i behandlingen på 
ett sätt som fungerar för dem. Mitt behov av vidareutveckling 
har också kommit av att jag i min dagliga praktik sett att man 
inte alltid når de mål som behövs när behandlingen i huvudsak 
riktas till föräldrarna. 

Som jag skrev i min inledning pågår ett arbete på vår enhet 
med att få med barnens röst i behandlingen. Allt fler familjer 
där både föräldrar och barn har en mer ”psykiatrisk” problem-
atik verkar ha ökat inom socialtjänsten så att få med barnens 
röst och delaktighet i behandlingen känns allt mer viktig. Sam-
tidigt verkar tendensen vara att dessa familjer hamnar ”mellan 
stolarna” då den ”rätta hjälpen” inte längre erbjuds i samma 
utsträckning av de huvudmän som ska ansvara. Tidningen so-
cionomen (nr 4, 2016) hade ett temanummer om barnpsykoter-
apins vikt för barns utveckling och välmående. Att det blir allt 
mer sällsynt att regelrätta terapier erbjuds inom den offentliga 

sjukvården för de barn som har behov av det. 

Begreppet berättelser i denna artikel är liktydligt med det nar-
rativa perspektivet. Enligt detta perspektiv är det narrativa 
berättandet, eller historieberättande, ett sätt att förstå och skapa 
mening i världen, samhället och i det egna livet. Det är ett sätt 
att tänka och kommunicera som återberättar konkreta händel-
ser som redan har skett. Berättandet sker i relation med andra 
och det är lyssnaren som bestämmer hur berättelsen ska förstås 
eller tolkas (Geir Lundby, 2002). Harlene Anderson menar att 
narrativet är en dynamisk process. Narrativet hjälper oss inte 
bara att konstruera våra upplevelser utan också att förstå dem. 
De blir meningsskapande berättelser om det som tidigare hänt 
och om oss själva. Berättelserna formar, grundar, påverkar och 
omformar våra källor till kunskap. Genom språket framträder 
våra verklighetsuppfattningar men blir också omdefinierade. 
Alice Morgan beskriver hur berättelser utvecklas genom att 
vissa händelser länkas samman till en händelsekedja och som 
ger mening åt dem. Vilken berättelse som blir dominerande 
är vilka händelser som väljs ut. Hur jag väljer ut mina berät-
telser är också beroende av hur andra har talat om mig. Enkelt 
förklarat, har man ofta fått höra att man är bra på att laga mat 
så väljer man ut de händelser då man lyckats med sin matlag-
ning och berättelsen om en själv blir att man är en bra kock. De 
gånger man misslyckats med matlagningen blir en händelse 
som inte tas med i ens berättelse. Om fokus däremot hade legat 
på de gånger man misslyckats så hade berättelsen också blivit 
annorlunda. Enligt Morgan så växer alternativa berättelser 
fram genom att vi hela tiden tolkar och omtolkar våra erfaren-
heter. Som terapeut behöver man därför hjälpa till att frigöra 
problemberättelsernas inflytande genom att medförfatta till 
en alternativ berättelse. Dessa alternativa berättelser behöver 

BOF - från samtal till lek
Det pågår ett arbete på vår enhet med att få med barnens röst i behandlingen. Allt fler 
familjer där både föräldrar och barn har en mer ”psykiatrisk” problematik verkar ha 
ökat inom socialtjänsten så att få med barnens röst och delaktighet i behandlingen 
känns allt mer viktig.
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också ges en rikare beskrivning för att en varaktig förändring 
ska kunna komma till stånd. Inom den narrativa terapin arbetar 
man också med externaliserande samtal. Det innebär att man 
skiljer ut problemet från människa. Problemet blir problemet 
och inte människan. 

Under tiden jag har gått BOF utbildningen har jag slagits av 
hur effektiv metoden är. BOF har öppnat upp för en annan typ 
av förståelse av familjens problematik och i det lett till andra 
samtal. Min första BOF familj hade jag familjebehandling i 
ett år innan jag föreslog BOF och de två andra hade jag ar-
betat med i ungefär ett halvår vardera. Gemensamt för dessa 
tre familjer är att jag föreslagit BOF utifrån att jag känt att tra-

ditionell familjebehandling där enbart samtal med föräldrarna 
inte gett önskvärt resultat. Jag har inte kunnat hjälpa dem att 
vidga sina berättelser om barnet och fått dem att bemöta barnet 
på ett sätt som barnet har behövt för en positiv utveckling. 

Berättelsen om arbetet med de tre familjerna 

Martin

Martin var sju år när hans föräldrar remitterades till familjebe-
handling. Föräldrarna hade problem med gränssättning. Mar-
tin beskrevs som en stark pojke som inte ville lyssna på sina 
föräldrar. Föräldrarna förstod sig inte på Martins beteende och 
kände sig maktlösa. I familjebehandlingen arbetade vi med 
olika interventioner men resultatet blev oftast inte långvarigt. 
Snart var föräldrarna fyllda av nya berättelser om hur prob-
lematiskt Martins beteende var och det fanns låg motivation 
till att pröva nytt.  Jag började också känna mig maktlös och 
visste inte hur jag skulle kunna hjälpa familjen. 

Även skolan var oroliga för Martin. Han hade stora koncen-
trationssvårigheter och blev ofta arg på både andra elever och 
lärare. Ibland blev han även våldsam i skolan. Skolan beskrev 
också stora brister i Martins sociala förmåga. Han hamnade 
ofta i bråk för att han inte kunde vänta på sin tur eller för att 
han inte kunde läsa av det sociala sammanhanget. Även skolan 
beskrev en maktlöshet i hur de skulle hantera Martin under 
skoldagen. 

Martin var åtta år när vi startade BOF.   

Ahmed

Ahmed var 1.5 år när jag börjar träffa hans mamma. Mam-
man hade många upprepande trauman bakom sig och var rädd 
att något hemskt skulle hända hennes son om hon inte var i 
närheten. Uppdraget blev att stötta mamman under Ahmeds 
inskolningsprocess på förskolan och arbeta för att mamman 
skulle våga låta Ahmeds pappa ta över en del av omsorgen 

BOF - från samtal till lek

Malin  Lindström
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och ansvaret för Ahmed. Under familjebehandlingens gång 
observerade jag att föräldrarna hade svårt att få till stånd ett 
samspel med Ahmed. Ahmed ville helst vara för sig själv när 
han lekte och sökte sällan ögonkontakt eller delade sina up-
plevelser med sin omgivning. De gånger han sökte kontakt 
med sina föräldrar var när han behövde fysisk omsorg i form 

av kramar eller när han behövde något annat. I övrigt verkade 
han mest bli störd när föräldrarna sökte kontakt med honom. 
BOF behandlingen startade när Ahmed blev två år. 

Anton

Anton hade nyss fyllt sex år när hans föräldrar blev aktuella 
för familjebehandling. De var separerade sedan två år och 
hade starka konflikter som de agerar ut framför Anton. Dessa 
starka och ibland hotfulla konflikter hade pågått under hela 
Antons liv och fortsatt även efter att föräldrarna separerat två 
år tidigare.  Båda Antons föräldrar hade egna tidigare trauman. 
De hade svårt med sin egen känsloreglering och därmed svårt 
att hjälpa Anton med sin. Uppdraget blev att hjälpa föräldrarna 
att hantera sina inbördes konflikter och arbeta på respektive 
föräldrafärdigheter utifrån Antons behov. Jag började träffa 
mamman och en kollega till mig träffade pappan. 

Under flera månader i behandlingen kom mamman med berät-

telser om nya konflikter med pappan och var fylld och upptagen 
av dessa men efter ett tag började vi kunna prata mer och mer 
om hur detta blir för Anton. I mammans berättelse framträdde 
en bild av Anton som en pojke med stora svårigheter. Han var 
ofta rädd för många olika saker och situationer. I sociala rela-
tioner med barn så pendlade han mellan att vara undergiven el-
ler så utövade han makt över dem. Han kände sig ofta ensam, 
och uttryckte att ingen ville vara hans kompis, samtidigt kunde 
han avvisa kompisar på ett ganska ”föraktfullt” sätt (mammans 
beskrivning) när de ville leka med honom. Mamman upplevde 
också att det var svårt att gränssätta Anton. När hon försökte så 
fick Anton kraftiga utbrott. Utbrott som hon inte visste hur hon 
skulle hantera. Mamman var väldigt orolig för Anton då han 
utvecklat ett beteende som inte var funktionellt för honom.

Gemensamt för alla tre familjer var att de beskrev svårigheter 
i samhandling. Martin ville ha föräldrarna som åskådare i det 
mesta han gjorde. Ahmed gick in i aktivitet och lek på ett sätt 
att föräldrarna lämnas utanför. Anton styrde genom kraftfulla 
utbrott. Föräldrarna uttryckte att de saknade färdigheter för att 
gå in i samhandling med sina barn.  

Gemensamt var också att samtliga beskrev svårigheter i gräns-
sättning. I deras berättelser var det barnet som stod vid rodret 
istället för dem och de beskrev sig själva som helt utan makt 
att kunna förändra situationen. En vanlig beskrivning har varit 
att ”han vill inte så då kan jag inget göra”. De hade alla fastnat 
i denna problemberättelse.

Från samtal till lek

Efter första leken har föräldrarna känt sig förstådda i de 
svårigheter de upplever med barnet. De ser att samma eller 
liknande svårigheter uppstår i den lek som sker mellan mig 
och deras barn. Dessa svårigheter är också något jag delar med 
föräldrarna i återgivningssessionen. Det är som att föräldrar-
na nu kan släppa lite av sina problembeskrivningar av bar-
net. Känslan av förståelse verkar göra att de kommer vidare 
i egen förståelse och vidare i ett nytt handlande. Berättelsen 
om dem själva som misslyckade maktlösa föräldrar nyanseras 
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och förändras. Det svåra delas och upplevs av andra. Det 
är inte bara föräldrarnas bild som förändras utan även min. 
Som behandlare får också jag en vidgad förståelse för vilka 
svårigheter och utmaningar dessa föräldrar kan ställas inför 
och behandlingen kan utformas därefter.  

I familjebehandlingssamtalen är det ofta föräldrarnas verk-
lighet som tar över utifrån vad som är aktuellt i deras liv. Berät-
telserna tar sina givna platser. Med Anton mamma så kunde 
hon på ett intellektuellt plan förstå hur hennes mående och 
konflikterna med pappan påverkat och fortsatt påverkade An-
ton. Men hennes medvetande var så ockuperat av alla oförät-
ter att mottagligheten blev klart begränsad. Ahmed mamma 
satt fast i sin egna historia av upplevt våld och förtryck vilket 
gjorde henne rädd för att intervenera i rädsla att hon skulle 
skada Ahmed. Mamman kände också mycket skuld för sitt då-
liga psykiska mående. Hon förstod också att hon behövde göra 
annorlunda med Ahmed men hennes berättelse om sig själv 
tog över hela tiden. Martins föräldrar kände sig missförstådda 
av skolan som inte tog ansvar för Martins behov och utbild-
ning. Utöver det kom ständigt nya men liknande berättelser 

om Martin som inte lyssnade på dem. Historier som behövde 
ventileras på varje familjebehandlarsamtal i någon önskan om 
att få bekräftat att det de upplevde stämmer. Men med hjälp av 
BOF strukturen har dessa berättelsers makt minskat i behan-
dlingen. Detta sker på ett naturligt sätt, Sammanhanget och 
det överenskomna kontraktet mellan mig och föräldrarna visar 
riktningen. Varken i leken eller vid återgivningen ges utrymme 
att hålla fast vid dessa berättelser. Samhandlingen mellan barn 
och föräldrar hamnar istället i ett naturligt fokus och i det har 
nya berättelser kunnat skapats om dem själva och om sina re-
lationer.  

I familjebehandlingen är det som sagt oftast föräldrarnas 
berättelser som blir de styrande. Enligt Soltvedt ger BOF möj-
lighet att se den andres verklighet. Med det menar han att an-
dra verkligheter än de som berättas av föräldrar kan bli synliga 
i BOF leken. I Ahmeds fall hade föräldrarna en berättelse om 
sig själva som eniga och samspelta föräldrar. I familjebehan-
dlingen såg det också så ut, att här hade jag att göra med två 
föräldrar som drar åt samma håll. I leken och vid återgivnin-
gen av leken blev det tydligt att mammas oro hindrade pap-
pan att närma sig Ahmed på det sätt han önskade och trodde 
sig behöva för Ahmed utveckling. Så fort Ahmed gav minsta 
ljud av missnöje så var mamman där och bad pappan att låta 
honom vara för att hon var så rädd att Ahmed skulle känna det 
som ett övergrepp om man kom i närheten av hans gränser. 
Detta ledde till irritation och missnöje föräldrarna emellan. Då 
Ahmeds problem var att han gick in i sin egen bubbla och inte 
sökte samhandling med föräldrarna fick pappan till uppgift att 
utmana Ahmed lagom mycket i leken i syfte att visa Ahmed 
vad han ville med leken och för att väcka intresse för samspel. 
Mamman fick till uppgift att tyst titta på, och om hon inte kla-
rade av det gå ifrån en liten stund. Denna nya verklighet gjorde 
att det onämnbara blev talbart och en utveckling tog sin början 
hos både föräldrar och Ahmed. Föräldrarna kunde börja prata 
om deras oro, olikheter, vad som hindrade dem i deras föräl-
draskap till Ahmed och hur de ville att det ska vara och bli. 
Problembeskrivningen hade utökats från att Ahmed var svår 
att gränsätta till att föräldrarna inte var överens hur de skulle 
bemöta Ahmed. Redan efter några gångers lek började Ahmed 
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söka kontakt även i vardagen. Ett tecken på att föräldrarna 
fortsatt söka samhandling med Ahmed utanför terapirummet. 

När jag kom på besök så sökte Ahmed mer ögonkontakt med 
mig. Han tog initiativ till lek genom att gömma sig bakom mig 
och leka tittut. Han kom och visade sina saker och under korta 
ögonblick kunde vi dela upplevelser. Pappan visade stolt upp 
hur han och Ahmed kunde kasta en boll mellan sig. En lek som 
både pappan och Ahmed hade glädje av. Mamman började 
närma sig Ahmed genom parallellek. Följa Ahmed i det han 
gjorde. Ta initiativ till lek genom att börja bygga med klossar. 
Ahmed började lägga några klossar på mammans klossar för 
att sedan rasa tornet. Ett samspel och samhandling har börjat 
ta form. 

Martins föräldrars berättelse var att Martin var ett barn som 
inte lyssnar. Men hjälp av BOF leken och framförallt återgivn-
ingssamtalen framträdde en ny berättelse. På filmen kunde vi 
se att Martin följde instruktioner men med en viss fördröjning. 
Om föräldrarna gav honom den tiden och inte började ”tjata” 
så gjorde han det som sagts. Dessa upptäckter gav nya händel-
ser att koppla ihop i händelsekedjan och berättelsen om Mar-
tin som inte lyssnar förändras till berättelsen om Martin som 
behöver få instruktioner att landa i sig innan han följer dem. 
Berättelsen skrevs om till att Martins föräldrar är några som 
styr och har kontroll och Martin är en pojke som tar till sig 
instruktioner. 

Det kan vara svårt för en förälder att mentalisera över sitt 
barns känslor när de fastnat i negativa berättelser. Många av 
våra föräldrar som vi möter på Resursenheten har också egna 
trauman vilket också kan begränsa deras mentaliseringsförmå-
ga. De kan behöva mycket stöd och hjälp av mig som behand-
lare i den processen. Här kan återgivningssamtalen bli till stor 
hjälp. Genom att ställa mentaliserande frågor till föräldrarna 
kan man hjälpa dem till att få kontakt med sitt inre samtidigt 
som de kliver ut ur sig själva för att försöka förstå vad som 
händer i deras barns inre. 

Anton mammas berättelse var att Anton vill vara i centrum 
och när han inte får som han vill så ställer han till ett drama. 
Detta var enligt mamman en egenskap han ärvt efter sin pap-
pa. Mammans svar på detta beteende var att ignorera Anton. I 
familjebehandlingen så pratade vi mycket om vad det är Anton 
reagerar på, vad han behöver och vad mamman kan göra istäl-
let. Men berättelsen om Anton som uppmärksamhetskrävande 
levde kvar. I första leken med mamma reagerade Anton kraft-
fullt när han i leken sökte sin mamma på ”verklighetsnivå”. 
Anton hade behövt komma in i mammans säkra hamn för att 
kunna ge sig ut i leken igen. Mamman var dock kvar i leken 
och mötte honom med sin figur som inte alls ville ”mamma” 
honom. Hon var ju Josefin, en ung singelkvinna som levde 
ensam utan barn. Anton vädjar till sin mamma men mamman 
svarar att ”jag är Josefin jag är inte din mamma”. 

För Anton blev det så kraftfullt och smärtsamt att han inte 
kunde stanna kvar i leken eller rummet. Efter leken ville An-
ton titta på filmen i kameran. När filmen började närma sig 
den episod där Anton sökte sin mamma blev Anton förtvivlad 
igen. Än en gång rusade han ut ur rummet. Så smärtsamt var 
det för Anton att inte få sina behov sedda av mamman att han 
känslomässigt reagerade på det som han visste skulle visas i 
filmen längre fram. 

Genom filmen blir det tydligt för föräldrarna vad barnet käm-
par med och de kan känslomässigt förstå hur det kan vara för 
barnet och bidra till förståelse för vad de behöver göra för att 
hjälpa deras barn till utveckling. Anton mamma har inte helt 
släppt sin berättelse om Anton som uppmärksamhetssökande 
efter våra fyra lekar men har kunnat börja mentalisera över 
Anton beteende, känslor och vad det väcker i henne, och en ny 
berättelse och förståelse börjar växa fram. 

I Ahmed fall blir det väldigt tydligt att mamman inte klarar av 
att kliva ur sig själv och behålla kontakten med sig själv sam-
tidigt som hon ska mentalisera hur det kan vara för Ahmed. 
Hennes egen historia och rädslor gör sig allt för starkt påminda 
för att det ska vara möjligt. Sakta men säkert har vi börjat kun-
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na närma oss det genom att titta på återgivningsfilmerna till-
sammans. Och då inte minst för att uppmärksamma de stunder 
av positiv samhandling som sker mellan Ahmed och föräl-
drarna. Vad var det de gjorde som fick Ahmed att samhandla 
med dem? Hur kändes det för mamma och hur tror hon att det 
kändes för Ahmed? De mentaliserande frågorna blir också ett 
sätt att bryta de negativa berättelserna och skapa nya mer posi-
tiva berättelser, om förmågor och vilka de är i relation med 
varandra. Genom detta kan vi hjälpa till att öka mentaliser-
ingsförmågan. Att först kunna mentalisera kring positiva up-
plevelser för att senare kunna närma oss de mer smärtsamma. 

Utifrån det narrativa kan leken och återgivningen av filmen 
bli ett externaliserande av problemet. Det som tidigare inte 
varit pratbart går att prata om genom att föräldern eller bar-
net frigörs från problemet. För Ahmed handlar det om hans 
mammas oro och mående. Hur hon möter Ahmed med oro i 
blicken och Ahmed som går in i sig själv istället för att möta 
mammans oroliga blick. Man skulle kunna beskriva det som 
att varje försök till samhandling från mammans sida gjorde 
att hon föll ner i det svarta fältet på samhandlingsplanschen, 
depressionsfasen. Mammans berättelse om sig själv som en 
psykiskt sjuk mamma som inte orkar blev dominerande. Fil-
men visar en orolig mamma som möter sin sons blick med oro 
och rädsla. I återgivningssamtalen har vi kunnat prata om vad 
oron och rädslan gör med henne och hur den påverkar henne, 
Ahmed och relationen dem emellan. Detta har varit skuldavla-
stande och i återgivningssamtalet har vi kunnat prata om det 
som sker och hur hon kan göra för att skapa samhandling med 
sin son. 

Även leken kan ses som externalisernade. Anton externalis-
erar berättelsen om sig själv som dum och som ingen vill vara 
med i de farliga djuren i sandlådan. I leken kan vi möta djuren, 
lyssna på dem, utforska vad de känner och vill och därmed 
hjälpa Anton bort från tunna slutsatser om sig själv till en fyl-
ligare berättelse. Skapa en annan berättelse om sig själv.   

Genom mitt arbete med dessa familjer tycker jag mig ha fått 
svar på min frågeställning; vad är det i BOF som gör och gjort 
behandlingen mer effektivt i mina tre familjer än då jag hade 
dem i traditionell familjebehandling. 

En viktig skillnad är helt enkel att barnet faktiskt är med un-
der hela behandlingen till skillnad från familjebehandlingen. 
Deras röst blir hörd och i leken visar barnet vad det behöver 
hjälp med. Föräldrar och terapeut har inte längre tolknings-
företräde för vad som händer med barnet så som det ofta blir 
i traditionell familjebehandling. Detta blir extra viktigt utifrån 
aspekten att om barn ska kunna få andra berättelser om sig 
själva så behöver föräldrars dominerande berättelser om sig 
själva och om sina barn vidgas. 

Det har också blivit tydligt hur lätt det är att som behandlare 
att fastna i dominerande berättelser och hur svårt det kan vara 
vidga dessa till alternativa och få dem till rikare berättelser 
som håller. Detta tänker jag blir särskilt svårt i ett familjear-
bete där var och en har sina berättelser, om sig själva och om 
varandra i en ständig påverkan. Genom samhandlingen i BOF 
sammanfogas alla dessa berättelser och blir framträdande för 
var och en. BOF blir ett sätt att ge föräldrar och barns berät-
telse en rikare beskrivning om livet och relationerna. BOF blir 
också ett medel för föräldrar att kunna mentalisera både om 
sig själva, barnet och vad som händer i relationen. 

Något som också blir tydligt är att BOF också fungerar som 
modellinlärning för föräldrar. Man pratar inte bara om hur 
föräldrar ska hantera och förstå sina barn. Genom leken visar 
man, gör och reflekterar tillsammans på ett cirkulärt sätt. 
Föräldrarna får möjlighet att prova på nya handlingssätt i en 
trygg struktur istället för i hemmet. Detta tror jag gör stor skill-
nad då många föräldrar av olika anledningar har svårt att på 
egen hand utföra vissa interventioner med sina barn.

av Malin Lindström

familjebehandlare Östra Göteborg



 
 
 
 
 
 

INBJUDAN! 

Workshop med Peter Rober måndag 27 maj 2019 
 

På rikskonferensen för familjeterapi i Stockholm i 
oktober 2018 var Peter Rober huvudtalare. Hans 
föreläsning öppnade hela konferensen. Den var omtyckt 
och många åhörare har vittnat om den inspiration de 
fick av att lyssna till honom. 

Peter pratade om komplexiteten i familjeterapi och 
workshopen i maj i år bildar en naturlig utvidgning av 
Peters framställning. Den utgör en fristående 
fortsättning för alla som i sitt arbete inspireras av 
systemisk praktik. 

 

Familjeterapiföreningen i Stockholm är glada och stolta att inbjuda till en 
heldags Workshop med Peter Rober i Stockholm 

Peter Rober, PhD, är klinisk psykolog, familjeterapeut och utbildare i familjeterapi vid Context – 
Center for marital and family therapy i Leuven i Belgien. Han är samtidigt professor vid The Institute 
for Family and Sexuality Studies vid Medical school of K.U., Leuven. 

 
Peters forskning fokuserar på familjeterapi med barn och på själva terapiprocessen. Särskilt intresse 
ägnar han hur terapeuten använder sig själv och terapeutens inre samtal. 

 
Peter har publicerat ett flertal artiklar i internationella familjeterapitidsskrifter. Sedan 1992 har han 
föreläst och hållit många workshops runt om i världen. 2017 utkom Peters bok “In Therapy Together: 
Family therapy as a dialogue” (Palgrave MacMillan förlag). Peter har mycket att bidra med när det 
gäller behandling av barn och tonåringar och deras anhöriga i olika kontexter, inte minst i sociala och 
psykiatriska sammanhang. 

 
Workshopen sker på lättillgänglig engelska. 
Plats: Lotus Fest & Konferens, Folkungagatan 90 i Stockholm 
Pris: Rabatterat pris för medlemmar i familjeterapiföreningen: 1100 kr och fullt pris är 1350 kr. 
 
Anmälan sker genom att anmälningsavgiften sätts in på föreningens plusgiro 61 83 17-2.  
Skriv PR och ditt namn i meddelandefältet. 
Anmäl dig dessutom till Lisa Koser, ordforande@ffst.se  
För frågor om arrangemanget, kontakta Lisa. Vi återkommer med mer information om innehåll.  
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Porträttet - Lena Svedin

 – Jag flyttade hit 75, 76,säger hon och 
slamrar i köket. – Någon gång däreft-
er kom Marianne Cederblad och hon 
föregicks av ryktet som sa att det nu var 
familjeterapi som gällde. Lena ler och 
spänner ögonen i mig för att kolla så jag 
är med. – Marianne tog hit Virginia Sat-
ir, som var familjeterapins pionjär just 
då, och jag fick gå kurser för henne på 
sommaren. Jag hade nog inte jobbat så 
genomtänkt innan men nu väcktes mitt 
intresse för familjeterapin och fram-
förallt hur den skulle kunna användas 

i ett medicinskt kontext. Marianne var 
en fritänkare och bland annat bildades 
ett psykosomatiskt team och vi jobbade 
med idéer som intensiv familjeterapi 
vilket innebar familjeterapi från morgon 
till kväll en hel vecka för de familjer 
som var inlagda. Vi blev kända som en 

familjeterapeutisk klinik och vårt arbete 
gav resultat.  Idag är det sådana oerhörda 
restriktioner vad man får göra och inte 
göra men då var det frihetens tid då du 
fick slänga dig ut i det okända för att 
prova om det fungerade!  

Linköping – den svenska 
motsvarigheten till Mila-
no eller Palo Alto – badar 
i solljus och det värmer 
fast det bara är februari. 
Lena Svedin, 2018 års 
familjeterapeut, välkom-
nar i sitt hem i centrala 
staden.  Jag har ju bara 
sett henne på scen förut 
men hon har stjärnstatus 
även så här på nära håll, 
med sina skarpa drag 
och skjorta med uppfälld 
krage.
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Lena reser sig hastigt upp, småspringer 
in i ett angränsande rum för att leta efter 
en avhandling av Per Gustafsson. – Jag 
vet att den finns här någonstans, hör jag 
henne ropa. Ta mer mat!  När Lena kom-
mer tillbaka, utan avhandlingen men 
med ett par andra böcker under armen, 
börjar hon genast prata om fördelen 
med att socionomutbildningen, som hon 
gick, var en generalistutbildning, hur 
hon mer och mer uppskattat det även om 
hon på den tiden uppfattade det som hon 
inte kunde någonting. – Mitt intresse för 
familjeterapi väcktes när Barbro Leneer 
– Axelsson undervisade i en kurs som 
hette familjepsykologi där vi fick läsa 
Nathan Ackerman. Då tänkte jag att jag 
ville bli familjeterapeut! Lena skrattar 
till och sitter sedan tyst en stund.

– Det fanns självklart andra förklaringar 
också att jag ville arbeta med terapi. Jag 
var ett processkänsligt barn, jag hade 
lätt att läsa av stämningar och klimat. 
Kanske för att jag var mellanbarn i sys-
konskaran. De som läser psykoterapi 
beskriver sig ofta som känsliga för vad 
som ligger i luften och att det finns en 
drivkraft att göra någonting åt det. Det 
där ser så olika ut för olika personer. 
Som om du sitter i ett rum där du uppfat-
tar stämningen som oerhört förtätad. En 
person som kommer in i rummet märker 
inget av det medan någon annan ome-
delbart märker vad som pågår. Det är väl 
skillnaden mellan att vara processkänslig 
eller inte. Det kan naturligtvis både vara 
en stor tillgång och en ganska stor belast-
ning för en person. Lena rycker på ax-
larna, reser sig för att hämta papper och 
penna. – Hon börjar rita en familjekarta 
samtidigt som hon börjar berätta om sin 
egen familj. – Jag hade en mamma och 
en pappa och så var vi fyra systrar. Lena 
lyfter blicken från pappret och tittar all-
varligt på mig. – De här föräldrarna hade 
bestämt sig för att flickor skulle vara lika 
bra som grabbar. Sätt igång bara! Skaffa 
dig en utbildning, stå på dina egna ben. 
Gör dig inte beroende. Allt det här kom 

att ha betydelse för mig och min man 
och likadant var det för mina systrar och 
deras makar så småningom. Vi kom att 
präglas av samma sak egentligen; Vad 
ska man ha män till? Lena stannar upp i 
ett skratt men blir genast allvarsam igen. 
– Det är egentligen inte farligt att vara 
beroende och att vilja ha någon att luta 
sig mot men det har vi fått lära oss att 
försöka förstå oss på. Lena ser lite efter-
tänksam, nästan sorgsam ut för en kort 
sekund. – Pappa hade en fin förmåga att 
se alla av oss. Tog med oss i allt. När 
tvättmaskinen gick sönder ropade han 
”Kom nu så tittar vi på det här ihop”.  Vi 

lärde oss att inte vara rädda för att försö-
ka, och det var väldigt bekräftande. Allt 
det här påverkar mig såklart i terapirum-

”Jag brukade säga till 
honom att livet inte är 
evidensbaserat. Vi gör 
så oändligt mycket mer 

som inte är evidens-
baserat men det funger-

ar ändå.”

”De som läser 
psykoterapi beskriver 
sig ofta som känsliga 
för vad som ligger i 

luften och att det finns 
en drivkraft att göra 

någonting åt det”
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met så jag behöver ha koll på det. Jag 
blir fullständigt sned på kvinnor som är 
för osjälvständiga men då måste jag vara 

tydlig i att det här är hon och inte jag, 
så jag inte sitter och skvätter min egen 
problematik på andra människor. Det 

gäller att ta reda på vilka egna familjeer-
farenheter du tar med dig in i terapirum-
met. Lena tittar ner på sin familjekarta 
och fyller i några ytterligare linjer. – Min 
mor, säger hon efter en stund, hade själv 
ett intresse av psykologi och det har 
påverkat mig. Hon var progressiv men 
det vet jag inte om jag ärvt? Lena skrat-
tar och pekar runt mot rummet vi sitter i. 
Jag är väl ganska traditionell? Vad tyck-
er du? Från alla håll strömmar ljuset in i 
den vackra våningen. Det är smakfullt in 
i minsta detalj. Det känns som ett ställe 
gjort för att sitta och läsa i. De oräkne-
liga fåtöljerna, solljuset, tavlorna och 
pianot. – Kaffe? Ropar Lena från köket. 
Hon verkar vara på språng hela tiden. 

Lena balanserar två kaffekoppar från 
köket och fortsätter konversationen i far-
ten. – Jag har inte riktigt förstått kritiken 
mot iden om familjen, säger hon. – Det 
är nog det som varit mest problematiskt 
för mig. Det är många som anser det bät-
tre att prata om system än om familjer, 
men för mig är familjer ett väldigt unikt 
system som bör kallas just familjer. Jag 
kan visserligen förstå kritiken mot det 
strukturella arbetssättet men vi måste ta 
hänsyn till den tid det var aktuellt. Men 



svensk familjeterapi  24

det saknas teorier om just familj, anser 
jag. Egentligen är det bara Minuchin 
som skapat teorier om familj. Lena ska-
kar på huvudet. – Det språksystemiska 
har ingen teori om det.

Det är speciellt med familjeterapi, 
fortsätter Lena. När familjer varit i terapi 
fortsätter samtalen efter terapisamtalen. 
”Varför sa hon så?”, Vad menade du med 
det?” . Det pågår hela tiden en process 
även när de inte sitter i terapirummet. 
I familjeterapi gäller det att ha dubbel-
seende. Det är mer intressant att titta 
på den som inte talar, den som tar emot 
kommentaren. Så du kan bli lite vindögd, 
säger Lena och ler.  I den stund när en 
ängel går genom rummet, alltså när det 
riktigt lyser om förändringen, då behövs 

relationen till varandra i familjen. Det är 
fantastiskt! Lena ser nöjd ut.- Det händer 
inte i individualterapi på alls samma 
sätt, så då gäller det att befolka rummet, 
säger Lena med självklarhet. ”det låter 
som din farmor är väldigt viktig för dig”, 
” Om din mamma var här nu, vad skulle 
hon säga?”.  Det gäller att hela tiden 
connecta även om personerna inte är i 
rummet. På så sätt blir det familjeterapi 
även när man jobbar individuellt. - Det 
är lätt hänt att du som terapeut blir en 

very important person och jag vill inte 
vara det, säger Lena. Jag är verkligen 
mån om att när familjerna kommer så är 
dom viktiga för varandra och det kan jag 
vara sträng med. Förändringsarbetet ska 
ligga i deras relation och inte i relation 
med mig. Det där har passat mig bra. 
Lena reser sig igen för att på nytt hämta 
papper och penna. – Så här, säger hon 
och börjar rita en mamma, pappa och 
ett barn. Svårigheterna, motsättningarna 
kan lätt flyttas till något som inte fanns 
där från början. Det gäller att lägga kon-
flikten i rätt relation. En klok mamma 
rustar sitt barn och säger att hon kan 
hjälpa sitt barn att prata med sin pappa.  
Många terapeuter går barnens ärende 
och då kan du få svårigheter i den tera-
peutiska relationen då den ligger i fel 
relation. Det är det vi måste göra som 

terapeuter, vi måste rusta människor 
att ta svåra saker med varandra.  Rätt 
sak i rätt relation, säger Lena. – Vi har 
vår samrituppgift som sätter hinder för 
oss, suckar Lena och refererar till Kjell 
Hansson. ”Är du med i Rädda Barnen 
Lena?”, brukade han säga. – Han kallade 
det så när man som terapeut gick in och 
gjorde saker åt andra. Lena skrattar åt 
sin egen skånska imitation av Kjell. – Vi 
blev verkligen goda vänner, säger hon 
sedan allvarsamt. – Vi var inte överens 
om det här med evidens, jag och Kjell. 
Jag brukade säga till honom att livet inte 
är evidensbaserat. Vi gör så oändligt 
mycket mer som inte är evidensbaserat 
men det fungerar ändå. Jag gissar att vårt 
behov av att räkna, kontrollera och inte 
minst ekonomi har gjort att vi tycker evi-
densbaserad kunskap är så viktig.  Lena 
går ut i köket igen för att fiska upp Jonna 
Bornemarks bok Det omätbaras renäs-
sans som bland annat berättar om vad 
som händer när vi inte får använda vår 
erfarenhet och kunskap. – Vi drabbas 
av etisk stress, säger Lena. Vi gör redan 
mer och mer för att uppfylla andras krav 
än att lita på våra egna erfarenheter. 

Lena tystnar för en stund. Hon ser 
bekymrad ut.- Jag vill gärna uppmun-
tra till civil olydnad hos unga terapeu-

” I den stund när en 
ängel går genom rum-

met, alltså när det 
riktigt lyser om förän-

dringen, då behövs 
relationen till varandra 

i familjen.”
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ter. Dom har inte samma möjligheter 
som vi hade på 70 och 80 talet att ut-
forska och pröva våra vingar men på 
något sätt måste vi hävda att det vi kan 
är värdefullt. Det gäller att ha en chef 
som förstår vad psykoterapi är och vill 
utveckla det. Jag hade ju Marianne 
Cederblad och Linköping var ett starkt 
fäste för familjeterapin. – Den allra 
första familjeterapikongressen var här i 
Linköping, säger Lena och börjar leta i 
bokhyllan. – Här är det första program-
met, säger hon och håller upp en mon-
umental bok i A4. Det här var 1987! 
Säger hon.  – Jag tror det var Maths 
Lundsbye som gjorde ett upprop, star-
tade en förening, som gick ut på att få 
legitimation för familjeterapeuter och 
när det var uppfyllt lades den föreningen 

ner och föreningen för familjeterapi star-
tades istället. Du hör, säger Lena med ett 
leende, jag har varit med ett tag. Det jag 
tycker varit allra roligast är att jag under 
många år kunnat föra in ett familjetän-
kande inom allmänmedicin. Det var ett 
pionjärarbete och det växer långsamt 
än idag. Det är nog det jag är mest stolt 
över också. Lena visar mig ett heders-
medlemskap i allmänläkarföreningen 
för det oerhört viktiga arbete hon gjort 
under många år.   – Mitt liv idag, Lena 
håller inne en stund med att svara, är 
barnbarn och jobb. Jag är inte mätt på 
jobb ännu. Det är så himla roligt att ha 
ett arbete där det inte blir omodernt. Det 
kan aldrig bli omodernt med humanism. 
Jag bor ensam här numera men barn-
barnen är här ibland. Det händer att de 

vill att jag ska spela något på pianot. 
Lena går bort till pianot och börjar spela 
en barnvisa. Hon spelar intensivt och 
fokuserat. Musiken fyller rummet under 
några minuter och sedan blir det nästan 
overkligt tyst. Innan jag går fastnar vi 
en stund framför samlingen av hattar i 
hallen. – Du samlar på hattar, säger jag 
för att bryta tystnaden.- ja, svarar Lena. 
Det är något.. Vi står bredvid varandra 
för en god stund, vända mot hattarna i 
hallen. Betraktar dom nogsamt en efter 
en. Det är ett fint ögonblick att bara stå 
där i tystnaden. – Jag tycker om hattar, 
säger Lena tillslut, och ler lite mystiskt.

av Patrik Kärn
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Jan är bl a legitimerad existentiell psykoterapeut samt handl-
edare och lärare i psykoterapi. Ett 60-tal deltagare – medlem-
mar och andra – slöt upp. Tanken med dagen var att öka 
medvetenheten om oss själva som behandlare, mentalt och 
känslomässigt, genom frågor om behandlarens stress och sår-
barhet, liksom om vad som händer med oss i mötet med dem vi 
träffar. Frågeställningarna kändes relevanta även i förhållande 
till den kontext som mitt arbetssammanhang är. Kanske säger 
det stora antalet deltagare något om behovet hos oss behand-
lare att närma oss de existentiella perspektiven och filosofin, 
i den hårt pressade och ständigt alltmer produktionsinriktade 
vardagen på jobbet?

Dagen inleddes med en introduktion till existentiell filosofi 
och av filosofiska idéer. Jan uppehöll sig också vid centrala 
perspektiv i existentiell psykologi och vid hur olika filosofer 
formulerat sin människosyn genom åren. Kierkegaard, Sartre, 
Aristoteles, m fl, fick bidra till Jans introduktion. Förstås även 
Sokrates, som också fick bjuda oss på ett uttryck – den vise 
vet att den ingenting vet. Att återge komplexiteten i det Jan 
beskrev låter sig inte göras i ett kort referat. Det får bli några 
kommentarer till något av det vi fick del av.

Under dagen reflekterade vi över vilka de existentiella villkor-
en är, det som är givet och inte går att ändra på. Vad blir kon-
sekvenserna när vi själva, eller vår klient försöker ändra på det 
som inte går att ändra på? Jan talade om valet som ett existen-
tiellt villkor. Kravet att välja väcker ibland obehag eller ångest 
och kan få oss att vilja fly.  Ibland väljer vi att inte välja. Be-
handlaren behöver ständigt ha med sig frågan om hur flykten 
från ansvar och frihet ser ut. För klienten, men även för sig 
själv! Undviker vi gemensamt besvärliga existentiella utman-

ingar i terapin? Vi behöver förstås skilja på det existentiella 
villkoret att välja och på upplevelsen av i vilken grad vi har 
ett val eller inte. Vi behöver vara ödmjuka inför hur personen 
upplever ”sitt fria val”.

Ångest finns i tillvaron, bl a via kravet att välja. Den behövs 
för att vi ska utvecklas, är en meningsbärare. För mycket eller 
för lite ångest skapar problem. Ångesten är en doseringsfråga, 
menade Jan. Han talade också om mod. Mod att i handling 
pröva nya sätt att vara, kan ibland vara viktigare än insikt. Han 
uppmanade oss att aldrig godta offerpositionen, utan lita till att 
förmåga, kompetens och handlingsmöjligheter finns hos dem 
vi möter. Det de flesta ångrar i slutet av livet är att de inte 
vågade lite mer.

Via fallbeskrivningar undersökte vi hur de existentiella 
villkoren tar plats i problem vi möter i våra arbeten, samt vilka 
frågor vi kan ställa som en följd därav. Jan använde bl a sin-
nesrobönen som ett uttryck för ett sådant utforskande förhåll-
ningssätt.

Under den teoretiska genomgången introducerade Jan två be-
grepp som var nya för många i åhörarskaran – nomotetisk res-
pektive idiografisk. Inom forskningsvärlden riktar nomotetisk 
forskning uppmärksamheten mot det generella, medan det idi-
ografiska perspektivet har sitt fokus på enskilda, individuella 
händelser eller handlingar, på ett beskrivande sätt. Begreppen 
för tankarna till diskussionen om kvantitativ respektive kvali-
tativ forskning, men också till möjligheterna med olika former 
av feedback-orienterat klientarbete. Jag uppfattar att Jan såg 
de två förhållningssätten som komplementära. Sedan beton-
ade han vikten av det idiografiska perspektivet i det vardagliga 

Familjen – existensens vagga
En gråkall fredag i mitten av mars bjöd Dalarnas  familjetepiföreing (DFF) in till 
föreläsning med Jan Aronsson.
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klientarbetet. Den väsentliga filosofin är den som sker i rum-
met, menade Jan, och syftade på just detta utforskande. Med 
utgångspunkt i det ideografiska perspektivet är det möjligt att 
få information om ett sammansatt fenomen inom en person, 
en familj eller grupp. Utforska hur det är att vara människa i 
den här relationen, i den här familjen. Var nyfiken på var och 
en du möter. Vad är unikt med den? Då gör du dig till en mot-
tagare för den personen, ökar möjligheten för den att uttrycka 
sig. Hur ser filosofin, värderingarna, normerna ut i familjen? 
Hur förhåller sig familjemedlemmarna till dem och varandra? 
Behandlarens roll är att komma in i ett samspel med klienten/
familjens medlemmar på ett sådant sätt att de själva kan se sin 
situation klarare och hantera den utifrån egna behov, motiv 
och värderingar. 

I flera avseenden upplevde jag beröringspunkter mellan det 
Jan talade om och de språksystemiska idéerna, men också 

skillnader. Jan betonade att 
arbete utifrån de existentiella 
perspektiven i hög grad in-
rymmer kraftfulla utmanin-
gar från behandlarens sida. 
Det behöver vara tryggt i 
rummet, så att du kan utma-
na. Den eftertryckliga beton-
ingen har jag inte hört från de 
språksystemiker jag mött.

Dessa rader skrivs för att ge 
en ledtråd till något av inne-
hållet i en inspirerande dag. 
En deltagare kommenterade 
”Det var nya tankar och be-

grepp för mig, som ändå känns igen, men via andra tankar och 
begrepp. Jag blev intresserad och vill lära mig mer.” En annan 
sa ”Jag är väldigt nöjd med dagen. Känner mig påfylld på ett 
annorlunda sätt. En skön känsla liksom. En dag av att vara.” 

Jan har en hemsida, där den som vill veta mer har en del mat-
nyttigt att hitta.

Under dagen hann Jan också delge oss sitt svar på vad som är 
meningen med livet. Men det är en annan historia…

av Jörgen Gunnarson

Dalarna

Familjen – existensens vagga
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Omgiven av evidens – vart är vi på väg?
Vetenskapligt symposium, Göteborg 3–4 oktober 2019

I samband med symposiet hålls SFFT:s årsmöte och Årets familjeterapeut presenteras.

Arr: Familjeterapiföreningen i västra Sverige - FTFVS, sfft och Congresso

Vi ses på Auktionsverket Kulturarena, Tredje Långgatan 9, Göteborg

Evidensens många ansikten.
Morten Sager

Att arbeta med evidensbaserade modeller 
i familjearbete – vad kan det tillföra?
Sara W Östnäs och Jennie Ryding

Att vara systemisk och bli systematisk.
Tua Hassling

En pall med bara ett eller två ben blir rätt vinglig.
Anna Melke, Therese Wissö och Ulf Axberg

Evidensbaserad praktik – praktikbaserad evidens.
Ingegerd Wirtberg och Johan Sundelin

MIDDAG
KÖRSÅNG

MUSIK



PROGRAM MED HÅLLPUNKTER
Torsdag 3 oktober 2019

11:00–12:30 ÅRSMÖTE sfft med lunchmacka

13:00 Inledning

 Ingegerd Wirtberg och Johan Sundelin, moderatorer för symposiet

13:15 Evidensens många ansikten

 Morten Sager

15:15 Fikapaus

15:45  Att arbeta med evidensbaserade modeller i familje-

 arbete – vad kan det tillföra?

 Sara W Östnäs och Jennie Ryding

16:45 Fruktpaus

17:15 Att vara systemisk och bli systematisk

 Tua Hassling

18:00 Mingel i baren för de som önskar

19:00 Körövning med Medea

19:30 Middag följd av musik med lokalt band

Fredag 4 oktober 2019

9:00 En pall med bara ett eller två ben blir rätt vinglig

 Anna Melke, Therese Wissö och Ulf Axberg

10:30 Fikapaus

11:00 Evidensbaserad praktik – praktikbaserad evidens

 Ingegerd Wirtberg och Johan Sundelin

12:30 Konferensen avslutas av ordföranden
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Bergen ligger vackert och dramatiskt. Staden kurar innan-
för klippor som skyddar mot havet och nedanför bergen runt 
staden. Skyarna driver in från Atlanten och med dem växlar 
vädret hela tiden. Detta måste vara den perfekta platsen för 
en konferens om familjeresiliens- familjens sätt att finna be-
mästrande vid kris och utmaningar. 

Den norska familjeterapiföreningen hade bjudit in tre interna-
tionellt kända forskare och författare som huvudtalare.

Kari Dyregrov kallade sin föreläsning Krisedrabbedes erfar-
inger ”når lynet slår ned”. Hon öste ur sin 25-åriga forskning 

och bjöd på många levande beskrivningar av krisdrabbades 
upplevelser, både av själva krisen och av hjälp som de fått 
eller behövt. Dyregrov betonde att vi inte kan tänka antingen 
– eller när det gäller stöd till familjer i kris. Familjen behöver 
samtidigt hjälp på flera nivåer; både professionell uppföljning, 
stödgrupper av personer med liknande erfarenheter och mobi-
lisering av socialt nätverksstöd. 

Dyregrov lade vikt vid att professionell hjälp i en krissituation 
behöver ges proaktivt, det vill säga att den erbjuds aktivt och 
att erbjudandet upprepas. De drabbade har ofta inte kraft att 
själva kunna söka kontakt. Det är bra med en kontaktperson 
som kan samordna olika hjälpinsatser. Information om vad 
som hänt och information om rättigheter är viktigt för att däm-
pa oro. De tillfrågade betonar behovet av praktiskt stöd och 
att omgivningen ska ha ett längre tidsperspektiv på sorgen. 
De efterfrågar också psykologiskt stöd till individen, familjen, 
paret och anhöriga, och det behöver ges över tid. Dyregrov 
beskrev med exempel hur familjemedlemmar ofta sörjer på 
olika sätt och i olika takt och att många tystnar och drar sig un-
dan, vilket kan försämra familjerelationerna när man behöver 
varandra som mest. Här är familjeterapi viktig. 

Michael Ungars föredrag, The Varied Patterns of Family Re-
silience in Challenging Contexts, fokuserade mycket på den 
omgivande kontextens betydelse och vikten av att stärka 
familjens samspel med denna. Han förespråkar att vi som hjäl-
pare lyssnar efter varje familjs särskilda behov och anpassar 
oss efter familjens sätt att bemästra svårigheter. ”Gör vad som 
behöver göras för att stärka familjen”. 

Kristin Breda och Michael Ungar

Några glimtar från NFFT:s årskonferens i Bergen 2019
Tema ”Familier i krise – erfaringskunnskap og resiliens”
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En enkel och praktisk definition av familjeresiliens enligt Un-
gar:

I en kontext av exponering för belastande händelser, är resil-
iens familjens förmåga att

navigate – navigera till resurserna som finns omkring dem, och

negotiate – förhandla så att hjälpen ges på ett meningsfullt sätt.

Ungar ställde 12 frågor som kan användas kliniskt för att 
bedöma resurser. De handlade om teman som att vara behövd 
och ha ansvar, att ha ett socialt och kulturellt sammanhang och 
att kunna få stöd. (Finns på youtube: ”Dr Michael Ungar – As-
sessing Your Resilience Resources”)

Han gjorde också en övning där han åskådliggjorde ett barns 
upplevelse av sitt nätverk med hjälp av två garnnystan. Gult 
garn för kontakter som barnet hade positiva känslor inför 
(inklusive barnets missbrukande föräldrar och ”droger”) och 
blått garn för kontakter som upplevdes negativa (tex social-
tjänsten och familjehemmet). Barnets perspektiv blev tydligt i 
övningen, liksom resurser i nätverket (som en storasyster) och 
vilka kontakter som behövde hanteras, klippas av eller ändras 
till en positiv kontakt. Man kan förstås göra den övningen i ett 
mindre format med dockor eller på ett papper.

Froma Walsh inledde med att berätta om sina resor till Sver-
ige och samarbetet med Marianne Cederblad och Kjell Hans-
son som hon uppskattat mycket. I sitt föredrag Strengthening 
Resilience in Families Facing Crisis and Challenge beskrev 

hon familjeresiliens mer i termer av processer och relationer 
inom familjen. Walsh har undersökt hur familjer har förmåga 
att förändras för att övervinna svårighet och kriser, att kunna 
reorganisera sig som familj och göra nödvändiga förändringar 
i roller och anpassningar både för familjemedlemmarna och 
familjen som enhet. Ett synsätt med familjeresiliens betonar 
familjens förmåga till ”självreparation”. Walsh lyfter också att 
resiliens kan stärkas genom hela livet.

Froma Walsh har studerat stressorer och positiv anpassning 
hos ”normalfamiljer” (som ej har kontakt med socialvård). I 
normalfamiljerna finns det en enorm variation. Man gör på 
många olika sätt för att organisera sig. Här vill Walsh mot-
verka ”det mytologiska synsättet” på normalfamiljen som 
problemfri. 

Några glimtar från NFFT:s årskonferens i Bergen 2019
Tema ”Familier i krise – erfaringskunnskap og resiliens”

Lotta Froma och Kerstin
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Till sist

I en tid av individualisering och ”psykiatrisering” kan man 
ibland undra vart både det salutogena och det systemiska per-
spektivet har tagit vägen. I kunskapen kring familjers resiliens 
förenas de två perspektiven på ett hoppingivande sätt. Det kan 
hjälpa oss att se styrkor hos barn och familjer i ljuset av nor-
malutveckling både vad gäller individen och i familjens livs-
cykler. Den här konferensen blev en viktig påfyllnad för två 
inspirerade BUP:are. 

Några tänkvärda ord från Froma Walsh: När man arbetar med 
trauma riskerar man att bli traumatiserad som behandlare. När 
man arbetar med resiliens ger det energi.

Goda nyheter från årsmötet är att NFFT kommer att öppna 
sina konferenser även för icke medlemmar och detta ger möj-
ligheter att bevista dessa konferenser. Väl värt att hålla utkik 
efter programmet! Kanske ses vi nästa mars i Kristiansand? 

Stort tack till NFFT och ordförande Kristin Breda med styrelse 
för att vi blev så väl mottagna och för en välordnad, trevlig och 
mycket intressant konferens!

(Kolla NFFT:s hemsida, finns under Länkar på SFFT:s hem-
sida)

Av Kerstin Lodén Gustafson och Lotta Beskow

Kort om de olika föreläsarna:

Kari Dyregrov är professor vid Högskolan på Vestlandet, 

Fakultet for helse- og sosialfag.  Kari Dyregrov har också en 

professur vid Senter för Krisepsykologi, UiB. Hon har en bak-

grund både som fysioterapeut och sociolog. Dyregrovs forskn-

ing under 25 år har fokuserat på anhöriga och efterlevande 

vid sjukdom och traumatisk död, bland annat efter terroratten-

tatet på Utöya. Med grund från hennes doktorsavhandling The 

loss of a child by suicide, SIDS, and accident: Consequences, 

needs and provisions har Dyregrov tagit initiativet till or-

ganisationen LEVE för efterlevande efter självmord. Hon har 

skrivit ett många vetenskapliga artiklar och flera böcker, var-

av några är översatta till svenska.

Michael Ungar är chef för Resilience Research Centre i Can-

ada. Han är familjeterapeut och styrelsemedlem i American 

Family Therapy Academy. Han är en av världens mest kän-

da och innovativa forskare inom området resiliens. Hans 14 

böcker riktar sig både till forskare, hälsopersonal, föräldrar 

och ungdomar. Mest känd är The social ecology of resilience. 

Dessutom har han bidragit med 150 vetenskapliga artiklar. 

Froma Walsh är en världsledande auktoritet inom äm-

net familjeresiliens. Hon är i grunden socialarbetare och 

familjeterapeut. Hon var tidigare ordförande i American 

Family Therapy Academy redaktör för Journal of Marital and 

Family Therapy. Som författare har Froma Walsh utgivit en 

mängd fackböcker inom familjeterapiområdet.
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Årets familjeterapeut?
Dags att nominera!

Vem eller vilka tycker du har gjort sig förtjänt av årets utmärkelse?

Årets familjeterapeut är ett pris för en person eller grupp som utmärkt sig inom det 
familjeterapeutiska området och på ett eller annat sätt lyft fram familjeterapins, och det 
systemiska arbetets, betydelse och kraft och därmed bidragit till familjeterapins fortsatta 
utveckling i Sverige. Det kan vara såväl unga entusiastiska kollegor som etablerade och 
erfarna sådana.

Det kan vara genom sitt kliniska arbete, sitt engagemang, ett projekt, en utvärdering, 
forskning, en intressant bok – kort sagt allt som kan vara av intresse och betydelse inom 
familjeterapifältet. 

Utmärkelsen är förenad med ett diplom och uppmärksammas vid sffts årliga kongress 
eller symposium.

sffts medlemmar nominerar och sffts styrelse utser vinnaren bland de kandidater som 
nominerats.

Vid nominering ber vi dig berätta om den/de du nominerar och varför du nominerar den/
dem. En väl genomarbetad nominering ger sffts styrelse ett bättre underlag när vinnaren 
ska utses. T ex: Vem är den/de du nominerar? I vilket sammanhang är den verksam? 
Vad har den/de gjort som du vill lyfta fram? På vilket sätt har det bidragit i enlighet med 
kriterierna ovan?

Sista dag att nominera är 15 juni varje år och formulär för nominering hittar du på sfft.se
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Gå med in i mörkret och se vad som fram-
träder när ögonen vänjer sig.
”In attachment theory and in EFT, the self is viewed as an ongo-
ing construction, a process rather than an object, and one that is 
defined in interactions with others.” (s. 40)

”ignoring emotion was the greatest mistake we made in family 
therapy,” (Minuchin i mars 2017, s. 190).

Ska jag beskriva med en bild hur jag uppfattar hela boken så 
är det att vi terapeuter är med våra klienter in i känslor, både 
inre (osynliga för andra) och på-ytan-känslor, tolkningar och 
kroppsliga förnimmelser. Och stanna där tills man kan förstå 
och beskriva dessa. Processen liknar hur vårt öga sakta anpas-
sar sig till plötsligt mörker, stannar vi kvar i mörkret kommer 
vår syn förändras och vi ser vad som finns där.

När jag läser denna bok känner jag väl igen mig. Jag är förvånad 
över hur salutogen Bowlby var och över hur relevant Satir är i 
moderna anknytningsbaserade metoder. Satir la ju stor vikt vid 
emotioner, gestaltad process och kommunikation. Det är svårt 
att ge rättvisa åt boken i en kort recension och jag väljer ut det 
som fångar mig, men också ”a pattern that connects”.

När jag läser den så slås jag främst av de teoretiska delarna, de 
delar som går igenom bakgrund, likheter och olikheter med an-
dra terapiinriktningar. Jag vill gärna poängtera den del där Sue 
(som hon oftast kallas) resonerar kring hur det blivit en tvek-
samhet från systemiska terapier, att ta till sig anknytningsteorin, 
den enligt mig, systemiska teoribildningen med överlägset mest 
forskningsstöd. 

I Sverige har EFT ibland blivit främst tekniker, ord och inter-
ventioner. En manual som man ska följa. När man lär sig ett 
instrument, tragglar man ofta skalor, men skalorna är bara en 
del av den musik som man sen spelar. Denna bok riktar blick-
en bort från detta och till det unika samspelet mellan terapeut 
och klient. Sue använder ofta pardans och speciellt tango som 
metafor för parets samspel när det fungerar, en unik dans i just 
den relationen. I Sverige finns en stark tradition av samspels-
behandling och samtidigt som jag arbetar med att skriva den-
na text läser jag också boken Utvecklingsstöd av Hafstad och 
Øvreeide, och slås över likheten i interventioner, terapeutens 
position och likheten i att vara en trygg terapeut, en surrogat-
anknytningsperson. 

Läsvärt
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Läsvärt

Av tradition har inte humanistiska och erfarenhetsbaserade tera-
piformer varit stora i Sverige. Detta tror jag gör att EFT behöver 
sättas in i ett sammanhang. Men för någon som t ex arbetar med 
Marte Meo, arbetar med inslag av psykodrama och gestaltning 
eller har arbetat med strukturell familjeterapi är inte steget så 
långt. Det är en systemisk metod som bygger på att känslor 
regleras i relation (co-regulation of emotions). Sue började for-
mulera sin teori utifrån att se på filmer på parterapier och förstå 
vad som hände i de terapier som ledde till förändring. Inte allt 
för olikt grunder i Marte Meo. Den ”tango” som är grunden 
i EFT, har tydliga start och stoppsignaler, benämner (reflect) 
det besvärliga samspelet, zoomar in de inre arbetsmodellerna, 
kroppsupplevelser, känslor och förståelsen av dessa för att ska-
pa möjlighet för att dela denna inre process på ett konstruktivt 
sätt, för att sedan processa detta och benämna den förändring 
som görs i rummet. EFT har sitt fokus på det upplevda ögon-
blicket, och terapeutens roll är att övervaka processen som en 
konsult (process-consultant). När jag sett Satir arbeta så är det 
mycket som är sig likt, vilket också Sue noterar. I en av Satirs 
böcker läser jag om hur vi med våra sinnen hämtar informa-
tion om vår omvärld och de som finns runt oss. Ytterligare en 
parallell är hur Satir ser på fyra håll för att skapa förändring, 1) 
Hur jag upplever mig själv? 2) Hur får jag mitt budskap att nå 
fram till andra? 3) Hur behandlar jag mina känslor? och 4) Hur 
reagerar jag inför att göra saker som är nya och annorlunda? 
(Du – jag – vi, Satir, 1976).

Jag har längtat efter denna bok, en bok som beskriver både hur 
man kan göra, men också vad detta bygger på. En bok som inte 

är en manual över vad man ska säga, utan förklarar principerna, 
så att jag kan hitta orden själv. En bok som är väl grundad i 
forskning och praktik, men också beskriver andra metoders 
fördelar. Sue visar tydligt skillnader mellan metoder, och jag 
som läsare kan förhålla mig till det, utan att känna mig över-
talad. De tankar och associationer jag skriver om kan givetvis 
fortsätta samtalas om, jag har begräsningar i antal tecken och i 
min kunskap. Idén är att försöka få oss alla att tänka längre och 
se relationerna till omvärlden. Men Sue skriver också insatt om 
common factors och att det inte ger oss en sammanhängande 
förståelse för hur förändring sker i terapier. Allt är inte lika bra, 
forskning har sin begränsning eftersom de enligt Sue är inrik-
tade mest på symptom. Med mina ord blir det att vi behöver 
en salutogen teori och forskning, som inriktar sig på vad som 
utvecklar nära relationer och växande individer.

Denna bok kommer det talas om framöver om jag tillåter mig 
att gissa framtiden. Sue är en av huvudtalarna på den globala 
anknytningskongressen. Jag menar att hon formulerar sig så att 
den otroliga forskningsmängden blir till konkret gestalt i tera-
pirummet, vare sig vi träffar individer, par eller familjer. En 
teori som för många blivit en kategorisering av barn, blir en 
levande arbetsmodell som är cirkulär. Det är spännande resul-
tat att EFT får bra resultat vid depression och ångest. Något 
som vi familjeterapeuter inte höjer på ögonbrynen på, eller hur? 
En annan studie visar att det var stor skillnad på förbättringar i 
symptomen vid torgskräck om partnern var med i behandlingen 
(86 %) till skillnad från de som genomgick behandlingen själva 
(43 %). Resultaten skilde sig än mer vid en uppföljning (s. 251). 
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Inte heller så förvånande, en partner är ju med i vardagen där 
stress, rädsla och annat uppstår medan vi terapeuter är med ett 
begränsat antal gånger med en begränsad relationell närhet.

Att vara en pionjär kan vara utmanande. Minuchin berättar i 
en intervju (www.youtube.com/watch?v=2evU02UocpQ) att 
han och kollegorna inte kände sig nöjda med resultaten av hur 
de arbetade och började tänka nytt. Han skojar om att det bara 
behövdes en artikel, för att sen kalla sig familjeterapeut ”back 
then”. Alla tider behöver nya svar eftersom vi kör fast, kulturen 
och kontexten ändras och därmed ändras det arbete jag gör i 
terapirummet även om jag gör samma som tidigare. Sue är en 
pionjär som gått en, ibland svår väg. Lyssna gärna på AAMFT’s 
podd där hon i en intervju berättar om sin uppväxt och vägen till 
idag (American Association for Marital and Family Therapy, 
www.aamft.com). EFT är till skillnad från flera andra tredje 
generationens terapier, en teori som kombinerar emotioner, re-
lationer och behov av trygga andra. Detta ”behov” i alla tera-
pigrenar av att lyfta in emotioner kan ju ha med ett förändrat 
samhälle att göra men också med att vi idag förstår bättre hur 
vår hjärna, sinnen och kropp upplever, hanterar och reglerar 
känslor. Hur vi hindras eller frigörs? Om Rogers, Satir, Bowlby 
och Minuchin hade haft en träff med dagens hjärnforskare tror 
jag de hade formulerat en teori som nog inte varit långt ifrån 
det som presenteras i denna bok. Nu har dessa (och fler) mötts i 
Sue´s tankevärld och terapirum.

Det finns en skiljelinje bland psykoterapier, som blir betydelse-
full för mig. Det är å ena sidan, de metoder som arbetar för en 
gemensam, relationell reglering av känslor (co-regulation) och 
de som fokuserar på en inre och individuell reglering. 

Sue skriver insatt om modern anknytningsforskning och vad 
som skiljer EFT från andra terapier, men också det som lik-
nar. Hon problematiserar kring varför anknytningsteorin haft 
svårt att integreras i systemiska terapier. Hon citerar Bowlby 
vid många tillfällen och det slår mig hur systemteoretiskt han 
resonerar.

Jag tycker också att boken är sympatisk att läsa, den har tanke-
uppgifter som uppmanar dig att tänka var du skulle gjort annor-
lunda (det finns många sätt att göra terapi på och hjälpa männi-
skor i sin förändring) och jag känner mig som en samtalspartner 
i att mina val också är relevanta. I en metod där intoning och 
delad uppmärksamhet är hörnstenen, går det inte att säga att 
man ska göra på ett sätt. Det är en klientcentrerad metod och 
det tilltalar mig, mer än de manual-centrerade eller ännu värre 
terapeut-centrerad.

av Marcus Westergren
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Ross Greene är en välkänd amerikansk 
psykolog, som nämns som en av de star-
kaste tänkarna och influenserna inom 
barnpsykiatrin idag. 
Hans namn och arbeten refereras flitigt till, inte minst av Bo 
Hejlskov Elvén. En av Greenes huvudteser är ”Barn gör bra 
ifrån sig om de kan”. Bakom varje beteende finns en mening. 
Ett behov, en känsla eller ett budskap. Problembeteenden är 
ett tecken på att barnets förmåga i en viss situation och vux-
envärldens förväntningar på barnet i samma situation inte är i 
balans.

I sin tidigare bok ”Explosiva barn” har Greene tagit fram ett 
skattningsformulär (ALSUP) där föräldrar kan ringa in vilka 
egenskaper och situationer som deras barn behöver extra hjälp 

med. Greene har också tidigare skrivit böcker som riktar sig 
till skolans värld: ”Vilse i skolan” och ”Hitta rätt”. Greenes 
arbete har sammantaget riktat sig till föräldrar och lärare som 
möter barn med problembeteenden, där barnen ofta uppfyller 
kriterierna för en eller flera utvecklingsrelaterade funktion-
snedsättningar (ADHD, Autism, Tourettes osv.)

I sin nya (nåja, relativt nya) bok ”Att växa tillsammans” bred-
dar han målgruppen. Denna bok vänder sig också till föräldrar 
till barn utan beteendeproblematik. För barnen med särskilda 
behov är nämligen inte fullkomligt olika alla andra, när exem-
pelvis skolorna anpassas till barn med svårigheter så tjänar an-
dra elever i klassen på det. Barn med svårigheter har framförallt 
fler eftersläpande färdigheter än andra barn, så som ”förmå-
gan bibehålla fokus”, ”förmåga att tolka sociala signaler” och 
”förmåga till flexibilitet” etc.

Greenes idéer och metoder kan alltså användas även för barn 
utan ”bokstavskombinationer”. 

Han redogör i boken för Plan A, B och C. Ross Greene menar 
att när man väl ringat in ett olöst problem kan man hantera det 
på tre sätt.

Plan A (som trots namnet inte är något förstahandsval) innebär 
att föräldern bestämmer ensidigt lösningen på problemet. Har 
inte barnet gjort klart läxan blir det inget spel. Ingen hänsyn 
tas till varför barnet inte gjort läxan eller vad barnet tänker om 
problemet. 

Plan C innebär att föräldern ger upp sin förväntan. Vill inte bar-
net göra läxan, så hoppar vi över den. Den samhällsintresserade 
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kan snart göra förenklade kopplingar till den traditionella auk-
toritära föräldrastilen (1960tal och bakåt) respektive den mer 
fria ”låt gå”-uppfostran (1970-tal och framåt). 

Greene menar att det är ofrånkomligt att då och då trilla in i 
någon av dessa båda förhållningssätt. Vissa situationer är far-
liga och kräver att föräldern beslutar snabbt, som i plan A. Vissa 
situationer är inte prioriterade, och kan då med fördel väljas 
bort, som i plan C.

Plan B som är den rekommenderade planen ligger emellertid 
mellan det auktoritära sättet och det ”curlande”. Plan B innebär 
att vuxna och barn samarbetar kring ett olöst problem. Plan B 
innehåller olika delmoment. 1) Utforska barnets syn på prob-
lemet. Ofta innehåller det delproblem och svårigheter som den 
vuxna inte har en aning om. Därefter 2) beskriva den vuxnas 
syn på problemet. Först när båda dessa bilder är framlagda och 
respekterade kan lösningar föreslås. Lösningarna skall sedan 
vara tillfredsställande för både barn och förälderns syn på prob-
lemet. Lösningsförslagen utvärderas och revideras sedan allt 
eftersom. 

Flera hinder diskuteras också. Vad gör man om barnet inte vill 
delta i problemlösningen? Om barnet är tyst? Eller rent av fien-
tlig? Ofta handlar det om en misstro – tror barnet att dess syn-
punkter inte kommer att respekteras finns det ingen anledning 
att börja prata. Föräldern behöver ibland initialt arbeta för att 
göra barnet till en aktiv part i plan B. 

Greene beskriver sedan hur dessa egenskaper – att kunna bal-
ansera sina behov med andra och att gemensamt lösa problem 
– stärker barnets självkänsla och faktiskt förbereder det för 
vuxenlivet. Viktiga vuxenegenskaper är att kunna lösa svåra 

problem utan att bråka om vem som har rätt, att visa empati 
med andras perspektiv och samtidigt kunna ta sina egna åsikter 
på allvar. I Plan A tränas framförallt lydnad och i plan C får 
alltid barnet som det vill. Detta skapar en sämre förberedelse 
för vuxenlivet. Det respektfulla band plan B skapar mellan 
förälder och barn ger goda förutsättningar för klara av kom-
mande problem, utmaningar och faser i barnets liv. 

Eftersläpande färdigheter och olösta problem behöver inte leda 
till konflikt, konstaterar Greene. 

Ross Greene lånar naturligtvis idéer från skilda håll. I sitt 
tack-kapitel sist i boken nämner han familje-systemteori och 
naturligtvis känns delar igen från kommunikationsteori.

I en tid av högt tempo och stark efterfrågan efter lösningar – 
”ska jag ta denna strid eller skall jag släppa kraven”? (välkänd 
föräldrafråga – dvs. ska jag använda plan A eller C) fungerar 
Greenes teori som ett hjälpsamt verktyg och som simplicity 
(Med Nora Batesons ord från kongressen). Simplicity innebär 
alltså en sammanfattning där det finns stor komplexitet bakom. 
För vissa kan idéerna tyckas missa viktiga teoridelar av sam-
spelsfaktorer som kommunikation, roller och budskap inom en 
familj. Teorin fungerar samtidigt som ett tydligt redskap eller 
diskussionsunderlag, för att hjälpa föräldrar och barn att börja 
samarbeta kring barnens problem. Kan det samarbetet ta form, 
då har man faktiskt kommit en bra bit på väg. 

Själv har jag tagit till mig tanken om den att hitta balans mellan 
föräldrars och barns behov som ett sympatiskt arbetsredskap 
när jag möter slutkörda föräldrar och temperamentsfulla barn.

av Nicolas Fälth
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Märkt av våld – om att ärva skam
”Jag minns att jag fick sitta i hennes knä en gång!”

Det jag blir berörd av i Alex berättelse är vaksamheten. Att jag 
också är beredd på det katastrofala felet, utskällningen och den 
väl marinerade känslan av att ha gjort fel och orsakat fel. Att 
inte våga lyssna på sitt inre av rädsla för vad som finns där och 
vad som händer om man ger ord till rädslan.

Vid 42 års ålder kan jag för första gången ta de skamliga orden 
i min mun, att jag växt upp med våld och kränkningar som jag 
inte förtjänat. En del som ärvts i flera generationer annat som 
uppstod i min ursprungsfamilj. En tid innan läste jag en uni-
versitetskurs för att få fler röster i mig, för att börja resan mot 
att bli fri detta klaustrofobiska fängelse av skam. När jag i mitt 
inre formulerar sorgen över att ha växt upp i en familj märkt av 
våld känns det bra och som en befrielse, men ögonblicket jag 

vänder mig till min fru och börjar formulera mig högt, sköljer 
skammen över mig. Den vill få mig att tystna och att inte avs-
löja. Med den värsta härskartekniken förnedra mig och måla ut 
mig som svag. Jag är väldigt glad över att jag kunnat formulera 
mig och påbörjat skilsmässan med skammen över att vara rädd 
och i behov av trygghet. En resa som jag nu vill använda till att 
prata om våld och förtryck på den plats där trygghet ska råda.

När du Alex skriver om hur ditt frimärkssamlande leder dig 
till att avslöja en hemlighet kommer din berättelse väldigt nära 
min. Hur barnets nyfikenhet kan sätta igång kraften som slår 
till, att ”detta pratar vi inte om!”. Hur du blir ensam med att 
försöka förstå, trots att ett barn inte har kunskap att förstå den-
na elakhet. Hur tystnaden blir ett fängelse och ett växthus för 
autoimmuna tankar och känslor, inre processer som angriper 
behovet att höra till och stänger av önskan om att få hjälp med 
det svåraste, eftersom den man söker hjälp av, själv sitter i sitt 
fängelse och också är marinerad av våldets effekter. 

I journalerna från min farmor beskrivs våldet hon utövade. Som 
barn minns jag det som ett hårt grepp om armen. Hon log alltid 
mot alla samtidigt som hon nöp till så att det blev ett blåmärke. 
Hade man tur fick man en Marianne-godis. Jag hade inget val 
att inte gå fram och krama om, det sa föräldrarna till mig. Och 
om jag inte gjorde det fick mina föräldrar veta om hur värdelösa 
de var på att uppfostra oss barn. Farmor höll sin omgivning i 
ett skräckvälde, inte olikt Sven Stolpes om än mindre publikt. 
Min pappa berättade om sin stora sorg i livet, att inte fått känna 
sin mammas trygghet. När jag läste grundläggande psykotera-
piutbildningen i familjeterapi, började jag ställa frågor till mina 
föräldrar. Den jag minns starkast var hur pappa märkt av sin 
mammas omsorg. Svaret sitter som en smärta i mitt bröst. ”Jag 
minns att jag fick sitta i hennes knä en gång!”
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De svåra brotten i relationer och det kyliga avståndstagandet 
av personer ger också en igenkänning. Som barn förstod jag 
inte varför, men har senare fått veta att farmor bröt kontakten 
med vår familj under en lång tid, därför att hon inte tyckte om 
sin svärdotter. Hon förbjöd våra kusiner att träffa oss och ingen 
av dom ringde i telefon. Jag förstod inte vad alla samtal som 
de vuxna hade skulle leda till, men jag fullkomligt älskade att 
farfar valde att spela sällskapspel med oss barn. Att han protest-
erade och därmed såg oss med tålamod och värme.

I likhet med Alex, som också föddes av två föräldrar som ville 
honom det bästa, men som inte alltid räckte till, har jag också 
fått arbeta med en ärvd erfarenhet av våld och förtryck, skam 
och tystnad. En stark önskan om att inte låta detta gå vidare i 
arv, men också väl medveten om att det ibland pyser över. Att 
göra det mot barnen, som man hatar att pappa gjorde mot mig. 
Det tar tid och krävs mycket mod. Modet som Alex visar upp i 
sin berättelse är stort och smittar mig.

Den berättelse jag läst är en annan än den som skrivits om i tid-
ningarna, där man i många fall fokuserat på kärleksrelationen. 
Jag läser om våldets normaliseringsprocess, om växlingarna 
mellan ömhet och kylan, mellan makt och martyrskap flyttar 
gränserna för vad som är ok. Jag läser om hur ouppklarade 
känslor och tankar förpestar flera generationer. Jag slås över 
behovet att prata med personer som söker min hjälp om våld 
och att inte glömma ha ett flergenerationsperspektiv på det. Att 
liksom du Alex fick hjälp av familjekartan du ritade, hjälpa an-
dra att se mönster och konflikter. Att kunna se sina föräldrar, 
som barn till våra mor- och farföräldrar. Att göra det möjligt 

att sortera i det som är arv från den släkt och sammanhanget vi 
kommer från, eller om det som jag kan och behöver ändra. Att 
gå emot skammen och våldets syften, att börja prata och koppla 
ihop sig med andra. Att få en förståelse för den djupa rädslan 
som blivit den ständiga medresenären, att den inte behövs läng-
re. Att våga lyssna på rädslan och våga vända sig till en nära 
och betydelsefull medmänniska. Att byta ut sin medresenär i 
livet till medmänniskor. 

Alex, något som varit till stor nytta för mig har även varit till 
nytta för dig. Att rita kartan över familjen, att se mönster, konf-
likter, värderingar, likheter och skillnader. Jag har också provat 
att göra detta i ett format där vi varit några som blev vittnen till 
min historia. Jag tror att familjerekonstruktion kan vara till stor 
hjälp för oss som bär våldet som arvegods, för att få vittnen 
på vår resa men också för att få syn på det fina, guldtråden 
som löper längs med trasorna i livets väv. I min familjerekon-
struktion reflekterade vi över vad som berörde oss i en annans 
berättelse, vad som liknade, både det som är fint och det som 
är mer smärtsamt. Det här blir mitt brev till dig. Vi välkom-
nades till världen av två föräldrar som älskade oss, men som 
var vingklippta och inte kunde ge oss det vi behövde, därför 
gillar jag väldigt mycket att du arbetar för att göra dig fri så att 
nästa generation kan leva sina egna liv, där de ärvda resurserna 
överväger begränsningarna.

Tack Alex!

av Marcus Westergren



International seminar  
”DIALOGUE AND LOVE KEEP PEOPLE AND THEIR RELATIONSHIPS ALIVE” 

6th to 8th of June 2019 in Aulanko, Finland in dialogue with 
 

Harlene Anderson, Pekka Holm, Justine van Lawick 
Peter Rober, Jaakko Seikkula and Jim Wilson 

 
First day the title is:   How dialogues and dialogism have affected my personal and professional life? 

Second and third days:   How can we help each other in dialogues? 
 

Seminar is for all professionals – and others interested - working in services of education, supervision, 
psychotherapy, social works, medicine, psychiatry, family guidance among others. 

 
For decades the teachers of this seminar have developed dialogical practices. In collaboration with them 

the aim is to increase our skills and interest on dialogical ways of working in challenging situations. 
 

Welcome to feel the unique atmosphere in Aulanko together with six experienced trainers! 
 

More information: www.dialogic.fi 
Registration:  katri-ina.euramaa@dialogic.fi or +358 400 697191 

  

 

 



svensk familjeterapi  42

Jag fick plötsligt, pga avbokningar, möjlighet att åka till vår systerförening i Danmark. Jag pack-

ade ner mitt dansk-svenska lexikon och tänkte att jag har ju faktiskt 3 p i danska så det ska väl gå. 

Dagarna skulle visa sig vara en stor utmaning och påminnelse om att danska språket är svårt och 

att danskarna inte förstår svenska.  Jag hankade mig fram med en slags nordiska och tänker att det 

är något fel på språkundervisningen i båda länderna.

Temat för träffen var ”Robusthedens årti og det ansvarlige individ. Det er ikke laengre samfundets 

skyld, det er min”

Första talare var Sören Hertz som föreläste utifrån sin nya bok” Barn och unga, psykiatri och sam-

hället under rubriken ” Vad är det för samhälle som tillåter att det är barnen som är problemet ? ” 

Sören menar att vi behöver se barn och ungas problem som inbjudningar till en önskan om förän-

dring Även i Danmark har antalet barn som får NPF diagnoser fördubblats de sista tio åren. Un-

gdomarna går sedan ut i livet med en syn på sig själva som psykiskt sjuka, handikappade och 

problembärare. Sören föreläser i Göteborg i april och fler får möjlighet att höra honom.

Dagen avslutades med en middag med mycket sång och lek i olika grupperingar. När blev dags 

att överlämna den sedvanliga presenten hade jag förberett ett tal på någon slags danska som jag 

ändå var rätt nöjd med. När jag väl stod där är det osäkert om någon förstod. Men alla var glada 

och vänliga ändå. 

 På lördagens workshop lyssnade jag till Signe Bergman Johansen som arbetar med att få unga 

pappor att ta aktiv del i sina små barn. I Norden har vi kommit långt när det gäller det normativa 

arbetet men ändå, år 2018, tillåter vi pappor att avboka eller inte delta av anledningar som vi skulle 

ifrågasätta om de kom från mammorna. Arbete, praktik, lång resväg, trötta mm. Genom vårt språk-

bruk och förhållningssätt gör vi mammorna till förstahandsföräldern och undrar sen varför pap-

porna inte kommer. Jag kände igen allt från våra diskussioner på den resursenhet där jag arbetar. 

Signes erfarenhet var att unga fäder dessutom befinner sig i en fas i livet där de håller på att hitta 
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en form för sitt vuxenliv och får inte hjälp och stöd att 

förstå sin egen betydelsefullhet som förälder.

När jag åter satt på tåget hem var det samtalen i pauser-

na som jag återkom till och de engagerade människor 

jag träffat. Vi diskuterade Metoo- rörelsens olika ef-

fekter i våra länder. I Danmark verkade den ha stannat 

i film och teaterbranschen för att sedan försvinna. Vi 

identifierade skillnader i lagstiftning och uppmärksam-

made hur våra länder framställdes i media. Vi jämförde 

hur samarbetet mellan det kommunala och det privata 

i socialt arbete skiljer sig åt. Vi säger att vi är så nära 

varandra men det finns stora skillnader och utbytet mel-

lan våra länder berikar. 

När jag satt där på tåget kände jag mig mentalt utmattad 

och glad åt att få åka hem, jag kände mig privilegierad 

över att ha fått vara med på mötet och kände mig som 

en del i ett större sammanhang.

av Helena Prane 

Familjeterapiföreningen Väst
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