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�Intensiv Familjeterapi� 
- en journalstudie 

 
Sammanfattning 

 
Familjeenheten i Falun bedriver en verksamhet med inriktning mot ett intensivt 
familjeterapeutiskt arbete med familjer som är i behov av stöd/hjälpinsatser. �Intensiv 
Familjeterapi� (IFT) utvecklades som behandlingsmodell under 1970- talet med syfte att 
hjälpa familjer. De teoretiska huvudinriktningar som �IFT� - modellen bygger på är: den 
strukturella, den strategiska och den systemiska riktningen. Syftet med denna studie var att 
undersöka om �IFT� modellens teoretiska utgångspunkter används i det praktiska arbetet med 
familjer, samt hur utfallet av behandlingen upplevs av inblandade aktörer. I studien har vi 
analyserat 14 stycken journaler från familjer som avslutat ett intensivt familjeterapeutiskt 
arbete. Utifrån familjeenhetens journaler, familjeterapeutens terapisammanfattning samt 
litteratur och vetenskapliga artiklar om familjeterapi skapades ett antal antaganden, som vi 
med hjälp av uppställd frågeställning valde att söka svar på. Resultatet har analyserats främst 
utifrån en kvalitativ, men även kvantitativ ansats då vi dels ville undersöka om akut- och 
familjeenheten använt �IFT�, men även undersöka om familjer anser sig fått hjälp och hur 
samstämmighet kring utfallet i så fall såg ut. Vi menar att den kvantitativa delen blev ett 
komplement till det kvalitativa resultatet. Vår bedömning utifrån studiens syfte är att 
familjeenheten arbetar utifrån �IFT� modellens intentioner. I journalerna synliggörs dels vissa 
kriterier som; problembeskrivning, hierarkisk organisation, praktiska arbetsverktyg och 
samtal, hur man arbetar utifrån �IFT� modellen och att det råder samstämmighet, mellan 
familjen och familjebehandlaren, kring ett positivt utfall. Kriteriet reflekterande processer 
återfanns inte i journalerna. Vår förhoppning är att studien kan komma att ligga som grund för 
fortsätta utvärderingar eller nya undersökningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: �Intensiv familjeterapi�, strukturellt perspektiv, strategiskt perspektiv, lösningsfokuserat 
perspektiv. 
Örebro Universitet 
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�Intensive family therapy� 
Journal study 

 
Abstract 

 
 
The Family board in Falun gives since a couple of years priority to intense familytheraphy 
work with families in need of help/support. Intensive family therapy (IFT) was developed 
during the 1970s with the purpose of helping families. The theoretical mainlines upon which 
the IFT � model is based is the, structural-, strategic- and systemic perspective. The purpose 
with this study is to examine if the IFT � models theoretical starting points are being used in 
the practical work with the families, in the chosen activity, and the result of the treatment. 14 
interactive journals from families, which have finished their treatment, were analysed in our 
study.  
From the journals of the family board, the summary made by the family therapist, literature, 
and scientific articles about family therapy we made a number of hypotheses, to which we 
with help from our line of questions elected the answers. 
We have analysed the results from mainly a qualitative approach, but we have also used a 
quantitative approach depending at the fact that we want to examine if the family board uses 
the IFT � model. How the families themselves consider how they have been helped and the 
unanimity considering the outcome of the results, was analysed out of this approach.  
In our point of view the quantitative part becomes a complement to the qualitative results. 
Our conclusions of the results compared to the purpose of the study reveals that the family 
board works according to some of the criterias of the �IFT� model, which is shown in the 
journals and clearly marked, and unanimity exists according to the view of a positive outcome 
between the families and the therapists.  
Finally we would like to request further research and investigation within this subject, and 
hope that this study has awakened some interest for the model.   
 
 
 
 
 

 
 
 

Keyword: intensive family therapy, structural perspective, strategic perspective and problem 
solving perspective 
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1. Inledning 
 
 
Enligt FN:s barnkonvention om barns rättigheter har barn rätt till ett väl fungerande 
familjeliv, de har rätt till trygghet och att slippa utsättas för kränkningar på olika sätt. 
Barnkonventionen handlar om barns rätt att ha och bevara goda relationer, framför allt goda 
familjerelationer. Enligt Havnesköld & Mothander (2002) behöver barn en känslomässigt 
närvarande förälder för att utvecklas positivt och kunna utveckla en egen identitet. Lundsbye 
et al. (2000) menar att problem i familjer ofta beror på konflikter som uppstår mellan 
individerna. Olika former av insatser för individer och dess familjer kan vara viktiga för att 
förhindra framtida sociala anpassningsproblem (a.a.). Hansson et al. (2004) beskriver att 
interventioner som maximera familjens egen kapacitet är det som visats sig hålla bäst över tid.  
 
 
1.1 Studiens disposition 
 
Inledningsvis presenteras studiens bakgrund och problemformulering, syftet med studien samt 
vår frågeställning. Kapitlet följs av en litteraturgenomgång där begreppet �IFT� presenteras 
och tydliggörs. Därefter följer en metodbeskrivning, studiens resultat och analys av 
detsamma. Uppsatsen avslutas med en diskussionsdel, där vi ger förslag på vidare forskning 
och formulerar nya frågor.  
 
 
1.2 Bakgrund och problemformulering 
 
Ofta finns en idealbild av hur en familj ska se ut, en mor, en far och barn sammanhållna i en 
speciell känslomässig intimitet (Bäck - Wiklund, 2003). Denna bild skapades i den borgerliga 
familjen i slutet av 1700-talet och har behållit sin ideologiska kraft långt in i det senmoderna 
samhället. Trots detta är det många föräldrar som utkämpar en svår kamp då ofta svåra 
konflikter präglar deras vardag, av olika anledningar. Familjen är dock av stor betydelse för 
barns psykologiska utveckling och välbefinnande (a.a.).  Andersson (2001) menar att många 
barn och ungdomar har problem med utagerande beteende idag, undersökningar visar att detta 
utgör en riskfaktor för utvecklandet av framtida problem som asocialitet, våldsamhet, 
kriminalitet och psykisk ohälsa. Studier visar även att det barn som debuterar tidigast är de 
som i framtiden löper störst risk att utveckla bestående asocialt beteende.  Forskningsresultat 
har visat att vissa faktorer hos barnet bedöms som viktigast att identifiera redan i ett tidigt 
skede, för att förhindra en negativ utveckling. I preventivt syfte poängteras strukturerade, 
manualbaserade och forskningsbaserade insatser över tid, samordnade insatser är också 
viktiga för att bryta ett normbrytande beteende (a.a.).   
 
Forskning (Andersson 2001) visar även att våld som problem ofta går att spåra till svårigheter 
i familjerelationerna. Experter i USA och Storbritannien har sedan tjugo år tillbaka utvecklat 
metoder där man hjälper föräldrar som har svårigheter i föräldrarollen, det är viktigt att 
identifiera barn som visar symptom av olika slag och ge hela familjen hjälp redan i ett tidigt 
skede, om man ska kunna förhindra en negativ utveckling. Lundsbye et al. (2002) beskriver 
att man inom familjeterapi ser relationerna till närstående viktiga personer som avgörande för 
hur livet kommer att gestalta sig och att familjen är den grupp som har störst betydelse för 
individens fortsatta utveckling. Lundsbye menar dock att föräldrar idag har blivit alltmer 
tveksamma inför sina egna insatser i barnens liv (a.a.). 
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Många barn lever sina liv omgivna av antydningar från föräldrarna d.v.s. otydlighet 
(Grandelius, 1999), detta skapar ett bristande stöd som starkt kommer att prägla barnets 
självkänsla och beteende i framtiden. Under 1970-talet fanns ett ökat behov av metoder som 
kunde hjälpa familjer med svår problematik (Hansson et. al, 2004). Dessa familjer ansågs 
svåra att hjälpa inom den öppna polikliniska vården. Problematiken hos dessa familjer var av 
psykologisk, social och ekonomisk karaktär och utagerandeproblematik var vanligt. Intensiv 
Familjeterapi (�IFT�) (Hansson, et al. 2004) är en familjeterapeutisk modell som utvecklades 
under 1970- talet i syfte att hjälpa familjer med ofta svår problematik. Med hjälp av intensiv 
familjeterapi antogs man kunna hjälpa familjer att tillägna sig bland annat mer 
utvecklingsfrämjande samspelsmönster i familjer. Samspelsmönster som kan stävja en negativ 
utveckling och istället skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling i familjen (a.a.).  
 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Dalarna är en sammanhållen länsorganisation, som 
består av fem öppenvårdsmottagningar och en i Falun länsgemensam akut- och familjeenhet. 
Familjeenheten i Falun är en verksamhet som bedriver ett intensivt familjeterapeutiskt arbete 
med familjer i behov av stöd/hjälp (Verksamhetsplan BUP Dalarna, 2005-2008). Hansson et 
al. (2004) beskriver �Intensiv Familjeterapi� (IFT) som en unik behandlingsinsats för familjer 
med en allvarlig problematik. Själva behandlingens målsättning är att mobilisera familjens 
egna resurser, med hjälp av en kort intensiv insats. Hansson påtalar att fördelen med �IFT� är 
att man kan inkorporera ett flertal olika behandlingsmodeller till en fungerande enhet. �IFT� 
som modell bygger främst på tre olika teoretiska huvudinriktningar så som: den strukturella 
riktningen, den strategiska riktningen och den systemiska riktningen (Sundelin, 1999).  
Det intensiva familjeterapeutiska arbetet upplevs oftast av de deltagande familjerna som en 
vändpunkt, en ny start. (a.a.)  
 
Familjeenheten i Falun är en dagbehandlingsenhet (verksamhetsplan BUP Dalarna). 
Verksamheten är en, som ovan beskrivits, familjeterapeutisk länsövergripande 
behandlingsenhet som bedriver ett intensivt familjeterapeutiskt arbete. Organisatoriskt är 
verksamheten knuten till Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Falu Lasarett. Det finns 
fem öppenvårdsmottagningar i Dalarna som remitterar familjer för behandling till 
familjeenheten i Falun. För att familjer skall få komma till familjeenheten för behandling 
krävs en remiss från barnpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i den kommun familjen 
tillhör.  
Under 2004 tog verksamheten emot 77 familjen från olika kommuner. 48% av ärendena 
kommer från Falu-Leksandområdet, 25% från Borlänge-Säter-Gagnefområdet. 63 av 77 
familjer avslutades under 2004. Familjeenheten har elva stycken personer anställda i sin 
verksamhet.  
Akut- och familjeenheten förfogar lokalmässigt över ett antal rum och kök som lämpar sig för 
praktiska familjeterapeutiska möten. Två, till tre familjer kan samtidigt vistas i dessa lokaler 
(a.a.).  
 
Familjeenhetens ambition är att lägga stor tyngd vid att parallellt med det samtalsterapeutiska 
arbetet arbeta intensivt med ett omhändertagande på olika nivåer. Terapeuternas ambitioner är 
även att träffa familjerna under en intensiv period, ex. sex timmar per dag under tre-fyra 
veckor, det terapeutiska arbetet innehåller då en kombination av samtal och praktiskt 
terapeutiskt arbete. Kontakten kan även vara mindre intensiv, intensiteten är beroende av det 
uppdrag familjen presenterat (Verksamhetsbeskrivning, Irma Nyberg- behandlingsansvarig, 
familjeenheten).  
Vidare lägger familjeenheten stor vikt vid familjernas egna önskemål om hur samarbetet ska 
se ut, det kan ske i familjernas hemmiljö, eller på �enheten� i intilliggande lokaler. På 
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familjeenheten utgår man ifrån att det är föräldrarna i familjen som är ansvariga för att 
kommunikationen mellan föräldrar och barn fungerar, d.v.s. att föräldrarna hierarkiskt 
behöver �stå över� barnen. Ambitionen är därför att arbeta med familjestrukturer och olika 
hierarkiska och relationella problem. Familjeenhetens policy är att det är viktigt att kunna 
lyfta fram det som är positivt och bra i familjen och framför allt stärka föräldrarna i deras 
självkänsla och ge dem en förhoppning om möjlig vidareutveckling som familj. Ambitionen 
är även att parallellt med den intensiva familjeterapeutiska behandlingskontakten även ha ett 
intensivt samarbete med skola, förskola, socialförvaltning, släkt etc. (a.a.). 
 
Enhetens lägger stor vikt vid att komplettera de familjeterapeutiska samtalen med praktiska 
familjeterapeutiska insatser, där får familjerna möjlighet att vistas i mer vardagliga situationer 
och omsätta samtalets verbala information till verkliga konkreta händelser. Irma Nyberg 
beskriver att familjer på så sätt får möjlighet att pröva nya alternativa sätt att handskas med 
sina problem, så att de så småningom kan integrera det som ett naturligt sätt att handskas med 
olika situationer som uppstår. Familjesamtalen och det praktiska arbetet sker parallellt och i 
samspel (a.a.).  
Påfallande lite forskning som berör �IFT� som modell har påträffats under förarbetet till vår 
studie, detta gäller såväl svensk som internationell forskning. Det är något som gör att vi får 
anse att kunskapen om denna modell är begränsad. Detta är något som gör att vi tycker att det 
är angeläget att undersöka betydelsen av den hjälp som familjer kan få, genom 
familjeenhetens intensiva familjeterapeutiska behandlingsarbete.   
 
 
1.3 Syftet med studien  
 
Syftet med denna studie är att undersöka om IFT � modellens  teoretiska utgångspunkter 
används i det praktiska arbetet med familjer, samt hur utfallet av behandlingen upplevs av 
inblandade aktörer. 
 
 
1.4 Frågeställning  

 
1) Vilka specifika �IFT� kriterier redovisas i journalerna (problembeskrivning, hierarkisk  

organisation, samtal, praktiska arbetsverktyg och reflekterande processer)?   
2) Hur upplever familjerna resp. familjeterapeut utfallet av behandlingen?  
3) Finns samstämmighet mellan familj och familjeterapeut gällande behandlingens utfall? 
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2. Tidigare forskning och teoretisk referensram  
 
 
I detta kapitel har vi valt att presentera vad tidigare forskning visar vad det gäller resultat av 
�IFT� som behandlingsmodell och de teoretiska huvudinriktningar som modellen bygger på, 
dessa är: de strukturella, de strategiska och den systemiska riktningen. Dessa tre 
huvudinriktningar kommer att belysas och senare användas i analysen av studiens empiri.  
 
2.1 Intensiv Familjeterapi 
 
Hårtveit & Jensen (2002) beskriver att det under 1960-talet gavs intresseväckande 
föreläsningar av terapeuter som besökte Sverige och att övergången från individbaserad 
behandling till familjebehandling påverkade Sverige starkt. Det dröjde dock fram till 1970- 
talet innan familjebehandling erkändes som behandlingsmetod (Hansson, et al. 2004). Enligt 
Vinnerljung, (2002) är Funktionell familjeterapi en utvärderad modell, där det finns 
utvärderade resultat av behandlingen, som visar på goda resultat. Inom funktionell 
familjeterapi beskrivs ofta barnet som identifierad patient i ett dysfunktionellt familjesystem. 
Barnets problembeteende, symptom, menar man är det enda sätt som familjen kan uttrycka 
interpersonella behov av närhet, avstånd stöd etc. på och få dem tillfredställda. I en 
Funktionell familjeterapigrupp hade 49 procent minskat sina symptompoäng under en 
observationsperiod, och i en jämförelsegrupp hade symptomen minskat med 20 procent 
(Hansson, et al. 2004). Hansson beskriver även att �IFT� i en prospektiv multicenterstudie 
visat att 100 svenska familjer som deltog visat på en klart förbättrad familjesituation. 
Familjerna kände efter en intensiv familjeterapeutisk behandling att de upplevde mindre 
distans, kaos och större närhet bland familjemedlemmarna (a.a.)  
 
Kjell Hansson och Johan Sundelin har båda varit medverkande i forskning (Hansson, et al. 
2004) på modellen �IFT�. Det finns ingen direkt föregångare till �IFT�, men modellen har 
flera intressanta inspirationskällor. De beskriver bland annat �Multiple impact psychotherapy 
with families� som den mest intressanta, vad det gäller intensiv påverkan och behandling. 
�Multiple impact psychotherapy with families� gick ut på att terapeuter planerade och 
genomförde behandling på familjer under några intensiva dagar. Det terapeutiska arbetet gick 
ut på att mobilisera familjens egna självläkande processer med hjälp av en intensiv terapeutisk 
insats. Man använde sig av en strukturerad plan, där incitamentet för behandling gick ut på att 
familjer som hade långt till kliniken kunde bli hjälpta genom en kort intensiv insats. En annan 
målsättning med �Multiple impact psychotherapy with families� i USA var att minska 
vårdköerna inom den slutna psykiatriska vården. I en utvärdering visade det sig att av 50 
stycken familjer som fått behandling, hade 43 stycken familjer visat positiva förändringar till 
det bättre. Modellen utvecklades senare och den �nya� modellen kallades för �Team family 
Methods�, i denna modell ingick hela familjens nätverk i behandlingen (MacGregor 1990, 
MacGregor et al. (1994, ref. i Hansson, et al. 2004). Även denna modell visade på positiva 
resultat. Hallström (Hallström, 1991, ref. i Hansson, et al. 2004) bedrev en annan studie, där 
ingick 13 familjer. Både efter två och nio år kunde man se att det fortfarande gick bra för de 
flesta av patienterna och deras familjer. Hallströms och MacGregors arbete betraktas som 
intressanta inspirationskällor till �Intensiv Familjeterapi� (a.a.). 
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2.2 Huvudriktningar inom familjeterapi 
 
Det finns enligt Schödt & Egeland (1994) tre stora huvudriktningar inom familjeterapi som är 
tongivande inom det familjeterapeutiska området, dessa är:  
• Den strukturella riktningen 
• Den strategiska riktningen 
• Den systemiska riktningen 
 
Sundelin (1999) beskriver att �IFT� - modellen har funnit inspiration från många olika 
teoretiska och metodologiska källor under 20 års tid.  Nedan görs en sammanfattning av olika 
inspirationskällor och de tre olika teoretiska huvudriktningarnas innehåll. Dessa har på olika 
sätt påverkat den arbetsmetodik som utarbetats på familjeenheten under åren (a.a.). Schödt & 
Egeland (1994) beskriver att dessa tre riktningar har en systemteoretisk utgångspunkt, d.v.s. 
de individuella symptomen bevaras av systemet samtidigt som de är systembevarande (Schödt 
& Egeland (1994:143).  
 
 
2.2.1 Den Strukturella riktningen 
 
Den strukturella metoden har med framgång använts i familjer med strukturella problem, där 
familjens upplevda problem beskrivs som kaotiska och dåligt sammanhållna (Schödt & 
Egeland, 1994).  Även Cederblad, (2001) beskriver �kaotiska familjer�, att dessa familjer ofta 
kännetecknas av avsaknad av struktur. Barn som växer upp under dessa förhållanden visar 
ofta svårigheter i att fungera i sociala sammanhang. För mycket struktur kan å andra sidan 
enligt Cederblad leda till att förmågan till anpassning vid förändring blockeras (a.a.). 
Begreppet funktion är centralt, enligt det strukturella sysättet, man ser familjen som ett system 
som ingår i flera övergripande system. Systemen (familjen) kan innehålla underordnade 
subsystem och individer som skiljs åt, eller enas genom olika roller och funktioner i 
familjesystemet (Lundsbye et al. 2000).  
 
Cederblad (2001) beskriver att det i en familj behöver finnas tydliga regler för hur 
familjemedlemmarna får bete sig, det krävs även tydlighet i rollerna, vilket innebär att bland 
annat barnen behöver veta vad som förväntas av dem. På detta sätt skapas mening och 
sammanhang, samtidigt som barnen blir �tryggade� i sin roll. Cederblad menar att en 
dysfunktionell familjestruktur inte förmår att utnyttja de resurser som finns och man ser ofta 
att symptom skapas hos någon eller några av familjemedlemmarna (a.a.). Den strukturella 
arbetsmodellen, som till viss del ligger som grund i �IFT� modellen, beskrivs utförligt i 
Families and Family Therapy (Minuchin, 1974).  
 
Externaliserade problem är vanliga i familjer med strukturella problem, och man menar att ett 
samarbete med andra hjälpinsatser i samhället är nödvändigt i det familjeterapeutiska arbetet 
om man ska nå ett positivt resultat (Minuchin, 1974). I familjer där kontroll är ett symptom 
hos någon familjemedlem beskriver Minuchin (1981) att terapeuten då förutsätter att det finns 
problem inom ett eller flera följande områden: familjens hierarkiska organisation, 
föräldrarnas som ett subsystem och/eller närheten mellan familjemedlemmarna, (a.a.). Även 
Cederblad (2001) beskriver att någon form av symptom ofta är ett tecken på att något inte står 
rätt till i familjen. Om en förändring skall vara möjlig krävs att hela familjen involveras. 
Cederblad (2001) 
beskriver även att rollerna i en funktionell familj behöver vara flexibla, om det krävs. Detta 
kännetecknar då en familj med stabilitet och förmåga till förändring.  
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Jorge Colapinto (1995, hänvisning i Sundelin, 1999) beskriver intressanta tankar kring 
familjearbeten med svaga, försummande föräldrar. Han menar att redan försummande 
föräldrar, i samspel med socialvårdande myndigheter, ofta hamnar i en ansvarsutspädande 
process där föräldrarna blir ännu svagare. Resultatet av detta blir en �underfungerande� 
familj, respektive �överfungerande� socialvård! För att undvika detta, eller bryta dessa 
mönster måste man enligt honom kompletter med ett aktivt terapeutiskt arbete där man stödjer 
familjen genom resursinventering och resursbyggande insatser i syfte att familjen skall kunna 
ta ett adekvat ansvar för sin egen och barnens framtid.  Minuchin (1976) poängterar vikten av 
ett starkt föräldraskap, att föräldrarna är de som styr familjen och hierarkiskt �står över� 
barnen i familjen, att det är detta som terapeuter behöver fokusera på i arbetet med familjer 
(Se även Schjödt & Egeland, 1999, Cederblad, 2001). Det strukturella synsättet har genom 
åren ökat intresset för hur olika system påverkar människor och relationsproblem (Vetere, 
2001). När den hierarkiska ordningen är uppochnedvänd får det vissa konsekvenser. 
Konsekvenserna kan vara av dels psykologisk, social men även av praktisk art. Då det gäller 
det psykologiska visar barnet sitt dåliga mående med hjälp av olika symtom i form av psykisk 
ohälsa (Andersson, 2001). Socialt kan man se att barnet får svårigheter i form av asocialitet, 
som dels ger barnet svårigheter i det sociala samspelet både inom och utom familjen, i skolan 
och i relation till andra kamrater (a.a.). Praktiskt visar det sig i form av att barnet tillsammans 
med föräldrarna ofta utkämpar en kamp, där konflikter präglar deras vardag i olika former och 
skapar svårigheter som berör olika plan i barnets liv ( Bäck-Wiklund, 2003).  
 
Med det strukturella synsättet strävar man i terapin efter att få till stånd en förändring av 
dysfunktionella familjestrukturer (Lundsbye et al. 2000). Terapeutens arbete består av att 
utmana, provocera och vägleda familjen i att hitta nya uttryckssätt och vägar. Detta sker 
genom att terapeuten medvetet skapar obalans i systemet, iakttar och intensifierar konflikter, 
synliggör skillnader likväl som familjens styrka och kompetens, tydliggör funktionella gränser 
och hierarkier, bearbetar koalitioner över generationsgränser och klargör känslor och behov. 
Detta i syfte att familjen så småningom skall finna nya och mer funktionella sätt att fungera 
på. Det terapeutiska arbetet är direkt, dynamiskt och intensivt och terapeuten arbetar i olika 
konstellationer, ibland med hela familjen, ibland enskilt med något subsystem. Målet är att 
med hjälp av omstrukturering lära ex. barnen att själva lösa sina konflikter och att ex. 
makarna ska klara att hålla barnen utanför det som gäller dem som vuxna (a.a.).  
Problem på olika nivåer förklaras med hjälp av det strukturella perspektivet, med att familjen 
inte klarar av att anpassa sig till nödvändiga förändringar i den livscykel som alla familjer 
ibland befinner sig i, (Lundsbye et al. 2000). Terapeutens roll som expert, med 
tolkningsföreträde och ett normativt förhållningssätt är tydligt, d.v.s. terapeuten är den som 
aktivt styr den terapeutiska processen (a.a.). Terapeuten fokuserar på familjens aktuella 
situation, här och nu, och inte på familjen förflutna (Lundbye, et al 2000). Nedan beskriva 
strukturbegrepp är grunden för den strukturella familjeterapin enligt Minuchin (1974, ref. i 
Schödt & Egeland, 1994):  
 

• En omformning av familjens struktur skapar möjlighet för familjen att förändras. 
• Genom att �gå samman� med familjen åstadkommer familjeterapeuten en förändring 

av familjestrukturen.  
• Familjesystemet har självbevarande egenskaper och kommer att bevara förändringen, 

en återgång till tidigare dysfunktionella familjestrukturer är omöjlig (a.a.).  
 
Minuchin (1974) beskriver även att i de familjer han mötte hade föräldraauktoriteten en låg 
profil, både inom och utom familjens gränser (a.a.). I en familj där barnet har en överstark 
bindning (Cederblad, 2001) till en av föräldrarna, och med det ett överdrivet starkt stöd och 
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där den andra föräldern är svag, kan resultatet bli att barnet behandlar andra barn och vuxna 
nedlåtande. Bristen på konsekvent gränssättning och en motstridig maktposition mellan barn 
och vuxna leder lätt till att barnet blir svår att leda både inom och utom hemmet (a.a.).  
 
 
 
2.2.2 Den Strategiska riktningen  
 
Enligt det strategiska synsättet (Haley, 1979) ser man familjeproblem, eller symptom hos en 
individ (oftast barnet i familjen) som ett resultat av inkongruens i den hierarkiska 
organisationen i familjen. Barnet står på sätt och vis hierarkiskt över sina föräldrar genom att 
med hjälp av olika symptom skydda föräldern/föräldrarna. Symptombeteendet ses som ett 
skydd mot någon sårbar del av familjesystemet. Metaforiskt skulle man kunna säga att barnet 
uttrycker förälderns svårigheter med hjälp av olika symptom (omedvetet).  Barn kan 
intrianguleras i olika konflikter för att stabilisera familjen, detta till priset av sin egen 
adekvata utveckling. På detta sätt behöver inte föräldern ta det ansvar som krävs för att göra 
något åt sina egna bekymmer och svårigheter, fokus ligger då istället på barnet och dennes 
beteende. När man arbetar strategiskt försöker man hjälpa barnet att behålla de vinster som 
barnet har med hjälp av sina symptom, men man vill få barnet att nå dessa vinster på ett annat 
mer utvecklingsfrämjande sätt än med hjälp av olika symptom (a.a.). Symptomet har dubbla 
funktioner, dels signalerar det att något inte står rätt till i familjen, men det fungerar även som 
en avledande manöver, det vill säga det leder uppmärksamheten bort från de sårbara 
samspelen i familjen (a.a.). Målet med det strategiska familjeterapeutiska arbetet är att 
återupprätta familjens naturliga hierarkier (Haely, 1979 se även Lundsbye et al. 2000). Detta 
då (Haely, 1979) olika familjesystem är i behov av en tydlig hierarki, med ett tydligt 
föräldraansvar.  
 
Schjödt & Egeland (1994) beskriver att det för en strategisk terapeut är viktigt att förändringar 
i familjen sker utifrån familjesystemets värderingar, och inte utifrån terapeutens. En strategisk 
terapeut är inte intresserad av att förändringar behöver vara av det normativa slaget d.v.s. 
terapeuten utgår ifrån familjens presenterade problem, även om familjens förståelse inte 
stämmer överens med terapeutens. Terapeuten tillskriver sig inte rollen som �expert� d.v.s. 
den som vet, utan i ett samarbete med familjen utgår man från familjens presenterade 
problemförståelse. Enligt en strategiskt orienterad terapeut är det problem som familjen 
presenterar den viktigaste utgångspunkten i arbetet med familjen, detta menar även Andersen 
(2003) vara en viktig utgångspunkt i arbetet med familjer. Inom den strategiska familjeterapin 
är alliansskapandet, eller �samgåendet� (Abrahamson & Berglund, 1997) en slags social 
etablering som det bör läggs stor tyngd vid i början av arbetet med familjer. Även om 
familjens förståelse inte stämmer överens med terapeutens förståelse av problemet, eller om 
den är knuten till en IP (identifierad patient) som ofta är barnet i familjen, så är det viktigt att 
man som terapeut accepterar den förståelse som familjen har och att man möter dem där de 
befinner sig och jobbar vidare utifrån familjens nuvarande förståelse. I strategisk terapi 
(Haley, 1979) är det huvudsakliga syftet att avlägsna det presenterade problemet. Som 
familjeterapeut presenterar man ingen ny förståelse, genom tolkningar eller insikter, detta 
skulle endast leda till motstånd till förändring (a.a.).  Den strategiska riktningen syftar till att 
förändra dysfunktionella beteende- och kommunikationsmönster i familjen (Schjödt & 
Egeland (1994:143) 
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2.2.3 Den Systemiska riktningen 
 
Individualterapi vara den mest framgångsrika behandlingen under 1900- talet (Lundsbye et al. 
2000), främst då det gällde människor med psykiska problem. Under 1950- talet förändrades 
dock synsättet och man började betrakta symptom utifrån mer cirkulära orsakssamband. 
Synsättet förändrades från att man betraktade problemen utifrån linjär kausalitet d.v.s. att 
problemen har en orsak, som ofta återfinns i det förflutna, till att olika symptom istället var 
komplexa och mångfacetterade.  Man började väga in individens totala social situationen i 
behandlingen (a.a.). Inom forskning (Hårtveit & Jensen, 2002) kom man fram till att 
systemteori var tillämpar inom många olika problemområden. Wallin (1995, ref. i Hansson et 
al. 2004) beskriver att familjebehandling har visat sig vara klart överlägsen individualterapi.  
 
Systemisk familjeterapi har också visat sig vara effektiv när det gäller problem som uppstår 
när en familj ändrar sammansättning eller övrig livsföring (Stratton, 2005). 
Ekonomiska analyser av systemisk familjeterapi (Stratton, 2005) har visat att denna terapi 
sällan eller aldrig är dyrare än andra alternativ, tvärtom så är den oftast billigare, utan att för 
den skull vara mindre effektiv. Stratton (2005) beskriver även att Multi-Dimensional Family 
Therapy har visat sig ge bättre resultat än många andra behandlingsmetoder, inklusive 
familjegrupps terapi, cognitive-behavioural therapy och �omfattande bostads behandling�. 
Multi-Dimensional Family Therapy (systemisk familjeterapi) har visat bättre resultat än alla 
andra sorters terapier (a.a.).  
Inom den systemiskt inriktade familjeterapin (Lundsbye et al. 2000) är det hierarkiska inslaget 
mindre betonat. Terapeuterna arbetar med hypoteser och ser till de cirkulära sambanden och 
förhåller sig neutral i intervjusammanhang. Användandet av cirkulära frågor har som syfte att 
finna och utforska skillnader, det innebär att man betraktar en händelse i relation till andra 
händelser, som en �cirkel� eller samspel utan början och slut. En persons handlingar påverkas 
av omgivningen, samtidigt som handlingarna påverkar omgivningen. Alla uttalanden är lika 
sanna och ett viktigt begrepp är neutralitet i betydelsen av bland annat valet av förändring. 
Jörgensen & Schreiner (1985, ref. i  Sundelin, 1999) är två danska psykologer som utarbetat 
en modell för utagerandeproblematik. Enligt dem behöver man se barnets agerande utifrån det 
sammanhang som barnet befinner sig i och utifrån det ställa upp hypoteser kring hur man kan 
förstå barnets beteende utifrån dels barnets perspektiv, men även utifrån den vuxnes 
perspektiv.   Genom samtal med den vuxne försöker man tillsammans förstå barnets 
reaktioner och hur beteendet kan vara kopplat till omgivningen, den miljö barnet befinner sig 
i. Man försöker förstå vad barnet vill säga med sitt agerande. Med hjälp av ett destruktivt 
beteende menar de danska psykologerna Jörgensen & Schreiner att barnet får vissa behov 
tillfredsställda, och om föräldrarna får hjälp med att tillfredsställa och möta barnet på ett annat 
och mer utvecklingsfrämjande sätt, skulle dessa destruktiva mönster kunna brytas och barn 
skulle kunna utvecklas i mer positiv riktning (Jörgensen & Schreiner, 1985, ref. i Sundelin, 
1999). I arbetet hjälper terapeuten föräldrarna med ett meningssammanhang, där vissa frågor 
blir centrala. Frågor som: Varför är barnet som det är, och gör som det gör? Vad utrycker 
det? Hur provocerar det mig? Vilken handling är den rätta? Hur tolkar jag barnet? Vilken 
handling blir den automatiska från mig? etc. (Lundsbye et al. 2000). Terapeuten arbetar med 
att stärka föräldraförmågan och självförtroendet hos föräldrarna, vilket resulterar i att 
föräldrarna får tillgång till ett reflekterande som gör det möjligt för dem att se situationen 
utifrån ett klarare perspektiv. Resultatet av detta blir även att föräldrarna kan se sina egna och 
barnets handlingar på ett annat sätt, utifrån ett annat perspektiv. Föräldrarna får även kontakt 
med sin egen sårbarhet, genom ett reflekterande, som barnet tidigare med lätthet �triggat� 
igång och dragit nytta av. Föräldern behöver få hjälp med att lägga svårigheterna där de hör 
hemma, och inte oreflekterat lägga ansvaret och skulden på barnet i familjen (Lundsbye et al. 
2000).  
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Inom det systemiska perspektivet poängteras vikten av att ställa frågor till sig själv som 
terapeut, att ta ställning inför ett terapeutiskt arbete (Derrida, 1981, ref. i Lundsbye et al. 
2000). Exempel på sådana frågor kan vara: Vad är mitt jobb? Hur ska det utföras? Vad är 
mitt kompetensområde? Hur vet jag att jag är på rätt kurs? Och, vem går jag till när jag 
tvivlar? Man behöver fråga sig; vilken är min uppgift, utifrån den profession jag tillhör? och 
göra frågor tydliga för sig, ex: vem är jag? Vilka är ni? Vad ska vi göra tillsammans? Vad 
betyder det för oss? Är vi fria att reflektera, eller finns det förhållanden vi måste ta hänsyn 
till? Hur ser omständigheterna ut kring det samtal vi just ska starta? På detta sätt kan 
terapeuterna arbeta systemiskt - reflekterande, utifrån ett systemiskt perspektiv, enligt Derrida 
(1981, ref. i Lundsbye et al. 2000). �Den systemiska � syftar till att möjliggöra förändringar i 
familjemedlemmars kognitioner eller tankar om problemen� (Schjödt & Egeland, 1994:144).  
 
Den strukturella och den strategiska familjeterapin var de största inspirationskällorna till 
�IFT� � modellen från början, samt den miljöterapeutiska rörelsen under -70 talet (Hansson 
et. al, 2004). Det strukturella synsättet ansågs från början effektivt då det var 
handlingsorienterat, och inte enbart bestod av samtal.  Inom den strategiska familjeterapin 
arbetade man med hierarkier och maktförhållanden och inom �IFT� tog man till sig detta 
synsätt i arbetet med familjerna. Under senare delen av 1980-talet och början av 1990-talet 
utvecklades �IFT� modellen genom att mer och mer ta till sig olika metoder från den 
systemiska skolan, med reflekterande processer. Det lösningsfokuserade synsättet 
integrerades även i modellen under den här tiden och ses som ett komplement i den 
strategiska riktningen. En av fördelarna med intensiv familjeterapi var att man kunde 
inkorporera flera olika behandlingsmodeller till en fungerande enhet. Tidigt förstod man även 
att nätverksarbeten hade stor betydelse, inom �IFT� arbetar man därför mycket med in 
remitterande organ, som socialvården eller barnpsykiatrins öppenvård, men även med skola, 
dagis och lekis. En annan inspirationskälla var de s.k. flygande teamen i Norge (Haugsgjerd 
1973, ref. i Hansson et al. 2004). Då många familjer hade långa avstånd mellan sig och hade 
lång väg till de städer som kunde erbjuda behandling, åkte teamen istället ut till olika små 
städer och arbetade där under några korta intensiva dagar (a.a.). De teoretiska utgångspunkter 
som är speciella för �IFT� har under �IFT�: s tid utvecklats och har gått från att ha varit klart 
strukturella och strategiska till att bli mer multisystemiska (Hansson et. al, 2004).  
 
2.3 Kriterier som tillämpas i �IFT� - modellen 
 
I den presenterade forskningen synliggörs ett antal kriterier som direkt går att koppla till den 
teoretiska referensram som behandlingsmodellen �IFT� bygger på. Nedan redovisas ett urval 
av dessa kriterier i syfte att, för läsaren, förenkla teorierna bakom studiens analys och 
diskussion. 
 

• Problembeskrivning (familjens upplevda presenterade problem) är det som Schjödt & 
Egeland (1999) beskriver som det viktigaste för en strategiskt orienterad terapeut. 
Problembeskrivning är att sätta fokus på det problem familjen själv presenterar. Det är 
problembeskrivningen som bör var utgångspunkten för terapeuten i arbete med familjen.  

 

• Den Hierarkiska organisationen (familjens struktur, gränssättning.) representerar en 
strategisk riktning. Haely (1997, se även Lundsbye et al. 2000) menar att målet med ett 
strategiskt familjeterapeutiskt arbete är att återupprätta familjens naturliga hierarkier. 
Enligt det strategiska synsättet uppfattas familjeproblem, eller symptom hos någon (då 
företrädesvis barnet) som resultat av inkongruens i den hierarkiska familje organisationen. 
Olika typer av familjer har ett behov av en tydlig hierarki, med ett tydligt föräldraansvar 
(Haley, 1997).  
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• Samtal (familje- respektive enskilda samtal) används som kriterie då det är en viktig 
ingrediens i det terapeutiska arbetet oberoende av vilken riktning man som terapeut 
representerar. Genom samtal med någon vuxen menar exempelvis Jörgensen & Schreiner 
(1985, ref. i Sundelin 1999) att man tillsammans försöker att förstå barnets reaktioner. 
Samtidigt försöker man även koppla beteendet till den miljö och omgivning som barnet 
befinner sig i. Genom att läsa av och tolka barnets agerande, försöker man hitta sätt att 
hjälpa föräldrarna att finna mer utvecklingsfrämjande sätt att tillfredsställa sina barns 
behov på. (a.a.) Samtal sker i kombination med att försöka se barnet i den miljö barnet 
befinner sig.  

 
• Praktiska arbetsverktyg (uppgifter, från terapeut till familj att träna på) 

Lundsbye et al. (2000) menar att en strukturellt inriktad terapeut eftersträvar förändringar i 
familjestrukturen. Med det strukturella synsättet strävar man efter att få till stånd en 
förändring av dysfunktionella familjestrukturer (Lundsbye et al. 2000). Terapeutens arbete 
består av att utmana, provocera och vägleda familjen i att hitta nya uttryckssätt och vägar.  

 
• Reflekterande team/processer (terapeuter reflekterar över behandlingsprocessen) är en 

viktig ingrediens inom det systemiska riktningen. Derrida (1981 ref. i Lundsbye et al. 
2000) beskriver att man inom det systemiska perspektivet dels behöver värdesätta 
möjligheterna att ställa sig själv frågor som terapeut, vad man inför ett terapeutiskt arbete 
behöver ta ställning till. Genom att fråga sig själv, till exempel: vad är mitt jobb? Så kan 
terapeuten arbeta systemiskt � reflekterande. Ur ett systemiskt perspektiv ser man även 
familjen som ett system. Terapeuten arbetar med att stärka föräldraförmågan och 
självförtroendet hos föräldrarna, vilket resulterar i att föräldrarna får tillgång till ett 
reflekterande som gör det möjligt för dem att se situationen utifrån ett klarare perspektiv.  
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3. Metod  
 
 
I följande kapitel presenteras val av forskningsansats och en redovisning av studiens 
genomförande; hur förberedelserna för datainsamlingen gått till, hur teori och tidigare 
forskning inhämtats och hur litteraturstudier av dessa bedrivits, hur analyser av 
journalanteckningar genomförts och hur resultatet sedan analyserats. Urval och bortfall, 
studiens avgränsning, validitet/reliabilitet, etiska aspekter och källkritik redovisas.  
 
 
3.1 Forskningsansats  
 
Kvalitativa studier syftar enligt Kvale (1997) till att beskriva arten av något, medan 
kvantitativa metoder söker svar på frågor om hur mycket och i vilken utsträckning.  
Vi vill med vår studie söka svar på våra frågeställningar, som är av kvalitativ men även 
kvantitativ art.  
 
Kvalitativa metoder (Holme & Solvang, 1997) är alla de analysmetoder som består av text 
och som leder till ett resultat av text av något slag, vilket är vår ambition med valda 
kvalitativa frågeställningar. Det kvalitativa perspektivet kännetecknas av att man inte vet 
vilket resultat som är tänkbart, det handlar enligt Silverman, (2002) om subjektiva upplevelser 
från undersökningspersoner och syftar till att förstå meningen med ett fenomen. Vår studie 
syftar till att undersöka om IFT � modellens teoretiska utgångspunkter används i det praktiska 
arbetet med familjer.  
 
Genom vår journalstudie hoppas vi även få en uppfattning om hur familjerna och 
familjeterapeuterna, utifrån vad som är beskrivet i journalerna, upplever utfallet av �IFT� � 
behandlingen. Den kvantitativa delen ska ses som det Backman (1998) beskriver som ett 
komplement till det kvalitativa resultatet. Delen ska på ett överskådligt sätt presentera hur 
många av de valda familjerna, vars journaler vi studerat, som anser sig fått hjälp samt hur 
samstämmigheten kring utfallet ser ut. 
 
 
 
3.2 Genomförande 
 
 
3.2.1 Insamling av empiri 
 
Den informationen vi valde att använda oss av var interaktiva journalanteckningar (d.v.s. 
journaler som beskriver arbetet med familjerna och där man på så sätt kan följa terapeuternas 
arbete och familjernas processer) från familjer som avslutat ett intensivt familjeterapeutiskt 
arbete på familjeenheten i Falun, vars specialistkompetens är �intensiv familjeterapi�. Detta 
då undersökningen kräver journalanteckningar som berör det fenomenet vi vill undersöka. 
Vidare har vi använt oss av de utvärderingar som görs i samband med avslutad 
familjebehandling. Efter avslutad behandling fyller alla familjer och familjeterapeuter i ett 
formulär, med givna svarsalternativ, där de får svara på hur de upplever resultatet av 
behandlingen.  
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3.2.2 teori och tidigare forskning  
 
Holme & Solvang (1997) poängterar vikten av att kunna analysera det empiriska materialet 
och dra slutsatser utifrån den valda teorin så att slutsatserna blir tillförlitliga. För att kunna 
formulera en forskningsbar frågeställning behöver man därför även teorianknyta problemet 
(a.a.). I studien valde vi att använda oss av: strukturella, strategiska, systemiska teorier, men 
även anknytningsteorier för att kunna analysera det empiriska materialet.  
 
Insamling av litteratur och artiklar införskaffades via Artikelsök, Google och LIBRIS. Vi 
prövade olika sökord och kombinerade dessa på olika sätt för att nå bästa resultat, d.v.s. för att 
nå relevant litteratur och studier i det valda ämnet. Sökord som användes var; 
föräldrautbildningsprogram, familj, barn, behandling, familjebehandling, intensiv 
familjeterapi, psykologi, forskning, systemisk terapi, strategisk terapi, strukturell terapi.  
 
För att nå internationellt material på området intensiv familjeterapi sökte vi via MSN. Där 
hittades �familjeterapeutiska www-länkar�. (http://www.gsi.se/GSI5.html) Sökord var: LIHF, 
family, theraphy, structural, systemic, strategic, familytreatment, treatment. Multi Treatment.  
 
3.2.3 analyser av journalanteckningar  
  
Journalernas texter har granskats utifrån våra frågeställningar samt utifrån det som enligt 
Svensson & Starrin (1996) beskrivs som en företeelse-, egenskaps- och innebördssökande 
analys. Målet med analysen är att identifiera variationen, strukturen och processen i den 
identifierade företeelse vi valt att studera (a.a.). D.v.s. med journalstudierna vill vi undersöka 
om �IFT� � modellens teoretiska utgångspunkter används i det praktiska arbetet med familjer, 
samt hur utfallet av behandlingen upplevs av inblandade aktörer. Ur journalerna har �citat� 
hämtats för att öka förståelsen och belysa det vi analyserar. 
 
3.2.4 resultat analys  
 
Resultatet kommer att analyseras främst utifrån en kvalitativ, men även kvantitativ ansats då 
vi har för avsikt att undersöka om �IFT� � modellens teoretiska utgångspunkter används i det 
praktiska arbetet med familjer. Genom granskning av journalernas texter tydliggörs de 
kriterier som är specifika för �IFT�. Om familjernas upplevelser överensstämmer med 
terapeuternas upplevelser av behandlingens utfall. Vald metod behöver anpassas till de 
speciella förutsättningar som krävs (Holme & Solvang, 1997) för att en analys av resultaten 
ska vara möjlig. Vi har som ovan nämnts inte renodlat valt en metod och bortsett från en 
annan, utan med hjälp av en kombination av kvalitativ respektive kvantitativ metod vill vi 
uppnå bästa möjliga resultat i studien. Då kvalitativ forskning utgörs av ett helhetsperspektiv, 
kommer det insamlade materialet, resultatet av journalstudierna att dels kvantifieras 
(systematiseras) och utgöra en grund för den kvalitativa analysen, men det kvalitativa 
resultatet kommer även att analyseras och presenteras i sammanfattad form utifrån de 
kvalitativa frågeställningar vi ställt upp.  
Det primära syftet med studiens målsättning är inte att resultatet skall vara generaliserbart. 
Vår förhoppning är istället att studien kan komma att ligga som grund för fortsatta 
utvärderingar eller nya undersökningar.  
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3.3 Urval och bortfall 
 
I en kvalitativ undersökning bör urvalet av undersökningspersoner ske medvetet, detta då 
undersökningen kräver deltagare med stor kännedom om fenomenet som skall undersökas 
(Holme & Solvang, 1997). Med anledning av detta valde vi att undersöka journaler som 
uppfyller ovanstående, d.v.s. journaler som innehåller information från personer med god 
kännedom om fenomenet vi valt att undersöka.  
 
Vi valde strategiskt ut ett antal journaler där familjerna var från olika kommuner, totalt 14 
stycken journaler. Familjerna, vars journaler vi undersökte och som valdes ut, hade avslutat 
sin intensiva familjeterapeutiska behandling under hösten 2004 och var uppdelade i en pärm 
efter vilken kommun de tillhörde. Ett antal av de senast avslutade journalerna från varje 
kommun valdes ut. Totalt fanns det 63 avlutade familjer under 2004. Med hänsyn till studiens 
syfte och omfattning, samt den tidsram som fanns ansågs 14 stycken journaler som 
tillräckligt.  
 
I en undersökning behöver man sträva efter att bortfallet blir så litet som möjligt. Detta 
uppnås bland annat genom att urvalet inte är för stort (Holme & Solvang, 1997). Urvalets 
storlek har dock betydelse, ett allt för litet urval ger ett mindre pålitligt resultat och i ett större 
urval är risken för bortfall större (a.a.). I denna studie finns inget bortfall, alla 14 familjer som 
tillfrågades tackade ja till att deras journaler fick användas i studien. Materialet bedöms som 
tillräckligt stort för att studiens syfte skall kunna uppfyllas.  
 
 
3.4 Avgränsning 
 
I denna studie har familjefunktionen, utfallet efter avslutad behandling inte jämförts med 
andra undersökningsgrupper. För att kunna anpassa behandlingen till barnets 
utvecklingsmässiga stadium krävs att personalen har goda utvecklingspsykologiska 
kunskaper. Utvecklingspsykologiska teorier kommer dock inte att presenteras närmare i denna 
studie. För att få variation i studien kunde vi ha valt familjer med olika �slags problem�; olika 
familjekonstellationer, familjer med olika etnisk tillhörighet etc.  Vi har dock valt att inte 
studera variationer i denna studie.  
 

 
3.5 Validitet och reliabilitet  
 
För att vi skulle nå största möjliga validitet i undersökningen bygger studien på dels ett väl 
genomtänkt syfte och även genomtänkta frågeställningar. Detta då det man undersöker skall 
kunna härledas direkt till syfte och uppställda frågeställningar. Det vill säga, validitet innebär 
att man undersöker det man ska undersöka.  Reliabilitet berör hur olika mätningar genomförts 
(Holme & Solvang, 1997), om informationen man samlat in har låg reliabilitet kan inte 
frågeställningarna belysas och man kan inte pröva de påståenden som ryms inom 
frågeställningarna. Man prövar oftast pålitligheten genom att göra jämförelser mellan 
oberoende undersökningar av samma företeelse (a.a.). I denna studie har familjefunktionen 
och utfallet efter avslutad behandling inte jämförts med andra undersökningsgrupper. Med 
anledning av detta skulle man kunna säga att studiens reliabilitet är låg, men för att 
undersökningen ändock skall hålla en hög reliabilitet (Holme & Solvang, 1997) har vi varit 
noggranna och uppmärksamma under hela forskningsprocessen och följt vår handledares 
instruktioner och rekommendationer i de olika faserna i undersökningen.  Detta för att vi skall 
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nå en så hög reliabilitet som möjligt (a.a.). För att nå detta mål presenterar vi noggrant den 
väg vi valt i undersökningen och senare det resultat vi nått i studien (Silverman, 2002). Vi 
strävade efter neutralitet i så stor utsträckning som möjligt, det var dock svårt att uppnå då en 
av studiens författare själv arbetar på familjeenheten i Falun och utifrån den erfarenheten 
finns en för- förståelse om den företeelse som skall undersökas.  
Denna undersökning kan komma att ligga som grund för framtida jämförelser av samma 
företeelse, detta skulle då innebära att eventuell nästkommande studie har högre reliabilitet.   
 
 
3.6 Etiska aspekter  
 
Det finns tre viktiga etiska principer som bör ingå i en forskningsrapport (Kvale, 1997): 
Informerat samtycke � intervjupersonerna (i vårt arbete personerna i journalerna) informeras 
om syftet med själva undersökningen och varför just den aktuella personen tillfrågats. 
Upplysning om att deltagande i själva undersökningen är frivilligt måste också lämnas. 
Konfidentialitet � vilket innebär att resultatet ifrån undersökningen inte avslöjar identiteten på 
deltagarna. Konsekvenser � innebär att deltagarna upplyses om vad lämnade uppgifter skall 
användas till (i vårt fall en C-uppsats).  Holme & Solvang (1997) frågar sig om vi någonsin 
kan tillgodose de krav och hänsyn som ställs på oss som forskar inom samhällsvetenskapen. 
De menar att svaret nog blir nej, men det gäller att ständigt hålla debatten levande inom både 
forskning och utbildning. Var och en måste inse att man påtar sig ett ansvar för de människor 
som involveras i den samhällsvetenskapliga undersökning som man företar sig. Vi måste 
därför lägga upp vår undersökning/forskning på ett sådant sätt, att vi i möjligaste mån 
undviker att det uppstår situationer som påverkar informanterna på ett ofördelaktigt vis. (a.a.) 
Ser man den sociala verkligheten i dagens ljus, så är det viktig att inte dölja de partstaganden 
som man gör. Det gäller helt enkelt att reflektera över vår egen relation till de olika parterna i 
den undersökning/forskning som vi företar oss. Själva grundprincipen handlar om att vi inte 
ska ljuga (Eliasson, 1995). Terapeuter som inte haft familjerna i behandling, kontaktade 
familjerna och frågade om de ville delta i en studie vars syfte var att undersöka utfallet av 
avslutad behandling. Man skulle kunna tänka sig att det finns ett beroende förhållande här, 
även om terapeuter som inte haft familjerna i behandling kontaktade familjerna så finns en 
risk att familjerna inte vågade tacka nej av rädsla för att i framtiden behöva hjälp igen och inte 
våga �stöta� sig med �enheten�. Detta kan ha bidragit till ett samtycke från familjerna att delta 
i studien.  
Familjerna som kontaktades informerades om syftet med undersökningen och att 
avidentifiering och anonymitet mellan familjerna skulle ske. Vilken kommun som de 
deltagande familjerna tillhör kommer inte att redovisas med hänsyn till konfidentialitetskravet 
(Silverman, 2002). På grund av sekretess så har endast en av författarna tagit del av 
originaljournalerna, avidentifierat dessa och sedan delgivit den andra författaren delar av 
texten och gemensamt har dessa sedan analyserats.  
 
 
3.7 Källkritik  
 
Man behöver förhålla sig kritisk till olika forskningsresultat, detta då det inte är alldeles 
självklart att det som fungerar i Sverige även fungerar i andra länder (Sundell & Forster, 
2005). Vissa av denna studies forskningsresultat kommer från USA och då USA är ett starkt 
individualiserat samhälle, där man har ett skyddsnät som endast är till för de fattigaste 
människorna behöver man värdera detta mot att det i Sverige finns ett generellt 
välfärdssystem, som gäller alla! Man bör även ha med sig att program som visat sig fungera 
under kontrollerad former, där forskaren bevakar att allt �går rätt till�, finns det ändock ingen 
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garanti för att programmet går att implementera utan att de som konstruerat programmet 
medverkar. Detta anses som ett problem bland annat inom alla studier av skolbaserade 
preventionsprogram, då dessa baseras på demonstrationsprogram (a.a.).  
 
 
3.8 Metodkritik 
 
En kontrainduktiv hypotes kan ibland (Edvardsson, 2003) vara befogad i 
forskningssammanhang. Även Payne (2002) beskriver att det kan vara fruktbart att ställa olika 
begrepp (framföra allt teoretiska) mot sin motsats, detta då olikheter hjälper oss att kritiskt 
granska vad vi håller på med. Det är viktigt att reflektera kring detta, då det i allt 
professionellt arbete krävs en professionell bedömning av vilket perspektiv man bör välja 
utifrån det problem man ställs inför.  Vi valde dock istället att med hjälp av en kvalitativ 
ansats och utifrån uppställda antaganden (Edvardsson, 2003) granska journaltexter ytterligare 
en gång och söka svar på våra frågeställningar.  
 
Man behöver även ta med i beräkningen, och ställa sig kritisk mot författarnas valda ansats i 
relation till olika studiers syfte och frågeställningar. Vi kan ha övertolkat våra resultat, på 
grund av den för - förståelse som en av oss äger. Man skulle även kunna anta att andra 
faktorer än själva metoden har gett effekt i behandlingen, ex icke specifika faktorer som ex. 
själva mötet mellan klient och terapeut, att klinten känt sig sedd och bekräftad som individ. Vi 
använde oss en journalstudie, men studien skulle kunna ha kompletterats med intervjuer 
och/eller observationer för att nå ett mer rättvist resultat. Icke specifika metoder skulle på så 
sätt ha kunnat undersökas, om dessa haft betydelse i utfallet av behandlingen.   
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4. Resultat 
 
Studiens resultat presenteras utifrån en kvantitativ samt kvalitativ ansats. Den kvantitativa 
ansatsen ämnar ge en överskådlig bild av studiens resultat, presentationen innehåller tabeller 
som ska ses som det Backman, (1998) beskriver, som ett komplement till det kvalitativa 
resultatet. I tabellerna synliggörs antal, d.v.s. hur många av de kriterier som återfanns i varje 
journal, utifrån studiens frågeställningar.  
 
 
4.1 Kvantitativt resultat  
 
Resultatet presenteras här utifrån en kvantitativ ansats då vi, genom tabeller, ämnar ge en 
överskådlig bild av studiens resultat. I tabellerna redovisar vi det antal, d.v.s. hur många svar 
vi hittat i de fjorton journalerna vi valt att granska, utifrån vår frågeställning.  
 
Tabell 1.  Redogör för antal redovisade svar utifrån de kriterier som främst kännetecknar 

�IFT� som behandlingsmodell.  
 
Tabell 2.  Synliggör familjens och familjeterapeutens upplevelse av behandlingens utfall. 
 
Tabell 3.  Visar vilken samstämmigheten, vad gäller behandlingens utfall, som finns 

mellan familj och familjeterapeut. 
 
 
Kriterier som kännetecknar �IFT� som behandlingsmodell.  
 
 
Tabell 1.  Redovisade svar utifrån de kriterier som främst kännetecknar �IFT�.  
 
 

Redovisade antal svar, som kännetecknar �IFT� 
 

Antal 
 

Redovisade kriterier 

 14 
14 
14 
14 
0 
 

Problembeskrivning (familjens upplevda, presenterade problem) 
Hierarkis organisation (familjens struktur, gränssättning och samspelsmönster) 
Samtal (familje- respektive enskilda samtal) 
Praktiska arbetsverktyg (uppgifter, från terapeut till familj, att träna på) 
Reflekterande team (terapeuten reflekterar över valda metoder) 
 

 
Tabellen synliggör att ordet reflekterande team/processer ej återfinns i journalerna.  
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Behandlingens utfall  
 
I journalerna kan vi tydligt utläsa utfallet av behandlingen utifrån den terapisammanfattning 
som finns i varje familjs journal. Terapisammanfattningen återfinns i senare delen av 
journalen, �avslutningen� innehåller även ett moment där familjen får fylla i ett 
utvärderingsformulär. I utvärderingen finns fyra formulerade svarsalternativ; 
• Problem försvunnit 
• Positiv förändring till det bättre 
• Problemen minskat 
• Problem kvarstår/oförändrade  
• Problem förvärrade 
 
Tabell 2. Familjens respektive familjeterapeutens upplevelse av behandlingens utfall 
 
Antal svar 
från familjen 
 

Antal svar från 
Familjeterapeut 
 

Påstående vad det gäller behandlingens utfall. 

3 
2 
7 
2 
0 

3 
2 
8 
1 
0 

Problem försvunnit 
Positiv förändring till det bättre 
Problemen minskat 
Problem kvarstår/oförändrade 
Problem förvärrade 
 

 
Tabellen synliggör det positiva utfall som avslutad behandling givit. Utifrån utvärderingarna 
kan vi se att två familjer upplever en positiv förändring till det bättre efter avslutad 
behandling, sju familjer upplever att problemen minskat, tre familjer upplever att problem 
försvunnit och två familjer beskriver att problemen kvarstår/är oförändrade. Ingen av 
familjerna tycker att problemen förvärrats. Diskrepansen mellan �Problem försvunnit, Positiv 
förändring till det bättre och Problemen minskat� är enligt oss en subjektiv tolkning, men 
samtliga markerar dock ett positivt resultat. 
 
 
Samstämmighet mellan familj och familjeterapeut  
 
Tabell 3. Samstämmigheten, vad gäller behandlingens utfall, mellan familj och               
              terapeut. 
 
Antal utsagor 
 

Påstående vad det gäller behandlingens utfall. 

13  
  1 

Samstämmighet mellan terapeut och familj. 
Olika åsikter. 
 

 
Tabellen visar på den samstämmighet som råder mellan familjeterapeut och familj kring 
behandlingens utfall. Där olika åsikter kring utfallet råder har terapeuten en mer positiv bild 
av utfallet än vad familjen har.  
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4.2 Kvalitativt resultat  
 
Det kvalitativa resultatet syftar till att skapa en förståelse för om IFT � modellens teoretiska 
utgångspunkter används i det praktiska arbetet med familjer,  
 
Resultatet behandlar vilka specifika �IFT� kriterier1 som tillämpas i det praktiska arbetet med 
familjerna och hur dessa synliggörs i journalerna. Journalstudierna visar hur familjeenheten 
tillämpar ett flertal metoder utifrån �IFT� modellens kriterier.  
 
 
4.2.1 Kriterier som kännetecknar �IFT� som behandlingsmodell. 
 
 
1) Problembeskrivning 
 
I journalerna synliggörs hur familjeterapeuterna arbetar konkret utifrån familjernas upplevda, 
presenterade problem. 
 

modern vill ha hjälp med att hitta sätt att bemöta barnen på i vardagliga 
situationer, hon vill att de ska respektera och lyssna på henne, modern har 
önskemål om att vi jobbar i hemmet och helst på eftermiddagar, arbetet handlar 
om att för modern möjliggöra en dialog med vart och ett av barnen�.,�får ofta 
våldsamma utbrott när han blir arg och slår vilt omkring sig.  

   (Ref. Journalanteckning, familjeenheten) 
 
I samtal beskriver hela familjen sin situation, därefter får familjen konkretisera uppdraget till 
Familjeenhetens familjeterapeuter och slutligen beskriver familjen vad de önskar 
åstadkomma/uppnå med det terapeutiska arbetet. 
 

modern säger att hon har ingen känsla för vad som är rimligt och var gränserna 
gå, modern beskriver att hon har dåliga redskap för att kunna hantera dottern, 
modern beskriver att hon och dottern lever för tätt tillsammans, modern vill ha 
hjälp med att sätta gränser, för att kunna hantera sin dotter.  

(Ref. Journalanteckning, familjeenheten) 
 
Utifrån det presenterade problemet, uppdraget arbetar terapeuterna enbart utifrån var familjen 
befinner sig.  
 

vi har pratat enskilt med mamman för att tydliggöra hur samarbetet skall se ut, 
vi gör upp om hur samarbetet skall se ut och modern kommer fram till att hon 
önskar kontakt �.helst förmiddagar, tillsammans fortsätter vi att arbeta kring 
mammans uppdrag till oss som handlar om att få pojken att lyssna.   

 
 (Ref. Journalanteckning, familjeenheten) 

 
 
 
 
                                                        
1 Problembeskrivning, Hierarkis organisation, Samtal, Praktiska arbetsverktyg, Reflekterande 
team/processer. 
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Analys: 
 
Konkret arbetar terapeuterna utifrån familjernas upplevda, presenterade problem - 
�barnen�hon vill att de ska respektera och lyssna på henne�. I samtal beskriver hela 
familjen sin situation och därefter får familjen konkretisera uppdraget till terapeuterna, vad de 
vill åstadkomma och uppnå med det terapeutiska arbetet - �tillsammans fortsätter vi att 
arbeta kring mammans uppdrag till oss som handlar om att få pojken att lyssna� Schjödt & 
Egeland (1999) beskriver vikten av att som strategisk terapeut låta förändringar ske utifrån 
familjesystemets värderingar och inte terapeutens. Här ser vi att familjeenheten jobbar efter 
det som Schjödt & Egeland (1999) säger att en strategiskt orienterad terapeut arbetar efter 
d.v.s. det problem som familjen presenterar. Detta då det är den viktigaste utgångspunkten i 
arbetet med familjen. Haley (1979) menar att det huvudsakliga syftet inom strategisk terapi är 
att avlägsna det presenterade problemet � modern beskriver att hon har dåliga redskap för att 
kunna hantera dottern, modern vill ha hjälp med att sätta gränser. Sammantaget stämmer 
detta väl överens med den systemiskt inriktade familjeterapin (se Jörgensen & Schreiner 
1985, ref i Sundelin 1999) som handlar om att möta familjen där de befinner sig och 
tillsammans försöka förstå de sammanhang som familjen lever i och utifrån detta möjliggöra 
en förändring som leder till en positiv utveckling för alla.  
 
 
2) Hierarkiska organisationen  
 
Enligt journalerna är arbetet med den hierarkiska organisationen inom familjen en stor del i 
det terapeutiska arbetet.  
 

modern kontaktade BUP p.g.a. sonens starka aggressioner�pojken provocerar 
och gör motsatsen till vad som förväntas av honom, under samtalet blir det 
tydligt att lillasyster ofta �kör över� storebror och hon blir den av syskonen som 
leder och styr, modern vill få hjälp med att se sina resurser som mor och blir 
starkare i sin  föräldraroll.  

(Ref. Journalanteckning, familjeenheten) 
 
Barnen står på olika sätt hierarkiskt över sina föräldrar, föräldrarnas beskrivningar i 
journalerna består av att de upplever att de förlorat kontrollen över sina barn och känner sig 
maktlösa då barnen inte lyssnar, eller gör som de säger.  
 

modern tycker inte att hon klarar situationen hemma, barnen använder fula och 
kränkande ord mot henne�sonen kan även ge sig på mamma och slå,  sonen är 
aggressiv, utagerande och okoncentrerad, modern har svårt att vara tydlig och 
bestämd när det gäller att få barnen att lyssna, tillsammans med modern pratar 
vi om vikten av att hon under övrig tid arbetar på att stötta X i sin �storebror 
position�.   

(Ref. Journalanteckning, familjeenheten) 
 
Familjeterapeuternas arbete består, utifrån journalerna, i att hjälpa föräldrarna att återta sin 
position som föräldrar i familjen. Det terapeutiska arbetet har till stor del sitt fokus på att 
hjälpa familjer med olika samspelsmönster, skapa fungerande struktur, förstärka de 
hierarkiska nivåerna och stödja föräldrarna med gränssättning.  
 

�det blir tydligt att barnen ofta �kör över� sin mamma och struntar i de regler 
hon sätter upp, tillsammans med barnen går vi igenom vilka regler, de som en 
familj har, för att göra tillvaron hemma dräglig.  

(Ref. Journalanteckning, familjeenheten) 
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Vi kan genom vår journalstudie se att det är vanligt att familjerna presenterar en problematik 
som direkt kan kopplas till svårigheter i de hierarkiska nivåerna i familjen. 
 
Analys: 
 
Enligt journalerna är det vanligt att inremitterade familjer presenterar en problematik som 
direkt kan härledas till svårigheter i de hierarkiska nivåerna i familjen � det blir tydligt att 
barnen ofta �kör över� sin mamma och struntar i de regler hon sätter upp. Barnen står på 
olika sätt hierarkiskt över sina föräldrar, föräldrarnas beskrivningar i journalerna består av att 
de upplever att de förlorat kontrollen över sina barn och känner sig maktlösa då barnen inte 
lyssnar, eller gör som de säger � modern tycker inte att hon klarar situationen hemma, barnen 
använder fula och kränkande ord mot henne�Detta kan vi koppla till Haley (1979) och hans 
syn på familjeproblem, eller symptom hos en individ (oftast då barnet i en familj) som ett 
resultat av inkongruens i den hierarkiska organisationen i familjen. De strukturella och de 
strategiska teorierna betonar vikten av att arbeta med familjestrukturer, att föräldrar behöver 
stå i en hierarkisk överordnad position (Minuchin, 1974, Haley, 1979) i förhållande till sina 
barn � tillsammans med barnen går vi igenom vilka regler, de som en familj har, för att göra 
tillvaron hemma dräglig. Detta kan vi se även är centralt i familjeenhetens arbete, och vi drar 
slutsatsen att verksamheten tagit till sig och fortfarande till viss del arbetar efter både den 
strukturella och den strategiska riktningen.  
Utifrån resultatet, den tidigare forskningen och teorin kan vi se att det finns en 
överensstämmelse vad det gäller vikten av att arbeta med den hierarkiska organisationen i 
familjen, det är tydligt att detta är en viktig del i det familjeterapeutiska arbetet, om man skall 
arbeta efter vad som man enligt �IFT� modellen menar är verksamt. 
 
 
3) Samtal  
 
I journalerna kan vi läsa att Familjeenheten främst arbetar med hela familjen, men även med 
individuella samtal,  
 

familjearbetet fortsätter dels i det praktiska familjeterapeutiska arbetet men 
också i de familjeterapeutiska samtalen, med hela familjen.  

(ref. Journalanteckning, familjeenheten) 
 

Individuella samtal brukas bland annat i syfte att stärka föräldern i sitt föräldraskap för att ge 
stöd i en pågående process,   
 

�samtal där samarbetet går ut på att stärka modern i att bland annat vara 
tydlig och klar mot dottern och på så sätt trygga henne, vi erbjuder samtal för 
att prata om hur föräldrarna kan lösa sina inbördes konflikter för att dottern 
skall påverkas så lite som möjligt.  

(ref. Journalanteckning, familjeenheten) 
 

Samtalen syftar även till att se var familjen befinner sig, man undersöker om det terapeutiska 
arbetet står i direkt relation till familjens presenterade uppdrag, om uppdraget från familjen är 
ändrat, eller om man är på �rätt� väg vad det gäller att för familjen nå uppsatta mål,  
 

uppdraget är fortfarande moderns relation till dottern, vilken vi ser stora 
framsteg i, moderns uppdrag till enheten är fortfarande att kunna få dottern att 
lyssna mer på henne och göra som modern vill.  

(ref. Journalanteckning, familjeenheten) 
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Analys:  
 
I journalstudierna tydliggörs samtalen som en viktig del i det terapeutiska arbetet, både 
familjesamtalen och de individuella samtalen. Jörgensen & Schreiner (1985, ref i Sundelin 
1999) menar att man genom samtal med de vuxna försöker förstå barnets beteenden och 
reaktioner, hur dessa är kopplade till den miljö barnet befinner sig i � vi erbjuder samtal för 
att prata om hur föräldrarna kan lösa sina inbördes konflikter för att dottern skall påverkas 
så lite som möjligt.  Vi antar att terapeuterna med hjälp av samtal försöker tolka barnets 
beteenden och med hjälp av föräldrarna vända ett destruktivt beteende för att få barnet att 
utvecklas i en mer positiv riktning. Sundelin (1999) säger att en terapeut bör arbeta aktivt med 
att främst förstå och lära sig familjens funktioner, att inventera deras resurser och styrkor för 
att kunna bygga vidare på dessa. Genom samtalen finner ibland familjen egna lösningar på 
olika problem, och dessa lösningar arbetar man vidare med, Sundelin menar att de på olika 
sätt stärker föräldrarnas självkänsla. De två danska psykologerna Jörgensen & Schriner (1985, 
ref. i Sundelin, 1999) har utarbetat en modell för utagerandeproblematik. De menar att man 
behöver se barnets agerande utifrån det sammanhang som barnet befinner sig i och utifrån det 
ställa upp hypoteser om hur man lättare förstår barns beteenden utifrån dels barnets 
perspektiv, men även utifrån den vuxnes. Genom samtal med den vuxne försöker man 
gemensamt förstå hur barnets reaktioner och beteende är kopplat till omgivningen, den miljö 
som barnet befinner sig i (a.a.) � �samtal där samarbetet går ut på att stärka modern i att 
bland annat vara tydlig och klar mot dottern. 
Vår slutsats är att samtalet fyller många olika funktioner, dock kan vi ej utläsa hur samtalen 
går till eller vad de handlar om. Vi antar att de skapar dels förståelse, ger lösningsförslag och 
kan synliggöra sammanhang.  
 
 
4) Praktiska arbetsverktyg 
 
Enligt journalerna består alla behandlingskontakter av samtal kombinerat med praktiskt 
arbete, det vill säga det som i samtal diskuteras och beskrivs, skall i ett senare skede omsättas 
i praktiken. 
 

under det praktiska familjeterapeutiska arbetet kan X på ett bra sätt omsätta det 
vi pratat om under samtalen.  

(ref. Journalanteckning, familjeenheten) 
 
Familjen får uppgifter utifrån de problem familjen beskriver som svåra att hantera. 
Uppgifterna som familjen, tillsammans med familjeterapeuterna övar på, utförs antingen i 
intilliggande lokaler eller hemma hos familjen. I vissa fall har man valt att öva i annan 
överenskommen miljö. 
 

...mamman vill ha hjälp med att komma närmare sin dotter och förstå varför 
dottern är så arg, dottern får hemuppgifter att öva på mellan gångerna vi 
träffas, uppgifterna innehåller moment där mor och dotter är åtskilda  

(ref. Journalanteckning, familjeenheten) 
 

Familjen övar på de praktiska arbetsverktygen med hjälp och stöd från terapeuterna, för att så 
småningom kunna integrera det nya sättet att handskas med uppkomna problem som en 
naturlig del i deras egna liv,  
 

�tycker att hon hittat ett nytt sätt att relatera till sin dotter.   
(ref. Journalanteckning, familjeenheten) 
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Analys: 
 
I journalerna kan vi se att det praktiska arbetsverktygen inte alltid är klart formulerade, det är 
svårt att följa och förstå vilken typ av övning familjeterapeuten ger de olika familjerna. Det är 
vanligt att det står att familjen ska få någon övning/ett praktiskt arbetsverktyg att öva på� 
dottern får hemuppgifter att öva på mellan gångerna vi träffas, uppgifterna innehåller 
moment där mor och dotter är åtskilda 
Lundsbye et al. (2000) menar att en strukturellt inriktad terapeut eftersträvar förändringar i 
familjestrukturen. Terapeutens arbete består av att utmana, provocera och vägleda familjen i 
att hitta nya uttryckssätt och vägar � �tycker att hon hittat ett nytt sätt att relatera till sin 
dotter. Med det strukturella synsättet strävar man efter att få till stånd en förändring av 
dysfunktionella familjestrukturer (Lundsbye et al. 2000). � under det praktiska 
familjeterapeutiska arbetet kan X på ett bra sätt omsätta det vi pratat om under samtalen. 
Journalerna tydliggör inte de praktiska arbetsverktygen, men de synliggörs genom att familjen 
bör och ska öva på olika färdigheter, men hur dessa övningar går till är svårare att förstå. I 
teorin beskrivs de praktiska arbetsverktygen i ord som t ex utmana, provocera. I journalerna 
kan vi läsa om �öva, hemuppgifter eller moment�. Vi kan även läsa att föräldrarna på olika 
sätt klarat att omsätta olika övningar. Journalerna synliggör, som ovan beskrivits, dock inte 
vad övningarna konkret går ut på.  
 
 
5) Reflekterande processer 
 
I journalen beskrivs inte de reflekterande processer som man enligt �IFT� modellen säger sig 
använda sig av.  
 
Analys: 
 
Enligt journalstudierna och det resultat vi kom fram till använder sig inte familjeenheten av 
reflekterande team/processer. En tanke kring det uteblivna resultatet kan vara att 
familjeterapeuten väljer att inte synliggöra dessa processer i journalerna. I de olika 
arbetsgrupperna har man eventuellt kontinuerliga reflekterande processer, men man 
dokumenterar detta på annat sätt än genom journaldokumentation. En annan tanke är att 
�samtalet� beskrivs i journalerna. Dessa samtal kan vara av reflekterande art, men utan att 
orden �reflekterande processer� står skrivet. 
 
 
4.2.2. Jämförelse  
 
Resultatet i både den kvantitativa och den kvalitativa resultatdelen överensstämmer väl med 
varandra. 
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5. Slutdiskussion  
 
 
Syftet med vår studie är att undersöka om IFT modellens teoretiska utgångspunkter används i 
det praktiska arbetet med familjer, samt hur inblandade aktörer upplever utfallet av 
behandlingen.  
 
Studien bygger på egna subjektiva antaganden, skapade utifrån en kvalitativ ansats, vår för- 
förståelse och slutsatser av läst litteratur. Med hjälp av journalstudier har vi att sökt svar på 
vår frågeställning samt ett antal, till viss del motsägelsefulla, antaganden. 
 
 
5.1 Redovisade �IFT� kriterier 
 
Antagandet att �IFT� modellens teoretiska utgångspunkter synliggörs i journalerna genom 
kriterierna problembeskrivning, hierarkiska organisationen, samtal, praktiska arbetsverktyg, 
reflekterande team/processer har inte kunnat verifieras. 
Enligt journalstudierna och det resultat vi kom fram till använder sig inte familjeenheten av 
reflekterande team/processer. En tanke kring det uteblivna resultatet kan enligt oss vara att 
familjeterapeuten väljer att inte synliggöra dessa processer i journalerna.  
 
Vidare kan vi varken i studiens resultat eller i den teoretiska referensramen utläsa hur de 
praktiska arbetsverktygen ser ut. Både i journaler och i den teoretiska referensramen 
synliggörs att familjen bör och ska öva på olika färdigheter, men hur dessa övningar går till är 
svårare att förstå utifrån journalerna. I teorin beskrivs de praktiska arbetsverktygen i ord som t 
ex utmana och provocera. I journalerna kan vi läsa om öva, hemuppgifter och/eller moment, 
vad som övas eller vad hemuppgiften går ut på synliggörs dock inte. Journalerna tydliggör att 
samtal används, men vi kan inte se hur eller vad man samtalar om. 
 
De nya frågor vi ställer oss är: 

- Är det så att journalerna inte är interaktiva, d.v.s. inte synliggör den terapeutiska 
processen på så sätt att man enkelt kan följa arbetet genom att läsa familjernas 
journaler? 

- Finns ett klart uttalat syftet kring hur man på familjeenheten skall/bör skriva journaler 
och i så fall i vilket syfte har man valt att skriva på det sätt man gör ?  

 
 
5.2 Journalernas synliggörande  
 
Antagandet att �Genom noggrann dokumentation redogörs det i journalerna hur de teoretiska 
utgångspunkter som �IFT� modellen bygger på tillämpas i praktiken� har inte kunnat 
verifieras. Vi menar att det finns brister i journalernas synliggörande av kriterierna för �IFT� 
modellen. I journalerna kan vi utläsa en väl beskriven problemformulering, vi kan följa 
familjens beskrivna upplevelser och processer, däremot kan vi inte alltid följa terapeuternas 
konkreta arbete. Detta arbete är inte beskrivet lika utförligt som familjernas upplevda problem 
under behandlingens gång.  
Ett av �IFT� modellens kriterier synliggörs inte alls i vår studie. En tanke vi har är att detta är 
en så naturlig del i arbetet att familjeterapeuterna inte beskriver det i journalerna som en del i 
den terapeutiska processen.  
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I journalerna finns inte ordet �symptom� med som beskrivning i det pågående arbetet, vi 
tänker att det kan vara viktigt att använda sig av t ex symptombeteende som ord i 
journaltexten. Detta skulle bland annat underlätta vid senare studier, eller undersökningar vad 
det gäller just barn med utagerandeproblematik. Men även för att man lättare skall kunna 
undersöka just detta fenomen vidare i vald verksamheten. I tidigare forskning kan vi läsa att 
just utagerande problematik är ett vanligt förekommande problem hos familjer som söker 
hjälp och att �IFT� utvecklades i syftet att hjälpa just dessa familjer. 
Inom det strukturella synsättet tänker man att en familj med dysfunktionella familjemönster 
inte klarar att utnyttja de resurser som familjen faktiskt har, istället utvecklar någon av 
familjemedlemmarna någon form av symptom (Lundsbye, et al 2000). Även inom det 
strategiska synsättet tänker man att problem beror på inkongruens i de hierarkiska nivåerna i 
familjen och att detta resulterar i att någon (oftast barnet) blir symptom bärare (Haley, 1979).  
 
De nya frågor vi ställer oss är: 

- Ses reflekterande processer som en självklarhet i det terapeutiska arbetet? 
- Kan det vara så att just detta kriteriet kan förstås utifrån vårt tredje antagande, 

nämligen �En förförståelse för �IFT� modellen, bland terapeuterna, gör att journalerna 
ej synliggör hur �IFT� :s teoretiska utgångspunkter (kriterier) tillämpas i praktiken�?  

 
 
5.3 Behandlingens utfall  
 
Resultatet i studien visar att det finns ett 93 % positivt utfall av �Intensiv familjeterapi� (IFT) 
som behandlingsmodell.  
 
Det familjeterapeutiska arbetet inleds med att familjen i samtal beskriver sitt problem, 
problemet tolkas av familjeterapeuten och redovisas senare som en problemformulering i 
journalen. Då problemformuleringen är gjord enas familj och familjeterapeut om ett för 
familjen adekvat mål/resultat av behandlingen. Här ser vi en viss problematik att få dessa mål 
att svara mot de svarsalternativ som finns i Familjeenhetens utvärderingsformulär. 
Utvärderingen består av fem formulerade svarsalternativ; 
• Problem försvunnit 
• Positiv förändring till det bättre 
• Problemen minskat 
• Problem kvarstår/oförändrade  
• Problem förvärrade 
 
När tre av fem påståenden har en i grunden positiv förväntan, menar vi att det inte är konstigt 
med ett positivt utfall på 93 %. Vi anser även att de �brister� som utvärderingen innehåller 
påverkar familjeterapeutens möjlighet att kritiskt granska behandlingen och utfallet av 
densamma. En utvärderingen bör, för att vara �rättvis�, innehålla utvärdering/information om 
hur det såg ut för familjen �före� och �efter� behandlingen.  
 
Andersson (2001) menar att många barn- och ungdomar har problem med utagerande 
beteende och att detta utgör en riskfaktor för dessa barn, att de kan utveckla bestående 
asociala beteenden om familjen inte får hjälp. I journalerna kunde vi se att många av de barn 
vars familjer sökte hjälp på enheten, så hade många av barnen mer eller mindre symptom i 
form av utagerande, eller någon form av relationsproblem. Familjeenhetens arbete syftar till 
att hjälpa familjer med svår problematik, och då tidigare forskning kring �IFT� � modellen 
och även denna studies resultat visar på ett positivt resultat, tänker vi att behandlingsmodellen 
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har betydelse och är effektfull för de familjer som söker hjälp på familjeenheten. Vi tänker 
dock att det skulle vara intressant att undersöka �icke specifika� metoders betydelse i terapin, 
d.v.s. undersöka huruvida andra meningsbärande element kan ha påverkat behandlingens 
utfall. 
 
De nya frågor gällande resultatet vi ställer oss är; 

- Kan det finnas en rädsla hos familjen, att erkänna ett misslyckande, d.v.s. svara 
�problemet kvarstår�?  Vi menar att flera av familjerna kan ha negativa erfarenheter av 
ex. socialtjänsten, det är inte osannolikt att anta att t ex en rädsla att förlora vårdnaden 
om det egna barnet kan föreligga.  

- Hur skulle familjerna själva beskriva resultatet av behandlingen om de fick använda 
egna ord? 

- Om vi tagit oss tid att intervjua �våra 14 familjer�, hur hade de beskrivit behandlingen, 
vilka metoder och vilket resultat hade då synliggjorts i vår studie?  

- Finns andra meningsbärande element, �icke - specifika metoder�, som kan vara 
avgörande för terapins utfall ? exempelvis: 

- kemin mellan terapeut och klient 
- terapeutens förmågan att göra sig �lika�  
- att terapeuten är en �vän� mer än en auktoritär person 
- terapeutens förmåga att tala �samma språk�   
- att terapeuten alltid är tillgänglig  
- att terapeuten aldrig sviker, etc.  

 
 

 
5.4 Samstämmighet mellan familj och familjeterapeut 
 
Familjeenhetens ambition är att med hjälp av �IFT� stödja och hjälpa familjer utifrån deras 
presenterade problem till ett bättre fungerande samspel i familjen. Det finns en förväntan och 
en ambition från både familj och familjeterapeut att nå lyckade resultat. Vilket även 
utvärderingen av behandlingen bekräftar. Det råder en samstämmighet mellan familj och 
familjeterapeut gällande behandlingens positiva utfall.  
 
 
5.5 Studiens syfte kontra makt, klass och kön 
 
När det gäller behandlingsarbetet tänker vi dock att det är viktigt att reflektera kring bland 
annat olika maktrelationer, men även göra kontinuerliga utvärderingar av vad som är fruktbart 
i vald behandlingsmetod utifrån vilka individer det är som söker hjälp. Vi tänker att det kan 
finnas kulturella skillnader mellan terapeuter och de familjer som söker hjälp, kulturella 
skillnader kan även handla om faktorer som klass, kön och etnicitet som komplext hänger 
samman. Vi tänker att det även är viktigt att reflektera kring olika maktförhållanden i den 
praxis man är verksam i och hur man kan bemöta detta, men även maktförhållanden mellan 
familjeterapeut och familjer som söker hjälp behöver reflekteras kring. För att få komma till 
familjeenheten för behandling krävs remiss från familjens hemkommun och om familjen 
kommer dit därför att någon annan har bestämt att det behövs, tänker vi har betydelse för 
familjen. När en person, eller familj blir medveten om att något måste åtgärdas, vilket blir 
följden då något upplevs som ett problem kommer familjen senare att underkastas en 
professionell påverkan. Genom urval av kunskap, exempelvis �IFT� som behandlingsmodell, 
ges ett budskap och en form av makt genereras utifrån de normativa utgångspunkter som är 
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lagrade och befästa i den kultur terapeuten verkar. Vi tänker att det är viktigt att teorier och 
metoder ifrågasätts och reflekteras kring kontinuerligt, och att man håller en medvetenhet 
levande kring att familjer som kommer för behandling faktiskt har andra förutsättningar och 
levnadsvillkor än de terapeuter som behandlar. Det finns en klasskillnad där budskapet kan bli 
att �vi visar hur man skall leva för att få ett bra liv�.  
Familjeenhetens ambition är att i det familjeterapeutiska arbetet utgå ifrån familjens 
presenterade problemförståelse, det ser vi som en viktig del i familjeenhetens arbete. Dels för 
att detta krävs, för att kunna åstadkomma en förändring, men även för att förståelsen för hur 
familjen upplever sin situation är en förutsättning om man ska kunna mötas och om terapin 
skall kunna generera något som familjen kan enas kring och samtidigt för familjen framåt.  
 
De teoretiska utgångspunkter som främst ligger som grund i �IFT� överlappar varandra och vi 
kan se att familjeenheten tagit till sig delar ur de strategiska och strukturella (vad det gäller 
vikten av att arbeta med hierarkiska och strukturella problem i familjen), det är dock tydligt 
att de lämnat det normativa synsättet, som är karaktäristiskt för just den strategiska 
traditionen. Vi ser inga motsägelser inom dessa teorier, de överensstämmer med varandra och 
kompletterar varandra genom att exempelvis det systemiska mer betonar samtalets betydelse 
och dess meningsbärande element, vilka man omsätter och använder i det praktiska arbetet 
med familjerna för att åstadkomma en positiv utveckling. Det strukturella är mer 
handlingsorienterat och på så sätt ser vi att dessa kompletterar varandra och ger en bredd i det 
terapeutiska arbetet.  
 
I vår studie redogör vi bland annat för hur olika familjer beskriver sina sociala problem och 
hur man kan avhjälpa desamma. I den bästa av världar efterlevs FN:s barnkonvention. I vilken 
barns rättigheter, barns rätt till ett väl fungerande familjeliv, rätten till trygghet och att slippa 
utsättas för kränkningar på olika sätt synliggörs. Barnkonventionen handlar om barns rätt att 
ha och bevara goda relationer, framför allt goda familjerelationer. I verkligheten är det många 
föräldrar som utkämpar en svår kamp där konflikter, av olika anledningar, präglar deras 
vardag. Familjeenheten i Falun är en verksamhet som bedriver ett intensivt familjeterapeutiskt 
arbete med familjer i behov av stöd/hjälp (Verksamhetsplan BUP Dalarna, 2005-2008). 
Hansson et al. (2004) beskriver �Intensiv Familjeterapi� (IFT) som en unik behandlingsinsats 
för familjer med en allvarlig problematik. Själva behandlingens målsättning är att mobilisera 
familjens egna resurser, med hjälp av en kort intensiv insats. 
Vi kan slutligen se att familjeenhetens ambitioner och deras målsättning stämmer väl överens 
med vad som behövs för att exempelvis FN:s barnkonvention skall efterlevas�  
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