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SAMMANFATTNING 

 

Ett syfte med denna kvalitativa studie var att undersöka erfarna familjeterapeuters syn på 

hinder och möjligheter för familjeterapins tillgänglighet i Sverige från 1970-tal till nutid. Ett 

annat syfte var att undersöka erfarna familjeterapeuters syn på familjers attityder till 

familjeterapi över tid. Sju erfarna psykoterapeuter med inriktning familj- och system samt 

även handledarutbildning intervjuades med hjälp av semistrukturerade frågor.  

 

När det gäller frågan om hur utvecklingen sett ut vad gäller hinder och möjligheter för 

familjeterapin i Sverige har den ett komplext svar. Det som tycks tydligt är att familjeterapins 

utveckling är kontextberoende, det omgivande samhället har stor påverkan. Detta belyses 

genom att som teoretisk grund använda Bronfennbrenners utvecklingsekologiska system som 

har arbetats fram till sex intervjuteman; Samhällets förändring, Från kollektiv till individ, 

Forskning, evidens och Socialstyrelsen, Familjeterapins utveckling, familjens förändring över 

tid samt Familjeterapi och tydlighet. Den rådande samhällssynen på människan påverkar den 

politiska styrningen vilket har betydelse för vilket utrymme familjeterapin lyckas ta eller inte.  

 

Familjers attityder till familjeterapi handlar om, förutom det omgivande samhällets påverkan, 

även om familjeterapeuters attityder till familjer. Familjers attityder påverkas också av hur 

familjeterapeuter tydliggör familjeterapi.  

 

  



 

“Of Course what Families Really Want is to Have an Open Dialogue” 
Possibilities and obstacles within family therapy - yesterday and today – from the perspective 

of experienced therapists 

 

 

 

ABSTRACT 

 

One of the aims of this qualitative study was to investigate experienced family therapists´ 

views on obstacles and possibilities for family therapy´s availability in Sweden from the 

1970s to the present day. Another aim was to investigate family therapists´ views on families´ 

attitudes towards family therapy over time. Seven experienced family therapists who also are 

trained supervisors took part in semi-structured interviews.  

 

The study showed that with regard to obstacles and possibilities for the development of family 

therapy in Sweden, the situation is complex. It seems clear that the development of family 

therapy is context-sensitive; the surrounding society has considerable influence. This is 

elucidated through six themes formed out of the interviews on the basis of Bronfenbrenner´s 

developmental socioecological theory;  The change of society, From collectivism to 

individualism, Research, evidence and the National Board of Health and Welfare, The 

development of family therapy,  The development  of families over time, Family therapy and 

clarity.  

 

Prevailing societal attitudes towards people influence political policies thereby affecting the 

space available for family therapy.   

 

Families´ attitudes towards family therapy are influenced not only by surrounding society, but 

also by family therapists´ attitudes towards families. Families´ attitudes are also influenced by 

how family therapists elucidate family therapy.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FÖRORD 

Tack till er familjeterapeuter som så frikostigt delade med er av era kunskaper, erfarenheter 

och kloka ord. 

Tack till vår handledare Marie Wadsby som lotsade oss genom uppsatsarbetet. 
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”Familjer vill ju inget annat än att ha dialog med varandra” 

Möjligheter och hinder för familjeterapi förr och nu - 

erfarna familjeterapeuters syn 

 

INLEDNING 

 

Familjeterapin gjorde sitt intåg till Sverige på tidigt 1970-tal. Samhället har liksom 

familjeterapin sedan 1970-talet genomgått förändringar. Hur de förändringarna har påverkat 

familjeterapins tillgänglighet för familjer och familjers attityder till familjeterapi är av intresse 

för kommande familjeterapeuter. 

Samhället har genomgått en förändring från en mer kollektiv anda till en mer individualiserad 

anda. Forskning, evidens och Socialstyrelsens riktlinjer har på olika sätt påverkat hinder och 

möjligheter för familjeterapin i Sverige över tid. Socialstyrelsens senaste riktlinjer för 

rekommendationer av depression och ångestsyndrom påverkar synen på nyttan av 

familjeterapi. Familjeterapins utveckling i Sverige blomstrade under 1970- 1980 talet genom 

att bl.a. Kempler, Minuchin och Satir besökte Sverige och introducerade familjeterapin 

(Statens institutionsstyrelse, 1999). Idag har familjeterapins plats i det terapeutiska fältet 

förändrats, och är inte lika omtalad i det offentliga rummet. 

Synen på vad som är familj har förändrats från kärnfamilj till dagens många olika former av 

familjekonstellationer. Familjeterapin har anpassat sig både till familjens förändring samt till 

samhällets förändrade syn på familjekonstellationer. Det finns olika inriktningar av 

familjefokuserade behandlingsinsatser. Det kan vara av vikt för familjeterapins plats i det 

terapeutiska fältet och påverkan på familjers attityder att det finns en tydlighet när familjer 

erbjuds familjeterapi eller annan familjeinriktad insats. Att familjeterapin som terapeutisk 

metod tydliggörs kan ha betydelse även på samhällets syn på familjeterapi och kan påverka 

hinder och möjligheter för familjeterapin att ta plats i det terapeutiska fältet.  

 

TIDIGARE FORSKNING 

 

Tidigare forskning om hinder och möjlighet för familjeterapin i Sverige och om familjers 

attityder till familjeterapi har varit svårt att finna. Vi väljer att nedan redovisa några resultat 
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från uppsatser inom psykoterapeutprogrammet som anknyter till frågan om hinder och 

möjligheter för familjeterapin i Sverige. 

Andersson (2012) pekar på flera faktorer som familjeterapeuter på BUP, Barn- och 

ungdomspsykiatrin, uppfattar som stödjande respektive hindrande för behandlingsarbetet på 

BUP. Den ekonomiska styrningen påverkar den kunskapsproduktion och forskning som styrs 

av SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Socialstyrelsen, vilket i sin tur påverkar vad 

som tas in till de olika mottagningarna. En annan aspekt som lyfts är hur det fria vårdvalet 

påverkar det som erbjuds och om vad individer i och med det har för kunskap om olika 

alternativ. Den retoriska frågan ställs om det är vad patienten vill ha eller om det är vad 

Socialstyrelsen bestämt som efterfrågas av patienter. 

Lindquist och Slettengren (2008) pekar på att ett uttalat individperspektiv utgör hinder för att 

ha ett familj- och barnperspektiv inom vuxenpsykiatrisk öppenvård. Den ekonomiska styrning 

som finns för verksamheten utgör både hinder och möjligheter att ha ett familj- och 

barnperspektiv. De konstaterar att ett individperspektiv sett ur ett systemiskt perspektiv inte 

behöver utesluta ett familjeperspektiv. 

Barsegård Gustafsson (2014) lyfter att Socialstyrelsens riktlinjer försvårar att arbeta med 

familjeterapi inom Primärvården. I Primärvården baseras diagnosticeringen på individens 

symtom. Diagnoskriterierna behöver inte innebära svårigheter. Barsegård Gustavsson menar 

att det utifrån de svar informanterna givit i uppsatsen gick att remittera till familjeterapeutiskt 

arbete t.ex. vid stress, depression, ångest samt missbruk.  

 

Teoretisk grund för familjeterapi 

Familjeterapi grundar sig på systemteorin som utvecklades på 1940-talet och innebär att se 

världen i helheter, sammanhang och mönster samt är ett cirkulärt tänkande. Sambandet mellan 

orsak och verkan är en process som går runt i en så kallat cirkulärt orsakssamband enligt 

generell systemteori (Bertalanffy, 1968). Detta tänkande var revolutionerande på den tiden. 

Det var en motsats till tidigare syn som bottnade i fysiken och som grundade sig på ett linjärt 

tänkande där man uppfattar världen i termer av orsak-verkan. Det fanns fyra olika 

teoribildningar inom systemteorin som inspirerade till forskning för att förstå samspelet inom 

familjesystemet. Dessa var cybernetiken (Wiener, 1950), generell systemteori (von 

Bertalanffy, 1968), kommunikations- och informationsteorin (Bateson, 1972) samt spelteorin 

(von Neuman & Morgernstern, 1944).  
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Utvecklingsekologi 

För att förstå de omgivande faktorerna som kan ha påverkat familjeterapins utveckling har vi 

valt att som teoretisk grund använda oss av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

(Bronfenbrenner, 1979). Bronfenbrenner beskriver med sin modell att en människa utvecklas 

i samspel med sitt sociala och kulturella sammanhang. Hans teori tar hänsyn till olika 

samhälleliga system kring individen som indirekt eller direkt påverkar individens utveckling. 

Bronfenbrenner har med sin teori framförallt fokuserat på barns utveckling i sitt sammanhang 

men han menar också att modellen kan användas för att bedriva forskning i människans 

naturliga miljö (Bronfenbrenner, 1979). Miljön måste enligt Bronfenbrenner (1979) ses i ett 

systemperspektiv där en serie sammanhängande strukturer går in i varandra. Bronfenbrenner 

beskriver människans utveckling på fyra olika analysnivåer; mikro, meso, exo och makro. 

Han lade senare till en nivå, chrononivån (Bronfenbrenner, 1994). 

Mikrosystemet innebär miljön som är direkt upplevda av individen på daglig basis, som t.ex 

relationer med familjen och vänner samt individens interaktion med den fysiska miljön 

(Bronfenbrenner, 1979). 

Inom mesosystemet sker ett samspel mellan individen och närmiljön som omfattar 

relationerna och kontakterna mellan de olika mikrosystemen. Systemet innefattar minst två 

eller flera miljöer som påverkar individen på mikronivå utan individens direkta deltagande. 

Mesosystemet kan som exempel vara förälderns samverkan med barnets förskolepedagoger. 

Bronfenbrenner (1979) menar att relationer som pågår över längre tidsperspektiv och med en 

regelbundenhet är viktiga för individens utvecklingsbetingelser. 

Exonivån påverkar individen även om den inte är direkt involverad men som berör personer i 

individens omgivning och särskilt olika lokala samhällskonstellationer i individens närmiljö. 

Här kan nämnas föräldrarnas arbetsplats och hur förskolan är organiserad som exempel på 

vad som påverkar barnets utvecklingsvillkor. 

På makronivå handlar det främst om under vilka samhälleliga omständigheter individen lever 

under. Ett lands lagar, normer och värderingar utgör exempel på vad som innefattas på 

makronivån. 

Chronosystemet handlar om förändringar över tid som finns med och påverkar individen. Det 

handlar både om förändringar inom individen, men också om den utveckling som sker över 

tid i individens omgivning, inklusive de mer historiska förändringarna i det omgivande 

samhället (Bronfenbrenner 1994, 1995, 2005). 
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SYFTE 

 

Syftet med studien var att undersöka förändringar i attityder och tillgänglighet gällande 

familjeterapin i Sverige från 1970-tal till nutid utifrån erfarna familjeterapeuters syn. För att 

uppnå syftet valde vi att söka svar på följande frågor:     

• Hur har utvecklingen sett ut över tid vad gäller hinder och möjligheter för 

familjeterapin i Sverige? 

• Hur har familjers attityder till familjeterapi sett ut i Sverige över tid? 

  

METOD 

Val av undersökningspersoner 

Författarna valde att söka svar på frågorna genom att intervjua erfarna familjeterapeuter med 

med en bred kunskap inom det familjeterapeutiska fältet. De intervjuades utifrån antagandet 

att deras samlade kunskap och erfarenheter skulle bidra till genomtänkta och nyanserade svar.  

Alla informanter är legitimerade psykoterapeuter med inriktning familj, utbildade 

psykoterapihandledare och har arbetat familjesystemiskt mellan ca 35 och 50 år. 

Informanterna har erfarenhet att arbeta både inom offentlig och privat sektor. Valet av 

informanter inleddes med ett bekvämlighetsurval då vi tillfrågade familjeterapeuter som 

författarna tidigare har träffat i professionella sammanhang. Informanterna har som 

familjeterapeuter lång klinisk erfarenhet och har genom sin handledarerfarenhet kommit i 

kontakt med andra familjeterapeuter och andra verksamheter än sin egen. På 

rekommendationer av informanterna kontaktades även andra familjeterapeuter som författarna 

inte hade någon tidigare relation till, och ett s.k. snöbollsurval gjordes (Langemar, 2008). 

Planeringen var att genomföra åtta intervjuer med båda författarna närvarande vid samtliga 

intervjuer. Sammanlagt nio tilltänkta informanter tillfrågades om sitt deltagande. Sju 

intervjuer blev möjliga att genomföra. 

  

Val av metod 

Semistrukturerade intervjuer valdes då frågeställningen var avgränsad. Författarna bestämde 

på förhand att ta hjälp av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori i 

resultatdiskussionen (Bronfenbrenner, 1979). Studiens teman arbetades gemensamt fram ur 
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det insamlade materialet. Efter insamlandet av data gjordes en tematisk analys i enlighet med 

Braun och Clarkes sex olika steg i processen (Braun & Clarke, 2006 & 2013; Terry, Hayfield, 

Clarke & Braun 2017). 

 

Tillvägagångssätt 

En intervjumall med öppna frågor gjordes utifrån syftet med uppsatsen (bilaga 1). Två 

provintervjuer genomfördes enskilt, den ena med en tidigare kollega, den andra med en 

nuvarande kollega, båda leg. psykoterapeuter med inriktning familj. Provintervjuerna gav 

värdefulla reflektioner som främst handlade om att de intervjuade p.g.a. av att de inte verkat 

som leg. psykoterapeuter under så lång tid som våra tilltänkta informanter hade svårt att göra 

jämförelser över tid. Författarna fann inte att provintervjuerna gav anledning till att 

intervjuguiden behövde ändras. 

E-mejl skickades ut till informanterna med frågan om de ville delta i studien, i e-mejlet 

bifogades författarnas uppsats-PM med information om studiens syfte. Intervjuerna 

genomfördes under perioden juni 2018 till november 2018. Intervjuerna ägde rum i 

informanternas egna terapilokaler eller i deras hem, vilket i några fall också var informantens 

terapirum. En intervju genomfördes i en av författarnas tjänsterum. Intervjutiden var på 

förhand bestämd till en timme. Vi valde strikt en timme för att begränsa materialet och för att 

alla informanter skulle få samma förutsättningar att hinna delge sina synpunkter, tankar och 

reflektioner. Författarna valde att genomföra intervjuerna tillsammans, för att underlätta för 

båda att kunna följa processen och att båda skulle bli insatta i hela materialet från start. För att 

inte äventyra neutraliteten delades rollerna upp under intervjuerna. Den av författarna som 

sedan tidigare inte kände informanten hade ansvar för intervjuns genomförande. Den 

författare som sedan tidigare kände informanten hade i uppgift att hålla fokus på att 

intervjumallens frågor ställdes och vid behov återföra uppmärksamheten till vårt fokus för 

intervjun. På grund av förhinder genomfördes en av de sju intervjuerna av enbart en av 

författarna. Intervjuerna spelades in på en digital diktafon och en mobiltelefon. Intervjuerna 

transkriberades och skrevs ner ordagrant.  

 

Bearbetning och analys av data 

I och med att båda författarna deltog vid intervjuerna inleddes arbetet med att göra sig bekant 

med intervjuerna i ett tidigt skede. Författarna läste sedan var och en för sig igenom samtliga 
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intervjuer två gånger för att ytterligare bekanta oss med och införliva intervjuerna i oss. Under 

genomläsningarna noterades författarnas reflektioner, det som stack ut, det som var lika och 

det som var olikt. Därefter gjorde författarna var och en för sig en första kodning, sedan en 

genomläsning till, innan en andra kodning gjordes. För att dra nytta av författarnas olikheter 

och för att om möjligt få syn på fler koder i materialet liksom att författarnas egna reflektioner 

tilläts ta plats samtalade författarna inte med varandra om denna del av processen. Därefter 

jämförde författarna sina olika kodningar och reflekterade tillsammans över materialet i sin 

helhet, och gjorde justeringar i kodningar. För att göra tematiseringen överskådlig skrevs 

samtliga koder ner på lappar. Lapparna fästes på en vägg, de koder som verkade höra samman 

samlades till ett tema. Koder bytte plats, teman reducerades flera gånger till att slutligen räkna 

till sex teman. Under processen återgick författarna flera gånger till data för att säkerställa 

vilka belägg som fanns för kodningen. Denna process genomfördes i sammanlagt fyra 

omgångar. I nästa steg namngavs temana, varpå skrivarbetet påbörjades. Processen i studiens 

tematisering överensstämmer med den böljande aktiva process i tematisk analys som beskrivs 

i Braun och Clarke (2006, 2013) och i Terry, Hayfield, Clarke och Braun (2017).  

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har gett ut riktlinjer för forskningsetiska principer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning i skriften God forskningssed (2017). Riktlinjerna tar hänsyn 

till forskningskravet och individskyddskravet. Med individskyddskravet menas att individen 

ges tillräckligt skydd för sitt deltagande genom informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har tillgodosetts 

genom att informanterna informerats om studiens syfte och metod.  

I samband med intervjuerna skrev informanterna under ett skriftligt samtycke där det också 

framgick hur resultatet skulle redovisas. De informerades om att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande i studien liksom att deras utsagor skulle avidentifieras i den skriftliga 

rapporten. Inför genomförandet av intervjuerna funderade författarna över hur vi skulle 

förhålla oss till konfidentialitetskravet och om det var befogat med tanke på att ibland kan 

intervjuade vilja bli omnämnda med namn (Brinkman & Kvale, 2017). För att inte riskera att 

omnämnandet av namn skulle ha någon inverkan på uppsatsens fokus valde vi aktivt bort det 

alternativet, och höll oss till sedvanlig praxis angående konfidentialitetskravet. 
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RESULTAT 

 

Ur våra intervjuer formade författarna ett resultat med sex olika teman ordnade enligt 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell:  

• Samhällets förändring 

• Från kollektiv till individ  

• Forskning, evidens och socialstyrelsen  

• Familjeterapins utveckling 

• Familjers förändring över tid   

• Familjeterapi och tydlighet  

Temana redovisas vart och ett för sig, med valda citat från informanterna. 

  

Samhällets förändring 

Flera informanter beskriver de ändrade förutsättningarna för familjeterapi genom en återblick 

till hur det var på 1970 och 1980-talet, då familjeterapin var framträdande och hade ett större 

utrymme i det offentliga.   

En informant säger att  

”hela familjen var i upplösning på 1970-talet. Det var ju första generationen som 

skilde sig, daghemmen kom till, öppna äktenskap, den sexuella frigörelsen, 

revolutionen. Det blev en sådan dynamisk rörelse kring vad det är att vara familj, så 

där tror jag familjeterapin fick ett stort utrymme i hela den eran som var ett politiskt 

uppvaknande”.  

Under 1990-talet förändrades det utrymmet till att få en mindre framträdande plats. Flera 

informanter beskriver att den kontext vi lever i idag med new public managements påverkan 

gör att pengarna styr på ett helt annat sätt än hur det var tidigare. En informant säger att 

”familjeterapin hänger så väl ihop med den ekonomiska utvecklingen i vårt land och den 

offentliga sektorns nedskärning på 1990-talet när allt skulle skruvas åt, när new public 

management kom in och det skars ned så mycket”.  

I och med de förändrade samhällsklimatet gör flera informanter kopplingen till människors 

förändrade sätt att tänka om sig själva. En informant uttrycker att ”genom att 

samhällsklimatet blev på det sättet, då letar man efter nya teorier, man börjar tänka 
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annorlunda på människor...det är ju inte bara samhällsklimatet eller ekonomin utan också 

vårt tänkande som har förändrats”. Den förändrade synen på det kollektiva jämfört med det 

individuella noterar flera, där samstämmighet råder att vi idag lever i ett mer individualistiskt 

samhälle ”i vår kultur i västvärlden är det påtagligt hur man premierar det individuella”. En 

informant talar om att ”reduktionismen har gjort ett återtåg jämfört med holism eller 

systemiskt tänkande” och att det är strömningar i samhället som påverkar både oss som 

behandlare men också de familjer som söker oss. 

Att villkoren för människor överlag är annorlunda idag jämfört med på 1970 och 1980-talet 

talar flera informanter om, att människor idag lever i en stressfylld vardag. En informant ger 

ord åt att ”hela samhället har ju svårt att tolerera process idag, och det gäller ju inte bara 

familjeterapi, det gäller all psykoterapi inom offentlig vård”. Så det här att ”vara i en 

utvecklingsprocess, det är jättesvårt att få till…folk har inte tid och mottagningarna har inte 

tid”. Så det man ”erbjuder nu istället för terapi är kurser av olika slag” där det ska vara 

”produktion och du får fem gånger”, vilket är något annat än om familjer hade erbjudits 

psykoterapi. Terapeutiska metoder har svårt att hävda sig gentemot de kortare utbildningarna 

som är i ropet. När det blev nedskärningar blev man tvungen att hitta snabbare metoder vilket 

inte går ihop med familjeterapi, eftersom ”familjeterapi tar tid, det tar plats”. En informant 

ger uttryck för att det är problematiskt eftersom det inte finns något vetenskapligt belägg för 

någon ”psykoterapeutisk metod som är kortare än femton gånger”. Flera informanter talar 

om att tillgängligheten för familjer att gå i familjeterapi i det offentliga har minskat med åren. 

Till Landstinget är det ”sådan kö, där krävs det att du har en diagnos för att komma in på 

barnpsykiatrin”. Samtidigt är det mer lättillgängligt inom socialtjänsten, där de mest utsatta 

familjerna erbjuds familjebehandling. Samtliga informanter ger uttryck för att familjer inom 

det offentliga inte söker familjeterapi. De kommer till de alternativ som finns och som de 

blivit erbjudna, familjer ”frågar ju också efter det som erbjuds och vad man tycker i tiden, 

vad människor förstått och vet om hur man möter olika bekymmer”. 

Några informanter gör jämförelser över tid med hur de ekonomiska förutsättningarna 

påverkar familjers möjligheter att gå i familjeterapi när de erbjuds den. När familjeterapi 

erbjuds inom barnpsykiatrin kan föräldrar ta ut ersättning från Försäkringskassan för att delta 

i terapi. En informant talar om att det blivit svårare för familjer att be om ledigt när de numera 

erbjuds familjebehandling inom socialtjänsten och konstaterar att ”det handlar egentligen om 

hur vi får stöd i ett samhällsperspektiv till den hjälp vi behöver”. Informanterna talar även om 

den förändrade ”inställningen till barns psykiska hälsa, hur man ser på hur man hjälper” de 
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som behöver och att det är de professionella som arbetar inom olika organisationer som har 

det ”i sin hand vilken syn man har på familjeterapin”. 

  

Från kollektiv till individ 

Det som förändrats från 1970-talet fram till idag är enligt flera informanter synen på kollektivt 

tänkande till dagens individtänkande. Informanterna menar att det påverkar synen på problem 

för individen och lösningen på problemet. Det påverkar även, enligt informanterna, familjers 

attityder till familjeterapi idag jämfört med 1970 och 1980-talet. Flera informanter beskrev att 

detta på olika sätt påverkar synen på individens problem och behandlingsmetoder. En 

informant säger att ”jag tror man måste sätta in familjeterapin i ett mycket större 

kontext…jag menar 1990-tal och individualism…från 1970-talet när det var en helt annan 

rörelse till idag när det är så otroligt individualistiskt”.  

Familjeterapin har familjen i fokus vid behandling och har synsättet att den person som 

beskrivs som problemet egentligen är problembärare för hela familjesystemet. En informant 

tycker att det är bekymmersamt att det ibland råder en syndabockstanke på barn idag. 

Informanten menar att ”inom barnpsykiatrin idag så tänker man individtänk, inget systemiskt, 

utan du kommer med ett barn, det är barnet som är syndabocken eller barnet som har 

bekymmer och då kommer föräldrarna som anhöriga”. Att lidandet inte är ett familjeproblem 

utan som en informant säger att man ser ”lidandet, som ett individuellt lidande”. En 

informant menar att ”individuella medikaliserade diagnoskontext är paradigmen vi lever idag 

och där blir det jätteviktigt att föra in det relationella”. Idag, beskriver en informant, att det 

finns föräldrar som söker till informantens privata praktik för som informanten uttrycker det 

”att man inte vill ha en diagnos, utan behandling istället, för risken är stor att man får en 

diagnos om man kommer till BUP idag”. Det som informanterna beskriver är att det finns i 

och med den individualistiska synen ett hinder för familjeterapi samtidigt som familjer också 

söker sig till privatpraktiserande terapeuter för att problemet även ska ses med relationella 

förklaringar. En informant beskriver det också som att det finns för lite kunskap för folk i 

allmänhet att det relationella påverkar individen. Informanten säger att ”kunskapsläget hos 

folk i allmänhet är inte tillräckligt högt så att man kan förstå anknytningsrelationer, att 

samspel, att sätt att möta varandra…att det har direkt påverkan på mental hälsa…man har 

andra idéer, man har ett mer atomistiskt perspektiv på att individen ska fixa det här själv”.   

Samtidigt poängterar en informant att det var en onyanserad inställning hos familjeterapeuter i 

början av familjeterapins era. Förklaringsmodellen på ett barns problem handlade alltid om 
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familjen. En informant uttrycker detta ”jag blev väldigt glad när familjeterapin vreds åt hållet 

att istället för att se att familjen skapar problemet, att man såg att man ska titta på vad 

problemet är. Sedan ska man skapa ett system runt problemet och de ska träffas. Då vidgade 

man hela det systemiska synsättet, att de som är berörda av problemet ska ses, skolpersonal, 

föräldrar…alltså de som ändå kan hjälpa till att lösa upp det här problemet”. Ytterligare en 

informant belyser att familjeterapin tidigare var ensidigt inriktad och hade en moralistisk syn 

på att det var familjesystemet det var fel på när ett barn mådde dåligt men att det luckrades 

upp med Milanoskolan och Boscolo. ”Men vi tyckte att det var spännande för att där kom det 

in, oavsett vad som var hönan eller ägget, att man såg att barnet hade en speciell problematik 

som också behövde utredas”. En informant menar att man inom familjeterapin inte är så 

moraliserande idag ”utan mycket mer att man ser vad är problemet och hur kan vi vara 

behjälpliga med att hjälpa och lösa upp”.  

En informant beskriver att stress påverkar dagens föräldrar. Enligt informanten är familjer 

mer stressade idag än familjer var på 1970-talet och att detta kan påverka familjers attityder 

till familjeterapi. Familjeterapi kräver tid från familjen “man ser hur småbarnsfamiljer har 

det idag...så är det en fruktansvärt stressig tillvaro…folk har inte tid. Så det att det här att 

vara i process, i en utvecklingsprocess är jättesvårt att få till”.          

 

Forskning, evidens och Socialstyrelsen 

Informanter beskriver på olika sätt forskningens påverkan som hinder och möjligheter för 

familjeterapin över tid och även hur man når ut till familjer. Några menar att man inte har 

värderat forskning så högt inom familjeterapin och det har en stor betydelse för 

familjeterapins plats i det terapeutiska fältet i Sverige idag och att det finns olika orsaker till 

detta. En informant beskriver det som att en anledning kan vara att många forskare är läkare 

och att förutsättningarna att forska i Sverige inte är gynnsamma, ”vi gamla 

familjeterapeuter…har inte värderat och gjort tillräckligt mycket…kanske för att 

förutsättningarna för att forska är så oerhört små i Sverige, speciellt om man inte är läkare”. 

Informanten menar vidare att den forskning som har gjorts är viktig.  

”Nu gjorde Marianne Cederblad och Ingegerd Wirtberg en fin genomgång om det 

som ändå finns som någon form av kunskap och forskning kring familjearbete. Det är 

klart att det finns grunder för att säga att det då är viktigt och det gör skillnad. Men 

det är alldeles för lite forskat.” En annan informant menar ”att nå ut med 



 11 

familjeterapi…handlar mycket om evidens…vi behöver ha forskning och beprövad 

erfarenhet…det är där vi kan nå ut till fler familjer, men också nå ut till 

organisationer, chefer och beslutsfattare”.  

Att göra utvärderingar på sitt arbete med familjerna är också en viktig aspekt för att få 

kunskap om familjers upplevelser av familjeterapi och kan påverka familjers attityder att söka 

och ta emot familjeterapi enligt flera informanter. ”Det här med attityder, man måste utforska 

vad är det egentligen familjer upplever själva…alltså att utvärdera deras upplevelser, det är 

det som är det intressanta”. Ytterligare tankar från en informant kring familjers attityder om 

utvärdering, ”hur upplever familjen den här behandlingen…att man tittar på vad är det 

familjen har blivit hjälpt av”. 

Samtliga informanter har tankar och åsikter om att Socialstyrelsen har en betydande roll för 

familjeterapins fortsatta utveckling i Sverige och då även på att det påverkar familjers 

möjligheter att bli erbjudna familjeterapi. En informant uttrycker ”familjeterapin är inte 

dåligt evidensbaserad jämförelsevis…det är bara det av någon anledning så blir den inte 

uppmärksammad som den ska”. Andra informanter säger att ”ska vi sprida familjeterapi 

måste vi få in riktlinjerna från socialstyrelsen” och “skulle vi få det skulle det bli en större 

självklarhet att familjesystemet ska vara bas för behandling”. En informant menar att 

Socialstyrelsen tittar på studier som är utförda på ett vetenskapligt sätt och gör sedan en egen 

värdering av kvaliteten och om den är relevant. “Socialstyrelsen…de är inte justa, när de gör 

värderingar av studiers kvalitet och vad som är relevant forskning”.    

Flera av informanterna talar om trenden i samhället idag där kognitiv beteendeterapi, KBT, 

har en stor plats inom det terapeutiska fältet idag jämfört med hur det har varit tidigare. 

Informanterna är måna om att olika terapeutiska inriktningar ska få ta plats och att alla 

inriktningar behövs, men är också bekymrade över motsättningar. En informant uttrycker 

detta genom att säga att informanten ”vigt sitt liv åt att det inte ska bli en dikotomi” mellan 

olika terapeutiska inriktningar. En annan säger att det är ”väldigt tråkigt att man brottas med 

varandra istället för att förena…på något sätt gagnar det inte familjeterapi”. En informant 

säger att förr fanns det inget konkurrensförhållande till andra terapiformer, utan att det ”var 

mer ett så pass annorlunda synsätt så att familjeterapin hade verkligen kompletterande 

betydelse”. Ytterligare en informant ger uttryck för att det tidigare var psykodynamisk terapi 

och barnterapi som fanns, och då kunde familjeterapi vara mer ett komplement till annan 

terapi. I kontrast till det säger en informant att förr var det sällan man hörde diskussioner ”nej 

men ska det inte vara psykodynamiskt istället...men idag hör man, ska det inte vara KBT 
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istället för familjeterapi”. En informant uttrycker att på arbetsplatserna behöver de olika 

terapeutiska inriktningarna samverka ”om vi hela tiden tänker jamen nu går du i KBT och nu 

gör vi det här...det är då vi gräver skyttegravar mellan varandra i organisationen”. 

Flera informanter problematiserar runt hur familjeterapins sätt att hantera forskning har 

försvårat för familjeterapin att nå ut ”familjeterapifältet har inte riktigt sett om sitt hus” säger 

en informant, en annan menar att familjeterapin ”måste ju respektera sig själv och den måste 

vinna respekt i etablissemanget för att kunna få finnas kvar”. Informanterna belyser på olika 

sätt svårigheterna för familjeterapi att nå ut med den evidens som finns. En säger att ”det har 

ju inte nått ut att familjeterapi är effektivt”. 

En annan aspekt som kom fram var synen på barn i förhållande till familjeterapi. En av 

informanterna problematiserar runt den omfattande forskningen som finns om 

anknytningsteori, där det är beforskat om barn men inte i förhållande till hela familjen 

”anknytningsbegreppet har på något sätt blivit överordnat familjesystemsbegreppet”. 

Informanten menar att detta har medfört att familjeterapin har fått svårare att nå ut till 

familjerna med den relationella systemiska kunskapen. 

 

Familjeterapins utveckling 

Informanterna berörde familjeterapins utveckling över tid och den påverkan det haft på det 

familjeterapeutiska fältet. Flera beskrev hur den tidiga familjeterapin bedrevs i kontrast till 

hur den bedrivs idag. En av svårigheterna för familjeterapi hänförs till arvet från den tidiga 

familjeterapiforskningen där den tidiga schizofreniforskningen kopplas ihop med människors 

föreställning om att ”om man skulle jobba med familjeterapi så skulle det vara föräldrarnas 

fel att barnet hade bekymmer”. Den inställningen arbetar man inte efter idag inom 

familjeterapin, men den föreställningen lever till viss del kvar vilket gör att familjeterapin inte 

alltid intar en självklar position. Med tiden blev ”familjen lite avlastad i att det var deras 

fel…det ligger så djupt att man letar efter problemet i familjen”. Flera informanter tar upp 

den mer strikta formen av familjeterapi under 1970-talet där familjen fick anpassa sig till 

familjeterapeutens former för terapi.  Den ”hierarkiska familjeterapin” benämns liksom att vi 

var ”så krävande mot familjerna” vilket fick betydelse för vilka som erhöll familjeterapi. Det 

kunde yttra sig genom att ”om inte pappa kom med, så sa man att de inte fick komma”. Med 

tiden blev det en ”teoretisk förflyttning”. Då inspirerades familjeterapin av nya tankar, och 

det språksystemiska synsättet kom in. Inställningen till familjerna blev friare och 
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samtalsformerna luckrades upp. Synen förändrades så att ”istället för att se att familjer 

skapar problemet” så är familjeterapeuten med och skapar ett system runt problemet. Då blev 

det de som är en del av lösningen av problemet som träffas. Informanterna är mer bekväma 

med det mer tillåtande förhållningssättet familjeterapin har idag gentemot familjer och menar 

att genom det når familjeterapin ut bättre till de som mest behöver den. Samtidigt 

problematiseras denna period, som av en informant ansåg, att denna period var alltför 

flummig och benämnde den som ”den extremsystemiska postsystemiska perioden”. Det blev 

inte bra, enligt informanten, för människor att mötas utan en terapeutisk struktur, ”det var ju 

så förvirrande för människor”. En informant sätter ord på det flera informanter är inne på, att 

den viktigaste förändringen över tid ”egentligen är familjeterapeuters förändrade attityd till 

familjer”. 

Enligt en informant är de familjeterapeutiska metoder som lanseras idag som t.ex. ABFT, 

anknytningsbaserad familjeterapi och FFT, funktionell familjeterapi, de som mer ligger i linje 

med synen att ”människor som är omskakade, otrygga, bedrövade, förvirrade har ett stort, 

stort behov av att vi presenterar en struktur”. Informanterna problematiserade runt vilken 

betydelse motsättningarna inom familjeterapifältet haft för fältet som helhet. Informanterna 

talar om familjefokus som förflyttats från barnpsykiatrin, och om familjeterapins minskade 

utrymme där  ”barnpsykiatrin har ju nästan ingen familjeterapi längre”. De talade om den 

ökade familjebehandlingen inom socialtjänsten där familjebehandlingen har ett starkt fäste 

”man har grävt ner i organisationen ett systemiskt synsätt”. 

Informanterna talade på olika sätt om hur familjeterapin anpassat sig till sin omgivning och att 

familjeterapeuter också har anpassat sig till olika teoretiska synsätt. Tidigare kunde 

familjeterapeuter tänka att familjeterapi var det enda och rätta sättet att erbjuda familjer, idag 

”får man inte vara främmande för att få jobba tillsammans med de som gör andra saker 

också” och ha ”ett mer modernt sätt att se på familjeterapi”. Det är tydligt att 

familjeterapeuterna behövt anpassa sig till den diagnostisering familjer både erbjuds och 

efterfrågar idag. Någon beskriver att ”vi har behövt hitta ett lite nytt sätt att prata 

familjeterapeutiskt utifrån den diagnostiseringskultur vi lever i idag” och att ”familjeterapin 

var ju dominerande inom barnpsykiatrin på 1980 och 1990-talet”. Då arbetade man 

relationistiskt med barnen vilket var mer i linje med det familjeterapeutiska synsättet. 

Samtidigt har familjeterapeuter också tagit till sig av den ökade kunskapen om barns 

svårigheter och anpassat sitt förhållningssätt till det ”kunskapen har ökat runt de här barnens 
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funktionssvårigheter…så vi har ju också utvecklat psykoterapeutiska metoder för att hjälpa 

barn med de här problemen”. 

Det är idag självklart med familjebehandling inom socialtjänsten. Informanterna har olika syn 

på vad familjebehandling är. Flera informanter resonerade över begreppen familjeterapi och 

familjebehandling. Några gjorde tydlig skillnad i begreppen, någon sa att ”familjeterapi är ju 

en metod i mitt huvud snarare än en livsfilosofi”. De som inte gjorde skillnad på begreppen 

talade mer om ett systemiskt förhållningssätt. Någon konstaterar att det bara handlar om ord 

”och att för mig handlar det om den enskilda familjeterapeutens kompetens, inte vad vi kallar 

det”. En annan säger att ”socialtjänsten får ju inte säga att det är terapi”, en annan gör 

distinktionen att den stora skillnaden mellan familjebehandling och familjeterapi är ”att man 

vet hur man håller i processen om man får till en familjeterapi”.  

 

Familjens förändring över tid 

Att synen på familj sedan 1970-talet har förändrats över tid är något som informanterna på 

olika sätt uttalar sig om och att detta kan påverka familjers attityder och möjligheter att söka 

och ta emot familjeterapi. Informanterna beskriver att samhällsklass och demografi påverkar 

familjers attityder att ta gå i familjeterapi idag och att det generellt finns en större öppenhet 

för att gå i familjeterapi. En informant beskrev ”det är en klassfråga…och det är en 

demografisk fråga, var du befinner dig i landet, vad folk skulle säga om terapi”. Informanten 

menar att i storstäder finns det en större öppenhet idag för att gå i terapi och att 

utbildningsnivån där kan vara högre ”i storstäder är folk utbildade mer eller mindre… 

utbildning är ju väldigt avgörande för människors syn på tillvaron…så jag tänker att 

familjeterapi har delvis att göra med kunskap också, vad är det man söker för slags hjälp?” 

En informant beskriver att på 1970-talet var det inte lika vanligt att få hjälp genom 

familjeterapi ”det var fortfarande ganska unikt att gå i familjeterapi, det var lite speciellt att 

gå i familjeterapi på 1970-talet”. 

På 1970-talet var det enligt informanter, en strängare attityd vad gäller hur man arbetade med 

familjen. Dels arbetade man med kärnfamiljen, mamma, pappa, barn, dels skickade man hem 

familjen om inte alla som ingick i familjen deltog i terapin. ”När vi startade med den 

systemiska familjeterapin så var det ju så att kom inte pappan med så sa man att de inte fick 

komma in…i slutet av 1970-talet. Då var det en väldigt sträng form av familjeterapi…och det 

lättades upp vartefter under 1980-talet”. 
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En informant menar att det som är gemensamt för familjers attityder att söka och ta emot 

familjeterapi, har alltid varit och är fortfarande, vikten av att det är begripligt ”men det som är 

gemensamt, tänker jag, för familjers attityder till den behandling de erbjuds, det är att de 

begriper den...att man har kunnat prata sig samman om vad som verkar vettigt att göra”. En 

förändring hos familjer förr och nu menar en informant är att man inte var lika van att sitta 

och prata om sina problem förr om man jämför med extremfamiljen idag, som kommer till 

terapin och är pålästa och vet vad de vill ha hjälp med. Förr hade man inte samma möjlighet 

till kunskap som t.ex. i dagens informationssamhälle med tillgång till internet.  

”Då var det en konst att få igång ett samtal och få dem att ...få kontakt lite med vad de 

satt och tänkte och tyckte och kände själva och få ord på det...mot alla terapeutiska 

principer så såg vi alltid till att folk bjöds på kaffe och blev välkomnade och kände 

igen sig lite…och fick prata om det som var viktigt för dem…detta med 

alliansskapande och att man fick ta tid på sig”.  

Informanten beskriver dagens familjer som kommer och vill ha hjälp: 

”Om vi talar om den extrema motsatsen när människor kommer in med 

förföreställningar och de har googlat på internet och de är väldigt klara över vad de 

vill ha. De vet precis vad det är för problem, de vill bara få en diagnos bekräftad och 

så vidare…då är ju utmaningen att försöka att möta dem och höra hur de tänker och 

sedan försöka lansera alternativa samband eller alternativa idéer i det här 

förändringsnarrativet och se om de nappar på det”. 

Flera av informanterna menar att familjekonstellationerna har ändrats från 1970- talet till idag 

och att det påverkar dagens familjeterapi. En informant anser att det är en utmaning idag för 

familjeterapeuten om vilka som ska ingå i terapin.  

”Visst hade vi ensamstående föräldrar och vi hade människor med blandade 

familjer…men det är en helt annan ruljangs på det där idag och det gör att det är fler 

människor involverade…vilka är det som ska vara med primärt och sekundärt? Vem 

har huvudansvar och hur ska vi jobba med separerade familjer utan att kränka dem 

eller visa respekt för de val de har gjort”. 
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Familjeterapi och tydlighet 

Det råder enighet bland informanterna om att när familjer väl går i familjeterapi tycker de om 

det. En informant säger att ”familjer blir väldigt glada när de väl förstår vad familjeterapi 

är”. En annan säger att ”många familjer tycker att det är enkelt att träffas familjevis, för då 

duger de liksom”, ytterligare en säger ”familjer vill ju inget annat än att ha dialog med 

varandra”. Det finns ”ett behov av att möta det behov människor trots allt har av att få hjälp 

tillsammans, att kunna samlas och sitta ner och inte bara lämna över till barnet”. 

När det gäller attityder till familjeterapi trycker familjeterapeuterna på att det är terapeuterna 

som är ansvariga för familjen, ”att det är vi som terapeuter som är ansvariga för att få dem 

intresserade”, och att ”det är vår sak att se till att vi passar in med dem”. Det viktigaste ”när 

det gäller familjers attityder till familjeterapi, det är att de begriper den”. Informanterna 

belyser själva kärnan i familjeterapin, om synen på problem och vari lösningen ligger och att 

”det som är den smala konsten för en familjeterapeut ...är att kunna göra familjeterapeutiskt 

arbete begripligt utifrån det de söker för”. För att det ska bli begripligt och meningsfullt för 

familjer behöver det ”ske en transformation...från egenskapsproblemet såsom de upplever det 

till att de ser att det relationistiska har med saken att göra”. Familjeterapeuten behöver ta 

ansvar för att ”jobba mer medvetet på det cirkulära sambandet”. Informanterna talar också 

om den enskilda familjeterapeutens ansvar för ”hur vi använder vår kunskap i våra 

organisationer” liksom vikten av att ”involvera sin chef i den här kunskapen” om 

familjeterapi när kollegor har ett annat teoretiskt perspektiv än det familjeterapeutiska. 

Informanterna ger exempel på hur de ser på betydelsen av ordens användning i olika 

sammanhang för att tydliggöra familjeperspektivet. En informant menar att ”istället för att 

prata om anhörig kanske man ska prata om din make, istället för att prata om anhöriga 

kanske vi ska prata om familj”. En informant talar om att använda ett enkelt språk för att nå ut 

med familjeperspektivet till kollegor.  

”Vi har ett väldigt bra språk och jag tänker att vi ska använda det även när vi sitter 

på våra möten…vi behöver inte sitta och prata om våra termer utan det som det 

handlar om det är att bygga kontakt med dem ...det är egentligen så jag visar min 

kompetens”. 

En annan informant tänker tvärtom att familjeterapeuter behöver använda orden för att hävda 

sig inför kollegor ”använd gärna familjeterapeutiska termer för att imponera lite för det gör 
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alla andra så att inte familjeterapin blir så vardaglig att allting som inte är seriöst är 

familjeterapi”. 

När det gäller hur familjeterapeuterna presenterar sig själva har de lite olika sätt att tänka om 

det. En av informanterna säger att hen inte behöver ha benämningen familjeterapi när hen 

presenterar sig för familjer. Informanten brukar säga att ”vi börjar med att träffa er som bor 

tillsammans och så ser ni hur ni kan vara till hjälp för varandra” och sedan brukar familjer 

säga att ”det är det här vi ska göra”. En annan informant säger att man måste berätta mer om 

vad det är, och ”inte prata så hyschigt om familjeterapi” är. Ytterligare en informant säger att 

”förr har jag sagt familjeterapeut”, idag ”vet jag inte ens om jag presenterar mig som det”. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Samhällets förändring 

Studiens syfte var att undersöka förändringar i tillgänglighet och familjers attityder till 

familjeterapi i Sverige från 1970-tal till nutid. Alla informanter kom under intervjuerna in på 

betydelsen av utvecklingen i samhället och den påverkan det haft på familjeterapins 

utveckling, vilket påverkat familjeterapins tillgänglighet för familjer. 

Flera informanter talar om new public management och dess påverkan på samhället, och hur 

det påverkar förutsättningar för familjeterapin. Det ligger i linje med Sundelins (2016) 

resonemang om hur Landstingen har en alltmer pressad ekonomi och som med ekonomiska 

styrmedel styr verksamheten mot mer evidensbaserade metoder. Lorås och Sundelin (2018) 

betonar att politiska, ideologiska och ekonomiska krafter styr den evidensbaserade och 

positivistiskt orienterade ideologin som råder i samhället idag. Marell och Koser har i sin 

artikel Familjeterapi och New Public Management (2015) problematiserat New Public 

Management och dess grundantaganden om linjära och förenklade förklaringsmodeller till 

komplexa problem. Lorås och Sundelin (2018) argumenterar för att familjeterapeuten av idag 

behöver förhålla sig till både de linjära och de cirkulära orsaksförklaringarna för att anpassa 

sig till den kunskap som finns om biologi och diagnoser men också förhålla sig till de 

sammanhang människor lever i. Genom deras sätt att argumentera blir det tydligt att de anser 

att familjeterapeuter behöver inkludera olika synsätt för att förstå människors problem och 

anpassa familjeterapin till den kontext vi lever i. De menar att det är framtiden för 
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familjeterapin, i kontrast till den i deras mening alltför snäva kunskapssynen som kom med 

socialkonstruktionismen där de språksystemiska och narrativa synsätten i hög utsträckning 

tilltalat familjeterapeuter i Sverige från 1990-talet och framåt. Familjeterapeuter har utifrån 

denna kunskapssyn i alltför liten grad ansett sig behöva utvärdera sitt arbete i enlighet med 

positivistisk forskning, vilket gjort att andra terapiformer som beforskats mer vunnit mark på 

bekostnad av familjeterapi (Cederblad, Petitt & Wirtberg, 2015). Ringborg (2016) betonar å 

andra sidan den starka forskningstraditionen inom familjeterapi i Sverige som trots dessa 

strömningar möjliggjort att hålla familjeterapeutiska metoder på kartan. Cederblad et al. 

gjorde 2015 en genomgång av den forskning om familjeterapi som finns både internationellt 

och i Sverige. Genomgången visar på att familjeterapi fungerar och är kostnadseffektiv. 

Undersökningar från USA visar att familjebaserade metoder gav klart bättre resultat än annan 

behandling, att det oftast var billigare liksom att även andra familjemedlemmar påverkades 

positivt (Cederblad et al., 2015). 

 

Den ökade stressen i samhället påverkar hur samhället liksom olika verksamheter och familjer 

hanterar processer. Det gör det svårt för familjeterapin eftersom familjeterapi tar tid och 

ställer krav på flera människors samtida deltagande i en processinriktad terapi (Minuchin, 

1976; Diamond, Diamond & Levy, 2014). 

 

En aspekt som kom fram i intervjuerna var hur svårt det är i dag för familjer som erbjuds 

familjeterapi att ta ledigt från sina arbeten, och föräldrars arbetssituation som gör att de har 

svårare att vara frånvarande från sina arbeten. Tidigare erbjöds familjer i större utsträckning 

familjeterapi inom Barnpsykiatrin. Inom hälso och sjukvård har föräldrar möjlighet till  

föräldraledigt för vård av barn och genom det kompensera för inkomstbortfall. Idag när 

familjer erbjuds familjebehandling inom socialtjänsten i allt högre grad ges föräldrar inte 

möjlighet att ta ledigt för vård av barn eftersom den behandling som ges via socialtjänsten 

inte är att betrakta som medicinsk vård och då inte faller under Hälso- och sjukvårdslagen, 

HSL, (1982:763). 

Om familjeterapin placeras innerst på mikronivå i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

modell utgör samhällets förändring makroperspektivet (Bronfenbrenner 1979, 1994, 1995, 

2005). Det förändrade ekonomiska tänkandet fortplantar sig genom flera led. På exonivå 

påverkar organisationer hur familjer får tillgång till familjeterapi men också hur familjer 

påverkas av tidens anda och efterfrågar det som erbjuds. Familjeterapin har anpassat sig till 
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samtiden och de effektivitetskrav som genomsyrar samhället på makronivå. Familjeterapins 

tillgänglighet för familjer berörs. Informanterna menar att det har betydelse hur offentliga 

verksamheter på exonivå organiserar sig och vad de erbjuder familjer. Samhällets förändring 

över tid utgör en påtaglig påverkan på förutsättningarna för familjeterapins tillvaro. 

Familjeterapins utvecklingen över tid kan kopplas till chronoperspektivet (Bronfenbrenner 

1979, 1994, 1995, 2005).  

 

Från kollektiv till individ 

Det som flera av informanterna beskriver är att samhällets syn på att 1970-talets kollektiv till 

dagens individtänkande har påverkat samhällets och även familjers syn på hur man betraktar 

barns och ungdomars problem och att detta även har påverkat familjeterapins utveckling. Vad 

gäller dagens individualisering i samhället beskriver Bauman (2002) just det som 

informanterna säger, att vi i Sverige har gått från ett tryggt och mer konformt samhälle till 

dagens fria samhälle med många möjligheter för individen, men att dessa inte gäller för alla. I 

Sverige idag enligt Ingelhart et al. (2014) framhåller vi, mer än något annat land i världen, 

självförverkligande och individuellt välbefinnande. Det rådande synsättet om att förverkliga 

sig själv talar således emot familjeterapi vars teori grundas på att kollektivet, familjen, bidrar 

till välbefinnandet. Informanterna nämner att stressen har ökat för familjer vilket även 

Folkhälsomyndigheten (2018) samt Försäkringskassan (2016) presenterar. Familjeterapi är en 

behandlingsform som kräver att familjen behöver lägga tid på insatsen. Om de är stressade 

kan det innebära att de i valet mellan en individuell insats som inte kräver hela familjens 

engagemang, eller en systemisk insats, väljer det som de i stunden upplever som minst 

stressande vad gäller tid och engagemang. 

Några informanter pratar om att diagnostiseringen och medikaliseringen ökar i Sverige och att 

det kan påverka synen på vilken hjälp man som förälder söker och hur man ser på vem som 

har problem. Frances, är en amerikansk psykiater och mest känd för sitt redaktörskap för 

fjärde versionen av DSM IV (Herlofson & Landqvist, 2002). Frances är kritisk till DSM 5  

som han menar inte tar hänsyn till psykologisk eller social kontext utan att alla symtom tolkas 

som biologiska som går att botas med medicin (Frances, 2014; Herlofson, 2015). Detta går i 

linje med vad informanterna säger. 

Med Bronfenbrenners ekologiska system och med barnet på mikronivå innebär dagens 

individualisering att problem och lösningar formuleras utifrån det enskilda barnet och mindre 

i relation till den vardagliga miljö som upplevs av barnet. Detta kan innebära att föräldrar, 
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lärare på t.ex förskola, de som är närmast barnet på mikronivå i vardagen tänker att barnet blir 

hjälpt av att få en diagnos. En diagnos kan idag betyda att förskolan lättare får extra resurser 

till barnet. Här påverkar exonivån, där befinner sig bl.a. organisationen på förskola/skola, 

lokalpolitik och kommunala resurser som också påverkar barnets uppväxtvillkor. Samhället 

idag har gått mot en mer individualistisk syn, vilket innebär att det är barnet som anses ha 

problemet. Synen på barnet påverkas av hur och var resurserna ska fördelas från exonivå. På 

makronivå finns samhällets lagar, normer och värderingar. Där har vi socialstyrelsen och dess 

riktlinjer som i sig påverkar exonivån och förutsättningarna och synsättet på hur man ser på 

barnet på mikronivå. Familjeterapin är en behandlingsform som kräver att familjer har och får 

förutsättningar att lägga tid på insatsen. Makronivån påverkar förutsättningar för hur 

samhället ser ut vad gäller arbetsmarknad och syn på prestation, det kan påverka familjer vad 

gäller stress. Om det rådande samhället ser saker ur ett individualistiskt perspektiv påverkas 

organisationer till en individcentrering. Det gör i sin tur att familjer påverkas om vad de 

förväntar sig att få för hjälp. Människor i ett individualistiskt samhälle tänker inte i första 

hand att lösningen ligger i det relationella eftersom de har blivit påverkade av det rådande 

samhällsklimatet. Det åvilar ett ansvar för familjeterapeuter att stå upp för det relationella 

perspektivet. Sett från chronosystemet påverkas vilken terapeutisk metod som makrosystemet 

ger förutsättningar för genom t.ex forskning och utbildning (Bronfenbrenner 1979, 1994, 

1995, 2005).  

 

Forskning, evidens och socialstyrelsen 

Informanterna berörde att forskning, evidens och socialstyrelsen på olika sätt påverkat hinder 

och möjligheter för familjeterapin i Sverige över tid. Denna fråga har varit högaktuell då 

Socialstyrelsens riktlinjer för rekommendationer om vård vid depression och ångestsyndrom 

(2017) förändrade riktlinjerna för familjeterapeutiska insatser från 2010 års riktlinjer, 

Socialstyrelsen (2010). Riktlinjerna 2010 inbegrep familjeterapeutiska insatser för ovan 

nämnda diagnoser. Här tänker en av informanterna att det är viktigt att familjeterapin åter blir 

en av Socialstyrelsens rekommenderade riktlinjer. Flera informanter menade att familjeterapin 

har evidens för att vara en metod som hjälper och påtalar den forskningssammanställning som 

Cederblad et al. (2015) har gjort. En informant nämnde att när den språksystemiska 

inriktningen vann mark i Sverige avtog även synen på att det var viktigt med forskning inom 

familjeterapi. Andersen (1995) ansåg att det var viktigare att tillsammans med klienten vara 

medforskare, att man utvärderade samtalen, vad som var verksamt och icke verksamt. Den 
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språksystemiska inriktningen, med samforskning som utvärderingsinstrument, var kritisk till 

enkätundersökningar som de menade inte gav så mycket svar på vad det var som var bra och 

att man inte heller kunde utläsa vad som behövde utvecklas (Wächter, 2006). En av 

informanterna betonar att det behövs mer forskning om de små barnen och familjens 

betydelse. Informanten menar att den forskning som idag görs med de små barnen och det 

relationella handlar om anknytning och dyad (Stern 1995, 2003). Detta med brist på 

familjeterapeutisk forskning och metod om de små barnen och familj går i linje med vad 

informanten beskriver, men Lausanne Trilogue Play, LTP, som bygger på system- och 

utvecklingsteori är en forskningsmetod som kan användas i både behandlande och 

diagnostiskt syfte (Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warnery & Keren, 2004; Hedenbro, 2015). 

Flera informanter betonar att utveckling av forskning är en stor och viktig del för 

familjeterapins möjlighet när de blickar framåt. De är kritiska till att det i Sverige forskas för 

lite kring familjeterapi. Detta med betydelsen av forskning går i linje med att flera 

informanter beskriver att behandlingsinriktningen kognitiv beteendeterapi, KBT, har vunnit 

mark just utifrån den forskning som har bedrivits och att det är viktigt att se den formen av 

inriktning som en del av ett behandlingsutbud och inte som en konkurrent. Flera informanter 

betonar att de manualbaserade familjeinriktade metoderna såsom t.ex Funktionell 

familjeterapi, FFT, (Hansson, Johansson, Drott-Englén & Benderix, 2004; Sexton, Alexander 

& Drott-Englén, 2007) och Anknytningsbaserad familjeterapi, ABFT, (Diamond, Diamond & 

Levy, 2014) delvis är ett svar på att man behöver evidens för att öka möjligheterna för 

familjeinriktad behandling. Det är metoder som lättare går att forska på och också kan vara 

lättare att med sin tydliga manual beskriva hur behandlingen ska utföras. De manualbaserade 

metoderna kan ses som en del i att nå ut med det systemiska tankesättet samtidigt som de 

familjeterapeutiska metoderna behöver synliggöras och inte hamna i skuggan av de 

manualbaserade (Ringborg, 2016). 

Med familjeterapin på mikronivå i Bronfenbrenners ekologiska modell kan vi se att 

familjeterapins möjlighet i Sverige är delvis beroende av hur socialstyrelsen, som är på 

makronivå, ser på familjeterapi. Socialstyrelsens riktlinjer påverkar exonivån där politiker, 

tjänstemän och verksamhetschefer befinner sig samt vilken forskning som bedrivs. 

Socialstyrelsens rekommendationer påverkar på exonivån hur resurserna fördelas. När 

socialstyrelsen har åsikter om familjeterapins evidens påverkar det familjeterapin på 

mikronivån. Det påverkar i sin tur kommunikationen med familjer som då befinner sig på 

mesonivån, där familjer påverkas av tillgången och attityden till  familjeterapi. Enligt 
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Bronfenbrenner (1994, 1995, 2007) påverkas det som befinner sig på mikronivå av det som är 

på chrononivån. 

 

Familjeterapins utveckling 

På tidigt 1970-tal introducerades familjeterapin i Sverige bla genom att Kempler, Minuchin 

och Satir hade föreläsningar och utbildningar i Sverige (Statens institutionsstyrelse, 1999). 

Informanterna berör familjeterapins utveckling över tid och den påverkan det haft på det 

familjeterapeutiska fältet. Flera beskriver hur den tidiga familjeterapin bedrevs i kontrast till 

hur den bedrivs idag. Familjeterapi har under sin relativt korta historia varit dynamisk, den 

har förändrats och anpassat sig till sin samtid. En informant talar om det skuldbeläggande på 

familjer som kom med dubbelbindningsteorin (Bateson, Haley & Weakland, 1956). Även om 

detta sätt att förklara schizofreni senare har övergetts var det en språngbräda för den fortsatta 

utvecklingen av kommunikationsteorin.   

Salvador Minuchin var en förgrundsgestalt för den strukturella familjeterapin (Minuchin, 

1976). I den strukturella skolan bedömer familjeterapeuten familjens problem utifrån var 

familjen befinner sig i livscykelfasen och hur de hanterar den, hur gränserna i subsystemen 

ser ut och hur de hierarkiska generationsgränserna är formade. Familjeterapeuten arbetar 

aktivt i terapirummet med att iscensätta de samspelsmönster som finns i familjen så att det 

blir tydligt hur familjens olika roller, gränser och hierarkier ser ut. 

Under 1980 och 1990-talet växte en andra våg av familjeterapi fram med den 

socialkonstruktionistiska synen på familjeterapi. Den språksystemiska skolan närmar sig 

familjen och problematiken genom ett nyfiket utforskande och samskapande där fokus inte 

ligger på att hitta lösningar. Problemet anses finnas i språket, vilket gör att vägen till 

förändring ligger i ett förändrat sätt att använda språket (Anderson & Goolishian, 1992). Den 

språksystemiska grenen av familjeterapin har enligt Rivett och Street (2009) haft en stor 

påverkan på hela det familjeterapeutiska fältet när det gäller olika metoder. Den narrativa 

terapins förgrundsgestalt Michael White (1995) menar att den narrativa terapin i högsta grad 

är en politisk process, där individer genom språket i terapin får hjälp att få syn på hur 

påverkade de är av de sociala konstruktioner som finns berättade i språket (White & Epston, 

2000). Ringborg (2016) tar upp att dessa metoder har svagt vetenskapligt stöd och det kan ha 

bidragit till familjeterapins försvagade ställning inom psykiatrin. 
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Efter den andra vågens familjeterapi har de manualbaserade metoderna vunnit mark på 2000-

talet, forskning har kunnat ge evidens till metoderna. Det som är gemensamt för dem är att de 

integrerar olika teorier och använder sig av tekniker från olika familjeterapeutiska skolor. En 

metod som vuxit framförallt inom socialtjänsten de senaste åren är FFT. Ett annat exempel är 

ABFT, där man arbetar med anknytningsrelationen mellan tonåringen och föräldrarna. Båda 

metoderna lånar metoder från den strukturella terapin (Sexton, Alexander & Drott-Englén, 

2007; Diamond, Diamond & Levy, 2014). Dessa metoder är utformade efter vilka symtom 

som finns vilket kan ses som ett sätt för familjeterapin att anpassa sig till den rådande 

diagnosticeringskulturen och kraven på evidens som finns i samhället.  

Lebow (2014) konstaterar att de tidiga familjeterapeuterna i kontrast till den rådande 

individualterapeutiska inriktningen fokuserade på det systemiska tänkandet. Idag behöver 

familjeterapeuter inte förhålla sig lika kategoriskt till terapeutisk inriktning utan kan ta hänsyn 

både till individens egna svårigheter liksom till den omgivande kontexten. Det är idag sällsynt 

att familjeterapeuter strikt använder sig av en familjeterapeutisk skola, istället arbetar många 

integrativt. En del av familjeterapins utveckling är att det finns en mängd olika interventioner 

som hör samman med det familjeterapeutiska arbetet. Det tycks som om det inte upptäcks nya 

interventioner, utan snarare att de används i nya kombinationer (Rivett & Street, 2009).  

Familjeterapins utveckling på mikronivå har påverkats av tidsandan med dess olika teoretiska 

referensramar som legat i tiden. Det är i enlighet med Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

modell (1979, 1994, 1995, 2005) där makronivån påverkar familjeterapins utveckling. 

Familjeterapin följer med sin tid, vilket motsvarar chrononivån.    

 

Familjens förändring över tid 

Flera informanter påtalar familjers förändring över tid och att det på olika sätt är utmaningar 

för familjeterapeuter att arbeta med de förändrade familjekonstellationer som finns idag.  

 

I familjeterapins tidiga skede krävdes att hela familjen skulle delta (Minuchin, 1976). Man 

arbetade med det man kallar kärnfamiljen (Murdock, 1949). Kärnfamiljens blomstringstid 

infann sig på 1950-talet, då var kvinnorna hemma med barnen och männen yrkesarbetade 

(Statistiska centralbyrån, 2014). På 1960-talet ökade antalet yrkesarbetande kvinnor och det 

började även ske en förändring kring att giftermålen minskade. Man bildade familj utan att 

alltid gifta sig och blev det som på 1970-talet började benämnas som sambo (Statistiska 

centralbyrån, 2014). En informant beskriver att familjeterapin var sträng mot familjerna. Om 
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inte alla familjemedlemmar var närvarande blev det ingen terapi. Samhället började förändras 

mer och mer vad gäller familj och barn. Trygghetssystemet i Sverige byggdes ut genom att 

erbjuda familjer förskola för barnen (Prop. 1975/76:92). Det blev nu fler människor än 

föräldrarna som hade relation med barnen på daglig basis. Idag har synen på vad som är 

familj förändrats än mer och även hur och med vilka man arbetar familjeterapeutiskt även om 

kärnfamiljen fortfarande är den vanligaste samlevnadsformen i Sverige (Statistiska 

centralbyrån, 2013). Idag inbegriper begreppet familj bl.a. familjer med ensamstående 

föräldrar, omgifta familjen, deltidsföräldrar, den samkönade familjen, fosterfamiljen och 

inflyttade familjer med rötter från flera kulturer (Bäck-Wiklund & Johansson, 2012). En 

informant menar att det kan vara utmanande för familjeterapeuten om vilka som ska ingå i 

familjeterapin utifrån de ändrade familjestrukturerna.  

 

Flera informanter anser att demografi och utbildning påverkar familjers attityder till terapi 

generellt, och även att det är en klassfråga. Enligt Statistiska centralbyrån (2018), har 

utbildningsnivån ökat i Sverige och det är fler högutbildade i storstäderna. Högre utbildning 

medför ofta ökad inkomst. Om man tänker att det också är en klassfråga att gå i familjeterapi 

så innebär det att familjer där vårdnadshavarna är låginkomsttagare, inte får samma möjlighet 

till familjeterapi privat då familjeterapi idag inte kan erbjudas genom högkostnadskort. 

Minuchin (1967) inledde sin bana genom att just arbeta med familjer i utsatta områden där 

han menade att man kunde förändra förutsättningarna för barns utveckling i positiv riktning 

genom att arbeta med familjesystemet. Om familjer inte har möjlighet att få familjeterapi 

påverkas kanske inte attityderna nämnvärt, för de vet inte vad de inte blir erbjudna.  

 

Familjeterapin på mikronivå påverkas av olika familjekonstellationer. Familjebegreppet har 

förändrats på makronivå vilket påverkar på mikronivå hur familjeterapi bedrivs. Makro och 

exonivå påverkar var människor bor och utbildningsnivå. Detta påverkar människors 

levnadsvillkor i stort vilket har betydelse för hur människor söker familjeterapi. 

Familjeterapin är kontinuerligt följsam och anpassar sig till familjens förändring på 

chrononivå. 

 

Familjeterapi och tydlighet 

Vad gäller hur familjers attityder till familjeterapi sett ut över tid är informanterna överens om 

att de anser att familjer tycker om familjeterapi vilket de uttrycker på lite olika sätt. De menar 

att det inte handlar om familjers attityder till familjeterapi, utan snarare att det handlar om 
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familjeterapeuters attityder till familjer. De menar vidare att det ligger ett stort ansvar på 

familjeterapeuten att göra familjeterapi begripligt för familjer, liksom att göra familjeterapi på 

ett sätt som gör det meningsfullt för familjer. Det ligger i linje Antonovskys forskning om 

salutogenes (Antonovsky, 2005). Familjeterapeuten behöver omformulera problemet från det 

individuella symtomet hos en familjemedlem till att familjen kan se att både bibehållandet av 

symtomet och lösningen av problemet hänger samman med relationer familjen och hur 

familjemedlemmar interagerar med varandra. Enligt Minuchin (1976) är det 

familjeterapeutens uppgift att gå samman med familjen och bredda familjens syn på 

problemet.  

Ett återkommande tema som informanterna tog upp var vikten av hur familjeterapeuter 

använder orden för att nå ut, att ta sig plats och göra sig begriplig i olika sammanhang. Någon 

av informanterna benämner att familjeterapeuter generellt har ett bra språk för att knyta an till 

familjer, ett språk som är enkelt och inte komplicerat. Att bedriva familjeterapi underlättas av 

att terapeuten talar på ett sätt så att alla i familjen känner sig bekräftade. Hoffman (1993) talar 

om den samskapande dialogen som skapas i möten med familjer. Som språksystemiker 

betonar hon vikten av att använda ett vardagligt språk både med familjer och med kollegor.  

Minuchin hävdade att det är viktigt för terapeuten att stå för sin kunskap, vilket är ett sätt att 

vara tydlig på (1976). Det ligger enligt informanterna ett stort ansvar på den enskilda 

familjeterapeuten att förvalta sin kunskap väl även i andra sammanhang, som t.ex. i sin egen 

organisation i mötet med andra yrkeskategorier som har olika terapeutiska inriktningar. 

Informanterna i denna uppsats har frikostigt bidragit både med sin tid och med sina 

erfarenheter i samband med intervjuerna. Deras agerande i detta ligger i linje med hur de på 

olika sätt betonar vikten av familjeterapeutens eget ansvar att i olika sammanhang verka för 

att nå ut med familjeterapi och göra det omtalat. Det stämmer väl överens med det 

grundantagande Minuchin har om familjeterapi, att familjeterapi är något man som 

familjeterapeut gör, i kontrast till att bara samtala eller lyssna (Minuchin, 1976; Minuchin, 

Lee & Simon, 1999).  

Informanterna har olika sätt att förhålla sig till språket och tydlighet om begreppet 

familjeterapi. En del skiljer tydligt på familjeterapi och familjebehandling, andra gör det inte. 

FFT och ABFT är manualbaserade terapiformer som benämns som familjeterapi och ofta 

bedrivs inom socialtjänsten. Sundelin (2016) ser risker med att inte vara noggrann med 

skillnaderna i begreppen mellan familjebehandling och familjeterapi. Han påtalar vikten av att 

inom Barnpsykiatrin skilja mellan ett mer allmänt systemiskt förhållningssätt och 
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familjeterapi som en psykoterapeutisk metod med legitimationsgrund, vilket inte alltid är 

fallet. Om familjeterapeuter inte är noggranna med denna distinktion ser Sundelin (2016) en 

risk i att allt familjearbete inom Barnpsykiatrin likställs med ett familjeterapeutiskt arbete. 

Hansson (2001) föreslår att begreppet familjeterapi reserveras för det arbete som utförs av 

legitimerade psykoterapeuter med inriktning familj och som arbetar i ett psykoterapeutiskt 

sammanhang.  

I Cederblad et al. (2015) framgår svårigheter att sammanställa forskning om familjeterapi då 

olika definitioner av familjeterapi används i olika forskningssammanhang. De tar upp 

begreppen familjeterapi och systemisk terapi och problematiserar runt dem. Begreppen kan 

synas vara lika, samtidigt som olika definitioner riskerar att bli så slätstrukna att andra 

terapiinriktningar med andra teoretiska utgångspunkter också kan använda begreppet 

systemisk familjeterapi, vilket inte skulle särskilja den från andra terapiformer. Informanterna 

förmedlar olika förhållningssätt till hur de benämner sig själva när de presenterar sig för 

familjer. Flera benämner inte att de är familjeterapeuter, utan förklarar mer om det relationella 

arbete de gör.  

Informanterna förhåller sig olika till hur de använder ord om familjeterapin. Utifrån detta 

väcks frågan vad det har för betydelse för familjeterapin och förutsättningarna att nå ut med 

kunskapen om den när familjeterapeuter inte använder ett gemensamt sätt att benämna sig 

själva och den terapiinriktning de är utbildade i.  

Med familjeterapin placerad på mikronivå i enlighet med Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell placeras ordens användning på mesonivå (Bronfenbrenner, 

1979). Vilka ord familjeterapeuter använder med familjer och i kollegiala sammanhang 

påverkar familjeterapins förutsättningar på mesonivån. Orden är med och formar familjers 

attityder till familjeterapi. 

 

Metoddiskussion 

Våra informanter valdes ut utifrån att de alla har en lång och gedigen erfarenhet såväl som en 

bred kunskap inom det familjeterapeutiska fältet. Att intervjua yngre familjeterapeuter hade 

kunnat ge andra perspektiv på familjeterapifältet av idag. Då vi eftersträvat att få ta del av 

familjeterapeuternas jämförelser över tid valdes det alternativet bort. I valet av informanter 

har författarna främst gjort ett bekvämlighetsurval. Med tanke på att författarna verkat inom 

olika arbetsområden och i olika landsdelar torde det ha ökat förutsättningarna för att kunna få 
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en större variation i svaren än om bekvämlighetsurvalet gjorts utifrån enbart en person. Att 

vara två vid genomförandet av en intervju kan innebära en obalans i själva intervjusituationen. 

Med tanke på informanternas gedigna erfarenhet gjordes bedömningen att den risken var 

försumbar, och att fördelen för författarna att dela den gemensamma undersökningsprocessen 

övervägde. Under intervjuerna har en intervjumall med semistrukturerade frågor legat till 

grund för intervjun. Följdfrågor har ställts utifrån hur varje enskild informant besvarat 

frågorna. Alla informanter har således inte fått exakt samma följdfrågor. Det gör att svaren i 

uppsatsen inte är heltäckande. Om samtliga informanter fått exakt samma följdfrågor hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut. 

 

 

Slutsatser 

Frågan om hur utvecklingen sett ut vad gäller hinder och möjligheter för familjeterapin i 

Sverige har ett komplext svar. Det som tycks tydligt är att familjeterapins utveckling är 

kontextberoende, det omgivande samhället har stor påverkan. Den rådande samhällssynen på 

människan påverkar den politiska styrningen vilket har betydelse för vilket utrymme 

familjeterapin lyckas ta eller inte. 

 

När det gäller frågan om familjers attityder till familjeterapi i Sverige över tid drar vi 

slutsatsen att det, förutom det omgivande samhällets påverkan, handlar mer om 

familjeterapeuters attityder till familjer än om familjers attityder till familjeterapi. 

Familjeterapeuter förmedlar inte alltid att det är familjeterapi de bedriver. Familjers attityder 

påverkas av hur familjeterapeuter lyckas göra familjeterapin tydlig och begriplig för dem. 

Familjer tycker om familjeterapi, och som en av informanterna uttryckte det;  

”Familjer vill ju inget annat än att ha dialog med varandra”.  

 

 

Förslag till uppgifter för svensk familjeterapi 

Utifrån uppsatsens slutsatser finner vi nedanstående frågor viktiga; 

Hur kan familjeterapeuter göra familjeterapin mer tydlig på alla Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska nivåer? 
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Hur kan familjeterapin med dess cirkulära perspektiv utgöra en motkraft till dagens 

individualiserade synsätt? 
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BILAGA 1 

 

Intervjumall 

1. Har du kunnat se skillnader över tid i familjers attityder till att söka/ta emot i 

familjeterapi? Om ja, vilka skillnader då? Vad tror du skillnaderna beror på? 

 

2. Har förutsättningarna att nå ut till familjer med familjeterapi över tid förändrats? 

Om ja, hur har det förändrats?  

Hur har det påverkat familjers attityder till att söka/ta emot familjeterapi? 

 

3. Har det funnits hinder för att nå ut, med familjeterapi till familjer förr och nu? 

Om ja, vilka då? 

Hur har det påverkat familjers attityder att söka/ta emot familjeterapi? 

Vad har möjliggjort att nå ut med familjeterapi till familjer förr och nu? 

            Hur har det påverkat familjers attityd att gå i familjeterapi? 

     

4. Har familjeterapins plats i det terapeutiska fältet förändrats över tid?   

Om ja, hur då? 

På vilket sätt tror du att det kan ha påverkat familjers attityder att söka familjeterapi? 

 

5. Hur har familjeterapeuter gjort för att nå ut med det familjeterapeutiska arbetssättet till 

familjer? 

Hur kan det ha påverkat familjers attityder till att gå i familjeterapi? 

 

6. Hur har arbetsfältet för den systemteoretiska inriktningen förändrats över tid? 

Vilken betydelse har det för människors attityder att gå i familjeterapi?  

 

 

 

 

 


