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SAMMANFATTNING 

 
Uppsatsen är en studie av Funktionell Familjeterapi (FFT). Syftet var att 

undersöka om en FFT-behandling innebar en förändring för en ungdom och 

dennes föräldrar avseende deras beskrivning av familjeklimatet och dyaderna 

inom familjen. Målgruppen utgjordes av 29 familjer som under åren 2011-2013 

avslutat en FFT-behandling på Ungdomscentrum, Uppsala kommun. Familjerna 

hade fyllt i självskattningsformulären Frågor om Familjemedlemmar och 

Familjeklimat före och efter behandlingen. Resultatet visade ett flertal statistiskt 

signifikanta skillnader vilket stämde överens med tidigare forskning av 

modellen, både internationellt och nationellt. Kritik och klander hade minskat 

mellan familjemedlemmarna och föräldrarna ansåg sig mindre överinvolverade i 

sina ungdomar efter behandlingen. När det gäller Familjeklimat visade det sig 

att ungdomarna, mödrarna och fäderna upplevde mer närhet och mindre distans 

inom familjen efter genomför behandling. Studien bekräftade att FFT-modellen 

ger en viss effekt för familjer med en tonåring som har ett utagerande beteende. 

Den starka betoningen på att ändra familjens kommunikationsmönster till en 

mer stödjande sådan, har avgörande betydelse för om familjen fullföljer 

behandlingen och för om behandlingsresultatet blir positivt. 

 

ABSTRACT 

 
The paper is an evaluation of Functional Family Therapy (FFT). The aim was to 

investigate whether a FFT treatment meant a change for a youth and his parents 

regarding their description of family climate and dyads within the family. The 

target group consisted of 29 families that during 2011-2013 completed the FFT 

treatment at Ungdomscentrum (Youth Centre), in Uppsala community. The 

families had completed the self-assessment forms Issues of Family members and 

Family climate before and after the treatment. The results showed several 

significant differences that were consistent with previous research of the model, 

both internationally and nationally. Criticism and blame had been reduced 

between family members and the parents considered themselves less over-

involved in their youth after the treatment. Current Family climate, it turned out 

that the adolescents, mothers and fathers experienced more closeness and less 

distance within the family in the end of treatment. The evaluation confirmed that 

the FFT- model provides some effect for families with a teenager with behavior 

problems. The strong emphasis on changing family patterns of communication 

to a more supportive one, is crucial for the family to complete their treatment 

and for the result of the treatment. 

 

Keywords: Functional Family Therapy, youth with behavior problems, reframes 
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INTRODUKTION 

 
Flera familjebaserade och evidensbaserade behandlingsmetoder för ungdomar 

med utagerande och kriminellt beteende har vuxit fram under de senaste åren 

(Henggeler & Sheidow, 2012). Funktionell familjeterapi är en av de första 

evidensbaserade behandlingsmetoderna och den första effektstudien 

publicerades redan 1973 (Alexander & Parsons).Det var innan begreppet 

evidensbaserad började användas. Under det senaste decenniet är FFT en av de 

metoder som spridits mest över världen och behandlar cirka 12 000 ungdomar 

och deras familjer årligen (www.fftinc.com).  

Professor emeritus Kjell Hansson och professor emerita Marianne Cederblad vid 

Lunds universitet implementerade metoden i Sverige i början av 1990-talet. 

Deras drivkraft var att se om de goda resultaten från verksamheter i USA även 

kunde uppnås i Sverige. Det resulterade i att Hansson, Cederblad och Höök 

(2000) genomförde en svensk, randomiserad studie samt några år senare en 

replikering i Växjö (Hansson, Johansson, Drott-Englén & Benderix, 2004).  

Sedan 2003 har man inom Uppsala kommun, Ungdomscentrum (UC), arbetat 

med FFT. År 2008 började FFT-teamet på UC komplettera det kliniska arbetet 

genom att de deltagande familjerna fyller i ett antal självskattningsformulär vid 

start och avslut av behandlingen. Anledningarna är två: dels använder 

familjeterapeuterna svaren i det kliniska arbetet, dels kan FFT-teamet utvärdera 

sitt arbete. En utvärdering som tidigare är genomförd och som visat på goda 

resultat är FFT- Cannabis. Den är utarbetad av personalen på UC som har 

integrerat FFT med Haschavvänjningsprogrammet. (Carlsson, Gardelöf 

Nordström & Uusitalo, 2013). Förutom den har arbetet med FFT-familjer inte 

utvärderats men i och med denna studie är det genomförbart. Utvärderingen är i 

högsta grad intressant för FFT-teamets personal, chefer och för politiker som 

styr över enhetens ekonomiska förutsättningar. Den kan även vara intressant för 

FFT-Sverige, som utbildar och handleder FFT-terapeuter i Sverige och som 

också har ett internationellt erfarenhetsutbyte.  

Fokus i uppsatsen är att undersöka om en FFT-behandling påverkar relationerna 

inom familjen och i så fall på vilka sätt.  

  

http://www.fftinc.com/
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TIDIGARE FORSKNING 

 
Det finns ett flertal studier gällande både resultat och effekt inom den 

systemiska familjeterapins område. I en forskningsöversikt har Carr (2009) 

samlat en del av den forskningen. Han har valt att undersöka/granska evidens 

utifrån metaanalyser, systemiskt litteraturöversikt samt kontrollerade studier 

som är gjorda på familjer där barnen/ungdomarna har olika svårigheter. Carr 

(2009) menar vidare att det står klart, genom metaanalyser, att familjeterapi är 

effektivt för många barn och vuxna med olika former av psykiska problem. Han 

beskriver att beteendeproblem hos barn och unga innehåller två komponenter, 

personliga egenskaper och kontextuella faktorer. De evidensbaserade 

programmen har inriktat sig på båda delarna. I sin diskussion summerar han att 

det finns ett brett spektra av effektiva behandlingsmodeller där systemiska 

interventioner är effektiva. En av dessa är FFT. Även von Sydow, Retzlaff, 

Beher, Haun och Schweitzer (2013) har genomfört en systematisk 

kunskapsöversikt där de samlat olika systemiska terapier i vid bemärkelse.  De 

kategoriserade olika målgrupper och för gruppen barn och ungdomar med 

utagerande beteende och hittade de 47 olika randomiserade studier. Tre av dessa 

gällde FFT och alla tre bedömdes framgångsrika. När det gällde FFT, 

Multidimensional Family Therapy (MDFT), Multisystemic Therapy (MST) och 

Brief Strategic Family Therapy (BSFT) konstaterades att inga negativa effekter 

hade publicerats. Det stod också klart att för denna målgrupp, som ofta är svår 

att motivera till behandlingen och också svår att hålla kvar i behandling, var den 

systemiska familjeterapin den som gett bäst effekt jämfört med andra 

terapiformer. De noterade också att det inte var lika starka resultat i Europa som 

i USA och att minoritetsgrupper var svårare att engagera och hålla kvar i 

behandlingen. Slutligen konstaterade de även att kostnadseffektiviteten föreföll 

vara god jämfört med andra metoder men att den frågan ännu var alltför litet 

undersökt. 

 

I den senaste behandlingsmanualen för FFT (Alexander, Waldron, Robbins & 

Neeb, 2013) omnämns 22 olika studier som gjorts på metoden, både vad gäller 

effektivitet och effekt. I de första utvärderingarna låg fokus på effektivitet. De 

uppvisade resultat på vad som påverkade risken för återfall i kriminalitet, både 

kliniskt och socialt. Redan då visade det sig att FFT var en effektiv 

behandlingsmodell för unga lagöverträdare. Nästa steg var att forskarna och 

FFT-terapeuterna, genom processtudier, ville förstå vilka faktorer i själva 

behandlingen som gjorde den framgångsrik. Det framkom i studier att icke-

stödjande kommunikation mellan familjemedlemmarna påverkade deras 

engagemang och motivation (Robbins, Alexander & Turner, 2000). De senaste 

studierna har bland annat handlat om kliniska tekniker och vikten av terapeutens 

modelltrogenhet för att nå lyckade resultat. Man har då funnit att FFT är 
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verksamt för fler klientgrupper och i olika terapeutiska sammanhang (Alexander 

et al., 2013). 

Tre studier har sammanfattats i en artikel där författarna på olika sätt undersökt 

möjligheten att inom att FFT minska skuldbeläggande beskrivningar och 

beteenden under en familjeterapeutisk behandling (Alexander, Waldron, Barton 

& Mas, 1989). Resultatet visade vikten av att undvika problemfokusering i 

samtalen då dessa har en tendens att förstärka familjens, redan tidigare, negativa 

och defensiva kommunikationsmönster. De såg bland annat att om terapeuten lät 

föräldrarna tala i fem minuter om sin ungdoms problembeteende var det efteråt 

betydligt svårare för terapeuten att, genom omformuleringar, förändra 

kommunikationen i rummet till en mer stödjande sådan. Sammanfattningsvis 

talade upptäckten för att terapeuten behöver arbeta aktivt med att på olika sätt 

uppmuntra den stödjande kommunikationen genom att avbryta negativ 

kommunikation tidigt i samtalen. Omformuleringar har visat sig vara effektiva 

men författarna menar att det behövs fler studier som undersöker när och på 

vilket sätt omformuleringarna ger bäst effekt. 

 

I Sverige finns två studier av FFT, en randomiserad och en replikering. Den 

första genomfördes i ett samarbete mellan Institutionen för barn- och 

ungdomspsykiatri i Lund, socialtjänsten i Lund och polisen i Lund (Hansson et 

al., 2000). 89 ungdomar som blev gripna av polisen mellan 1993-1995 utgjorde 

undersökningsgruppen. Av dem genomgick 49 ungdomar FFT, 19 stycken 

genomgick ingen FFT-behandling och utgjorde en jämförelsegrupp. Vid ett- och 

två årsuppföljningen hade FFT-gruppen signifikant bättre resultat avseende antal 

återfall i brott. I FFT-gruppen hade också mödrarnas och ungdomarnas 

symptombelastning minskat. Eftersom den första studien genomfördes i 

universitetsmiljö med legitimerade psykoterapeuter som också hade tillgång till 

tät handledning av en professor inom området, ville de med den andra studien se 

om samma goda resultat kunde åstadkommas även i ett sammanhang utan 

samma optimala förutsättningar som i den första studien. Studien genomfördes i 

Växjö i samarbete med socialtjänsten i kommunerna runt Växjö (Hansson et al., 

2004). I studien ingick denna gång 45 ungdomar i FFT-gruppen och 17 i 

jämförelsegruppen. Uppföljningstiden var i medeltal 18 månader. Resultatet 

visade att det fanns en signifikant skillnad i återfall av brott till FFT-gruppens 

fördel (65 % återfall i jämförelsegruppen, 35 % i FFT-gruppen). Studien visade 

också att familjemedlemmarna i FFT-gruppen, 18 månader efter behandlingens 

avslut, redovisade ett klart förbättrat familjeklimat efter behandlingen med FFT 

via ökad närhet och minskad distans och kaos. 

 

 

Behandlingsmodellen 
FFT är en familjeterapeutisk metod som har utarbetats sedan slutet av 1960-talet 

av professor Jim Alexander, University of Utah, Salt Lake City, USA. Den kan 
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ses som en systematisk behandlingsmodell som har utvecklats som en dynamisk 

integrering av olika modeller (Sexton & Alexander, 2007). FFT vilar i huvudsak 

på systemteori och delar från strukturell teori, strategisk teori, 

kommunikationsteori samt social inlärningsteori och har tre grundpelare: klinisk 

erfarenhet, teoretisk förankring samt empirisk erfarenhet (Alexander et al., 

2013). Det gör att metoden utvecklats och förändrats över tid, sedan nya 

kunskaper tillkommit. FFT är en manualbaserad familjeterapi som är i uppdelad 

i fem faser med en behandlingstid mellan 3-6 månader. Antalet besök varierar 

mellan cirka 7-15. Behandlingstiden kan bli längre vid arbetet med familjer med 

omfattande problem.  

 

Innan faserna beskrivs finns även några kärnpunkter att beakta. Inom FFT 

poängteras terapeutens matchning med familjen. Matchning innebär att 

terapeuten försöker skapa en mellanmänsklig relation där familjemedlemmar är i 

samklang med terapeuten för att kunna gå igenom efterföljande steg i processen 

med minst antal hinder. Det är inte samma sak som spegling utan kräver att 

FFT-terapeuten ska ha både ungdom, övriga familjemedlemmar och omgivande 

nätverk i åtanke för en framgångsrik matchning. Familjeterapeuten ska också 

vara uppmärksam på hur hierarkin i familjen ser ut och hur den påverkar de 

olika familjemedlemmarna. Duktiga FFT-terapeuter vet när och hur de ska 

förhålla sig till känslomässigt avstånd, vara varm eller neutral, beroende på vad 

terapeuten bedömer att familjemedlemmarna behöver. FFT-terapeuten skall 

dock alltid ge ett tryggt, inbjudande och flexibelt intryck. Behandlingsprocessen 

med familjer ska bli unik varje gång eftersom familjerna är olika. Det är 

terapeuten som skall anpassa sig till familjen, inte tvärt om (Alexander et al., 

2013).  

 

De personer som ska ingå i terapin är de familjemedlemmar som kan ha en 

betydande påverkan på ungdomens beteende. Var familjeterapin äger rum är inte 

centralt. Det viktiga är att terapeuten lyckas samla familjen. Det är ofta bra att i 

början av behandlingen träffa familjen ofta för att sedan tona ut i slutet av 

behandlingstiden.  

 

FFT är en behandlingsmetod som är indelad i fem faser: engagemangsfas, 

motivationsfas, relationell hypotesskapande fas, beteendeförändringsfas och 

generaliseringsfas. Varje fas har olika mål, fokus på olika risk-och 

skyddsfaktorer och terapeutens interventioner skiftar, beroende på vilken fas 

behandlingen befinner sig i. Gränserna är inte alltid tydliga utan ibland sker en 

överlappning mellan faserna (Alexander et al., 2013).  

 

Engagemangsfas 

Målet i denna fas är att förbättra familjemedlemmarnas förväntningar på att 

familjeterapin kan leda till positiva förändringar. Arbetet börjar redan innan 
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första besöket då terapeuten kontaktar familjen och visar att hon är villig att 

lyssna, hjälpa samt respektera familjen. Terapeutens utmaning är att ha hög 

tillgänglighet (när och var kan familjen ses?) och hålla fast vid ett styrkebaserat, 

relationellt fokus. Om familjemedlemmarna väljer att komma till första besöket 

har målet i fasen uppnåtts. 

 

Motivationsfas 

Under denna fas arbetar terapeuten för att skapa ett motiverande klimat i rummet 

för att över tid nå långsiktiga förändringar. Utmaningen i de första samtalen är 

att skapa en kontext där familjemedlemmarna börjar se på varandra på ett nytt 

och mer positivt sätt och dessa samtal är avgörande för om familjen kommer att 

fullfölja behandlingen eller inte. FFTs metodutvecklare har därför utvecklat ett 

flertal strategier för att avleda negativ kommunikation och kritiska 

kommenterar, något som har visat sig ha stor betydelse. Alexander et al. (1989) 

har visat att om terapeuten avbryter negativ kommunikation ökar chansen att 

nästa kommentar från en familjemedlem blir mera positiv. Det leder i sin tur till 

att terapeuten kan utveckla en mer positiv dialog i samtalen med följden att 

skuldbeläggandet reduceras och interaktionerna mellan familjemedlemmarna 

blir mer positiva.  

 

Andra tekniker som används i början av behandlingen är olika ”ändra fokus-

tekniker”. Det kan vara att avbryta negativ kommunikation, medvetandegöra 

processen i rummet, sekvensera, lägga vikt vid positiv information samt att hela 

tiden ha ett styrkebaserat relationellt fokus (Robbins, Turner, Alexander & 

Perez, 2003). Omformuleringar är inte en unik intervention för FFT men har en 

central betydelse i modellen. I en studie (Robbins et al., 2000) menar författarna 

att det finns starka bevis för att det ger god effekt att använda omformuleringar i 

familjer med tonåringar som har ett utagerande beteende. I studien jämförs den 

omedelbara inverkan terapeutens interventioner har på familjers negativa 

kommunikation i de initiala sessionerna. De interventioner som jämfördes var 

omformuleringar, reflektioner och strukturerade interventioner. Författarna 

kunde visa att omformuleringar är mer effektiva än de andra två 

interventionerna för att minska familjemedlemmars försvarsinställda 

kommunikation. Även om omformuleringar minskade den negativa 

kommunikationen för alla familjemedlemmar indikerade studien att tonåringar, i 

högre utsträckning än föräldrarna, var de som påverkades mest av terapeutens 

interventioner genom ett minskat defensivt beteende. Det poängteras också att 

eftersom ungdomarna ofta är de som har lägst motivation till behandling i början 

är det av stor vikt att omformuleringar används tidigt i behandlingen. 

Överhuvudtaget är det centralt att terapeuten på olika sätt avbryter den 

försvarsinställda kommunikationen då höga nivåer av denna påverkar både 

behandlingsresultatet och risken för avbrott avsevärt (Robbins et al., 2000). 
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En annan central komponent inom FFT är att terapeuten ska ha balanserad 

allians, dvs. en lika stark arbetsallians till alla familjemedlemmar. Det innebär 

att varje person litar på terapeutens förmåga att kunna hjälpa dem, att de märker 

att terapeuten respekterar dem och anstränger sig för att förstå deras känslor och 

värderingar. En balanserad allians är även viktig för att undvika att koalitioner 

förstärks inom familjen eller mellan terapeuten och en familjemedlem 

(Alexander et al., 2013). 

 

Relationell hypotesskapande fas 

Enligt Alexander et al. (2013) är denna fas central och ett unikt inslag i FFT. 

Målet här är att identifiera mönster av närhet/avstånd och hierarki i familjen och 

hur dessa mönster hänger samman med de problem familjen upplever. I början 

av behandlingen kan terapeuten ofta märka att familjemedlemmarnas relationer 

är destruktiva, labila och att familjen hamnat i självförgörande mönster. Det är 

svårt att veta vilka förändringar familjen behöver göra för att stärka 

skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för att ungdomens problembeteende ska 

upphöra. Inom FFT ser man ungdomens problem som relationistiska snarare än 

beteendemässiga. Det gäller att förstå, ett till synes individuellt problem, genom 

att undersöka hur det beteendet hör samman med de relationer ungdomen omges 

av (Sexton & Alexander, 2007). Terapeutens uppgift är därför att skapa 

hypoteser kring familjemedlemmarnas behov av närhet och avstånd i 

förhållande till varandra (relationsbehov). Terapeuten ska också skapa hypoteser 

kring hierarkiska positioner kontra inflytande, dvs. vilket inflytande ungdomen 

och föräldrarna har på varandras beteenden. Terapeuten ska även identifiera och 

uttala de problemrelaterade mönster och sekvenser som familjen hamnar i samt 

visa på alternativa, mer positiva beteenden som bättre svarar mot deras 

relationsbehov. Det är inte relationsbehoven i sig som behöver förändras, utan 

hur de tar sig i uttryck mellan de olika familjemedlemmarna. Terapeuten arbetar 

för att utveckla beteendemönster som överensstämmer med behovet hos alla 

familjemedlemmar. En förälder kan till exempel få hjälp att utveckla sätt där den 

känner att den har närhet och kontroll på sin ungdom, trots att ungdomens behov 

av självständighet blir tillgodosett. 

 

Beteendeförändringsfas 

Det övergripande målet inom FFT är att förändra problemskapande beteenden. 

Om beteendeförändringsfasen ska bli framgångsrik krävs att familjen nu är 

motiverad till förändring och att terapeuten vet hur familjemedlemmarnas olika 

relationsbehov ser ut. Hon ska också ha i åtanke vilken funktion som 

ungdomens och de andras beteenden fyller i relation till övriga 

familjemedlemmar (Alexander et al., 2013). Med den kunskapen med sig blir 

terapeuten här mer pedagogisk och arbetet inriktas på att förändra riskmönster 

hos ungdomen och familjen. Uppmärksamheten riktas på deras 

beteendefärdigheter för att kunna stärka deras kompetens inom olika områden, 
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t.ex. kommunikationsträning, föräldraförmåga, tillsyn, problemlösning och 

konflikthantering. Det kan ske genom undervisning, praktiska övningar och 

rollspel i rummet men även genom att ge familjen hemläxor för att öka deras 

färdigheter mellan sessionerna. Alexander et al., (2013) poängterar att eftersom 

FFT är en korttidsterapi kan inte alla familjens problem lösas utan arbetet 

fokuseras på de, för familjen, mest viktiga problemområdena. 

 

Generaliseringsfas 

De primära målen i denna fas är att bibehålla och utveckla ungdomens och 

familjens förändring. Alexander et al., (2013) menar att terapeutens uppgift i 

denna fas är att hjälpa familjemedlemmarna upprätthålla sina nya färdigheter 

och generalisera dessa kunskaper i nya situationer som uppstår inom familjen 

och i olika sammanhang utanför familjen. En del i att upprätthålla förändringen 

är att få familjen att se att problem kommer och går i livet och att normalisera 

det. Återfallsprevention är en annan viktig del i fasen där familjen får hjälp att se 

vad de har gjort och hur de kan använda sina nya färdigheter för att undvika att 

hamna i samma problemsituation igen. Färdigheterna ska också användas till att 

familjen, med stöd av terapeuten, kan bibehålla, och vid behov initiera kontakt 

till nya instanser i samhället. 

 

Fokus flyttas således från förändringen av relationer inom familjen till hur 

familjen i framtiden kan hantera liknade problem och hur familjen kan 

interagera med omgivningen. Generaliseringen äger rum både inom familjen och 

mellan familjen och omgivningen. Terapeuten samarbetar i den här fasen med 

relevanta instanser som kan fortsätta hjälpa familjen att upprätthålla 

förändringen över tid (Sexton & Alexander, 2007). 

 

 

Syfte 
Syftet med utvärderingen var att undersöka om en FFT-behandling innebar en 

förändring för en ungdom och dennes föräldrar avseende deras beskrivning av 

familjeklimatet och dyaderna inom familjen.  

 

 

Frågeställningar 
De frågeställningar som önskades få svar på var:  

- Beskriver ungdomar och föräldrar en skillnad i relationerna dem emellan 

efter en FFT-behandling? 

- Har kritik och klander mellan familjemedlemmarna förändrats? 

- Beskriver ungdomar och föräldrar någon skillnad på familjeklimatet efter 

behandlingen avseende Närhet, Distans, Spontanitet och Kaos? 
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METOD 

 

Undersökningsgrupp 
FFT-teamet tillhör Ungdomscentrum som är organiserat under Råd & Stöd, 

Uppsala kommun. UC erbjuder olika former av råd och stöd till ungdomar och 

deras föräldrar till exempel vid misstanke om missbruk av alkohol eller 

narkotika, kriminalitet eller annat riskbeteende. Inom Ungdomscentrum erbjuds 

även medling mellan unga gärningsmän och brottsoffer, stöd till ungdomar som 

utsatts för brott samt enskilda samtal med legitimerad psykoterapeut. FFT-

teamet är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Barn- och 

Ungdomspsykiatrin (BUP) i Uppsala län. Till FFT-teamet kommer familjer 

antingen efter egen ansökan eller på remiss från socialtjänstens 

myndighetsgrupper eller BUP. Ungdomar kan även bli dömda till FFT. Teamets 

målgrupp är ungdomar i åldern 11-18 år som visar ett utåtagerande beteende 

och/eller begått brott.  

  

För att ringa in en målgrupp användes Journal Digital (JD) där 

självskattningsfomulären inom FFT-teamet fanns sparade. Efter kontroll i JD 

visade det sig att under åren 2011-2013 hade 54 familjer avslutat behandlingen 

på FFT-teamet. Alla hade fyllt i förmätning (T1) och 30 av dem hade även gjort 

eftermätning (T2). Av de 30 var det en ungdom som var felregistrerad varför 

hon valdes bort.  

 

Undersökningsgruppen utgjordes således av 29 konsekutiva ungdomar, 12 

flickor och 17 pojkar i åldern 13-17 år som, tillsammans med sina föräldrar, har 

genomgått FFT behandlingen på UC. Medelåldern var 15,23 (Sd= 1,1). Av 

föräldrarna var det 26 mödrar och 21 fäder som fyllt i formulären. Alla har dock 

inte fyllt i alla formulär. Bortfallet framgår av tabell 1 och 2.  

 
Tabell 1. Redovisning av deltagare och bortfall, Frågor om Familjemedlemmar 

  T1 T2 

FoF-Ungdom-mamma  26 25 

Ungdom- pappa  21 19 

Mamma -ungdom  25 24 

Mamma-pappa  19 16 

Pappa-ungdom  21 19 

Pappa-mamma  17 16 
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Tabell 2. Redovisning av deltagare och bortfall, Familjeklimat 

  T1 T2 

Ungdom  15 15 

Ungdom-mammas familj  10 9 

Ungdom-pappas familj  6 4 

Mamma  26 26 

Pappa  21 19 

 

Antalet sessioner under behandlingen varierade mellan 5-25 stycken. Antalet 

familjer som sökt hjälp själva vid UC var 19 i undersökningsgruppen, remiss 

från BUP 3 och remiss från socialtjänsten 4. Ungdomar som har blivit dömda till 

FFT var 3 stycken. För 4 av de 29 ungdomarna hade remitterande 

socialsekreterare bedömt att risk för placering utom hemmet förelåg vid 

behandlingens start. Behandlingen ansågs avslutad när familjen och 

familjeterapeuten var överens om att de mål som sattes upp i början av 

behandlingen var uppfyllda. 

 

 

Beskrivning av skattningsformulär. 
Frågor om familjemedlemmar är ett självskattningsformulär som mäter 

expressed emotions (EE) i dyader inom ett familjesystem (Hansson & Jarbin, 

1997). Den svenska versionen består av 30 påståenden (item) och varje person 

inom familjen fyller i formuläret med en annan familjemedlem i åtanke. Varje 

item har en svarsskala från ett till fem där ett representeras av ”Nästan aldrig” 

och fem ”Nästan alltid”. Genom faktoranalys har fyra olika skalor framkommit; 

Upplevd Kritik (UK), Upplevd emotionell involvering (UEI), kritiska 

kommentarer (KK) och Emotionell Överinvolvering (EÖI). UK har åtta 

delskalor, UEI fyra, KK tio och EÖI har nio. 

 

UK: beskriver svarandes upplevelse av kritik från den andra personen i dyaden. 

Höga värden indikerar på att personen upplever sig få mycket kritik, låga värden 

betyder att man upplever ringa kritik från den andra personen.  

 

UEI: mäter svarandes upplevelse av emotionellt engagemang från den andres 

sida i dyaden. Låga värden innebär att man tycker den andre inte är 

känslomässigt engagerad. 

 

KK: höga värden i denna variabel indikerar att svarande är kritisk till den andra 

personen i dyaden. Låga värden att man är föga kritisk. 

 



 

 10 

EÖI: Höga värden visar att svarande är mycket känslomässigt involverad i den 

andra parten i dyaden. Det visar sig i att man ofta reagerar starkt på vad den 

andre gör, säger eller känner. Man försöker här mäta en belastande närhet i 

relationen vilket betecknas som överinvolvering. (Hansson & Jarbin, 1997) 

FoF-formulärets reliabilitet har undersökts med hjälp av korrelationsanalys i 

Cronbachs alpha. Det har visat god reliabilitet på alla fyra delskalorna: UK, 

UEI, KK och EÖI. Det visar också värden som tyder på validitet vid korrelation 

med andra instrument och visar skillnader mellan icke kliniska och kliniska 

grupper (Hansson & Jarbin, 1997).  

Familjeklimat (Hansson, 1989) är ett självskattningsformulär som består av 85 

adjektiv där svaranden ska stryka under minst 15 adjektiv som bäst beskriver det 

aktuella familjeklimatet. Genom faktoranalys har fyra faktorer framdeducerats 

ur formuläret: Närhet, Distans, Spontanitet och Kaos (Hansson & Jarbin, 1997). 

Faktorn Närhet omfattar 18 adjektiv, Distans, 11, Spontanitet 6 och Kaos 6. 

Närhet beskriver ett klimat i familjen då personen i familjen upplever stor 

närhet, ett positivt klimat med harmoni, trygghet och värme. Distans i 

familjeklimatet kännetecknas av kyla och avståndstagande. Spontanitet 

beskriver personens känsla av känslomässig uttrycksfullhet. Enligt Hansson & 

Jarbin (1997) går det inte att fastslå om Spontanitet beskriver en positiv eller 

negativ känsla, i jämförelse med de tre andra begreppen som är mer värderande. 

Kaos beskriver ett familjeklimat med förvirring, nervositet och instabilitet. När 

det gäller Familjeklimat har reliabiliteten undersökts för de olika skalorna; 

Närhet, Distans, Spontanitet och Kaos. För samtliga skattningsskalor 

konstaterades att reliabiliteten var tillfredsställande, dvs. att formuläret verkade 

mäta samma fenomen och ha samma varians vid de olika mättillfällena. 

Validiteten har undersökts via jämförelsegrupper, kliniska och normala, samt via 

jämförelser mellan familjeklimat och andra familjeinriktade frågeformulär, 

skattad familjefunktion samt individuell psykopatologi (Hansson, 1989). I 

formuläret  

 

 

Tillvägagångssätt. 
Familjer som kommer till FFT-teamet fyller i ett antal skattningsformulär vid 

behandlingens start och avslut. Formulärens svar finns registrerade i Journal 

Digital (JD) som är det journaldokumentationssystem som används på 

Ungdomscentrum. (www.journaldigital.se).  

 

Inför undersökningen var målet att kunna samla in material från ca 30 

ungdomar, ett rimligt antal för att kunna uttala sig om resultatet i studien. För att 

nå syftet med uppsatsen och besvara frågeställningarna krävdes att familjerna 

fyllt i formulär både vid start (T1) och vid behandlingen slut (T2). 

http://www.journaldigital.se/
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Statistiska analyser 
Resultaten beskrivs i medelvärde (M) och standardavvikelse (Sd). För att pröva 

om det fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan värdena vid för- och 

eftermätningarna användes Wilcoxons test för parade observationer. Alla 

beräkningar är gjorda i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, 2013, 

vers. 22). 

 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt Humanistiska och filosofiska forskningsrådet 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) finns fyra allmänna huvudkrav att 

ställa inom forskningen för att konkretisera det grundläggande 

individskyddskravet: 

 

Informationskravet: De familjemedlemmar som besvarat 

självskattningsformulären i utvärderingen har innan de fyllde i formulären blivit 

informerade, både muntligt och skriftligt, att deras uppgifter sparas i ett 

journaldokumentationssystem. De har också fått ge sina skriftliga samtycken till 

att detta sker och de undertecknade samtyckesblanketterna förvaras inlåst i ett 

dokumentskåp. Familjemedlemmarna är även informerade om att deras 

medverkan har två syften: dels att verksamheten ska kunna utvärderas dels att 

den enskilde terapeuten får hjälp i att planera sessionerna. Informationskravet 

bör därmed anses uppfyllt.  

 

Samtyckeskravet: Uppgifterna i utvärderingen är inhämtade från ett redan 

existerande journaldokumentationssystem. Innan familjemedlemmarna fyllde i 

formulären fick alla familjemedlemmar lämna sitt skriftliga samtycke. De som 

kom till Ungdomscentrum på remiss från socialtjänsten registrerades med sina 

riktiga namn, de som kom på annat sätt har fingerade namn i 

journaldokumentationssystemet. Det fanns inget beroendeförhållande mellan 

forskaren och de medverkande eftersom utvärderingen varken var planerad eller 

genomförd när de fyllde i självskattningsformulären.  

 

Konfidentialitetskravet: Forskaren och de övriga medarbetarna på UC arbetar 

under tystnadsplikt, något som familjemedlemmarna är informerade om. Bara de 

som arbetar i FFT-teamet på UC har tillgång till självskattningssvaren, vilket 

gör att det är praktiskt taget omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 

 

Nyttjandekravet: De uppgifter som ligger till grund för denna utvärdering 

kommer inte att användas eller utlånas, varken för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften. Materialet kommer inte heller användas för forskning 

utan ett medgivande från de som fyllt i självskattningsformulären. 

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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RESULTAT 

 
För att ge resultatet en extra dimension har författaren, förutom att redovisa 

resultaten, valt att komplettera figurerna med en normalkurva för både 

ungdomar och föräldrar (Reiss, Pedersen, Cederblad, Lichtenstein, Hansson, 

Neiderhiser & Elthammar, 2001). Anledningen är att tydliggöra att de familjer 

som kommer till en FFT-behandling många gånger skattade högre medelvärden 

än andra familjer. 

 

Resultat Frågor om familjemedlemmar (FoF) 
Ungdomarnas svar 

I ungdomens svar gällande relationen till sin mamma kan ses att det fanns 

skillnader mellan T1 och T2 i alla fyra variablerna dvs. Upplevd kritik(UK), 

Upplevd Emotionell Involvering (UEI), Kritik och Klander (KK) samt 

Emotionell överinvolvering (EÖI).  

 

Signifikansen (p< .050) var god för UK (p=.018) vilket innebar att ungdomen 

kände sig mindre kritiserad av sin mamma och det verkar även som om 

ungdomen tyckte att han/hon också kritiserade sin mamma mindre (p=.042). När 

det gäller ungdomens upplevelse av sitt eget känslomässiga engagemang i sin 

mamma fanns ingen signifikant skillnad, UEI (N.S.) och inte heller fanns det 

någon skillnad i ungdomens bild av mammans engagemang i henne/honom 

(N.S.). Ungdomarna hade närmat sig normalgruppen i de två variabler som 

visade en statistisk signifikant skillnad. För att se exakta medelvärden och 

standardavvikelser, hänvisas till Bilaga 1. 

 
Figur 1. Frågor om familjemedlemmar (FoF) Ungdom-mamma 

 
Normalgrupp (Reiss et al., 2001a+b) 
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När det gäller ungdomens svar gällande relation till sin pappa fanns inga 

signifikanta skillnader överhuvudtaget. Den variabel som låg närmast signifikant 

skillnad var dock ungdomens bild av att känna sig mindre kritiserad av sin 

pappa (KK). Några uttalanden i förhållande till normalgruppen kunde inte göras. 

 

Figur 2. FoF Ungdom-pappa 

 
Normalgrupp (Reiss et al., 2001a+b) 

 

 

 

Frågor om familjemedlemmar. Mammornas svar 

Av mödrarnas svar kan utläsas signifikans i tre av fyra variabler. De upplevde 

sig mindre kritiserade av sin ungdom efter behandlingen (UK: p=.003) och de 

kritiserade sin ungdom mindre(p=.001). De var också mindre känslomässigt 

överinvolverade i sin ungdom (p=.016) men när det gällde deras bild av 

ungdomens engagemang i dem fanns ingen signifikans (N.S.). Det konstaterades 

att trots en FFT-behandling så låg mammorna i undersökningsgruppen 

fortfarande högt när det gällde att kritisera sin ungdom. (KK) I 

undersökningsgruppen var också mammorna betydligt mer överinvolverade i 

sina tonåringar än mammorna i normalgruppen, både vid T1 och T2. Trots en 

minskning av deras upplevelse av att vara kritiserade så låg de fortfarande högt 

även på den variabeln. 
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Figur 3. FoF Mamma- ungdom  

 
Normalgrupp (Reiss et al., 2001a+b) 

 
 
Mammorna beskrev ingen skillnad i förhållande till papporna mellan T1 och T2. 

(N.S.) Den variabel som förändrats mest, om än litet, verkade vara att 

mammorna tyckte sig kritisera papporna litet mindre men skillnaden var inte 

signifikant. Mammorna låg på samma nivå som normalgruppen både vid T1 och 

T2. 

 
Figur 4. FoF Mamma-pappa  

 
Normalgrupp: Reiss et al., (2001a+b) 
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Frågor om familjemedlemmar. Pappornas svar 

I de svar pappor lämnade om relationen till sina ungdomar visade det sig att 

papporna tyckte att de kritiserade sina ungdomar mindre (KK: p= .002) och att 

de var mindre överinvolverade i sina ungdomar (p=.010). Det verkade som om 

de tyckte att deras ungdomar vid eftermätning var mer engagerade i dem 

känslomässigt men skillnaden var inte signifikant (N.S.). De signifikanta 

skillnaderna visade att papporna rört sig närmare normalgruppen men det finns 

en bit kvar innan de kommer ned till normalgruppens nivå. 

 
Figur 5. FoF Pappa - ungdom 

 
Normalgrupp (Reiss et al., 2001a+b) 

 

 

’ 

När det pappors relation till mammorna i fanns praktiskt taget inga skillnader 

mellan för- och eftermätning. Papporna låg på samma nivå som normalgruppen 

både vid T1 och T2. 
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Figur 6. FoF Pappa - mamma 

  
Normalgrupp Reiss et al., (2001a+b) 

 

Resultat Familjeklimat (FK).  
Ungdomarnas svar 

Ungdomar som besvarade Familjeklimat visade förändringar i alla variabler och 

tre av dem var signifikanta. Närhet(p=.007), Distans (p=.010) samt Kaos 

(p=.022). Det innebar att ungdomarna kände en större närhet inom sin familj, att 

de upplevde att distansen inom familjen hade minskat samt att kaoset som de 

upplevde vid förmätningen hade minskat. Ungdomarna hade närmat sig 

normalgruppen i alla faktorer förutom Spontanitet.  

 

Figur 7. Familjeklimat - Ungdom 

 
Normalgrupp Reiss et al., (2001a+b) 
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Ungdomar som besvarade Familjeklimatet i sin mammas familj upplevde inte 

samma skillnad och ingen av variablerna var signifikanta (N.S.). Variabeln Kaos 

var den som visade störst skillnad och de som följde var Närhet, Distans, och 

Spontanitet. Det gick inte här att uttala sig om förhållandet till normalgruppen. 

 

Figur 8. Familjeklimat – Ungdom/mammas familj 

 
Normalgrupp Reiss et al., (2001a+b) 

 

 

 

När ungdomar beskrev Familjeklimatet i sina pappors familj fanns ännu färre 

skillnader och ingen signifikans i någon variabel (N.S). Den variabel som 

verkade ha påverkats mest var Närhet. Ungdomarna tyckte inte att det var någon 

större skillnad på familjeklimaten i pappas familj efter behandlingen. Inte heller 

här gick det inte att uttala sig om förhållandet till normalgruppen. Det var också 

ett litet underlag, sex svarande i T1 och fyra i T2. 
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Figur 9. Familjeklimat – Ungdom/pappas familj 

 
Normalgrupp Reiss et al., (2001a+b) 

 

 

Familjeklimat (FK). Mammornas svar 

När det gällde mammornas beskrivning av Familjeklimatet i T1 och T2 fanns 

signifikanta skillnader i tre av fyra variabler. Mammorna tyckte att de hade en 

större Närhet (p= .000) till de övriga i familjen efter behandlingen. Distansen 

(p=.015) hade också minskat och att Kaoset inom familjen hade blivit mindre 

(p=.004). Spontaniteten hade minskat men inte signifikant (N.S). Mammorna 

hade närmat sig normalgruppens mammor i alla variabler utom möjligen 

Spontanitet. 

 

Figur 10. Familjeklimat - Mamma 

 
Normalgrupp Reiss et al., (2001a+b) 
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Familjeklimat (FK). Pappornas svar 

Pappor skattade en stor skillnad i Närhet (p=.001) mellan testtillfälle 1 och 2. 

Det gällde också Kaos (p=.004) hade minskat avsevärt i deras bild av familjen. 

Distansen och Spontaniteten hade minskat men inte signifikant (N.S.). I de två 

variabler som var signifikanta hade papporna närmat sig normal-gruppens 

pappor. 

 

Figur 11. Familjeklimat - Pappa 

 
Normalgrupp Reiss et al., (2001a+b) 
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DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka om en FFT-behandling innebar en 

förändring för en ungdom och dennes föräldrar i avseende deras beskrivning av 

familjeklimatet och dyaderna inom familjen. Resultatet visade att ungdomar och 

föräldrar delvis hade förändrat sina relationer efter behandlingen slut. Nästa 

frågeställning gällde om kritik och klander mellan familjemedlemmarna 

förändrats efter behandlingen och även där kunde upptäckas en viss skillnad. 

Den sista frågeställningen som önskade besvaras var om ungdomar och föräldrar 

beskrev någon skillnad av Familjeklimat efter behandlingen avseende Närhet, 

Distans, Spontanitet och Kaos. Även där hade vissa variabler förändrats efter 

behandlingen.  

 

Att FFT är en effektiv behandlingsmetod för ungdomar med utagerande 

beteende finns verifierat sedan lång tid tillbaka (Alexander & Parsons, 1973; 

Carr, 2009; Henggeler & Sheidow, 2012; Alexander et al., 2013) Det finns 

också forskningsstöd för att FFT är effektiv metod då det gäller att förändra ett 

negativt familjeklimat. De erfarenheter som kunde ses i studien stämde med 

tidigare forskning och gav ett förväntat utfall. 

 

I början av en FFT-behandling har familjen ofta ett negativt och defensivt 

kommunikationsmönster. Det är viktigt att det förändras, dels för att det 

påverkar familjemedlemmarnas motivation och engagemang att fullfölja 

behandlingen dels för att det bibehåller familjemedlemmarnas, ofta negativa, 

bild av sig själva och varandra (Robbins et al., 2000). En av de tidiga 

interventionerna terapeuten gör för att förändra kommunikationsmönstret är att 

på olika sätt försöka minska kritik och klander mellan familjemedlemmarna och 

att hela tiden försöka hålla ett styrkebaserat och relationellt fokus. I 

motivationsfasen arbetar terapeutens aktivt med flera olika tekniker för att 

åstadkomma ett bättre familjeklimat där omformuleringar är vanliga och har i 

forskning visat sig ge effekt (Alexander et al., 1989; Robbins et al., 2000). I 

studien hade kritik och klander minskat i vissa av dyaderna efter behandlingen 

vilket var glädjande eftersom det är en av huvudkomponenterna inom FFT. 

Resultatet stämmer med en tidigare studie, FFT-Cannabis (Carlsson et al., 2013) 

där det påvisades flera signifikanta skillnader i dyaderna inom familjen efter 

avslutad behandling. 

 

I den aktuella studien kunde ses att ungdomarna i undersökningsgruppen ofta 

kände sig betydligt mer kritiserade än ungdomarna i normalgruppen. Det är inte 

ovanligt eftersom ungdomarnas beteende är anledningen till varför familjen 

deltar i en FFT-behandling. Robbins et al., (2000) menar att ungdomen ofta är 
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den som känner sig mest kritiserad i rummet i början men som också är den som 

svarar bäst på terapeutens omformuleringar. 

 

Att studien visade på olika förändringar i relationerna mellan familje-

medlemmarna var inte så förvånande. Metoden är väl beforskad och en av 

grundtankarna är att man ser ungdomens problem som relationistiska snarare än 

beteendemässiga. En stor del av terapeutens interventioner handlar om att 

försöka hjälpa familjen att skapa ett stödjande klimat dem emellan. Tidigare har 

beskrivits matchning, balanserad allians och också kravet på att terapeuten ska 

vara aktiv, våga avbryta men också försöka hitta hypoteser kring hur 

relationsbehoven ser ut i familjen. Om relationsbehoven blir tillgodosedda på ett 

mer funktionellt sätt än t.ex. genom ett utagerande beteende, så förbättras 

relationerna inom familjen.  

 

En erfarenhet som framkommit i studien var att flera variabler talade för att 

närheten inom familjen hade ökat och att distansen minskat. Om variabeln 

närhet ökat innebär det enligt Hansson och Jardin (1997) att personen har en 

känsla av harmoni, positivt klimat med trygghet och värme. Om närheten blev 

högre borde distansen minska, något som ungdomarnas och mammornas resultat 

verifierade. Distans-variabeln beskrivs av samma författare som kyla och 

avståndstagande och har den blivit mindre torde det vara positivt för personen i 

fråga. Kaos beskrivs som ett uttryck för förvirring och instabilitet. Eftersom 

studien visade att kaoset har minskat både för ungdomen och föräldrarna var det 

en positiv utveckling för de i undersökningsgruppen. Pappornas distans hade 

minskat men skillnaden var inte signifikant. Resultatet kan jämföras med en 

studie i Växjö (Hansson et al., 2004) som hade liknande resultat; ökad närhet 

och minskat kaos efter avslutad FFT-behandling. 

 

 Om terapeuten arbetar intensivt med familjens kommunikationsmönster så att 

det blir mer stödjande är det rimligt att familjemedlemmarna upplever sig 

närmare varandra. Den balanserade alliansen gör i bästa fall att var och en av 

familjemedlemmarna upplever att de är lyssnade på och terapeuten hjälper till 

att hitta den goda intentionen bakom ett till synes negativt beteende eller en 

negativ kommentar. Även här kan omformuleringarna var till hjälp då vrede 

omformuleras till att en person är sårad, tjat blir till engagemang och 

försvarsinriktat beteende kan omformuleras till att det finns känslor (Hansson, 

2004). 

 

När terapeuten lyckas hålla ett styrkebaserat relationellt fokus kommer ofta de 

goda avsikterna fram och medlemmarna förändrar sitt sätt att se, både på sig 

själv och de övriga i familjen. Att även deras upplevelse av kaos hade minskat är 

inte heller det förvånande. Om familjemedlemmarna får ordning på sina 

relationer, blir tillvaron mer begriplig i hemmet och känslan av kaos minskar. 



 

 22 

Det är intressant att också fundera över hur utagerande beteenden reglerar 

familjemedlemmars behov av närhet respektive avstånd. Hansson et al., (2004)  

menar att närhet skulle kunna översättas med respekt för interpersonella behov 

och distans med icke- respekt. Om så är fallet stämmer antagandet, enligt dem, 

att ett positivt behandlingsresultat nås sannolikt om familjemedlemmarnas 

behov av närhet respektive avstånd respekteras. Det kan jämföras med tidigare 

resonemang kring relationsbehov.  

 

En annan intressant upptäckt är att både mammor och pappor beskriver sig 

mindre överinvolverade i sina ungdomar efter behandlingen slut samtidigt som 

de också beskriver att det finns en större närhet inom familjen. Den kliniska 

erfarenheten är att överinvolverade föräldrar med sin oro för ungdomen lägger 

mycket kraft och energi på dem och att ungdomarna ofta känner sig jagade och 

påpassade av sina föräldrar. När föräldrarna hittar andra sätt att visa sin omtanke 

kan ungdomarna ta till sig den, konflikterna minskar och närheten inom familjen 

ökar.  

 

En erfarenhet som inte tidigare beskrivits i denna studie och som skulle kunna 

kopplas ihop med resultatet är FFTs betoning på terapeutens modelltrogenhet 

(adherence). I en artikel (Sexton & Turner, 2010) beskrivs att en terapeut som 

håller sig till manualen och metodens arbetssätt visar ett bättre resultat än en 

terapeut som inte är lika modelltrogen. De terapeuter arbetade med 

undersökningsgruppen hade alla tillgång till kollegial handledning vid 

regelbundna veckomöten. Inför kollegialhandeldningen hade de ofta filmat sina 

besök och de hade extern metodhandeldning en gång per månad. De hade också 

ingått i ett certifierat team, där drygt hälften av terapeuterna var certifierade, de 

två andra var under utbildning. Dessa faktorer borde tala för att terapeuternas 

modelltrogenhet var förhållandevis hög jämfört med andra terapeuter som inte 

haft lika starkt metodstöd.  

 

Sammanfattningsvis visade också studien att ingen av de olika variablerna 

visade ett sämre mått än innan behandlingen. De flesta variabelvärden hade 

också rört sig mot normalgruppen, vilket visade att behandlingen i viss mån haft 

avsedd effekt. 

 

Metoddiskussion 
Resultatet i denna utvärdering behöver kritiskt granskas ur flera aspekter. Till att 

börja med var det 54 familjer som fyllde i självskattningsformulär när FFT-

behandlingen påbörjades och av dem var det endast 30 som deltog i testtillfälle 

två. Bortfallet från undersökningsgruppen var lågt men om vi ser till hur många 

som borde ha kunna göra även T2 behöver vi ställa frågan: varför var det så få 

som deltog i det sista testtillfället? 
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Berodde det på att de inte tyckte att behandlingen inte hade varit till någon hjälp 

och därför valde att inte delta? Var det väldigt nöjda med den förändring som 

skett och tyckte det därför var onödigt att fylla i skattningarna? Om de hade 

deltagit, hur hade deras skattningar då varit? Hade resultatet blivit bättre? 

Sämre? Det kan vi inte uttala oss om förutom att det är känt att de fullföljde 

behandlingen. Om de avbrutit behandlingen skulle de i journaldokumentations-

systemet varit beskriva som avbrott.  

 

Sundelin (1999) diskuterar bortfall kring sin egen forskning. Han menar att det i 

hans studie var intressant att notera att bortfallet inte var ett avhopp från 

behandlingen, men ett avhopp från att delta i de mätmetoder han använde i 

studien. Vidare konstaterar han att klinisk forskning i allmänhet och i synnerhet 

forskning med komplicerade familjesituationer inte alltid är lätt att anpassa med 

vetenskaplig noggrannhet. Hans erfarenhet var också att det vid en uppföljning 

blir svårare att motivera familjerna att fylla i självskattningsformulären. 

Slutligen var hans önskan att utvärderingsrutiner borde vara en mycket mer 

naturlig och integrerad del av familjeterapiarbetet i framtiden. 

 

En förklaring till bortfallet kan också vara terapeuternas egna engagemang. Det 

kan konstateras att det krävs större ansträngningar av terapeuter och utvärderare 

att motivera familjer att besvara formulären för att resultaten ska bli säkrare 

(Hansson et al., 2004). Det kan finnas tankar hos terapeuterna att ”nu har vi 

träffats så många gånger så jag vill inte vara besvärlig och be dem fylla i alla 

självskattningsformulär igen. Det verkar som om de är nöjda och vi ska ju bara 

säga adjö.” En alternativ tanke skulle kunna vara: ”det har ju inte förändrats så 

mycket under arbetets gång. Om de skulle fylla i skattningarna skulle det nog 

ändå inte bli någon skillnad.” Hur stor del av bortfallet som beror på terapeutens 

engagemang, eller brist därpå, vet vi inte. 

 

En annan diskussion är frågan om varför det inte förekom några avhopp från 

behandlingen, vilket är vanligt i denna målgrupp (Henggeler, Rodnick, 

Bourduin, Hansson, Watson & Urey, 1989). Det är också känt att risken för 

avhopp minskar när terapeuterna arbetar efter välstrukturerade 

behandlingsprogram, vilket har visat sig i forskning om Intensiv familjeterapi 

(Sundelin, 1999). Författarens egen erfarenhet är att FFT-terapeuterna på UC var 

ett flexibelt och ihärdigt släkte och det var ovanligt med avhopp från 

behandlingen. I de fall familjeterapin avslutades utan att målen är uppfyllda 

skedde det ofta i samråd med familjen. FFT kunde ha visat sig vara fel insats 

eller inte en tillräckligt omfattande insats för att kunna hjälpa familjen att lösa 

sina problem. 

 

Trots att flera variabler visade positiva resultat är det viktigt att påpeka att 

familjefunktionen inte nått ”normala” värden. Vad det kan beror på är svårt att 
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säga. En möjlighet kan vara att behandlingen avslutades för fort. En annan är att 

undersökningsgruppen består av familjer som lever under hög stress vilket kan 

resultera i störda familjefunktioner. 

 

I studien finns det inlagda normalgrupper som jämförelsematerial i figurerna. En 

olycklig faktor som upptäcktes sent i arbetet var att normalgruppens 

medelvärden inte var inlagda i SPSS. Följden blev att författaren inte kunnat 

jämföra normalgruppen med undersökningsgruppens för- och eftermätningarna. 

Det gick därför inte att dra några slutsatser angående eventuell signifikans.  

 

En kritisk fråga som bör ställas är varför författaren har valt att inte utgå från de 

senaste forskningsartiklarna som behandlar FFT. Valet av artiklar styrdes av en 

önskan att uppnå syftet med studien och kunna besvara de aktuella 

frågeställningarna. För att kunna göra det behövdes flera grundläggande och 

äldre artiklar som även idag ligger till grund för hur FFT-arbetet ska genomföras 

för att bli framgångsrikt. Den senare tidens artiklar kring FFT behandlar ofta 

andra målgrupper, som till exempel ungdomar med missbruksproblem eller om 

det har någon betydelse om terapeuten och problemfamiljer har samma etniska 

bakgrund. Dessa studier skulle inte tillföra just denna studie någon betydelsefull 

kunskap. 

 

En oklarhet i studien var ungdomarnas besvarande av Familjeklimat. Som det 

står beskrivet i tabell 2 kan det tolkas som om 15 ungdomar bor tillsammans 

med båda sina föräldrar men så behöver fallet inte vara. Hur många 

Familjeklimat som ungdomen fyllde i och vilken familj hon/han avsåg var 

terapeutstyrt. Det var terapeuten som valde hur många formulär hon delade ut 

och det är hon som sedan lade in svaren i journaldokumentationssystemet. Det 

gör att det finns en oklarhet kring svaren. Klart var dock att 10 ungdomar bodde 

med sin mamma på heltid eller deltid och att 6 ungdomar bodde heltid eller 

deltid med sin pappa.  

 

Ovanstående diskussion leder oss in på resonemanget om etiska överväganden. 

Frågan blir om en utomstående bedömare hade problematiserat kring ifyllandet 

utav Familjeklimat eller endast tittat på siffrorna och resultatet? Författaren till 

utvärderingen var både behandlare och bedömare av undersökningsgruppen Vid 

analys av om de olika rollerna kan ha påverkat testresultatet gjordes dock 

bedömningen att det inte borde påverka varken resultat eller slutsatser.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Det finns flera intressanta problemformuleringar som skulle vara önskvärda att 

få belysta i framtida studier. En av dem vore att se närmare på pojkar och 

flickors olika skattningssvar. I vilka avseenden skattar de lika och i vilka 

avseenden skiljer de sig åt? Visar någon av grupperna bättre resultat efter 
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behandlingen? Eftersom det finns en liknande studie på UC som har undersökt 

de familjer som genomgått FFT-Cannabis vore det intressant att gör en 

jämförande studier mellan de olika undersökningsgrupperna. Vad skiljer dessa 

undersökningsgrupper åt gällande kön, symptombelastning och 

familjerelationer? Ännu en intressant problemformulering skulle vara att 

undersöka bortfallet mellan för- och eftermätning. Skiljer sig de grupperna från 

varandra? På vilket sätt? 
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BILAGA 1. 

 

Tabell 1. Frågor om Familjemedlemmar (FoF) Ungdom-mamma. 

Medelvärde (standardavvikelse) i normalgrupp, T1, T2 samt signifikans. 

FoF 

Ungdom-mamma 
Klinisk 

Familj 

M (Sd)* 

IN  

M (sd) 

Ut  

M (sd) 

Signifikans 

(2-parad)** 

UK 1.63(.51) 2.70(.91) 2.28(.79) .018 

UEI 2.31(.52) 2.35(.47) 2.54(.53) .025 

KK 1.59(.47) 2.28(.84) 1.96(.80) .042 

EÖI 1.73(.40) 2.02(.58) 1.98(.57) .808 

*Reiss et al,. (2001a, 2001b) 

** Wilcoxon Signed Ranks test 

 

 

Tabell 2. FoF/ Ungdom-pappa. Medelvärde (standardavvikelse) i 

normalgrupp, T1, T2 samt signifikans 

FoF 

Ungdom-pappa 
Klinisk 

Familj M 

(Sd)* 

IN =21 

M (sd) 

Ut =19 

M (sd) 

Signifikans 

(2-parad)** 

UK 1.56(.45) 2.49(.74) 2.30(.67) .354 

UEI 2.04(.53) 2.32(.72) 2.26(.80) .360 

KK 1.52(.46) 2.12(.96) 1.86(.73) .107 

EÖI 1.63(.42) 1.93( 61) 1.82(.67) .414 

*Reiss et al,. (2001a, 2001b) 

** Wilcoxon Signed Ranks test 

 

 

Tabell 3. FoF/ Mamma-ungdom. Medelvärde (standardavvikelse) i 

normalgrupp, T1, T2 samt signifikans. 

FoF 

Mamma-Ungdom 
Klinisk 

Familj 

M (Sd)* 

IN =26 

M (sd) 

Ut=25  

M (sd) 

Signifikans 

(2-parad)** 

UK 1.55(.45) 2.34(.81) 1.95(.64) .003 

UEI 2.66(.51) 2.79(.69) 2.87(.63) .669 

KK 1.82(.54) 3.21(.58) 2.56(.70) .001 

EÖI 2.11(.51) 3.32(.60) 2.88(.70) .016 

*Reiss et al,. (2001a, 2001b) 

** Wilcoxon Signed Ranks test 
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Tabell 4. FoF/ Mamma- pappa. Medelvärde (standardavvikelse) i 

normalgrupp, T1, T2 samt signifikans. 

FoF 

Mamma-pappa 
Klinisk 

Familj M 

(Sd)* 

IN=19  

M (sd) 

Ut=16  

M (sd) 

Signifikans 

(2-parad)** 

UK 1.56(.53) 1.64(.56) 1.68(.52) .893 

UEI 2.64(.50) 2.53(.69) 2.62(.56) .501 

KK 1.82(.57) 1.96(.83) 1.89(.66) .155 

EÖI 1.95(.50) 2.00(.69) 2.04(.69) .504 

*Reiss et al,. (2001a, 2001b) 

** Wilcoxon Signed Ranks test 

 

 

 

Tabell 5. FoF/ Pappa-ungdom. Medelvärde (standardavvikelse) i normalgrupp, 

T1, T2 samt signifikans. 

FoF 

Pappa-ungdom 
Klinisk 

Familj M 

(Sd)* 

IN=21  

M (sd) 

Ut=19  

M (sd) 

Signifikans 

(2-parad)** 

UK 1.81(.47) 2.05(.74) 2.06(.65) .776 

UEI 1.95(.44) 2.50(.60) 2.70(.65) .078 

KK 1.85(.52) 3.16(.83) 2.61(.62) .002 

EÖI 1.87(.42) 3.06(.82) 2.72(.65) .010 

*Reiss et al,. (2001a, 2001b) 

** Wilcoxon Signed Ranks test 

 

 

 

Tabell 6. FoF/ Pappa-mamma. Medelvärde (standardavvikelse) i normalgrupp, 

T1, T2 samt signifikans. 

FoF 

Pappa-mamma 
Klinisk 

Familj M 

(Sd)* 

IN=17  

M (sd) 

Ut=15  

M (sd) 

Signifikans 

(2-tailed)** 

UK 1.89(.56) 1.94(.89) 2,01(.77) .766 

UEI 2.80(.50) 2.64(.58) 2,64(.27) .749 

KK 1.61(.47) 1,73(.72) 1,68(.52) .248 

EÖI 1.92(.47) 1,88(.63) 1,87(.58) .506 

*Reiss et al,. (2001a, 2001b) 

** Wilcoxon Signed Ranks test 
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Tabell 7. Familjeklimat Ungdom. Medelvärde (standardavvikelse) i 

normalgrupp, T1 och T2 samt signifikans.  

Familjeklimat 

UNGDOM 
Klinisk 

Familj M 

(Sd)* 

IN= 15 

M (sd) 

Ut =17 

M (sd) 

Signifikans 

(2-parad)** 

Närhet  2.16(.90) .74(.78) 1.78(1.03) .007 

Distans .36(.43) 1.23(1.01) .43(.78) .010 

Spontanitet .89(.91) 1.13(.98) 1.37(1.06) .304 

Kaos .37(.54) 1.20(.99) .45(.70) .022 

*Normalgrupp vuxen (Reiss et al,. 2001a, 2001b) 

** Wilcoxon Signed Ranks test 

 

 

 

Tabell 8. Familjeklimat ungdom hos mamma. Medelvärde 

(standardavvikelse) i normalgrupp, T1 och T2 signifikans.  

Familjeklimat 

UNGDOM 

hos mamma 

Klinisk 

Familj M 

(Sd)* 

IN =10 

M (sd) 

Ut =9 

M (sd) 

Signifikans 

(2-parad)** 

Närhet  2.16(.90) 1.58(1.10) 2.26(1.11) .161 

Distans .36(.43) .63(.89) .32(.35) .705 

Spontanitet .89(.91) .58(.87) .51(.81) .458 

Kaos .37(.54) .98(1.04) .40(.65) .068 

 *Normalgrupp vuxen (Reiss et al,. 2001a, 2001b) 

** Wilcoxon Signed Ranks test 

 

 

 

Tabell 9. Familjeklimat ungdom hos pappa. Medelvärde (standardavvikelse) i 

normalgrupp, T1, T2 samt signifikans.  

Familjeklimat 

UNGDOM 

hos pappa 

Klinisk 

Familj M 

(Sd)* 

IN=6 

M (sd) 

Ut =4 

M (sd) 

Signifikans 

(2-parad)** 

Närhet  2.16(.90) 2.18(.74) 2.45(1.03) .180 

Distans .36(.43) .25(.42) .25(.50) 1.000 

Spontanitet .89(.91) .62(1.13) .67(.90) .317 

Kaos .37(.54) .15(.37) .22(.45) 1.000 

 *Normalgrupp vuxen (Reiss et al,. 2001a, 2001b) 

** Wilcoxon Signed Ranks test 
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Tabell 10. Familjeklimat mammor. Medelvärde (standardavvikelse) i 

normalgrupp, T1, T2 samt signifikans. 

Familjeklimat 

Mammor 
Klinisk 

Familj M 

(Sd)* 

IN =26 

M (sd) 

Ut =26 

M (sd) 

Signifikans 

(2-parad)** 

Närhet  2.11(.72)  0.90(.79) 1.74 (.82) .000 

Distans .19(.36)  0.67(.55) 0.33 (.48) .015 

Spontanitet .95(.89)  1.17(.88) 0.96 (1.16) .218 

Kaos .22(.60)  1.44(1,24) 0.59 (.97) .004 

*Normalgrupp vuxen (Reiss et al,. 2001a, 2001b) 

** Wilcoxon Signed Ranks test 

 

 

 

Tabell 11. Familjeklimat pappor. Medelvärde (standardavvikelse) i 

normalgrupp, T1, T2 samt signifikans. 

Familjeklimat 

Pappor 
Klinisk 

Familj M 

(Sd)* 

IN =21 

M (sd) 

Ut =19 

M (sd) 

Signifikans 

(2-parad)** 

Närhet  2.18(.79)  1.08(.84) 1.66(.93) .001 

Distans .22(.41)  .70(.71) .48(.61) .850 

Spontanitet .85(.86)  1.33(1.32) 1.02(1.09) .417 

Kaos .22(.62)  1.23(1.34) .82(1.15) .044 

*Normalgrupp vuxen (Reiss et al,. 2001a, 2001b) 

** Wilcoxon Signed Ranks test 

 


