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Sammanfattning 

 

Hemuppgiften är ett viktigt moment inom såväl Funktionell familjeterapi (FFT) 

som Dialektisk beteendeterapi (DBT). Målsättningen med denna uppsats var att 

utröna om, och i sådana fall på vilket sätt, hemuppgifter ges inom den 

familjeterapeutiska kontext som utgör ramen för FFT. En hypotes vid arbetets 

ingång var att de interaktionistiska hemuppgifterna kommit att ersättas av de 

mer beteendeorienterade som ingår i DBT.  

De personer som utgjort underlag för undersökningen arbetar alla på en 

öppenvårdsmottagning inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Uppsala, 

med antingen ovan nämnda Funktionella familjeterapi (n=3) eller med 

Dialektisk beteendeterapi (n=2). 

Syftet med studien var att, dels via en enkätundersökning dels via en intervju i 

fokusgruppform, försöka förstå mer av det psykoterapeutiska redskap som 

utgörs av hemuppgiften. Fokus låg på den relationella hemuppgift som 

familjeterapeuterna tillhörande nämnda team förväntas konstruera utifrån 

tillhandahållen FFT-manual. 

Resultatet visade på en relativt stor bredd när det gällde terapeuternas syn på och 

tillämpning av hemuppgiften, men det generella mönstret pekade på att 

terapeuterna i sitt praktiska arbete konstruerade såväl relationella som 

beteendeorienterade hemuppgifter. Vad som framkom är dock ett behov av och 

en önskan från familjeterapeuternas sida om en större tydlighet kring hur man 

går tillväga då man fastställer och ger en familj en relationellt orienterad 

hemuppgift. Det vi sluter oss till i vår uppsats är att ett sådant förtydligande inte 

låter sig göras med mindre än att man går till botten med och definierar vad 

funktionen av relationen innebär samt hur man använder sig av denna vid det 

som inom Funktionell familjeterapi kallas för relationsbedömningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The homework is an important part of both Functional Family Therapy (FFT) 

and Dialectical Behavior Therapy (DBT). The goal of this essay has been to 

determine if, and in what way, homework is used in the context of family 

therapy, that is the frame of FFT. One hypothesis at the beginning of this work 

was that the interactional home assignments have started to be replaced by the 

behavior oriented ones that are a part of DBT. 

The individuals participating in the study are all working in a psychiatric 

outpatient clinic (BUP) in Uppsala. They are all using either Functional Family 

Therapy (n=3) or Dialectical Behavior Therapy (n=2) as treatment methods. 

The purpose of the study has been to try to understand more of the homework as 

a therapeutic instrument, especially the relational homework that family 

therapists are expected to work out on the basis of a manual that is provided 

within FFT. Two methods have been used to examine this: a survey and focus 

group interview.  

The results show a relatively large width when it comes to the therapists view on 

and practice of homework, though the general pattern indicates that they work 

out both relational as well as behavior oriented assignments in their practical 

work. However, there is a need and a wish of the family therapists to gain more 

clarity on how to determine and give a family a relational oriented homework. 

The conclusion of this essay is that a clarification like that is not possible, unless 

you go to the bottom with and define what the relational function is and how to 

use it in what within Functional Family Therapy is called the Relational 

Assessment Phase. 
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Bakgrund 

 

Utgångspunkten för uppsatsen utgörs av hemuppgiften och hur den är tänkt att 

tillämpas, samt hur den de facto används av de familjeterapeuter som arbetar i 

enlighet med Funktionell familjeterapi (FFT) vid BUP i Uppsala. Det vi önskade 

utröna var huruvida familjeterapeuterna formulerar relationellt orienterade 

hemuppgifter eller om det skett en förskjutning mot beteendeorienterade sådana. 

Med målsättningen att begripliggöra detta sätter vi i denna första teoretiska del 

in hemuppgiften i sin behandlingsmässiga kontext genom att översiktligt 

redogöra för de båda modellerna FFT samt DBT. 

När det gäller själva begreppet hemuppgift avses det arbete som familjen av 

terapeuten åläggs att utföra mellan två sessioner, och som bygger på tre delar: 1) 

instruktion, 2) utförande, och 3) utvärdering. I vissa sammanhang omnämns 

denna procedur som hemuppgift, medan den i andra kallas hemläxa. Dessa 

begrepp är synonyma och kommer därför omväxlande förekomma i texten, men 

har alltså identisk innebörd. 

När det gäller tidigare forskning har det i sökandet efter relevanta artiklar 

framkommit att jämförande studier gjorts mellan hemuppgifter inom KBT 

respektive psykodynamisk kontext (Dattilio & Kazantzis, 2010). Det konstateras 

att trots att hemuppgiften anses vara en integrerad del inom en mängd 

terapeutiska inriktningar så finns väldigt lite skrivet om hur den kan användas i 

arbetet med par och familjer (Dattilio, 2002). I en studie visar det sig att 

familjeterapeuter i större utsträckning använder hemuppgifter i arbetet med par 

än med familjer, samt att de familjeterapeuter som ingått i studien upplever att 

par i större utsträckning än familjer genomför de hemuppgifter de tilldelas 

(Dattilio, Kazantzis, Shinkfield, & Carr, 2011).  

 

Hemuppgiften inom familjeterapi 

 

Den strukturella familjeterapin började växa fram ur det pionjärarbete som 

Minuchin och hans kollegor utförde vid Wiltwyck School i New York i slutet av 

1950-talet (Lundsbye, 2007). I det strukturella arbetet är samgåendet, analysen 

och omstruktureringen centrala delar. Omstruktureringen är ett annat namn för 

det man vanligen kallar interventioner. Omstruktureringen kan delas in i dels 

yttre omstrukturering, med fokus på interaktion och familjestrukturer, dels inre 

omstrukturering som fokuserar på upplevelser, tankar och kognitioner. 

Hemuppgiften är en del av den yttre omstruktureringen (Minuchin, 1967).  
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Det svåra med att hitta en bra hemuppgift är att den måste passa på två plan. Det 

måste finnas en koppling till problemet på innehållsnivå – annars är risken stor 

att familjen inte uppfattar hemuppgiften som meningsfull och därför inte 

genomför den. Samtidigt måste den angripa samspelsproblemen på en mer 

generell processnivå så att spelreglerna för familjens samvaro i grunden 

förändras, förändring av andra ordningen. Själva syftet med hemuppgiften är att 

binda samman terapisessionerna. Genom hemuppgiften får familjemedlemmarna 

möjlighet att pröva nya förhållningssätt på hemmaplan, som terapeuten sedan 

kan följa upp för att se hur det fallit ut (Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth, & 

Holmberg, 2010). 

Den tid familjemedlemmarna tillbringar tillsammans med terapeuten utgör bara 

en liten del av deras totala tid tillsammans. För att åstadkomma en förändring är 

det därför önskvärt att familjen på hemmaplan jobbar vidare med de processer 

som terapisessionen sätter igång (Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth, & 

Holmberg, 2010). Ett sätt att göra detta på som terapeut är att ge familjen 

hemuppgifter. Hemuppgiften bör ha en logisk koppling till de problem som 

familjen upplever och det ämne sessionen handlat om. Under efterföljande 

session gäller det för terapeuten att följa upp hemuppgiften: Blev den utförd? 

Om inte, vad hände? Om den utfördes, hur gick det? Utan en dylik uppföljning 

förtas värdet av hemuppgiften, och familjen går miste om en potentiell 

inlärningssituation (Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth, & Holmberg, 2010). 

Ett exempel på en strukturellt orienterad hemuppgift beskrivs av Minuchin 

(1974). Han beskriver där en familj där han anser att pappan var insnärjd med 

barnen, medan mamman var utestängd. Detta påstods vara orsaken till att inga 

dörrar i huset var stängda. Terapeuten gav då hustrun i uppgift att bestämma när 

barnen skulle köras ut från makarnas sovrum och dörren stängas. Den äldre 

dottern skulle börja stänga sin dörr tre timmar om dagen, och om pappa ville 

komma in skulle han knacka på dörren. Ett annat exempel också det från 

Minuchin (1974) handlar om en hustru som kontrollerade sin makes liv – 

inklusive bordsskick, sovtid och när han skulle bada. Mannen fick då i uppgift 

att själv köpa sina kläder för första gången och då bara ta hänsyn till sin egen 

smak. Hustrun å sin sida fick det paradoxala direktivet att ytterligare accentuera 

sin kritik av maken. 
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Hemuppgiften inom kognitiv och beteendeterapeutisk psykoterapi 

 

En viktig princip inom kognitiv terapi är att patienten utför hemuppgifter mellan 

sessionerna. De bidrar till att göra patienten till en aktiv deltagare i 

behandlingen. Terapins effekt uppstår inte endast i relation till terapeuten utan 

patienten måste själv överföra kunskaper, insikter och copingstrategier till sin 

vardag. Hemuppgiften utformas som en direkt förlängning av de metoder och 

tekniker med vilka man angriper i terapin aktuella problem (Beck, Rush, Shaw 

& Emery, 1979).  

Hemuppgiften ska å ena sidan vara konkret och specifik, å andra sidan riktas 

mot patientens generella symtom. Resultatet av hemuppgiften ska alltid 

utvärderas under den följande sessionen (Mörch & Rosenberg, 2006).  

 

Funktionell familjeterapi, FFT 

 

Metodiken Funktionell familjeterapi (FFT) myntades av professor Jim 

Alexander, University of Utah, Salt Lake City, USA (Alexander & Parson, 

1982). Jim Alexander startade sin bana hos Salvador Minuchin på Philadelphia 

Child Guidance Clinic, därav följer att man kan se tydliga impulser från den 

strukturella familjeterapin. Modellen vilar också på kommunikationsteori och 

beteendeterapeutiska tankar. Det huvudsakliga syftet med funktionell 

familjeterapi är att via familjebehandling åstadkomma positiva förändringar av 

ungdomar involverade i antisocialt beteende (Hansson, 2001). 

Inom FFT anser man att familjeaktiviteter optimalt organiseras så att funktionen 

av relationen hos var och en av familjemedlemmarna respekteras i så stor 

utsträckning att bråk, konflikter och motstånd undviks. Positiva 

familjeaktiviteter vävs med fördel in i de hemuppgifter som ingår i 

beteendeförändringsfasen, även om positiv förändring med fördel introduceras 

redan tidigare i terapin. En vanlig hemuppgift för sessioner i början av terapin 

kan t. ex. vara att be familjemedlemmarna att i hemlighet observera varandra för 

att på så sätt komma till nästa session förberedda på att dela med sig av en 

positiv egenskap de noterat hos varandra. Det finns flera syften med den 

efterföljande diskussionen under kommande session varav en är att få ledtrådar 

till funktionerna av relationerna i familjen, ett annat är att inge hopp. Det 

främsta syftet med att dela positiva iakttagelser av beteenden hos varandra är 
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dock att det ger en erfarenhet av positiv förändring i familjen (Alexander, 

Waldron, Robbins & Neeb, 2013) 

 

Relationsbedömningen 

 

Relationsbedömningen är en central aspekt av det terapeutiska arbetet inom 

FFT, och syftar på den analys av familjemedlemmarnas relationer som 

terapeuten gör innan han eller hon griper sig an själva beteendeförändringen. 

Relationsbedömningen räknas som en självständig fas inom FFT (Relational 

Assesment Phase). Relationsbedömningen tar fasta på familjerelationerna inom 

huvudsakligen två områden: a) graden av kontakt mellan familjemedlemmarna 

och b) de hierarkiska mönster som är inbegripna i dessa kontakter. Målet med 

relationsbedömningen är alltså att avgöra huruvida familjemedlemmarnas sätt att 

relatera till varandra, när det gäller närhet respektive hierarki, kan kopplas till de 

problem som familjen upplever. Relationsbedömningen avgör hur man ska gå 

tillväga i förändringsarbetet och syftar till att åstadkomma så stora förändringar 

som möjligt med minsta möjliga motstånd. Relationsbedömning kan sägas 

handla om att identifiera interpersonella orsakssamband med avseende på 

dysfunktionella beteendemönster. Relationsbedömningen måste vara färdig 

innan beteendeförändringsfasen inleds; anledningen till detta är att en korrekt 

bedömning av funktionen av relationerna utgör grunden för det fortsatta 

behandlingsupplägget (Alexander, Waldron, Robbins & Neeb 2013).  

 

Funktionen av relationen 

 

Ett viktigt begrepp för att förstå FFT-modellen är det som på svenska kallas 

funktionen av relationen. Utgångspunkten för detta är påståendet att familjer i 

början av terapier uppvisar självförgörande cykler och skadliga känslomässiga 

reaktioner (Alexander & Sexton, 2007). Anledningen till att det är mycket svårt 

att åstadkomma de förändringar familjen behöver göra för att stärka 

skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna beror på att problemen är 

relationistiska snarare än beteendemässiga. FFT har en familjesystemisk 

inramning med ett cirkulärt tänkande om orsak och verkan. Med detta menas att 

positiva förändringar i ungdomens kognitiva förmåga, känslo- och 

beteendemönster bara upprätthålls om omgivningen runt ungdomen stödjer 

förändringen, likaväl som att positiva förändringar hos föräldrarna bara blir 

bestående om ungdomen stödjer förändringarna. 
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Man menar vidare att beteenden är målinriktade; dvs människor styr sitt 

agerande för att uppnå ett visst resultat. Resultatet är antingen direkt 

relationistiskt eller uppnås via relationen. Beteendet blir genom det här synsättet 

drivkraften för att både skapa och nå vissa effekter i interpersonella möten. FFT 

använder funktionen av relationen för att beskriva dessa mönster och deras 

effekter. Som vi förstår funktionen av relationen handlar den helt enkelt om 

syftet med och effekten av ett visst relationsmönster. 

Genom att på detta sätt fokusera på funktionen av relationen istället för på 

individuellt beteende har FFT utvecklat en relationistisk modell för att förstå 

familjer. De vanligt återkommande och i familjen befästa beteendesekvenserna 

leder till ett bestående relationistiskt resultat (Alexander & Sexton, 2007). 

Inom FFT beskrivs funktionen av relationen utmed två olika dimensioner: 

kontakt (närhet/avstånd) respektive hierarki (en upp/en ner). Av teorin om 

ekvifinalitet som ursprungligen kommer från de tidiga kommunikations- och 

systemteoretikerna (Watzlawik, Weakland & Fish, 1974) framgår att mycket 

olika familjerelationsmönster som t ex ilska och bråk å ena sidan och värme och 

samarbete å den andra leder till samma resultat av funktionen; i detta fall stort 

utbyte av varandra eller mycket kontakt. Dimensionerna representerar alltså 

funktionerna av relationen, d.v.s. effekten av beteendesekvenserna och inte bara 

beteendet i sig.  

Så här långt komna kan vi sammanfatta att funktionen av relationen är att 

likställa med utkomsten eller effekten av ett visst relationsmönster, vilket sedan 

ligger till grund för hur en individ föreställer sig att han eller hon ska relatera till 

andra för att tillfredsställa ett visst behov; d.v.s. det sätt på vilket person A 

relaterar till person B på för att tillfredsställa ett visst behov eller önskemål, 

själva det relationella syftet med samspelet. 

 

Dialektisk beteendeterapi, DBT 

 

Den grupp som DBT utvecklades för är människor med emotionellt instabil 

personlighetsstörning (IPS). Terapisessioner med dessa patienter kan vara svåra 

att hålla på spåret. Med anledning av detta är det viktigt att bestämma vad varje 

enskild session ska handla om, d.v.s. upprätta en agenda. En stående punkt på 

agendan är att gå igenom förra veckans hemuppgift. Om man som terapeut inte 

följer upp hemuppgiften slutar patienten snart att göra dem.  

Hemuppgiften liknas vid det musikstycke ett barn ska öva på under veckan när 

de går i musikskola. Man behöver träna, helst dagligen, för att lära sig nya 

beteenden.  
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Utmaningen för terapeuten i detta sammanhang är att välja relevanta 

hemuppgifter på lagom svårighetsnivå. Ett vanligt bekymmer i början kan vara 

att både patienten och terapeuten överskattar patientens förmåga och att 

hemuppgifterna därmed blir för svåra. Vad hemuppgiften kan handla om är t ex 

att ringa ett viktigt samtal, att diska fem minuter varje dag eller äta minst ett mål 

lagad mat om dagen. När man väl kommit överens om hemuppgiften planerar 

man noga för hur den ska genomföras. Terapeuten går tillsammans med 

patienten igenom vilka färdigheter som behövs för att t ex ringa det viktiga 

samtalet. Vidare inventerar man vilka hinder som finns för att hemuppgiften ska 

bli utförd (Kåver & Nilsonne, 2002).  

 

Validering 

 

På samma sätt som funktionen av relationen är en förutsättning för förståelsen 

av FFT, är valideringsbegreppet en förutsättning för förståelsen av DBT. 

Valideringsbegreppet ingår både i själva analysen av vad som gör att emotionell 

instabilitet uppkommer, samt i behandlingen av detta tillstånd. Så trots att 

validering inte direkt har relevans för hemuppgiften inom DBT, väljer vi ändå 

p.g.a. den centrala roll som detta begrepp spelar att i det som följer redogöra för 

dess innebörd. 

DBT utgår från biosocial teori, en modell som tar hänsyn både till medfödda 

temperamentsvariabler (varav ordledet bio-) och det samspel som sedan sker 

med miljön (varav ordledet – social). Sett ur ett biosocialt perspektiv uppstår 

IPS när en känslomässigt sårbar individ växer upp i en miljö där hon inte får lära 

sig det som krävs för att hon ska hantera sin känslighet. Hon blir då utlämnad åt 

starka och svårhanterliga känslor som i sin tur leder till problembeteenden 

(Grotstein, 1987). 

Validering avser omgivningens godkännande av individens upplevelser såsom 

riktiga och giltiga. Motsatsen till validering är invalidering. En in validerande 

miljö är en omgivning där individens kommunikation om sina inre erfarenheter 

för det mesta möts av godtyckliga, oändamålsenliga eller extrema reaktioner. 

Uttryck för egna inre upplevelser trivialiseras eller bestraffas. Smärtsamma 

känslor, och de omständigheter som enligt individen har lett till de smärtsamma 

känslorna, nonchaleras eller avfärdas. Motsatsen d.v.s. validering är att bekräfta 

en annan människas inre erfarenheter. I den in validerande miljön får individen 

däremot reda på att hennes känslor och hennes föreställningar kring dem är 

felaktiga. I den in validerande miljön lär sig barnet inte att identifiera och 

benämna sina känslor. Det känsliga barnets behov av att lära sig reglera känslor 

uppmärksammas inte. Två problematiska sidor av den in validerande miljön är 
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för det första att när barnet inte blir hört tvingas det att gå till ytterligheter när 

det gäller känslor och beteenden för att få omgivningen att vakna upp. Många 

patienter med IPS har upplevt att en episod med självskada är deras enda 

möjlighet att uttrycka hur svårt de har det. Den andra, och mest allvarliga, 

konsekvensen är att barnet i en in validerande miljö inte lär sig att lita på sina 

egna känslor och tolkningar av det som sker. Barnet förlorar därmed tilltron till 

sig själv och tvingas förlita sig på andras bedömningar, värderingar och 

upplevelser (Kåver & Nilsonne, 2002). 

Linehan (1993a) beskriver sexuella övergrepp som den yttersta invalideringen, 

den yttersta bristen på empati och respekt. Många patienter med IPS har varit 

utsatta för sexuella övergrepp i tidig ålder. Flickor utsätts oftare för sexuella 

övergrepp än pojkar. Redan här kan man se skäl till att fler kvinnor än män har 

IPS. Linehan (1993b) beskriver tre typer av familjemiljöer som riskerar att bli in 

validerande. 1. Först har vi den kaotiska familjen. Barnets behov och 

kommunikation uppmärksammas inte eftersom föräldrarna har så stora egna 

problem att de inte kan eller hinner ge barnet den tid det behöver. Föräldrarnas 

reaktioner på barnet blir under sådana omständigheter inkonsekventa och 

oförutsebara. 2. En annan in validerande familjemiljö är den ”perfekta” familjen. 

I en sådan miljö tillåts inte barnet att uttrycka negativa emotioner såsom ilska 

och sorg. 3. Det tredje alternativet kommer av den kulturella företeelsen att vi i 

västvärlden värderar kontroll av känslor högt på bekostnad av emotionell 

mognad. 

Utifrån detta resonemang följer behandlingsimplikationen att de två viktigaste 

målen för patienter med IPS - vilka utgör den huvudsakliga målgruppen för 

DBT-behandling - för det första är att lära sig att reglera känslor och därmed 

undvika maladaptiva känslostyrda beteenden, för det andra att lära sig lita på 

och validera sina egna känslor, tankar och handlingar. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Vi har genomfört en studie omfattande de terapeuter som arbetar i enlighet med 

antingen FFT eller DBT vid BUP i Uppsala. Det undersökta teamet består 

således både av familjeterapeuter med en bakgrund inom FFT, och 

individualterapeuter med en bakgrund i DBT/KBT. Intresset för undersökningen 

låg på de relationellt orienterade hemuppgifter som familjeterapeuterna 

förväntades utföra.  

Syftet med studien var att, dels via en enkätundersökning dels via en intervju i 

fokusgruppform, försöka förstå mer av det psykoterapeutiska redskap som 

utgörs av hemuppgiften. Fokus låg på den relationella hemuppgift som 
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familjeterapeuterna tillhörande nämnda team förväntas konstruera utifrån 

tillhandahållen FFT-manual. 

  

De frågeställningar vi haft som utgångspunkt för vår undersökning är: 

1. Använder sig de deltagande familjeterapeuterna av hemuppgiften i sitt 

kliniska arbete och i sådana fall på vilket sätt? 

 

2. Hur går familjeterapeuterna tillväga då de ger hemuppgifter till sina 

klientfamiljer? 

 

3. Vad tänker familjeterapeuterna om hemuppgiften när de ger en sådan till 

en familj? 

 

 

Avgränsningar och definitioner 

 

 

Att man inom FFT-kontexten i vissa sammanhang talar om resultatet av 

funktionen, i andra om funktionen i relationen och åter i andra om funktionen av 

relationen bidrar till att det är svårt att entydigt definiera vad det handlar om. Att 

bolla med tre definitionsmässigt så snarlika begrepp blir ogörligt, med mindre än 

att man förlorar i pregnans och tydlighet; samtidigt som inget av värde bevaras 

genom att dessa distinktioner upprätthålls. För att kunna resonera på ett 

begripligt sätt om detta teoribygge har vi valt benämningen funktionen av 

relationen. Trots denna begränsning kvarstår dock problemet med förståelsen av 

begreppet function. Alexander et al. (2013) uttrycker saken som följer: 

 

”A function is the action for which a person or thing is specially fitted or used or 

for which a thing exists.”(s. 119) 

 

Detta blir väl intetsägande; enklare, mer begripligt och rättvisande hade varit om 

man istället för en relations funktion valt att tala om relationella behov och 

relationella konsekvenser.  

 

Utifrån detta blir vår definition som följer: Funktionen av relationen utgörs av 

familjemedlemmarnas relationella behov som de kommer till uttryck i 

specifika beteendemönster, samt de relationella konsekvenser som dessa 

beteendemönster får. Utöver detta talar man inom FFT också om att  relational 

functions konstitueras av aspekterna connection och hierachy (Alexander, 

Waldron, Robbins, & Neeb, 2013).  Detta medför att de relationella 

konsekvenser man som FFT-terapeut intresserar sig för handlar om ökad eller 
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minskad närhet respektive upprätthållande eller förändring av rådande 

mellanmänskliga maktstrukturer. Således innefattar funktionen av relationen 

hela kedjan av behov, uttryck och konsekvens. Den terapeutiska uppgiften med 

relevans för uppsatsen blir således att utifrån en relationsbedömning omfatta 

hela denna kedja av behov, uttryck och konsekvens för att sedan med den som 

grund formulera en meningsfull hemuppgift. 

 

 

Material och metod 

 

 

Den metod vi använt för att besvara våra frågeställningar utgörs av mixed 

method, d.v.s. en kombination av 1) kvantitativ kartläggning med hjälp av på 

förhand strukturerade frågeformulär, och 2) ett kvalitativt tillvägagångssätt, där 

vi genom samtal inom ramen för en fokusgrupp samlade information från de i 

studien deltagande terapeuterna.  

Vid enkätundersökningen var det de 3 familjeterapeuterna som deltog; detta 

utifrån undersökningsledarnas val av inriktning. I fokusintervjun deltog alla 6 

från början, men 1 person var inte med hela tiden. 

 

Enkätundersökning 

Till att börja med ombads tre familjeterapeuter att, med en kortfattad enkät, 

registrera de hemuppgifter som de under en tvåmånadersperiod gav till de 

klienter som besökte aktuell mottagning. Dessa befintliga hemuppgifter ställdes 

sedan mot de teoretiska instruktioner som finns kring hur hemuppgifter är tänkta 

att utformas, för att på så sätt kartlägga om familjeterapeuterna genomförde sina 

hemuppgifter enlighet med relationella eller beteendeinriktade metoder. 

Omfattningen på denna första del av studien, d.v.s. den kvantitativa 

kartläggningen, utgör 12 familjer med totalt 22 sessioner. 

De frågor som ställdes i enkäten var följande: 

 Har hemuppgift delats ut till familjen? Ja/Nej? 

 Vilken instruktion fick familjen? 

 Har uppföljning av hemuppgiften gjorts till nästkommande samtal? 

 Har hemuppgiften utvärderats tillsammans med familjen? 

 Hur hanteras utfallet av hemuppgiften av behandlande terapeut? 
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Fokusgrupp 

 

Fokusgruppen delgavs inledningsvis den kvantitativa undersökningens resultat. 

Anledningen till detta var att rikta deltagarnas uppmärksamhet mot det avsedda 

syftet med intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009); d.v.s. den fördjupade 

förståelsen för hemuppgiftens praktiska tillämpning. Med denna introduktion 

som utgångspunkt fördes sedan ett samtal mellan behandlingsgruppens 

medlemmar under ledning av uppsatsens författare. Detta samtal pågick i en 

timme.  

Fokusgruppen spelades in på ljudband och verbatima (utan suckar och pauser) 

utskrifter gjordes. 

Det var samma tre familjeterapeuter som tidigare medverkat i 

enkätundersökningen som sedan även medverkade i den kvalitativa delen av 

studien. Två kvinnor och en man. Åldersspannet var 40 till 58 år. I fokusgruppen 

deltog dock även två individualterapeuter. Två kvinnor som var 42 respektive 54 

år gamla. 

När intervjun väl var genomförd och den verbatima (utan suckar och pauser) 

utskriften färdigställts vidtog själva analysarbetet. Syftet med intervjuanalysen 

var att organisera intervjutexten, för att på så sätt koncentrera meningen så att 

den kunde presenteras på ett relativt litet utrymme samt att klargöra den 

underförstådda meningen i det som sagts. För att åstadkomma detta använde vi 

oss av kodning/kategorisering, koncentrering och tolkning av mening. 

Kodning/kategorisering och koncentrering ger struktur och överblick åt ofta 

omfattande intervjutexter, medan man med meningstolkningen lägger fokus på 

små delar av interaktionen för att på så sätt vidga ursprungstexten.  

Kodningen innebär att man knyter ett eller flera nyckelord till ett textsegment 

för att underlätta senare identifiering av ett uttalande. På detta följer 

kategoriseringen som innebär en mer systematisk begreppsbildning kring ett 

uttalande. Kodningen av en texts mening i kategorier gör det sedan möjligt att 

kvantifiera hur ofta specifika teman tas upp i texten. När kodningen tar sig 

uttryck i kategorisering reduceras meningen i långa intervjuuttalanden till några 

få enkla kategorier. Kategoriseringen reducerar och strukturerar alltså 

intervjutexten till några få tabeller och figurer.  

Efter detta följer meningskoncentreringen vilken innebär att man drar samman 

intervjupersonernas yttranden till kortare formuleringar; huvudinnebörden av det 

som sagts formuleras i några få ord.  
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När det gäller meningstolkningen så handlar denna om att uttolkaren går utöver 

det direkt sagda för att på så sätt utveckla strukturer och relationer som inte 

framträder omedelbart i en text. Jämfört med kategoriseringens och 

koncentreringens textreduktion leder tolkningar ofta till en expansion av texten, 

där resultatet formuleras med många fler ord än det ursprungliga yttrandet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Etik 

 

När det gäller informationskravet är det formulerat som följer: 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.” 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

Utifrån denna kan sägas att vi hela tiden varit tydliga med undersökningens syfte 

och genomförande. Vinster ifråga om nyvunnen kunskap, inte minst för den 

aktuella undersökningsgruppen, har betonats. Frivilligheten i deltagandet har 

redovisats muntligen och så även det faktum att resultatet enbart kommer 

figurera i uppsatsform samt att alla deltagare utifrån uppsatsens relevans för 

deras arbete kommer få ta del av det färdiga materialet. 

När det gäller samtyckeskravet: 

”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från 

förälder/vårdnadshavare (t. ex.om de undersökta är under 15 år och 

undersökningen är av etiskt känslig karaktär).”  

I och med att vår undersökning byggt på en aktiv insats från deltagarna har 

samtycke inhämtats från dem redan innan undersökningen påbörjades. 

När det gäller samtyckeskravet: 

”De som medverkar i undersökningen skall ha rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.”  

I och med att deltagarna, återigen, varit aktiva har denna regel varit 

oproblematisk. Om den ytterst hypotetiska situation uppstått att en eller flera 
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deltagare önskat avbryta sin medverkan har det hela tiden stått han eller henne 

fritt att göra så. 

När det gäller samtyckeskravet: 

”I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte 

undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 

Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskare och tilltänkta 

undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.”  

Om ett beroendeförhållande förelegat är det snarats från undersökningsledare 

gentemot undersökta; detta eftersom vi varit hänvisade till deltagarnas välvilja 

för att överhuvudtaget få in något empiriskt underlag till vår uppsats. 

När det gäller konfidentialitetskravet: 

”All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga 

uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse 

om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter.”  

När det gäller konfidentialitetskravet: 

”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt 

känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna.”  

Samtliga medverkande har getts kodnummer i undersökningen, inga 

personuppgifter publiceras, och heller inga data som gör det möjligt för läsaren 

att identifiera en specifik individ. När det gäller gruppen undersökta människor 

är denna angiven i uppsatsen; gruppen som sådan kan inte anses vara särskilt 

svag eller utsatt. Det finns således ingen anledning att vikta det förväntade 

kunskapstillskottet mot eventuella negativa konsekvenser för de berörda. 

När det gäller nyttjandekravet: 

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.”  

Detta har aldrig varit aktuellt. Syftet med uppsatsarbetet är att vi studerande ska 

få erfarenhet av vetenskapligt arbete. 

När det gäller nyttjandekravet: 

”Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut 

eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) 

utom särskilt medgivande av den berörda.”  
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När det sedan gäller rekommendation 1 är den formulerad som följer: 

”Forskaren bör ge uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och andra berörda 

tillfälle att ta del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. i 

undersökningsrapporten innan den publiceras.”  

Som vi bedömer det innehåller år uppsats inga etiskt känsliga avsnitt, och heller 

inga kontroversiella tolkningar. I bästa fall blir det ett kunskapstillskott för de 

berörda, i sämsta fall är det ointressant. 

När det gäller rekommendation 2 är den formulerad som följer: 

”Forskaren bör vid lämpligt tillfälle fråga undersökningsdeltagare, 

uppgiftslämnare och andra berörda personer om de är intresserade av att få veta 

var forskningsresultaten kommer att publiceras och att få en rapport eller 

sammanfattning av undersökningen.”  

Samtliga medverkande har tillfrågats om de har intresse av att ta del av 

undersökningen när den väl är färdigställd i form av vår uppsats. De har 

muntligen besvarat denna fråga jakande. 

När det gäller uppsatsen etiska dimensioner kan sägas att all medverkan vilat på 

frivillig grund, samt att de svar som terapeuterna inkommit med inte lämnats 

vidare till arbetsgivaren. Enkäterna var anonymiserade, kodade. Fokusgruppen 

spelades in på bandspelare vilket alla godkände innan intervjun. Medgivandet 

dokumenterades på ljudband. 

 

Resultat 

 

Enkätundersökning 

 

Tre familjeterapeuter lämnade uppgifter i enkätform, baserade på samtal med 12 

familjer och sammantaget 22 sessioner. Med relationella hemuppgifter avsågs 

att uppgiften grundades på en relationell bedömning innehållande aspekterna 

närhet/distans respektive hierarki. Beteendeorienterade hemuppgifter handlar 

däremot om olika typer av registrering samt aktivering av beteenden. Syntes är 

en kombination av relationell och beteendeorienterad hemuppgift, och det som 

benämns som svårkategoriserade utgörs av ett intervjumaterial som inte kunnat 

preciseras som tillhörande arbetet med att utforma hemuppgifter, se tabell 1. 

 

När det gäller själva undersökningsresultatet kan man säga att trots att 

hemuppgiften inte finns beskriven på ett användbart sätt varken i manualen eller 
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i övrig litteratur, och trots att familjebehandlarna genomgående uttrycker en 

önskan om större tydlighet lyckas de på ett tillfredsställande sätt konstruera 

relationella hemuppgifter. Detta blev synligt genom att de familjebehandlare 

som deltagit i enkätundersökningen, se tabell 1, i lika hög utsträckning använder 

sig i av relationella hemuppgifter som av beteendeorienterade dito.  

 

 

Fokusgrupp 

Fokusgruppen bestod av tre familjeterapeuter samt två individualterapeuter. De 

tre familjeterapeuterna var de samma som tidigare svarat på enkäten. 

Vid intervjun lästes först de svar upp som familjeterapeuterna tidigare avgivit i 

enkätform. 

Utifrån textanalysen av utskrifterna från fokusgruppen upprättades fem 

kategorier som de deltagande terapeuterna på olika sätt talade om: bedömning, 

språk, session, beteende och relation. Under dessa kategorier placerades sedan 

de nyckelord/meningar in som varit aktuella under fokusgruppdiskussionen.  

Ofta rörde samtalet mer än en kategori samtidigt. 

För att få till enhetliga kategorier utifrån nyckelorden tillämpades gemensam 

konsensusbedömning, d.v.s. att genom resonemang och argumentation sträva 

efter enighet kring vilka nyckelord som hör hemma i vilken kategori. 

 

Bedömning 

Denna kategori avser terapeutens tillvägagångssätt för att i mötet med en familj 

göra en användbar bedömning av det aktuella samspelet. För att åstadkomma 

detta krävs att terapeuten förstår familjemedlemmarna med avseende på 

värderingar, bakgrund och sammanhang i stort. Det framgick att vägen fram till 

en bärande bedömning av familjerelationerna såg olika ut för olika terapeuter. 

 

Språk 

Denna kategori handlar om hur terapeuten går tillväga för att kommunikativt 

matcha den familj han eller hon möter. Det innefattar hur terapeuten etablerar 

kontakt med familjemedlemmarna för att senare kunna bistå dem i det 

förändringsarbete som kommer senare i terapin – dvs att samgå med familjen -, 

men också om hur terapeuten ger instruktioner i syfte att underlätta 

genomförandet av interventioner, t. ex. hemuppgifter. 

 

 

Session 

Denna kategori omfattar de interventioner som används i terapirummet, samt det 

sätt på vilket terapeuten förbereder, genomför och utvärderar dessa. Det är alltså 

det konkreta förändringsarbetet det handlar om. Under en session finns 
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möjlighet att jobba med såväl edukativa inslag som enactment samt att 

konkretisera hemuppgiftens innehåll. 

 

Beteende 

Denna kategori innefattar allt som har att göra med beteendemodofikation, d.v.s. 

att kartlägga dysfunktionellt och aktivera önskvärt beteende, samt att i 

förbättringssyfte utvärdera beteendesekvenser. 

 

 

Relation 

Relationskategorin handlar om hur terapeuten resonerar om samspelet mellan 

familjemedlemmarna på processnivå, d.v.s. det sätt på vilket transaktionerna 

mellan familjemedlemmarna upprepas och över tid skapar återkommande och 

självförstärkande realationsmönster. Denna kategori innefattar aspekterna 

närhet/avstånd samt hierarki, alltså det som ryms inom begreppet funktionen av 

relationen.  

 

Fokusgruppundersökningen, se tabell 3, visade att behandlarna ägnar mycket tid 

åt att försöka förstå de mönster familjen uppvisar under sessionerna. Dessa 

ansträngningar kan sedan i bästa fall komma att utmynna i relationella 

hemuppgifter. Om så ska bli fallet krävs dels att behandlaren lyckas matcha 

familjens språk samt förstå vilken funktion familjens sätt att relatera till 

varandra har. Dels att behandlaren får familjemedlemmarna att förstå 

intentionerna med de uppgifter som de får.  

 

Tabell 1 

 

 

Enkätundersökning. Svar från de 22 sessionerna med de 12 familjerna fördelade 

utifrån kategorier med huvudsaklig bas i FFT, DBT, en syntes mellan båda eller 

svårkategoriserade. 

 

Relationella 

hemuppgifter 

 

11 

 

Beteendeorienterade 

hemuppgifter 

 

7 

Syntes  

 

 

1 

Svårkategoriserade 

 

 

3 
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Tabell 2 

 

Enkätundersökning, exempel på svar och hur de kategoriserats. 

- Systemisk 

- KBT 

- Syntes 

- Svårkategoriserad 

 
Familj Praktisk nivå; 

dvs vad klienterna  

ombeds göra. 

Gjordes 

uppföljning? 

Utvärderades 

hemuppgiften 

tillsammans 

med 

familjen? 

Hur hanteras 

hemuppgiften 

av 

terapeuten? 

Typ av 

psykoterapeutisk 

intervention; 

systemisk eller KBT. 

Familj 

1 

Besök 

10  

 

Familjemedlemmarna 

fick i uppdrag att 

säga ”space” när 

någon kom för nära. 

 

Ja. Ja. Uppmuntran 

till familjen 

att fortsätta. 

Hemuppgift 

formulerad utifrån 

föreställningen att 

det är viktigt att 

reglera graden av 

närhet/avstånd 

mellan 

familjemedlemmar 

om man vill 

förbättra 

relationerna. 

 
Familj 

2 

Besök 

3 

 

Mamma ska se till att 

dottern kommer 

igång med fotboll; 

beteendeaktivering 

och träning av sociala 

relationer. 

 

- - - En tydlig KBT-

hemuppgift. 

 

Familj 

6 

Besök 

4 

Fortsatte med temat 

hierarki. Föräldrar får 

uppgift att beskriva 

(ge rational) för 

hemuppgiften för 

dottern (dottern var 

inte med vid 

besöket). Hon ställer 

försäkrande frågor 

när någon är utanför 

hemmet, med ca 5 

minuters intervall. 

Föräldrarna ska ha 

hållningen att det är 

de som bestämmer 

kring tider då 

systrarna är ute och 

inte dottern. De ska 

Ja. Ja. - En kombination av 

relationellt 

orienterad och 

KBT-intervention. 

Genom att skapa 

funktionell 

hierarki i familjen 

med föräldrarna i 

toppen, försöker 

man utsläcka 

dotterns 

kontrollbehov; 

detta genom att 

upphöra med de 

förstärkande 

återförsäkringarna 
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säga vilken tid de 

överenskommit men 

inte återförsäkra 

henne, bara påminna 

henne om att de som 

föräldrar tar ansvar 

för det. 
Familj 

3 

Besök 

5-40 

 

Går inte att redogöra 

för då ingen enhetlig 

hemuppgift finns 

beskriven på 

formuläret, och 

sessionerna dessutom 

inrymmer intervallet 

5-40. 

 

- - - Går inte att 

redogöra för då 

ingen enhetlig 

hemuppgift finns 

beskriven på 

formuläret. 

 
 

 

Tabell 3 

Utdrag ur intervjutext med fokusgrupp som exempel på kategoriindelning 

gällande: bedömning, språk, session, beteende och relation samt kombinationer 

av dessa. 

Exempel på bedömning 

Utdrag ur intervjutext 

med fokusgrupp 

Nyckelord/mening Tolkning av 

intervjutext 

   
Ja, jag tänkte så här att 

relationerna är ju 

utgångspunkten för terapin 

och jag tänker FFT. Och då 

tänker jag engagemang och 

motivation och då…så 

sysslar jag med funktionen i 

relationen och sen kommer 

beteendeförändringsfasen 

och där kommer 

hemuppgifterna och dom ska 

ju syfta till den bedömning 

man har gjort i 

motivationsfasen och till 

riskfaktorer. Främst skydd då 

kollar vi såklart och 

förstärker men mest risk. Så 

därför tycker jag det var lite 

stolpigt, jag kan inte göra 

hemuppgifterna utan min 

relationerna är utgångspunkt 

för terapin 

 

 

funktionen i relationen 

beteendeförändringsfasen och 

där kommer hemuppgifterna 

Syfta till den bedömning man 

har gjort i motivationsfasen 

och till riskfaktorer 

 

 

jag kan inte göra 

hemuppgifterna utan min 

bedömning 

 

Bedömningen ligger till 

grund för de hemuppgifter 

som aktualiseras inom 

beteendeförändringsfasen. 
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bedömning – och själv tycker 

jag att bedömning är det 

roliga. 

 

 

Exempel på bedömning och språk  

Utdrag ur intervjutext 

med fokusgrupp 

Nyckelord/mening Tolkning av intervjutext 

prova verkligen i rummet 

och backa många gånger. 

Alltså att man märker att 

det här tar inte, det håller 

inte när man ska prova 

det hemma. Det blir 

liksom inte nåt av även om 

de vill, så får dom inte till 

det. Då får man ju vara 

beredd att sänka ribban. 

Jag tänker nu, vi jobbar i 

med en familj där vi bara 

kan skicka med ett schema 

för registrering och det 

funkar klockrent en hel 

vecka, de registrerar 

timme för timme. Det är ju 

liksom den ena extremen, 

de har inte missat en 

registrering. Medans 

andra inte får till att ringa 

ett samtal. 

 

 

backa många gånger 

 

 

blir liksom inte nåt även om de 

vill 

 

beredd att sänka ribban 

 

 

För att kunna ge en hemuppgift 

som terapeut måste man 

matcha den familj man möter i 

terapirummet. 

Det kan sägas vara en 

delaspekt av bedömningen. 
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Exempel på språk 

Utdrag ur intervjutext 

med fokusgrupp 

Nyckelord/mening Tolkning av intervjutext 

där får man göra ganska 

tydliga instruktioner vad 

dom ska göra och sen är 

hon jätteglad nästa vecka 

när Peter följer upp det. 

Det är väldigt bra. 

 

 

tydliga instruktioner vad dom 

ska göra 

följer upp det 

 

Tydliga instruktioner samt 

uppföljning är förutsättningar 

för en fungerande hemuppgift. 

 

Exempel på session och relation 

Utdrag ur intervjutext 

med fokusgrupp 

Nyckelord/mening Tolkning av intervjutext 

därför är terapin och 

samtalet i rummet viktigt, 

det är där det kreeras och 

man hör vad som skaver i 

den andra i en relation.  

 

 

det ger sig självt för dom 

många gånger 

samtalet i rummet viktigt, det 

är där det kreeras 

  

Har man som terapeut en 

bärande allians med familjen 

kan mycket förändringsarbete 

åstadkommas direkt i 

terapirummet. 
 

 

 

Exempel session och relation 

Utdrag ur intervjutext 

med fokusgrupp 

Nyckelord/mening Tolkning av intervjutext 

Föräldrar som vi möter 

har ju ibland lite tappat 

bort sin egen auktoritet. I 

det här fallet är man 

utsatt från socialtjänst 

som tycker att man brister 

i och då blir man väldigt 

otydlig och vek. Och den 

här mamman jag sitter 

och tänker på nu hon blir 

kallad allt möjligt via sms. 

”Var är du lilla vän?” ”I 

skolan.”. ”Bra.” ”Dra åt 

helvete din jävla hora!” 

Och hantera att bli kallad 

såna saker får hon väldigt 

svårt med. Hon blir 

nästan tyst att inte ens kan 

tappat bort sin auktoritet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
hitta deras sätt att säga ifrån 

 

Med hjälp av det material som 

familjen bistår med i 

terapirummet kan terapeuten 

identifiera det samspelsmönster 

som kan komma att utgöra en 

grund för t ex enactment. 
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skicka en signal till sitt 

barn att ”Nu ville jag 

bara kolla vad du håller 

på med och jag vill inte 

bli kallad såna saker.” Så 

att försöka att tillsammans 

med dom försöka hitta 

deras sätt att säga ifrån 

och så får vi se till nästa 

gång vad sa flickan om 

det då. Sånt där kan man 

hålla på att trixa med lite 

grand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
hierarkierna  

 

 

 

Exempel bedömning och session 

Utdrag ur intervjutext 

med fokusgrupp 

Nyckelord/mening Tolkning av intervjutext 

Och jag säger ”vilket fint 

sätt du hade nu. Kanon! 

Han ba … vad gott han 

mår. Så det är ju det som 

dyker upp i situationen.  

 

så det är ju det som dyker upp 

i situationen 

vilket fint sätt du hade nu 

 

Terapeuten bekräftar en 

sekvens genom att använda 

familjens sätt att relatera i 

rummet som utgångspunkt. 

Detta bygger på förmågan att 

rätt uppfatta denna samt att 

göra en korrekt bedömning av 

interpunktionen. 

 

 

Exempel på bedömning, språk och session 

Utdrag ur intervjutext 

med fokusgrupp 

Nyckelord/mening Tolkning av intervjutext 

Nej, men det skall 

egentligen om man tänker 

på det då krävas att vi är 

extremt tydliga med vår 

uppgift om vi lagt det till 

vår uppgift att risken finns 

att det här kan 

missuppfattas. Det kan gå 

fel.  

 

krävs att vi är extremt tydliga 

med vår uppgift 

risken finns att vi kan 

missuppfattas 

kan gå fel 

 

Tydlighet är viktigt eftersom 

det är flera personer som ska 

få och genomföra 

hemuppgiften. Dessutom ska 

den svara mot ett relationellt 

behov och en korrekt 

bedömning av ett sådant.  
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Exempel på beteende 

Utdrag ur intervjutext 

med fokusgrupp 

Nyckelord/mening Tolkning av intervjutext 

Man kan ju göra vissa 

hemuppgifter så här som 

ökar närhet, som sök 

likheter – öka närhet. 

Gör såna här trevliga 

saker som att gå och 

fiska för att båda gillar 

det.  

 

öka närhet Här identifieras konkreta 

beteenden eller aktiviteter 

som kan ligga till grund för 

en förbättring av relationen 

med avseende på närhet-

distans. 

 

 

Exempel på bedömning, session och relation 

Utdrag ur intervjutext 

med fokusgrupp 

Nyckelord/mening Tolkning av intervjutext 

Ja, dels är det 

hierarkierna och andra 

olika situationer och 

avstånd och närhet tänker 

jag. Så att det, ja. Jag 

tycker att det här kan vara 

svårt, jag tycker att de kan 

träna på den situationen 

som de beskriver, som är 

svårt att överföra till 

andra situationer när de 

befinner sig i sån här kris.  

 

hierarkierna  

 

avstånd/närhet 

 

träna 

 

andra situationer 
 

Genom mötet med familjen kan 

terapeuten göra sig en bild av 

relationsmönster samt 

funktionen av relationen; det är 

i rummet som bedömningen 

görs.  

Det krävs träning för att 

befästa och generalisera det 

nya beteendet. 

 

 

Exempel på relation och beteende 

Utdrag ur intervjutext 

med fokusgrupp 

Nyckelord/mening Tolkning av intervjutext 

Och jag tänker så här i 

DBT, det är ju inte ett 

beteende. Det är ju 

människor som har såna 

här mönster  

 

beteende 

mönster 

 

 

Syftar till att via en 

beteendeförändring göra en 

relation mer funktionell.  
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Diskussion 

 

 

En styrka med vår uppsats är att den baserar sig på undersökningar gjorda i en 

faktisk klinisk miljö. En invändning man skulle kunna ha mot upplägget är att vi 

endast undersökt i vilken utsträckning de systemiskt skolade terapeuterna 

använder sig av beteendeterapeutiska hemuppgifter, och inte motsatsen, alltså i 

vilken utsträckning DBT-terapeuterna använder sig av relationsorienterade 

hemuppgifter. En annan svårighet har varit att få in enkäter vilket gjort 

undersökningen mindre omfångsrik än vad tanken från början var. 

Sammanfattningsvis innebar det faktum att det var 3 av 6 terapeuter som ingick i 

enkätundersökningen att det inte gick att utläsa huruvida DBT-terapeuterna 

påverkats av samarbetet; att det var 5 av 6 terapeuter som deltog i hela 

fokusgruppdiskussionen minskade det insamlade materialet, men påverkade 

sannolikt inte i någon större utsträckning fynden. 

När det sedan gäller själva undersökningsresultatet kan man säga att trots att 

hemuppgiften inte finns beskriven på ett användbart sätt varken i manualen eller 

i övrig litteratur, och trots att familjebehandlarna genomgående uttrycker en 

önskan om större tydlighet lyckas de på ett tillfredsställande sätt konstruera 

relationella hemuppgifter. Detta blir synligt genom att de familjebehandlare som 

deltagit i enkätundersökningen i nästan lika hög utsträckning använder sig i av 

relationella hemuppgifter som av beteendeorienterade dito.  

 

Fokusgruppsundersökningen visar att behandlarna ägnar mycket tid åt att 

försöka förstå de mönster familjen uppvisar under sessionerna. Dessa 

ansträngningar kan sedan i bästa fall komma att utmynna i relationella 

hemuppgifter. Om så ska bli fallet krävs dels att behandlaren lyckas matcha 

familjens språk samt förstå vilken funktion familjens sätt att relatera till 

varandra har. Dels att behandlaren får familjemedlemmarna att förstå 

intentionerna med de uppgifter som hen ger dem.  

Ofta kommer detta arbete till uttryck i det som Henggeler et al. (2009) beskriver 

som ”changing family relations during treatment sessions.” (s. 83); alltså att 

förändra relationerna inom familjen genom att behandlaren under pågående 

session modifierar familjemedlemmarnas interaktion, t ex en förälder i relation 

till sitt barn. Vidare av Henggeler et al. (2009): 

 

 ”One of the most effective strategies that the therapist can use is to implement 

change in parent-child relations while the family members are communicating 

with each other during the session. This strategy is especially effective because 

it allows the therapist to intervene directly in a problematic interaction sequence 
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and to immediately observe the impact of the intervention on family relations.” 

(s. 83)  

 

En annan upptäckt är att ett skifte och en sammanblandning mellan de båda 

behandlingsmodellerna ägt rum. Sannolikt kan detta förklaras med att berörda 

familjeterapeuter erhållit handledning av både en FFT-handledare och en DBT-

handledare. Över tid har detta så småningom resulterat i uppkomsten av en 

kombination av de båda skolorna. Det enkätsvar som redovisas i Tabell 2 är ett 

exempel på en hemuppgift där de båda modellerna tillåts potentiera varandra: 

”Fortsatte med temat hierarki. Föräldrar får uppgift att beskriva (ge rational) för 

hemuppgiften för dottern (dottern var inte med vid besöket). Hon ställer 

försäkrande frågor när någon är utanför hemmet, med ca 5 minuters intervall. 

Föräldrarna ska ha hållningen att det är de som bestämmer kring tider då 

systrarna är ute och inte dottern. De ska säga vilken tid de överenskommit men 

inte återförsäkra henne, bara påminna henne om att de som föräldrar tar ansvar 

för det.” 

 

 

Slutsats 

 

Vår konklusion utifrån genomförd uppsats är att trots att hemuppgifter var 

relativt frekvent förekommande i det undersökta behandlingsarbetet, så även de 

relationella, framkom – inte minst om man ställer resultatet mot den 

knapphändiga beskrivning som finns att tillgå i litteraturen om hemuppgiftens 

utformning – som redan konstaterats, ett behov av att tydliggöra 

tillvägagångssättet för hur en terapeut tillsammans med en familj förväntas göra 

för att konstruera en meningsfull hemuppgift i en systemisk kontext.  

Utgångspunkten för hemuppgiften inom FFT kan sägas vara 

relationsbedömningen som i sin tur baseras på funktionen av relationen. Som vi 

redan konstaterat figurerar dessa begrepp endast i förbifarten i samband med 

beskrivningar av hur relationella hemuppgifter konstrueras – i den mån sådana 

beskrivningar alls existerar - samt tillåts förbli i stort sett odefinierade. 

Vår poäng är att den av undersökningsgruppen uttryckta önskan om ett 

tydliggörande och en specificering av den relationella hemuppgiften inte är 

möjlig med mindre än genom en avsevärt större stringens då det gäller 

tillämpningen av å ena sidan funktionen av relationen å andra sidan 

relationsbedömningen - tillåter man dessa begrepp vara fortsatt luddiga kommer 

även den relationella hemuppgiften vara det. 

När det gäller begreppet funktionen av relationen handlar vår kritik om att i och 

med att det rymmer allt från relationella behov till uttrycken för dessa samt 

konsekvenserna av dem blir det alltför töjbart och otydligt till sin omfattning; 



24 
 

och således svårt att använda som grund för en entydig och användbar 

relationsbedömning. 

En mer begriplig och användbar innebörd av begreppet funktionen av relationen 

skulle kunna vara att den relationsbedömning, som ligger till grund för fortsatta 

interventioner, syftar till att avgöra vad ett visst beteende leder till när det gäller 

familjemedlemmarnas relationer med avseende på grad av kontakt samt grad av 

kontroll - enkelt uttryckt: intimitet (i vid bemärkelse) respektive makt - samt om 

denna relationella konsekvens står i överensstämmelse med 

familjemedlemmarnas relationella behov och intentioner. 
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