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              -a quantitative study of intensive family therapy at Familjedagvården NVS 
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                                                           Abstract 
During the 70th centry intensive family therapy arose as a way to meet families which was 
difficult to meet in an outpatient context. The development of family therapy was connected 
with the need for new treatment approaches to adress families with organizational problems, 
chaotic family situations, and behaviour problems. It seemed to be easier to understand the 
family and its network if the whole family was enrolled for longer time. This study is a 
description of Familjedagvården NVS- a daycare department which operates from different 
family therapeutic theories, and is based on how salutogenes/resistance evolve. The purpose 
of this study is to investigate the families who participated in Familjedagvården NVS 
treatment and, through a quantitative pre-post test design, examine whether these 
families´symtom load change after completion of treatment. The 44 families who participated 
completed the assessment instruments that measured mental health, family functioning and 
parenting skills. The results showed that after completion of treatment parents estimated better 
mental health, improved family functioning and an experience of more positiv parenting 
skills. The families, however, estimated elevated values in comparison with non-clinical 
families, which shows how troubled those families assessed as in need of Familjedagvården 
NVS treatment really is.  
 
Keywords: intensive family therapy, salutogenes, resilience, parenting skills, family 
functioning. 
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                              Sandra Nilsson 
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                           Sammanfattning 
Under 70-talet uppstod intensiv familjeterapi på avdelning som ett sätt att möta de familjer  
som var svårhjälpta inom öppenvården. Utvecklandet av familjeavdelningar hörde ihop med 
att det behövdes nya behandlingsmetoder för att ta sig an de familjer med 
organisationsproblem i familjestrukturen, kaotiska familjesituationer, utagerande och 
beteendeproblem där man tyckte sig kunna förstå familjen och dess nätverk på ett annat sätt 
om hela familjen var inskriven under längre tid. I den här studien görs en beskrivning av 
Familjedagvården NVS- en dagvårdsavdelning som är uppbyggd utifrån familjeterapeutiska 
skolbildningar samt utifrån hur salutogenes/motståndskraft byggs upp. Syftet med studien är 
att undersöka vilka familjer som anses vara i behov av behandling inom familjedagvård och 
att genom en kvantitativ pre-posttest design undersöka huruvida dessa familjers 
symtombelastning förändras efter genomgången behandling. De 44 familjer som deltog fyllde 
i utvärderingsinstrument som mätte psykisk hälsa, familjefunktion och föräldraförmåga. 
Resultaten visade att efter genomgången behandling skattade föräldrarna en bättre psykisk 
hälsa, en förbättrad familjefunktion och en upplevelse av ökad positiv föräldraförmåga. 
Familjerna fortsatt dock skatta förhöjda värden i jämförelse med icke kliniska familjer, vilket 
visar på den problemtyngd som finns hos de familjer som anses vara i behov av intensiv 
familjeterapi inom dagvård. 
 
Nyckelord, Intensiv familjeterapi, salutogenes, resilience, föräldraförmåga, familjefunktion. 
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                                                 Förord 
          Denna studie presenteras utifrån ett intresse och en erfarenhet av att arbeta med intensiv 

familjeterapi med de mest vårdkrävande familjerna. Mitt intresse för familjeterapin väcktes 

utifrån hur arbetet bedrevs inom slutenvårdsavdelningen ”Kullervillan” på Bup i Helsingborg, 

vilket var min första arbetsplats. På ”Kullervillan” bedrevs familjebehandling med 

systemövergripande synsätt för de mest vårdkrävande. Intresset för familjterapi blev än mer 

rotat i mig då jag bytte tjänst från slutenvården till familjeavdelningen. I arbetet på 

familjeavdelningen inkluderades skolgång, miljöterapi och familjesamtal, i ”görandet” 

undersöktes relationer, nya förhållningssätt provades och nya möten mellan 

familjemedlemmarna kom till stånd. Denna uppsats kommer att handla om det arbete som 

bedrivs på familjeavdelningen, numera familjedagvården NVS (nordvästraskåne), och hur det 

påverkar familjerna att delta i en behandlingsvistelse. 

 

   Jag vill härmed passa på att tacka behandlingsassistenterna för att de lärt mig vikten av att 

koppla ihop  ”görandet” med samtalen. Jag vill tacka specialpedagogerna för att de lärt mig 

förstå hur viktigt det är att integrera skolarbetet i den psykoterapeutiska processen. 

Framförallt vill jag tacka socionom/leg psykoterapeut Maria Mann och psykolog/leg 

psykoterapeut Claes Abramson för allt de lärt mig om psykoterapeutiskt arbete på avdelning, 

samt verksamhetschef Eva Lindsten och verksamhetschef Maria Weiler för att de alltid 

uppmuntrat och stöttat mig.  

 

   Sist men inte minst vill jag tacka mina handledare Ingegerd Wirtberg och Martin Olsson för 

deras tålamod och fantastiska kunnande när det gäller familjeterapi. 

 

                                              Inledning    
          Familjedagvården på Bup i Helsingborg startade sin verksamhet 1982 och var då en 

dagvårdsavdelning för enskilda skolbarn. Utifrån att familjeterapin vann terräng inom barn-

och ungdomspsykiatrin utformades avdelningen så att ett samarbete med hela familjen blev 

möjlig. Detta behandlingsupplägg har stått sig till idag. Under de senaste åren har 

familjedagvården arbetat som resurs för mottagningens behov av intensivt familjearbete 

(Abramson, 2010).  
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Utgångspunkten för det miljöterapeutiska arbetet inom familjedagvården NVS är inspirerat av 

den behandlingsavdelning som fanns vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Lund 

vilken tydligt arbetade utifrån ett salutogent perspektiv. För de multiproblemfamiljer som 

remitteras till familjedagvården är det viktigt att jobba utifrån ett salutogent perspektiv (Hult 

et al, 1996) för att stärka motståndskraften hos de olika familjemedlemmarna och ge dem 

möjlighet att se både varandras styrkor och varandra som resurser, vilket i sig kan göra 

interaktionen mellan familjemedlemmarna mer positiv och leda till att förändringsmöjligheten 

blir större. 

 

                                              Bakgrund 
          Den vanligaste familjesammansättning som behandlas inom familjedagvården är en 

ensamstående förälder, oftast en ensamstående moder, som sökt kontakt med barn och 

ungdomspsykiatrin utifrån att barnet uppvisar en beteendestörning. Detta samvarierar med de 

familjer som i Social rapport (2010) tas upp som högriskfamiljer. I Social rapport (2010) 

framkommer att de barn med högst risk för sociala problem och riskfaktorer såsom 

exempelvis allvarlig kriminalitet, bidragsberoende, missbruk eller självmordsbeteende är de 

som har hög risk för fattigdom, en kombination av ohälsa och ekonomisk utsatthet, tidigt 

avbruten utbildningssatsning samt låga/ofullständiga betyg från grundskolan. Hög risk för 

fattigdom beskrivs i Social rapport (2010) som mer koncentrerad till invandrargrupperna, 

unga vuxna, ensamboende och ensamstående kvinnor med minderåriga barn. En grupp som 

förefaller ha tydligt förhöjd risk för såväl långvarig som upprepad fattigdom är ensamstående 

kvinnor med minderåriga barn. Ensamstående föräldrar har också ökade risker för att drabbas 

av flera välfärdsproblem samtidigt såsom ekonomisk utsatthet, arbetslöshet, ohälsa, 

trångboddhet, otrygghet, bristande medborgarresurser och begränsade sociala relationer. 

Ohälsa i sig medför ofta försämrade ekonomiska villkor både på kort och lång sikt samt en 

högre risk för separation. Enligt, Social rapport, 2010, lämnar de barn, som växt upp med hög 

fattigdom och återkommande ekonomiskt bistånd, grundskolan med mycket lägre betyg än 

andra barn och i vuxen ålder har de fortfarande lägre utbildningsnivå än jämnåriga. Dessa 

barn har mycket höga överrisker för ogynnsam utveckling över tid vad gäller exempelvis 

självmordsbeteende, missbruk, kriminalitet, bidragsberoende och tonårsföräldraskap.   

          I rapporten (Social rapport, 2010) framstår utbildning som en av de viktigaste 

faktorerna för barns framtida möjligheter. Ju tidigare utbildningssatsningen bryts ju sämre 

framtidsutsikter. Föräldrar med hög utbildning verkar vara mer framgångsrika i att ge sina 
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barn förutsättningar och stöd till bra skolprestationer. Oavsett socioekonomisk bakgrund har 

betygen i grundskolans årskurs 9 avgörande betydelse för benägenheten att studera vidare. De 

grupper som har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan har kraftigt förhöjda risker för 

framtida psykosociala problem. Således beskrivs i rapporten (Social rapport, 2010) låga eller 

ofullständiga betyg som en nyckelfaktor. Omvänt är frånvaron av skolmisslyckande den 

starkaste skyddande faktorn, exempelvis har konjunktursvackor inte samma negativa inverkan 

på de som fullgjort gymnasieutbildning.    

          FN:s barnkonvention handlar om barns rätt att ha och bevara goda relationer, 

framförallt goda familjerelationer. Barn behöver en känslomässigt närvarande förälder för att 

kunna utveckla en egen identitet och för att kunna utvecklas positivt (Havnesköld & 

Mothander, 2002). Att ett barns tidiga erfarenheter har stor betydelse för dess fortsatta 

utveckling och för hur resten av livet ska gestalta sig, ansåg redan de grekiska filosoferna 

(McCord, 1993). Modern forskning bekräftar detta genom exempelvis Rye (1993) som hävdar 

att det finns en enighet bland forskare om att tidiga negativa erfarenheter kan få allvarliga 

följder för den senare utvecklingen. Parallellt med de studier som bekräftar de tidiga 

erfarenheternas betydelse har det gjorts studier av exempelvis Rutter (1980) som menar att 

sambanden mellan tidiga erfarenheter och anpassning i vuxen ålder är komplexa och osäkra. 

Cederblad och Höök (1994) har visat att en stor del av de som under barndomen varit utsatta 

för riskfaktorer klarar sig bra. Brim och Kogan (1980) anser att det är rimligt att tänka sig att 

människor har kapacitet att förändra sig genom hela livet och att erfarenheterna av den tidiga 

barndomen ändras under påverkan av senare erfarenheter. Oavsett  är det av största vikt att 

sätta in olika former av insatser för familjer och dess individer som kan vara viktiga för att 

förhindra framtida psykosociala anpassningsproblem. Hansson och Cederblad (2004) 

beskriver att interventioner som fokuserar på att maximera familjens egen kapacitet är det 

som har visat sig ge bäst effekt över tid. 

Intensiv familjeterapi inom dagvård 

       Intensiv familjeterapi på avdelning uppstod kopplat till hur familjeterapin såg på familjer 

med svår problematik och vilken sorts behandling dessa familjer ansågs vara i behov av. 

Intensiv familjeterapi på avdelning har följt familjeterapins framväxt och utveckling sedan 70-

talet. Utvecklandet av familjeavdelningar hörde ihop med att det behövdes nya 

behandlingsmetoder för att ta sig an exempelvis de familjer med organisationsproblem i 

familjestrukturen, kaotiska familjesituationer, utagerande och beteendeproblem där man 

tyckte sig kunna förstå familjen och dess nätverk på ett annat sätt om hela familjen var 
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inskriven under längre tid (Sundelin, 1999). Avdelningarna användes av socialtjänsten eller 

Bup mottagningar för de familjer som ansågs svårhjälpta inom öppenvårdens regi.  

          Johan Sundelin (1999)  beskriver att redan 1959 nämns i artiklar mödrar som 

remitterats till psykiatriska kliniker för inläggning tillsammans med sina barn för att få vård. 

Behandlingen bedrevs utifrån synsättet att det fanns vinster med att kombinera teori och 

praktisk tillämpning för föräldrarna för att kunna ge det speciella omhändertagande dessa 

familjer behövde.  

           I Skandinavien blev familjeterapin mer vedertagen inom Bup på 70-talet. Utifrån att 

detta synsätt blev viktigt byggdes flertalet familjeavdelningar upp under 70- talet och i början 

på 80-talet. Sundelin (1999) beskriver vidare att intensiv familjeterapi på barnpsykiatrisk 

avdelning har sin teoretiska och metodologiska bas i många olika skolor. Inledningsvis 

byggdes familjeavdelningar upp utifrån olika miljöterapeutiska teorier. 

          Historiskt sett har den intensiva familjeterapin bedrivits utifrån hur man sett på 

familjeproblematik genom åren. Under 80-talets början bemöttes patienter med utagerande 

problematik och barnpsykiatrisk problematik utifrån den strukturella familjeterapin, där 

Salvador Minuchin var en förgrundsgestalt. Centralt i modellen var att känslor, upplevelser 

och beteenden förändras när systemets struktur förändras (Minuchin & Fisherman, 1981). 

          Därefter gjorde den systemiska skolan inträde på den familjeterapeutiska scenen. I det 

systemiska förhållningssättet var alliansskapande och behandlingsöverenskommelser viktiga.  

Selvini Palazolli et al., (1984) beskriver att systemiska hypoteser skapades utifrån hur 

familjedynamiken skapade symtombärare och i det systemiska förhållningssättet intog 

terapeuten en mer reflekterande position (Andersen, 1992, Anderson & Goolishian, 1992).   

Sundelin (1999) beskriver att terapins mål var att skapa en kontext där dialog och 

konversation var central och där familjemedlemmarna fick möjlighet att välja sin egen väg ut 

ur problemen.  

          Sundelin (1999) beskriver att under tiden de olika familjterapeutiska skolorna bytte av 

varandra väcktes frågor kring vad multiproblemfamiljerna var i behov av för behandling. 

Studier visade att de familjer som var inskrivna för avdelningsvistelse var i behov av ett 

multimodalt koordinerat behandlingsprogram utifrån medicinsk, individuell och systemisk 

kompetens, samt erfarenhet av att arbeta med nätverk, kartlägga resurser och risk/friskfaktorer 

(Sundelin, 1999). 
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                                    Syfte och Frågeställningar 
         Övergripande syfte var att beskriva familjer som behandlas med intensiv familjeterapi 

inom familjedagvården och om deras symtombelastning förändrades under vistelsen. 

 

Följande frågeställningar undersöktes: 

1. Hur ser familjen ut och vilken socioekonomisk status har den? 

2. Vilka symtom har familjen och hur definierar de sina problem?  

3. Förändrades symtomen under vistelsen? Om ja, på vilket sätt?         

 

            Grundläggande tankar och teorier inom Familjedagvården NVS 
          Målsättningen för familjedagvården har i stort sett varit densamma genom åren; att 

främja barns utveckling genom att förebygga och behandla problematiska relationer i 

familjen. Under många år var traditionen inom behandlingsarbete att kartlägga och uppehålla 

sig vid problemen o deras uppkomst. Sedan ett par decennier har det vuxit fram ett nytt 

förhållningssätt med fokus på familjens styrkor och förmågor att hantera bekymmer. Ett 

sådant förhållningssätt skapar förutsättningar för andra sorts möten. Detta förhållningssätt 

anammades tidigt inom familjedagvården. I det ”lösningsorienterade” arbetet söker man efter 

de situationer där styrkorna visar sig, alltså de situationer som bryter det dominerande 

problemet. I arbetet med familjerna uppmärksammas det som fungerar och därefter byggs 

arbetet vidare utifrån det. Detta i sig skapar ett klimat att växa i och familjens resurser växer 

nästan alltid om det som fungerar benämns (Neander, 1996). Aaron Antonovsky var 

gästforskare vid institutionen för barn- och ungdomspsykiatri på 1960-talet vid Lunds 

universitet och samarbetade under denna tid med docent Kjell Hansson och professor 

Marianne Cederblad. Tillsammans inspirerade de många av de barn och ungdomspsykiatriska 

avdelningarna däribland familjedagvården att arbeta i mer salutogen inriktning. Hult et al., 

(1996) beskriver i sin arbetsrapport ”Absolut salutogenes” hur miljöterapi både i teori och 

praktik ska bedrivas utifrån salutogen utgångspunkt. Denna rapport har varit till hjälp att hålla 

salutogena tankar och teorier levande inom familjedagvården i Helsingborg och har lett till att  

grundläggande antaganden för arbetet inom familjedagvården är: 

 

¤ Familjen är sin egen resurs. 

¤ Att hjälpa familjen att se sina egna resurser för att lösa svårigheter. 

¤ Familjen önskar en förändring. 
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¤ Det finns olika sätt att se saker på. 

¤ Vi jobbar här och nu med riktning framåt utifrån familjens uttryckta önskemål (Abramson, 

2010). 

        Tanken är att det ska finnas en tydlig koppling mellan grundtanken att synliggöra styrkor 

och valet av de teorier familjedagvården lutar sig mot. Familjedagvården lutar sig mot teorier 

som fokuserar på att aktivera det friska och motståndskraftiga i familjerna. ”Resilience”/ 

”Motståndskraft” 

        Walsh (1996) beskriver att begreppet ”resilience”, förmågan att hantera livets 

utmaningar, är ett värdefullt koncept att utgå ifrån för att förstå dels hur motståndskraft 

utvecklas men också för att kunna bedriva behandling med individer som överlevt trauma och 

motgång. Termen ”resilience” beskrivs bäst i det här sammanhanget som motståndskraft. 

Forskning på individers utvecklande av motståndskraft har visat på vikten av en systemisk 

överblick för att förstå hur motståndskraft utvecklas. Med utgångspunkt i  ett brett perspektiv 

ser man att motståndskraft utvecklas och vävs ihop av ett nät av relationer och upplevelser 

över livscykler och över generationsgränserna (Walsh, 1996). Forskning som är gjord på 

individnivå går att översätta till hur familjer fungerar. Termen familjemotståndskraft beskrivs 

av Walsh (1996) som en förmåga för familjen att hantera och anpassa sig som en ”fungerande 

enhet vid stress och kris”. En av myterna kring ett hälsosamt familjeliv är att det är 

problemfritt, Walsh (1996) menar snarare att det som definierar en hälsosam familj är inte 

avsaknaden av problem utan hur familjen hanterar problemen, vilka lösningsstrategier de har 

samt hur familjeprocessen ter sig då dessa faktorer är det viktigaste för ett hälsosamt 

fungerande och för hur motståndskraft utvecklas. 

         Med denna utgångspunkt blir fokus i behandlingen ett undersökande och försök att 

förstå  hur familjer, trots sina motgångar, kan överleva och pånyttfödas även under 

överväldigande belastning. Att kunna växa i kris och under utmaningar bekräftar 

familjepotentialen för självreperation vilket enligt Walsh (1996) är viktigt att kartlägga och 

lägga fram. 

        Walsh (1996) menar att målsättningen är att identifiera och förstärka grundläggande 

interaktionsprocesser som möjliggör för familjer att stå emot och återhämta sig från turbulenta 

livsomständigheter och att se trasiga familjer som familjer med potential för att arbeta mot 

reparation. Utgångspunkten är en stark tilltro till att familjer och individer genom samarbete 

kan hantera kriser och motgångar. Istället för att utgå från vad familjerna misslyckats med så 

är utgångspunkten vad familjerna är bra på och hur man genom att utgå från detta kan få 

familjer och individer att växa (Walsh, 1996). En viktig utgångspunkt menar Walsh (1996) är 
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att en dålig start i livet inte nödvändigtvis genererar ett fortsatt dåligt liv utan oftare är det så 

att på grund av en dålig start i livet utvecklas kompetens utifrån nödvändigheten att utveckla 

resurser för överlevnad.  

        Walsh (1996) menar att utifrån ett resilience perspektiv bör terapeutiska insatser gå i takt 

med var familjen befinner sig i livet och i förhållande till den kris de är utsatta för, samt vila 

på kartlagda resurser i familjesystemet. Ett systemiskt förhållningssätt med tonvikt på resurser 

främjar helande, återhämtning och motståndskraft vilket möjliggör för familjen att integrera 

sin upplevelse och gå vidare i livet. Således bör behandlingen gå ut på att identifiera 

nyckelprocesser som kan styrka varje  individ och familjens potential (Walsh, 1996). 

        Detta  förhållningssätt främjar familjeklimatet genom att fokusera på positiv 

förstärkning, vilket kan leda till stolthet och en känsla av effektivitet och ger en positiv och 

pragmatisk ram, där interventionerna handlar om att reparera och förebygga framtida 

utmaningar. Grundtanken är att den motståndskraftiga process som aktiveras kommer att  leva 

vidare, men också bli en del av familjens och det utökade familjesystemets livsberättelse och 

identitet (Walsh, 1996). 

 Salutogenes och KASAM- Känsla av sammanhang 

       Begreppet salutogenes, som fokuserar på hälsans ursprung myntades av Aaron 

Antonovsky, medicinsk sociolog och professor (Antonovsky, 1991). Antonovsky framställde 

en ny modell för hälsa/sjukdom och menade att gränsen däremellan är oskarp och 

fluktuerande, utifrån att varje individ behöver skapa sammanhang, mening, förstå och begripa, 

för att kunna hantera sin livssituation. Antonovsky (1991) beskrev att individen gör inre 

omstruktureringar vid vissa tidpunkter i livet där individens sårbarhet eller motståndskraft mot 

olika psykosociala faktorer ändras. Ett viktigt grundantagande är att individen, vart den än är 

på skalan mellan frisk och sjuk alltid har en självläkande förmåga och strävar mot den friska 

delen av sig själv (Smith & Werner,1992). Antonovsky (1991) sammanfattar den salutogena 

infallsvinkeln med en beskrivning av ett komplementärt förhållande mellan patogenes 

(sjukdom) och salutogenes (hälsa). Denna infallsvinkel gör att: klassifikationen av människor 

som friska eller sjuka byts ut mot att se människor som att de befinner sig på ett kontinuum 

från hälsa till ohälsa; den hindrar från att enbart ägna sig åt sjukdomens etiologi och söker 

istället efter människans totala historia. Fokus på stressorer ändras till fokus  på vad som 

skapat en rörelse mot det friska, vilket leder till ett undersökande av resurser. Stressorer ses 

inte som något som måste bekämpas, utan intresset fokuserar på framgångsrik upplösning av 

stressorer; så fokus hamnar på att leta efter källor för anpassning. Med denna infallsvinkel 
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som utgångspunkt skapade Antonovsky (1991) begreppet KASAM ”känsla av sammanhang” 

som kärnan i svaret på vad salutogenes är. 

       Begreppet KASAM myntade Antonovsky (1991) efter att ha gjort studier på människor 

som genomgått svåra trauma och ändå bibehållit förvånansvärt god hälsa. Studierna visade att 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet var gemensamma faktorer för dem alla. En 

människa med hög begriplighet förväntar sig att de upplevelser hon möts av i framtiden är 

förutsägbara eller går att ordna och förklara. Hög känsla av hanterbarhet ger en upplevelse av 

att  det finns resurser att förfoga över och meningsfullhet innebär att de krav och uppgifter 

man ställs inför är utmaningar, som är värda investering och engagemang. 

Att arbeta med det salutogena perspektivet och  hälsobringande faktorer gör det lättare att 

fokusera på familjens resurser med en ny terminologi som förstärker positiva faktorer och 

utvecklingsmöjligheter. 

       Inom familjedagvården NVS arbetas utifrån ett salutogent förhållningssätt framförallt i 

det miljöterapeutiska arbetet där den salutogena miljöterapin mer konkret utnyttjar de olika 

faktorer som kompenserar en svår uppväxt. Hult et al (1996) beskriver det salutogena arbetet 

som att ”diagnostisera och identifiera salutogena faktorer samt upptäcka små embryon av 

skyddande faktorer som barnen uppvisar” (s. 6). 

Risk och friskfaktorer  

       I arbetet med familjer som söker psykiatrisk vård är det viktigt att ha en idé om vad 

psykisk hälsa är och vilka processer som ska arbetas med för att främja hälsa och för att sätta 

igång preventiva åtgärder så tidigt som möjligt. 

       På 50-talet påbörjade Emmy Werner och Ruth Smith en longitudinell studie med fokus på 

samspelet mellan skyddsfaktorer som ger motståndskraft och de faktorer som predicerar 

psykisk ohälsa (Smith & Werner, 1992). Denna kartläggning ledde till idéer om vilka 

processer och preventiva åtgärder som bör beaktas och sättas igång för att främja psykisk 

hälsa. 

       Vad gäller de individuella skyddsfaktorerna presenterade Smith och Werner (1992) de 

variabler som var diskriminerande tydliga mellan de barn som utvecklades till välanpassade 

vuxna och de som utvecklades till missanpassade vuxna där samtliga hade tillhört gruppen 

högriskbarn. Till det som fungerande skyddande för spädbarnen och småbarnen oavsett kön 

var god reglering av mat och sömn. Temperament var också något som gjorde en skillnad på 

om barnet skulle bli välanpassat (Smith & Werner,1992). Generellt skyddande för båda könen 

var att  de under småbarnsåren uppfattades som ”trevliga” ,”gladlynta” och ”intresserade”.  

Flickor skyddades av att de under spädbarnsåren uppfattades som ”tillgivna” och ”keliga”, för 
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pojkar var det skyddande att bli uppfattade som ”pigga” och ”framåt” medan de barn som 

vuxna utvecklade anpassningsproblem beskrevs som ”ängsliga”, ”otillgängliga” och ”rädda”. 

För tioåringarna i högriskgruppen fann  Smith och Werner (1992) ett signifikant samband 

mellan intelligenskvot, ett icke verbalt mått på problemlösningsförmåga och förmågan att 

anpassa sig i vuxen ålder. I fjärde klass hade de dessutom högre poäng vad gäller 

läsförståelse, skillnaden var tydligast bland pojkarna. I samma ålder var det viktigt för 

flickorna att de skattade sig högt på social förmåga och lågt på vrede. Mot slutet av skoltiden 

såg samma ungdomar mer positivt och realistiskt på sin utbildning och hade högre ambitioner 

och självförtroende. Vikten av en fungerande skolgång som friskfaktor poängteras också i 

forskning gjord av Vinnerljung (2011) där han drar slutsatser kring att skolmisslyckande 

verkar vara den starkaste riskmekanismen för socialt utsatta barns utveckling efter skolåren. 

Positivt är att prestationer i skolan är en variabel riskfaktor och kan  påverkas i motsats till 

många andra riskfaktorer. En annan effektiv skyddsfaktor var förvissningen om att livet har 

en mening, att hinder kan övervinnas samt en stark  känsla av att  bestämma över sitt eget liv 

genom sina handlingar (Smith & Werner, 1992). 

       Vad gäller skyddsfaktorer i familjen fann Smith och Werner (1992) en variabel som hade 

stark koppling till framgång i vuxen ålder - utbildningsnivån hos den förälder som tillhörde 

det motsatta könet. För pojkarna i högriskgruppen hade omvårdnaden under det första 

levnadsåret ett starkt samband med anpassningsförmåga som vuxen, dessa mödrar beskrevs 

ofta som ”intelligenta”, ” med gott självförtroende” och ”god självkontroll” samtidigt som de 

var mer kärleksfulla och omtänksamma än mödrar till pojkar som fick anpassningsproblem. 

Denna skillnad fortsatte oberoende vårdgivare se vid två års ålder då mödrarna till de 

välanpassade, oavsett kön, sågs som accepterande, lyhörda och ansågs ”ta det mesta med ett 

upphöjt lugn”. Det fanns också ett signifikant samband mellan de med god 

anpassningsförmåga och struktur/ regler i hemmet under tonårstiden. 

       Antalet närstående vuxna personer utanför familjen som barnet umgicks med var en 

viktig skyddsfaktor för både flickor och pojkar vad gäller kartläggningen av skyddsfaktorer 

utanför familjen. Till dessa föräldrasubstitut hörde far och morföräldrar, föräldrars syskon, 

grannar och ungdomsledare. Under tonåren var engagerade lärare en viktig skyddsmekanism 

då läraren inte bara gav dem kunskap men också en förtrogen och en bra förebild att 

identifiera sig med. 

       Sammanfattningsvis visade studien att friskfaktorerna; ett positivt samspel mellan mor 

och barn, stabila familjeförhållande, ett problemfritt beteendemönster och en god 

problemlösningsförmåga var viktigast för att kvinnorna skulle utveckla en god 
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anpassningsförmåga. Externa källor till stöd, få barn i hushållet och ansvar för vissa uppgifter 

i hemmet under adolescensen verkade spela stor roll för männen i högriskgruppen . Dessa 

faktorer fanns oftast redan under barndomen och var fortfarande centrala i artonårsåldern. 

Utvecklingspsykologi 

       Det vanligaste åldersspannet på identifierade patienter inom familjedagvården är 8-10 år. 

Denna ålder innebär många utvecklingspsykologiska förändringar och nya förväntningar på 

barnet och vad det ska klara av. Havnesköld och Risholm Mothander (2009) beskriver att den 

socialisationsprocess som  påbörjas redan under spädbarnsåren blir särskilt påtaglig när 

barnen blir 8-10 år och träder in i skolåldern. I nästan alla samhällen markerar åldern kring sju 

år en övergång som innebär att barnet får någon form av systematisk undervisning och ges en 

ny social roll. Denna övergång innebär att relationen till föräldrarna förändras. Från att ha 

varit helt beroende av deras omvårdnad skapar nu barnet fler kompletterande relationer med 

jämnåriga och andra vuxna. Havnesköld och Risholm Mothander (2009) beskriver vidare att 

denna förändring underlättas av den ökade psykobiologiska mognaden. Barnen kan 

kontrollera sin kropp, lär sig cykla, simma och springa fort. Den som studerar barns beteende 

mellan sex och tolv års ålder märker också, att såväl deras sätt att tänka som deras sätt att 

uttrycka och reglera sitt känsloliv på genomgår en förändring under dessa år. Skolbarnsåldern 

kallas ofta för ”de lyckliga åren” (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s 312) vilket kan 

tyckas olyckligt då barnen verkligen står inför nya utmaningar. Healy (1993) sammanfattar att  

förändringen sker både kroppsligt och själsligt. Hjärnans frontallober ökar sin 

kommunikationskapacitet och blir central för informationsprocessande och självorganisation. 

Arbetsfördelningen mellan hjärnhalvorna spelar en viktig roll i den komplicerade 

integrationen mellan kunskap och värdering som utmärker mogen empati och högre moral. 

Hjärnans utveckling innebär en förändring som gör att barnet kan kombinera mönster från 

olika sinnen och fungerar mer likt den vuxnes. 

       Erikson (1954) menar att barn i denna åldern behöver få leva med vuxna, titta på och göra 

saker tillsammans med de äldre för att förstå och skolas in i kulturen, men också i hierarkiska 

principer. Cohler och Freeman (1993) beskriver skolbarnsåren som en övergångsperiod där 

personens livshistoria omarbetas; inte en medvetet berättande livshistoria, utan snarare en 

omorganisering av upplevd erfarenhet ; av att man ser sig själv i ett nytt ljus, beroende av de 

narrativ, som finns i den kultur där barnet växer upp.  

       Broberg et al (2006) beskriver, att i anknytningsteorin kännetecknas denna ålder av att 

den inre arbetsmodellen innehåller en vetskap om anknytningspersonernas tillgänglighet vid 

behov. För skolbarnet erbjuder kamrater viktiga sociala relationer, men föräldrarna kvarstår 
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som de huvudsakliga känslomässiga relationerna upp till tonåren. Barn kan rikta 

anknytningsbeteende mot kamrater  och träna sig i att både ta emot och erbjuda trygghet men 

föräldrarnas betydelse minskar inte utan ändrar bara form. Skolbarnet behöver inte sina 

föräldrar hela tiden, men för barnet är det viktigt att veta att föräldern finns kvar och 

fortfarande är beredd att lyssna och ta barnets uttryck för rädsla på allvar.  

       Stern betonar vikten av att barnet utvecklas i relation till andra. Stern (2003) betonar att 

utvecklingen av självet är en process som bygger på den subjektiva upplevelsen av 

känslomässig ömsesidighet. Anknytningsrelationerna är viktiga men delandet av känslor kan 

upplevas i andra relationer än de som karaktäriseras av att någon erbjuder skydd mot fara. 

Stern (2003) anser att upplevelsen av att vara en del av en relation är den viktigaste grunden 

för självets utveckling. Stern (2003) lyfter även fram betydelsen av affekterna och deras 

betydelse för individens tolkning av omvärlden, där betoningen ligger på erfarenheten av att 

vara med en annan, som grund för barnets utveckling av själv och andra.  

       Kegan (1984) beskriver att den ökade mognaden i detta åldersspann gör det möjligt för 

barnet att bättre förstå både sig själv och sina relationer. I detta perspektiv ingår 

identitetsbildningen i en process, där barnet skapar och omskriver mening och sammanhang i 

den fysiska och sociala värld som det möter. Barnet börjar dessutom inse att det inte är ensamt 

utan att andra människor konstruerar sin värld utifrån olika perspektiv. Denna insikt tillför 

ytterligare en dimension till den reflekterande processen.  

           

     Familjeterapeutiska skolbildningar som inspirerat Familjedagvården NVS 
Det finns många familjeterapeutiska modeller men de familjeterapiskolor familjedagvården 

inspireras av och jobbar utifrån är den strukturella, systemiska och narrativa skolan med 

inslag av lösningsfokuserad terapi. 

Den strukturella skolan 

       Den strukturella skolans utgångspunkt är att familjens struktur är problemet. En 

förgrundsgestalt inom den strukturella skolan är Salvador Minuchin. Minuchin jobbar utifrån 

sin idé om vad han anser vara den normala familjens sätt att fungera och den sociala 

strukturen i familjen. Enligt Minuchin och Nichols (1995) är familjen är uppdelad i flera 

subsystem och familjeterapeuten fokuserar på att jobba med dessa subsystem. Fokus ligger på 

att arbeta med koalitioner/allianser över generationsgränserna; klargöra de olika hierarkiska 

rollerna och hjälpa familjen med funktionella gränser. De viktigaste elementen i den 

strukturella familjeterapin är samgående- terapeutens anpassning till den specifika familjen, 
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strukturell analys som fokuserar på nivån, som ligger mellan individnivån och 

familjesystemet som helhet och de funktionella delsystemen som organiserar makarna. 

Interventioner syftar till att hjälpa familjen hitta en flexibel struktur där ingen behöver uppvisa 

symtom. Minuchin och Nichols (1995) beskriver att den strukturelle familjeterapeuten 

fokuserar på känslor som medel till förändring. Känslor, upplevelser och beteenden förändras 

när systemets struktur förändras och  nya samspelsmönster uppstår. Minuchin och Fisher 

(1990) beskriver att samgåendet till ett terapeutiskt system och att ”joina” (förena) sig med 

familjerna där man tillsammans genomför ett förändringsarbete är en viktig ingrediens i 

strukturell familjeterapi. Den strukturella familjeterapeuten måste gå samman med hela 

familjesystemet från individnivå, subsystemnivå och kulturell nivå. Genom aktivt 

engagemang blir den strukturelle familjeterapeutens roll att hjälpa familjen frigöra sina 

resurser så att de själva kan förändra sin livssituation. Enligt Minuchin och Fisher (1990) 

betraktar den strukturella familjeterapin familjen som ett öppet och levande system där det 

sker ömsesidig påverkan i alla möten och där familjen påverkar och påverkas av sin 

omgivning. 

Systemisk familjeterapi 

       Inom den systemisk inriktade familjeterapin är det hierarkiska inslaget mindre betonat. 

Petitt och Olson (1992) beskriver att gemensamt för de som arbetar utifrån den systemiska 

modellen är idén om att problem uppstår när människor eller familjer agerar för att lösa vad 

de anser är problem. Lundsbye et al (2000) skriver att den systemisk inriktade 

familjeterapeuten arbetar med hypoteser, ser till cirkulära samband och förhåller sig neutral i 

intervjusammanhang. De cirkulära frågorna har som syfte att utforska skillnader vilket 

innebär att händelser betraktas i relation till andra händelser i ett samspel utan början och slut. 

Sundelin (1999) beskriver att enligt den systemisk inriktade familjeterapin påverkar en 

persons handling omgivningen samtidigt som handlingen påverkar omgivningen. Lundsbye et 

al (2000) beskriver vidare att terapeuten arbetar med att stärka föräldraförmågan och 

självförtroendet, bland annat genom att via frågor lyfta skillnader och ihop med familjen 

upptäcka deras möjlighet att påverka problemet, vilket kan leda till att föräldrarna får tillgång 

till reflekterande, som gör det möjligt att se problemen i familjen utifrån ett nytt perspektiv. I 

detta reflekterande  arbete menar Lundsbye et al (2000) att föräldrarna får kontakt med sin 

egen sårbarhet vilket barnets beteende tidigare ”triggat”. Föräldrarna får i det systemiska 

arbetet hjälp med att förlägga svårigheterna där de hör hemma istället för på barnet. Anderson 

och Goolishian (1992) menar att terapeuten intar en reflekterande position och erbjuder sig 

vara följeslagare på familjens resa att finna alternativa vägar. 
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       Den systemiska skolan utgår från socialkonstruktivistisk teori som menar att språket  inte 

är passivt beskrivande utan skapar verkligheten. Petit och Olson (1999) menar att den 

systemiskt inriktade terapeuten ihop med familjen undersöker problemen genom att med hjälp 

av cirkulära frågor försöka förstå familjens funktion. Andersen (1989) utarbetade utifrån den 

socialkonstruktivistiska idén -  reflekterande team och reflekterande processer som ett 

arbetssätt. I detta arbete poängterade Andersen (1989) vikten av att terapeuten och det 

reflekterande teamet bör ge budskap som är lagom ovanliga för att patienten ska kunna 

använda dem; ty om budskapen är för vanliga tillför de inget nytt i systemet och om de är för 

ovanliga tas de inte emot alls.  

Narrativ terapi 

       White (1991) beskriver utgångspunkten i narrativt arbete som antagandet att människor 

upplever problem när historierna om våra liv inte stämmer med upplevda erfarenheter. Den 

narrativt inriktade terapin är en process av berättande och alternativa beskrivningar av 

upplevelser och livet. Utmärkande för den narrativt inriktade terapeuten är enligt White 

(1991) en teknik  kallad externalisering vilket innebär att det definierade problemet 

objektifieras och personifieras utanför den identifierade patienten. 

       Epston och White (1991) menar att  i narrativ terapi samskapas en ny gemensam 

förståelse där ”nya röster” blir en metafor för alla de beskrivningar som inte kommit till tals. 

Viktigt är att dessa nya beskrivningar är lagom annorlunda så att familjen kan ta dem till sig. 

Enligt Epston och White (1991) syftar de narrativa arbetsredskapen till att skapa nya och 

friska berättelser om familjer istället för deras gamla vanmaktshistorier.  I dialog med 

terapeuten ska nya upptäckter kring livsberättelsen göras, vilket i sin tur leder till att 

upplevelserna ändras. Terapiprocessen uppfattas som ett samtal där nyheter skapas, viktiga 

terapeutiska ingredienser är nyskrivning av historier, återberättande av nya historier och 

externalisering.  

Lösningsfokuserad terapi 

       Petit och Olson (1992) beskriver att i den lösningfokuserade terapin är det klientens 

uppfattning om sitt problem som är problemet. Steve deShazer (1994) var en av de som 

arbetade lösningsfokuserat och arbetade således utifrån grundantagandet att 

problemformuleringar är personliga konstruktioner av verkligheten där orsaken till problemen 

är att patienten missuppfattar hur hennes situation ser ut. Vidare menar de Shazer (1994) att 

den lösningsfokuserat inriktade terapeuten arbetar med  betoning på att grunden i mötet är en 

dialog om framtiden där familjen tidigare funnit sin identitet i sin problemhistoria. Genom att 

engagera familjen i prat om lösningar vill terapeuten samskapa en ny självbild. Dessa 
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lösningsdialoger förläggs i en möjlig framtid byggd på undantag, hypotetiska resonemang och 

oprövade möjligheter. 

 

                                            Familjedagvården NVS 
       Familjedagvården bedriver familjearbete utifrån ett systemövergripande synsätt som är 

uppbyggt kring tre samverkande hörnstenar: miljöterapi, familjesamtal och skola. Allt sker i 

samverkan med familjernas naturliga miljö, så som i skolan och med släkt och vänner. 

Skolpliktiga barn går i den skola som finns inom familjedagvården. Undervisningen bedrivs 

av två specialpedagoger med uppgift att samverka med barnens hemskola samt kartlägga och 

arbeta med barnens eventuella svårigheter i skolsituationen. Det är av vikt att behandlarna på 

mottagningen ihop med familjen kommer överens om vad som ska jobbas med under 

familjedagvårdsvistelsen, vilket innebär att det  är familjerna själva som i mångt och mycket 

formulerar sitt uppdrag och målsättningen för behandlingen. Om barnet uppvisar 

beteendestörning, trots, aggressivitet, koncentrationsstörning-hyperaktivitet, skolk/skolvägran 

kategoriseras familjen under externaliserande problem. Om barnet har en diagnos som handlar 

om anknytningsproblematik, traumatisering, psykisk/fysiskt övergrepp hamnar familjen i 

kategorin familjesymtom. Vid förstämning, oro, tvång och ångestproblematik kategoriseras 

familjen under rubriken internalisering. Vid störning av psykisk utveckling hamnar familjen 

under utvecklingsproblem och vid uppfödningsproblem kategorin ätproblem. Denna 

kategorisering sker för att sätta in rätt interventioner redan vid uppstart av behandlingen.  

Behandlingen består av daglig dagvårdsvistelse mellan 9-15 måndag till fredag i 4-6 veckor. 

Inledningsvis är samtliga familjemedlemmar med i behandlingen; samtliga hemmaboende 

syskon inräknade. Arbetet på avdelningen är indelat efter en tydlig struktur, där varje familj 

tillsammans med sina kontaktpersoner planerar varje dag efter ett gemensamt överenskommet 

schema. Samtliga inplanerade aktiviteter har som syfte att belysa de svårigheter som familjen 

uppfattar sig ha. Skolgången är förlagd till förmiddagarna, eftermiddagarna används till 

familjeaktiviteter. Föräldrarna erbjuds sjukskrivning för vård av barn under 

behandlingsperioden. Det finns möjlighet att ha tre familjer inskrivna samtidigt och varje 

familj har två kontaktpersoner till sin hjälp (Abramson,  2010). 

       Under vistelsens första dagar fyller föräldrarna i självskattningsformulär som gäller egen 

psykisk hälsa, familjefunktion och föräldraförmåga. Instrumenten utvärderas direkt och 

används i behandlingen såsom inspiration till arbetshypoteser och som uppslag till förståelse 

för respektive familj.  



 

 

20 

 

 Personal 

       Familjeavdelningen är bemannad med sex behandlingsassistenter vars arbetsuppgifter är 

att vara kontaktpersoner till de familjer som är inskrivna. 1,5 specialpedagogtjänst  finns på 

avdelningen och är ansvarig för undervisningen samt har som uppgift att upprätthålla en god 

kommunikation med barnens hemskola, detta för att skoltakt och återgång till hemskolan ska 

fungera väl. Terapeutiskt ansvarig är socionom/terapeut med inriktning på familj och system. 

Uppgifterna för terapeuterna är att leda behandlingsassistenterna och de terapeutiska 

processerna. Behandlingsassistenterna, pedagogerna och terapeuterna har ett kontinuerligt 

samarbete kring familjen, dels genom de gemensamma samtalen, men också via 

behandlingskonferenser. 

Övergripande förhållningssätt relaterat familjedagvårdsarbetet NVS 

       Sundelin (2002) beskriver vikten av ett teambaserat angreppssätt med en öppen 

inställning till olika former av insatser i samordnad form i arbetet med familjer inskrivna för 

familjedagvårdsbehandling. Enligt Sundelin (2002) ligger tyngdpunkten på att ”arbeta med  

att systemövergripande system integreras med individuella insatser i de familjebaserade 

insatserna såväl i terapeutiska samtal som i det miljöterapeutiska sammanhanget” (s 211). 

Viktigt är att det pågår ett översättningsarbete mellan det som sker i olika behandlingskontext 

såsom familjesamtal, miljöterapi och skola. Detta översättningsarbete är nödvändigt för att 

öka förståelsen , hanterbarheten och meningen för alla inblandade (Sundelin, 2002). De olika 

problem familjen brottas med samvarierar och är beroende av varandra vilket gör att 

insatserna måste vara utformade så att de ger familjen möjlighet att under 

familjedagvårdsvistelsen vända trenden. Familjedagvårdsarbetets speciella utformning gör att 

man kan arbeta med familjeanknytningsmönster, alltså jobba med den mellanmänskliga 

process som äger rum i en familj och som är mönsterbildande för inre arbetsmodeller. Detta 

gör att den miljöterapeutiska miljön bör vara både skyddande och härbärgerande samt erbjuda 

möjligheter att bearbeta och kompetensutveckla familjesystemet. Sundelin (2002) beskriver 

den intensiva och täta kontakten som ett ”härbärgerande rum som erbjuder ett hållande under 

en intensiv utvecklingsperiod” (s 215). Detta hållande blir förutsättningen för igångsättandet 

av att bygga familjen utifrån dess styrkor.  

       För att hålla det salutogena synsättet vid liv på avdelningen krävs det enligt Hult et al 

(1996) att behandlingsassistenterna och terapeuterna ofta pratar om och betonar kring styrkan 

i att se resurser hos familjerna. Det är av vikt att betona att det salutogena perspektivet är ett 

komplement till andra kunskapsområden. Det är viktigt att få en slags nivåbedömning såväl ur 

psykopatologisk, psykologisk, social och medicinsk synvinkel. Utifrån denna nivå kan sedan 
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göras en bedömning av vilka salutogena faktorer som finns och vilka olika faktorer som 

behöver arbetas med. Det salutogena perspektivet gör att behandlingen fokuseras på vilka 

faktorer som är skyddande och kompensatoriska kopplat till vad forskningen som exempelvis 

Smith och Werner (1992) och Antonovsky (1991) visar på. Att medvetet göra sammanhang 

begripliga, meningsfulla och hanterbara är en pågående process. En nyckelfaktor i det 

salutogena perspektivet är att använda det positivt laddade salutogena språket, vilket fungerar 

väl ihop med den utagerande problematik de familjer som oftast remitteras för behandling 

inom dagvård uppvisar (Hult el al, 1996).  

           

                     Praktisk tillämpning av grundläggande tankar 
Skyddsfaktorer och KASAM i praktiken 
       Det dagliga arbetet inom familjedagvården präglas av att det finns en ambition att det 

salutogena synsättet ska genomsyra samtliga aktiviteter. Begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet ger människan en stark känsla av sammanhang desto starkare känsla av 

sammanhang ju bättre förmåga att hantera problemsituationer. Inom familjedagvården bildar 

dessa perspektiv tillsammans en utgångspunkt för förändringsarbete. 

       Antonovskys (1991) begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet arbetas med inom 

familjedagvården genom  att ansvarig terapeut inledningsvis resonerar med familjen kring 

deras val av att delta i en behandlingsvistelse. För att göra avdelningsvistelsen än mer 

begriplig görs noggranna dags och veckoscheman upp och i det vardagliga arbetet använder 

behandlingsassistenterna sig av reflekterande frågor enligt  Karl Tomm (1989) för 

ungdomarna och hjälper till som översättare för de yngre och deras föräldrar. I arbetet med 

hanterbarhet är det av vikt att barnen och föräldrarnas resurser och förmågor lyfts fram genom 

att benämna och bekräfta det som kan tyckas självklart, exempelvis att kunna sitta ordentligt 

på stolen och komma i tid eller liknande. Dessa benämningar kan i sin tur höja 

självförtroendet för både barnet och föräldrarna. Barn och föräldrar inom familjedagvården 

brukar skylla sina oförmågor på sig själva och yttranden som ”jag vet inte hur jag ska göra” 

eller ”jag kan inte” är vanliga från både barn och föräldrar. Terapeuter, behandlingsassistenter 

och specialpedagoger arbetar under familjedagvårdsvistelsen med att få familjemedlemmarna 

att komma över sina svårigheter genom att inse att det inte är fel på deras förmåga och person 

utan att de helt enkelt är otränade. Således ett försök till en positiv omformulering som har 

visat ge önskvärt resultat. 
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       Enligt Hult et al (1996) arbetas det bäst  med meningsfullhet, genom att hjälpa familjen 

att förstå sitt sammanhang och hitta vinklingar som slår an inom de olika 

familjemedlemmarna och ger en känsla av mening och stimulans och då utifrån ett från 

behandlarna reflekterande förhållningssätt. 

       Hult et al (1996) beskriver att det på individnivå bör arbetas med kommunikationsstil, 

perspektivtagande och självkänsla vilket kan leda till positiv interaktion med omgivningen; 

god social kapacitet, vilket är en viktig skyddsfaktor att utveckla. Inom familjedagvården 

arbetas detta med i de sociala aktiviteterna och då genom att behandlingsassistenterna 

förstärker föräldrarnas konstruktiva beteende vilket sedan fortplantar sig från förälder till 

barn. Detta tränas bäst i delade upplevelser, som på utflykter där familjen får träna stödjande 

beteende genom att bekräfta socialt utvecklande handlingar och med uppmuntrande ord 

beskriva vad de gör. Familjemedlemmarna gör det egna beteendet förutsägbart genom 

konstruktiv och tydlig kommunikation som att exempelvis säga ”gör så här” istället för ”gör 

inte så här”.  

       Självständighet, positivt självförtroende och bättre självkänsla arbetas med även genom 

att hjälpa familjen formulera positiva och optimistiska framtidsbilder som exempelvis 

önskelistor eller kollage med urklipp om framtidsdrömmar. Detta tillsammans med att både 

behandlingsassistenter och ansvarig terapeut fokuserar på och bekräftar familjens samlade 

förmågor ger möjlighet till utvecklandet av just självständighet, självförtroende och 

självkänsla (Hult et al, 1996). Minuchin & Fishman (1990) trycker på vikten att arbeta med 

klart definierade subsystem med gränser och regler. En intervention för att kartlägga familjens 

organisation är den obligatoriska familjemålningen där familjen kreativt leker fram sin 

upplevelse av familjeorganisationen vilket sedan diskuteras i familjesamtalen. 

       Andra viktiga skyddsfaktorer att arbeta med, enligt Antonovsky (1991), är kartläggning 

av  fungerande copingstrategier. Att undersöka hur det ser ut när familjemedlemmarna stoppar 

negativa impulser och hanterar för hög aktivitetsnivå. Dessa skyddsfaktorer arbetas det också 

med i sociala aktiviteter genom att åka till exempelvis badhus, bowla, eller besöka affärer. De 

olika aktiviteterna erbjuder en möjlighet att mötas och upptäcka varandra i lustfyllda miljöer. 

Det är av vikt att föräldrarna själva planerar utflykten genom att ta ställning till hur 

förberedelserna behöver se ut, hur barnen ska förberedas, vilka regler som gäller och hur de 

vuxna ska fördela sig på barnen. I detta moment kan behandlingsassistenterna lyfta fram 

exempel på gott föräldraskap, uppvisad omsorg och kreativa förslag. Vikten av samarbete 

mellan de vuxna och styrkan i att de tar ledningen betonas alltid. Syftet med exempelvis 

badaktiviteten är att badet är en naturlig ”lekplats”, där behandlingsassistenterna kan göra 
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beteendeobservationer kring hur familjen löser de svårigheter som kan uppstå och ge exempel 

på skillnader från när det fungerar, respektive inte fungerar, och på så vis belysa sekvenser av 

fungerande kommunikation, copingstrategier och impulskontroll.  

       Vidare är det enligt Hult et al (1996) viktigt att arbeta med att försöka upptäcka och 

införa hobbies och intressen, som kan ge tröst vid motgångar som till exempel inom idrottens 

värld där en idrottsledare kan fungera som rollmodell och inspirationskälla. Inom 

familjedagvården görs denna kartläggning genom en intresseinventering som sker i samband 

med inskrivningssamtalet, detta i  kan leda till studiebesök vilket i sin tur kan leda till uppstart 

av hobby eller sportaktivitet.  

        Skyddsfaktorer kopplade till omgivning är en kartläggning av familjens naturliga såväl 

som professionella nätverk av viktiga och betydelsefulla människor för barnet att identifiera 

sig med och därför har vi inom familjedagvården för vana att bjuda in viktiga personer som 

exempelvis mor/farföräldrar för en gemensam fikastund.  

       I stora drag fokuserar behandlingen på att lära föräldrar och barn att hantera sina 

medfödda temperament och egenskaper på ett bra sätt samt upptäcka nya förmågo 

 Salutogena aktiviteter 

       Syftet med aktiviteterna inom familjedagvården är att upptäcka salutogena faktorer 

och/eller aktivera nya faktorer samt att uppmärksamma barnens intresse för nya saker, 

stimulera familjens kreativitet/kapacitet. I samband med detta arbete stöttas föräldrarna som 

de som leder familjen genom klara och tydliga regler. Den hemlika miljön med 

vardagsaktiviteter utgör ett förnämligt diagnostiskt verktyg och som ett led i observationer av 

familjesystemet.  

       Inledningsvis är det av vikt att familjen känner sig trygg på avdelningen och detta görs 

bäst genom att introducera de fasta rutinerna och ge familjen en idé om hur en dag inom 

familjedagvården ser ut. I början av vistelsen sker aktiviteterna i lekhallen, på familjerummet, 

i köket och hobbyrummet. I lekhallen får barnen möjlighet att göra av med energi samt 

använda fin- och grovmotorik. Här visar det sig också hur föräldrarna samspelar med sina 

barn genom att uppmuntra, berömma, trösta, sätta gränser, instruera samt själva delta i olika 

former av lek. I dessa sammanhang uppdagar det sig ofta gyllene tillfällen att benämna 

fungerande lek och gott föräldraskap med syfte att stärka självförtroendet hos samtliga 

familjemedlemmar. Denna inledning brukar lägga en grund för familjemedlemmarna att 

öppna upp och börja bygga upp förtroende både inom familjen men också mellan 

familjemedlemmar och behandlingsassistenterna. Enligt Hult et al (1996) behövs ofta träning 

på att benämna handlingar på ett uppmuntrande sätt. Viktigt att arbeta med är också: 
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turtagning i dialog så att samtliga är delaktiga i en dialog som bär framåt, samt att stödja 

initiativ till exempelvis aktiviteter så att familjen får möjlighet att lyckas genomföra önskade 

aktiviteter och dela upplevelser på ett nytt sätt.  

       Det är av vikt att veckoschemat, som görs för varje familj med fokus på vad de behöver 

träna på, innehåller aktiviteter som är rimliga både vad gäller de olika familjemedlemmarnas 

behov/ork samt att kostnaderna bör vara rimliga då målet är att familjerna efter utskrivning 

ska kunna återupprepa och genomföra liknande aktiviteter. Målet för aktiviteterna är att 

föräldrarna, i slutet av vistelsen, ska kunna planera och genomföra en utflykt som slutar 

positivt för samtliga familjemedlemmar och i detta moment träna planering, framförhållning, 

ledning och se barnets behov. För behandlingsassistenterna är det av vikt att förhålla sig på ett 

följsamt salutogent sätt samt inge hopp och tro om att familjen kan hantera de situationer de 

ställs inför.  

     Andra obligatoriska aktiviteter, är matlagning, där syftet är att se hur föräldrarna leder/ 

instruerar/ser helheten, men ändå håller fokus på barnet. De salutogena faktorer som aktiveras 

i matlagningen är begriplighet, hanterbarhet, ledning och kontakt mellan familjemedlemmarna 

(Hult et al, 1996). 

       Vidare är att spela spel är ett annat sätt för föräldrar och barn att mötas på. Syftet med 

denna aktivitet är att träna att hålla sig till regler, turtagning, kunna ta en förlust och känna sig 

duktig. Salutogena faktorer som finns i denna sortens aktivitet är tydliga regler, 

impulskontroll och självförtroende. Det uppstår lätt konflikter vid spel och då kan personalen 

agera översättare till vad som gjorde att konflikten uppstod och försöka tillföra framgångsrika 

copingstrategier (Hult et al, 1996). 

Familjesamtal 

       Familjesamtalen infaller ca 2 gånger i veckan och leds av en familjeterapeut. Familjerna 

inleder alltid vistelsen med ett salutogent inriktat familjesamtal, där samtliga 

familjemedlemmar gör en beskrivning av önskat tillstånd i form av en önskelista - inspirerat 

från deShazer´s (1994) mirakelfråga utifrån den lösningsfokuserade inriktningen. 

Önskelistorna fungerar därefter som vägvisare/mål i den fortsatta behandlingen. För övrigt är 

det i familjesamtalen viktigt att förmedla de positiva saker som familjemedlemmarna gjort 

under veckan, vilket kan ge möjlighet till ett positivt självförtroende, men också möjlighet att 

ändra sin egen negativa bild om familjelivet till någonting positivt. Hult et al (1996) beskriver 

det som viktigt att ge tid och utrymme för familjemedlemmarna att ta upp olika funderingar 

och undringar kring veckan som varit, detta för att öka på de olika familjemedlemmarnas 

begriplighet och hanterbarhet. 
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       Under veckan är behandlingsassistenterna noga med att observera sammanhang, som är 

kopplade till salutogena faktorer, såsom från målarrummet, skolan och utflykter. Detta för att 

föra fram informationen på ett salutogent vis och för att hjälpa till att nyansera en känsla av 

maktlöshet och misslyckande. Ibland görs detta bäst genom att förtydliga olika episoder, där 

familjen lyckats på ett bra sätt med vad de en gång tyckte var svårt. Hult et al (1996) beskriver 

det som hjälpsamt  om man exempelvis kan hjälpa familjen att se att det finns andra lösningar 

än de familjen valt och om de kan förstå att de gjort inte för dem meningsfulla tolkningar av 

situationen vilket kan hjälpa familjen att försöka göra annorlunda nästa gång de hamnar i en 

liknande situation. 

       Det salutogena synsättet tillsammans med de positiva omformuleringarna gör, att 

familjeanknytningen arbetas med som en ständigt pågående process, både i miljöterapin och i 

familjesamtalen. Terapeuten kan sedan använda olika familjeterapeutiska tekniker utifrån 

presenterade familjeterapeutiska skolor kopplade till familjens behov. Familjer fungerar olika 

och det är därför av vikt med många verktyg/sätt att möte upp familjerna på. 

 

                                               Metod 
 Design  
       I denna studie används en så kallad pretest-posttest design. För att få svar på frågor som 

gäller huruvida människor förändras efter en genomgången upplevelse är det enligt Goodwin 

(2005) vanligt att i forskningssammanhang använda sig av denna designtyp. För att mäta 

huruvida en förändring kommit till stånd under en behandling krävs två goda mätpunkter, i 

denna studie sker pretest vid inskrivning och posttest vid utskrivning. Jämförelser görs 

därefter mellan resultaten från inskrivning och utskrivning för att avgöra huruvida förändring 

skett. Denna studie påbörjades i augusti 2009 och pågick till mars 2012. Tiden mellan 

inskrivning och utskrivning var i snitt fem veckor. Deltagandet var frivilligt och kunde när 

som helst avbrytas utan att skäl angavs. 

Deltagare  

       Deltagarna i denna studie rekryterades från familjedagvården i NVS. För att komma till 

familjedagvården krävs ett uppdrag från ansvarig kurator/psykolog/läkare (inremitterande) på 

mottagningen. Till mottagningen i Helsingborg söker sig årligen cirka 560 familjer. 

Familjerna kommer via remiss från bl a sjukvården , socialtjänst, skola eller föräldrar som 

sökt själva. Familjerna fördelas på mottagningspersonalen som i sin tur tar ställning till 

huruvida familjen ska få fortsatt poliklinisk behandling eller skickas vidare till mellanvården 
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alternativt familjedagvården för behandling. Efter att ett uppdrag är skickat till 

familjedagvården hålls ett informationssamtal med mottagningspersonal, familjen och 

personalen från familjedagvården. På detta samtal samlas information kring huruvida familjen 

uppfyller inklusionskriterierna. Om samtliga är överens om att en vistelse ska påbörjas sättes 

familjen upp på väntelista alternativt påbörjar sin behandling direkt. 

 Inklusionkriterier  

      För att familjerna skulle inkluderas i studien krävdes att barnet var mellan 0- 18 år och 

hade en diagnos enligt ICD 10. Annat av vikt för att inkluderas i studien var att åtminstone en 

förälder kunde delta i behandlingen tillsammans med barnet måndag till fredag 9-15 i fyra till 

sex veckor. I de familjer där föräldrarna var separerade och hade gemensam vårdnad var det 

av vikt att båda föräldrarna deltog i behandlingsvistelsen på ett eller annat sätt. Det var också 

av vikt att mottagningspersonalen och familjens uppdrag stämde överens och att samtliga var 

överens om huruvida familjedagvården borde ta sig an uppdraget eller om andra insatser 

ansågs lämpligare. 

Exklusionskriterier 

       Om det på informationssamtalet framkom att familjen som remitterats till 

familjedagvården hade svårigheter att få ledigt från sitt arbete för en fullständig 

avdelningsvistelse ansågs de inte aktuella för studien. Om familjedagvårdens 

behandlingsinsats ansågs för genomgripande relaterat uppdraget eller en föräldrakonflikt, där 

båda föräldrarna var vårdnadshavare, var så infekterad att föräldrarna inte på något sätt kunde 

samarbeta kring behandlingsvistelsen rekommenderas en annan behandlingsform. Till 

familjedagvården remitteras även utredningsuppdrag vad gäller föräldraförmågan samt 

uppföljningar av tidigare behandlingsvistelser. Då denna studie enbart avsåg mäta 

behandlingsvistelser exkluderades familjer med denna typ av uppdrag från denna studie. 

       Under den tid studien pågått remitterades 76 familjer till familjedagvården, 32  

exkluderades utifrån ovanstående kriterier. Av de 44 familjer som återstod tillfrågades 

samtliga av ifyllande av utvärderingsmaterialet, 4 av dessa fyllde inte i utvärderingsmaterialet 

vid utskrivning. De 4 som valde bort att delta vid utskrivning gjorde detta utifrån att familjen 

var i en process av att barnet skulle bli omhändertagande (2 st), blev inlagd inom slutenvården 

(1 st), ville ej delta i studien vid utskrivning (1 st).  
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Flödesschema över undersökningsgruppen 
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 Mätinstrument 

       I denna studie har utvärderingsinstrumenten FARS, SCL-90, Familjeklimat och 

Föräldraförmåga använts för att mäta föräldrarnas psykiska hälsa, familjefunktion och 

föräldraförmåga har. Dessa fyra utvärderingsinstrument fylldes i av föräldrarna vid 

inskrivning och utskrivning. 

 Administration av utvärderingsinstrument 

      Följande basdata och utvärderingsinstrument fylldes i vid inskrivning och utskrivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av utvärderingsinstrument 

        SOCIOEKONOMISK BASDATA 

Föräldrarna fyller i en demografisk blankett gjord av Abramson (2009) där de ombeds 

rapportera socioekonomisk basdata såsom ålder, arbete, vårdnadshavare, 

föräldrasammansättning och hur föräldrarnas kontakt ser ut om de är separerade.  

Psykisk hälsa hos föräldern 

         SCL - 90 

Fridell (2002) beskriver SCL-90 som en symtomlista med 90 items av olika psykiatriska 

symtom/upplevelser och inkluderar ett brett spektra på psykopatologi. Instrumentet är ett 

självsvarsformulär. I denna studie används det globala svårighetsindexet där ett högt värde 

indikerar hög psykisk ohälsa och vice versa. Instrumentet har hög validitet och reliabilitet och 

har normerats för svenska förhållanden (socialstyrelsen.se/evidensbaseradteknik.se). Den 

normgrupp som används som jämförelsematerial är hämtat från den svenska 

standardiseringen av SCL-90 och består av normalpopulation från 546 svenska kvinnor och 

204 män (Fridell, 2002).  

          

 

Bakgrundsdata 

Socioekonomisk basdata 

Psykisk hälsa 

SCL- 90 

Familjefunktion 

Inskrivning 

X 

 

X 

Utskrivning 

 

 

X 

Familjeklimat 

FARS 

X 

X                              

X 

X 

Föräldraförmåga 

Frågeformulär om föräldrars situation 

 

X 
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Familjefunktion 

       FARS  

Cederblad & Höök (1992) beskriver självsvarsformuläret med sina 46 påståenden som ett 

instrument som mäter relationsstörningar i familjen. Instrumenten innefattar fem delfaktorer: 

skapande av syndabockar, brist på intressegemenskap, isolering, kaos samt insnärjdhet. I 

denna studie används summan av delfaktorerna där högt värde indikerar avvikande 

familjefunktion. Svensk standardisering finns med tillfredställande validitet och reliabilitet.  

Den normgrupp som används som jämförelsematerial är hämtat från Cederblad & Höök 

(1992) och består av 180 icke-kliniska familjer.  

        FAMILJEKLIMAT 

Familjeklimat är ett självsvarsformulär framarbetet av Hansson (1989) som består av 85 

adjektiv där minst 15 väljs som kännetecknande för klimatet i familjen. Efter faktoranalys har 

fyra faktorer homogeniserats till fyra faktorer: Närhet, Distans, Spontanitet och Kaos. 

Önskvärt är att de fyra värdena, under behandlingens gång, närmar sig den kurva som icke-

kliniska familjer skattat. Familjeklimat samvarierar på ett förväntat och meningsfullt sätt med 

andra självskattningsformulär (Söderlind & Johansson, 2004). Den normgrupp som används 

som jämförelsematerial är hämtad från Söderlind & Johansson (2004) och består av 1073 

icke-kliniska familjer. 

Föräldraförmåga 

       FRÅGEFORMULÄR OM FÖRÄLDRARS SITUATION 

Frågeformulär om föräldrars situation, är ett självskattningsformulär för föräldrar. Formuläret 

har utvecklats på BUP i Malmö av Gardar Viborg och Emmy Nilsson (Nilsson & Silverberg, 

2003). Det består av 21 frågor, som handlar om hur föräldern har upplevt relationen till sitt 

barn under den senaste veckan. Poängen summeras till fyra faktorer som belyser olika 

aspekter av den upplevda föräldraförmågan. I denna studie används de fyra faktorerna för att 

belysa föräldraförmågan. 

Föräldraformulärets faktorer är följande: 

Negativt föräldrabeteende: Hur ofta föräldern har varit arg och irriterad, höjt rösten, ”mutat” 

barnet, tjatat, hotat eller givit efter för barnets vilja för att undvika en konflikt. Ett högt värde 

indikerar högt upplevt negativt föräldrabeteende. 

 Positivt föräldrabeteende: Frågor om delat skratt, glädje, beröm och trivsamma stunder 

tillsammans, samt om hur ofta barnet gjort som föräldern har sagt utan skarpa tillsägelser. Ett 

högt värde indikerar ett högt upplevt positivt föräldrabeteende. 

Upplevd kompetens som förälder: Frågor om upplevd kompetens i föräldrarollen, vid 
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gränssättning och i konfliktsituationer. Ett högt värde indikerar en högt upplevd kompetens 

som förälder.  

Negativ upplevelse av föräldraskapet: Frågor om känslor av otillräcklighet, trötthet, stress 

och kvardröjande irritation. Ett högt värde indikerar en negativt skattad upplevelse av 

familjesituationen. 

       Frågeformulär om föräldrars situation är ett arbetsmaterial och som sådant ännu inte 

färdigutvecklat. Psykometriska studier av formuläret saknas och således finns inga normvärde 

tillgängliga. 

                                           Statistisk analys 
        Studiens statistiska beräkningar gjordes med hjälp av Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) version 19. De ifyllda utvärderingsinstrumenten från inskrivning och 

utskrivning jämfördes med hjälp av paired t-test som räknade ut medelvärdet, Std. Deviation 

och huruvida resultaten var signifikanta. Oberoende t-test användes för att jämföra 

normgruppen med den grupp som genomgått behandling. När det förekommer bortfall av 

undersökningsdeltagare kan man låta dessa  ingå i studien även om data inte samlas in. Detta 

för att de som avbryter medverkan är ofta de som har lägst motivation och mest problem och 

därför också sämst utfall vid uppföljningar. Om bara de som fullföljer behandling och 

uppföljningsmätningar tas med i analyserna finns det en risk att slutresultatet påverkas i någon 

riktning av att de som avbrutit behandlingen inte är med. 

Reliabilitet och Validitet 

      För att en mätning ska anses ha något värde i psykologisk forskning måste den ha viss 

reliabilitet och validitet (Goodwin, 2005).  Thuren (1991) beskriver att vid kvantitativa 

undersökningar bör man vara noggrann med att uppmärksamma hur hög reliabiliteten och 

validiteten är. Validitet är ett annat ord för giltighet i resultaten av det studien undersökt och 

svarar på frågan vad som undersöks. Validitet handlar om huruvida det som studeras 

verkligen är det som syftas att studeras (Kvale,1997). Reliabilitet mäter studiens pålitlighet 

vad gäller tillvägagångssättet, alltså hur studien genomförts. En hög grad av reliabilitet 

betyder att oberoende av när och vem undersökningen genomförs av så kommer resultatet att 

bli detsamma (Kvale, 1997). Reliabilitet berör således hur olika mätningar genomförts, om 

informationen som samlats in har låg reliabilitet kan inte frågeställningarna belysas och man 

kan inte pröva de påstående som ryms inom frågeställningarna (Holme & Solvang, 1997). I 

denna studie har väl använda utvärderingsinstrument använts för att studien ska ha så hög 

validitet och reliabilitet som möjligt.  
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                                                 Resultat 
        Här följer en presentation av de familjer som varit inskrivna under studiens 

genomförande och behandlingsresultat avseende huruvida symtombelastning förändrats efter 

genomgången behandling. Detta mäts genom ifyllande av socioekonomisk basdata och 

skattning av förälderns psykiska hälsa, familjefunktion och föräldraförmåga.  

 

Tabell 1. Demografisk beskrivning av deltagarna 

Antalet 
familjer 

44     

      
Ålder Mor Far Ip   
 M (Std) M (Std) M (Std)   
 39 (7,2) 42 (7,5) 9,9 (2,7)   
      
Barnets 
ålder 

0-6 år 7-12 år 13-18 år   

 12,5 % 67,5 % 20%   
      
Barnets 
kön 

Pojke Flicka    

 66 % 34 %    
      
Familjetyp Sammanboende 

föräldrar 
Ensamstående 
mor 

Ensamstående 
far 

Bio +Styv 
förälder 

Familje 
Hem 

 34% 41% 14 % 9 % 2 % 
      
Vårdnads 
havare 

Mor Far Båda   

 25 % 2 % 73 %   
      
Definierat 
problem 

Extern-
alisering 

Familje- 
Symtom 

Internalisering                   Utvecklings- 
problem 

Ät- 
problem 

 61 % 16 % 7 % 9 % 7 % 
* Deltagare i studien kvinnor n=39, män n=24  

    

De totalt 44 familjer som inkluderades och deltog i studien kommer från olika delar av 

nordvästra skåne såsom Helsingborg, Bjuv, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Klippan. Bland 

familjerna var 39 mödrar och 24 fäder med en medelålder på cirka 40 år. Barnen är 44 

stycken till antalet, sju av tio är pojkar. Den yngsta i behandling var 6 år och den äldste 15 år 

med en medelålder på cirka 10 år.  
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        De demografiska uppgifterna visar vidare att familjerna som deltagit i studien oftast sökt 

hjälp själva, följt av remiss från sjukvård såsom ungdomsmedicin/vårdcentral/barnhälsovård 

därefter kommer socialtjänst och skola. Två tredjedelar har sökt hjälp för problembeteende av 

externaliserad karaktär, en sjättedel har sökt hjälp för familjesymtom och mindre än en tiondel 

har sökt för internalisering, utvecklingsproblem och ätproblem. 

       Vad gäller familjetyp som ingått i studien består mer än hälften av en ensamstående 

förälder där fyra av tio mödrar befinner sig i arbetslöshet. I en fjärdedel av familjerna är 

modern ensam vårdnadshavare och i drygt hälften av de separerade familjerna beskrivs 

kontakten mellan föräldrarna som konfliktfylld. 

Psykisk hälsa hos föräldern 

       För att få ett mått på föräldrarnas psykiska hälsa användes självskattningsformuläret 

SCL-90. 

 
Tabell 2. Medelvärde (standardavvikelse) utifrån symtomindex enligt SCL-90 för mödrar och 
fäder vid inskrivning samt vid utskrivning.  

 

    

    
  
 
 

Mödrar inskrivning och utskrivning n= 39, fäder inskrivning och utskrivning  n= 24.  
Jämförelse är gjorda med kvinnor n=546 och män n=204 ur normalpopulationen.  
* p< 0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001 

 

        Vid inskrivning redovisar både mödrar och fäder klart högre psykisk ohälsa än 

normalpopulationen, vid utskrivning skiljer sig mödrarna fortfarande signifikant från 

normalpopulationen medan fäderna inte påvisar en signifikant skillnad vid utskrivning. Vad 

gäller huruvida en förändring kommit till stånd mellan inskrivning och utskrivning tycks det 

som att både mödrar och fäders psykiska hälsa förbättrats, för fäderna med signifikans 

p<0,01.  

       Det framgår med all tydlighet att den psykiska hälsan för samtliga föräldrar inskrivna 

inom familjedagvården klart skiljer sig från normalpopulationen vid inskrivning och för 

mödrarna vid utskrivning men samtliga föräldrars psykiska mående tycks ha förbättrats under 

tiden familjen genomgått intensiv familjeterapi inom dagvård. 

          

SCL-90 Norm 
M (Sd) 

In 
M (Sd) 

 Ut 
M (Sd) 

Norm X 
In 

Norm X 
Ut 

In X Ut 

Mor 
 

49,5(41,5) 77,6 (49) 65,0(48,0) *** * ns 

Far 
 

32,4(29,7) 57,8(44,1) 40,0 (33,4) *** ns ** 
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 Familjefunktion 

       Ett av instrumenten som användes för att få ett mått på familjefunktionen var FARS som 

beskriver olika aspekter av familjerelationerna. 

 
Tabell 3. Medelvärde (standardavvikelse) utifrån mödrar och fäders skattade medelvärde vad 
gäller familjefunktion utifrån FARS vid inskrivning och utskrivning. 
 
FARS Icke- 

Klinisk 
Familj 
M (Sd) 

In 
M (Sd) 

Ut 
M (Sd) 

Norm X 
In 
 

Norm X 
Ut 

In X Ut 

Mor 
 

15,4(11,2) 33,2(18,5) 21,5(15,0) *** *** ** 

Far 
 

15,4(11,2) 29,2(15,3) 21,4(16,0) *** * ** 

 Mödrar vid inskrivning och utskrivning n= 39, fäder vid inskrivning och utskrivning n=24. 
 Jämförelser är gjorda med n=180  icke-kliniska familjer.  
* p< 0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001 
 

       Det framgår att både mödrar och fäder har redovisat klart skilda avvikelser vad gäller 

familjerelationer, enligt FARS, i jämförelse med en icke-kliniska familjer vid både 

inskrivning och utskrivning. Alltså är familjerelationerna betydligt mer dysfunktionella för 

familjerna som är inskrivna inom familjedagvården. Totalvärdet för FARS sjunker dock från 

inskrivning till utskrivning hos både mödrar och fäder med en statistisk signifikans på p<0,01.  

       Ett annat  instrument som mäter familjefunktion är självskattningsformuläret 

Familjeklimat som fångar den enskilde förälderns upplevelse av den egna familjen. 

 
 
 
 
Tabell 4. Medelvärde (standardavvikelse) utifrån mödrar och fäders skattning vad gäller 
familjefunktion utifrån Familjeklimat vid inskrivning och utskrivning. 
 
FAMILJE- 
KLIMAT 

Icke- 
Klinisk 
Familj 
M (Sd) 

In 
M (Sd) 

Ut 
M (Sd) 

Norm X 
In 
 

Norm X 
Ut 

In X Ut 

Mor       
       
Närhet 2,20(0,72) 1,30 (0,9) 2,2 (1,3) *** *** *** 
Distans 0,27(0,30) 0,8 (0,7) 0,5 (0,6) *** *** * 
Spontanitet 0,87(0,68) 1,8 (1,1) 1,1 (1,1) *** * ** 
Kaos 0,25(0,39) 1,4 (1,2) 0,8 (0,9) *** *** ** 
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Far       
       
Närhet 2,20(0,72) 1,3 (0,6) 1,9 (1,1) *** * * 
Distans 0,27(0,30) 0,8 (0,8) 0,3 (0,3) *** * ** 
Spontanitet 0,87(0,68) 1,6 (1,1) 1,4 (1,0)  *** *** ns 
Kaos 0,25(0,39) 1,5 (1,5) 0,8 (1,2) *** *** * 
       
 Mödrar vid inskrivning och utskrivning n= 39, fäder vid inskrivning och utskrivning n=24. 
Jämförelser är gjorda med n=1073 icke-kliniska familjer. 
* p< 0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001 
 
       Självskattningsformuläret Familjeklimat mäter den enskilde förälderns upplevelse av den 

egna familjen. Både mödrarna och fädernas upplevelse av familjeklimatet skiljer sig markant 

från icke-kliniska föräldrar på samtliga faktorer både vid inskrivnings och 

utskrivningstillfället. Vad gäller hur familjeklimatet har förändrats mellan inskrivning och 

utskrivning tycks det generellt som att mödrarna ger en bild av ökad närhet med signifikans 

p< 0,001. De uppger också minskat kaos och spontanitet med signifikans p< 0,01 samt även 

minskad distans med signifikans p< 0,05 vid utskrivning. För fäderna är den mest märkbara 

skillnaden ett minskat kaos och ökad närhet med p< 0,05. Fäderna skattade också att distansen 

minskat med en signifikans p<0,01. Vid utskrivningen kvarstår förhöjda värden i jämförelse 

med normalpopulationen för både mödrar och fäder förutom vad gäller mödrarnas närhet som 

vid utskrivning skattar  icke-kliniska värden. Således verkar det sig som att en, för de flesta 

värdena, signifikant positiv förändring av den enskilde förälderns upplevelse av 

familjeklimatet skett under tiden familjen varit inskriven.  

Föräldraförmåga 

       Utvärderingsinstrumentet föräldraförmåga fångar förälderns upplevelse av såväl positiv 

som negativ upplevelse av föräldrabeteendet. Då inga normvärden finns att tillgå vad gäller 

föräldraförmåga kan ingen jämförelse med icke-kliniska familjer göras i resultat 

genomgången av detta utvärderingsinstrument 
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Tabell 5. Medelvärde (standardavvikelse) utifrån mödrar och fäders skattning vad gäller 

föräldraförmåga vid inskrivning och utskrivning.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mödrar vid inskrivning och utskrivning n= 39, fäder vid inskrivning och utskrivning n=24. 
* p< 0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001 
 

       Vad gäller hur föräldrarna skattar sitt eget föräldrabeteende tycks den stora skillnaden 

både hos mödrar och fäder ligga i att de vid utskrivning ser sitt eget föräldrabeteende som 

betydligt mindre negativt med en signifikans på <0,001 för både mödrar och fäder. Även det 

positiva föräldrabeteendet skattades som högre vid utskrivning med en signifikans på p<0,05 

för mödrar och p< 0,01 för fäderna. Vad gäller förälderns upplevelse av kompetens skattades 

den högre med en signifikans på p< 0,01 för båda föräldrarna medan den negativa 

upplevelsen av föräldrasituationen skattades som sänkt med signifikans p< 0,001. 

       Generellt kan uttryckas att familjerna verkar påverkas i positiv riktning vad gäller 

symtombelastning, avseende psykisk hälsa, familjefunktion och föräldraförmåga, under tiden 

de är inskrivna inom familjedagvården. Dock fortsätter föräldrarna skatta sig högre än 

normalpopulationen även efter genomgången behandling, vid utskrivningstillfället. 

 In 

M (Sd) 

Ut 

M (Sd) 

Föräldraförmåga   

Mor   
Föräldrabeteende 
Negativt 

14,3 (6,8) 9,5 (5,6)*** 

Föräldrabeteende 
Positivt 

12,0 (4,6) 14,0 (3,6)* 

Förälderns 
upplevelse av 
kompetens 

10,0 (4,5) 12,6 (3,8)** 

Negativ upplevelse 
av föräldrasit. 

4,4 (3,1) 2,5 (2,2)*** 

   
Far 13,6 (5,4) 9,6 (5,2)*** 
Föräldrabeteende 
Negativt 

12,0 (4,2) 15,0 (4,9)** 

Föräldrabeteende 
Positivt 

10,8 (4,0) 13,5 (4,9)** 

Förälderns 
upplevelse av 
kompetens 

3,8 (2,5) 1,5 (1,9)*** 

Negativ upplevelse 
av föräldrasit. 

13,6 (5,4) 9,6 (5,2)*** 
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                                            Diskussion 
       Syftet med studien var att undersöka vilka familjer som behandlades inom 

familjedagvården avseende symtombelastning, socioekonomiska faktorer, familjetyp och 

definierade problem och huruvida dessa familjer upplever en förändring i symtombelastning 

efter genomgången behandling.  

       De 44 familjer som var inskrivna inom familjedagvården och deltog i studien bestod av 

mödrar i åldern 23 till 51 år. Fäderna som deltog var i åldern 27 till 55 år. Föräldrarna hade 

tillsammans en medelålder på cirka 40 år. De 44 barn som deltog befann sig mellan åldrarna 6 

till 15 år med en medelålder på cirka 10 år. Familjerna kom från olika delar av nordvästra 

Skåne. Familjerna var tungt problem- och symtombelastad i jämförelse med 

normalpopulationen och bestod oftast av en ensamstående mor med en son med externaliserad 

problematik där föräldern själv sökt hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin. En stor del av 

mödrarna i studien var arbetslösa och långt över hälften av de separerade föräldrarna 

beskriver relationen till den andre föräldern som konfliktfylld.  

       Vad gäller studiens behandlingsresultat tycks dessa visa att familjerna skattade en positiv 

förändring vad gäller symtombelastning. Detta utifrån en förbättrad psykisk hälsa, framförallt 

hos fäderna där förbättringen uppnår signifikanta värden och en signifikant förbättrad 

familjefunktion, alltså skattar föräldrarna sig som mindre dysfunktionella vid utskrivning än 

vid inskrivning. Föräldrarna beskriver också en positiv upplevelse av den egna familjen med 

en ökad närhet och minskat kaos och distans vid utskrivning. Mödrarnas värde gällande 

närhet förändrades från klart under snittet för icke-klinisk familj vid inskrivning till samma 

värde som icke-klinisk familj vid utskrivning. Föräldrarna skattade vidare en upplevelse av 

det egna föräldrabeteendet som mer positivt och en förminskad negativ upplevelse av 

föräldraförmågan vid utskrivning. Generellt sett förbättrades alla värdena signifikant under 

tiden familjen var inskriven för behandling. Således visar skattningarna att positiva 

förändringar kommer till stånd i de flesta av ovanstående aspekter av föräldraskapet även om 

familjerna inte genomgår sådana förändringar att de skattar som normalpopulationen. De 

värde som inte förändrades signifikant vid utskrivning var mödrarnas psykiska hälsa och 

fädernas skattade värde gällande spontanitet.  

        Intressanta och något förvånande resultat i denna studie är att det verkar finnas ett 

relativt högt deltagande av fäder i jämförelse med tidigare studier gjorda av Abramson (2010) 

och Sundelin (1999). Fäderna skattar också en större positiv förändring efter genomgången 
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behandling än vad tidigare studier gjorda av intensiv familjeterapi inom dagvård visat på. 

Detta uppmärksammades då pappornas skattningar från normalpopulationen eftersöktes och 

var svåra att finna då fokus i de flesta studier ligger på mödrarnas mående. Anledningen till 

dessa, för Familjedagvården NVS, något oväntade resultat kan bero på en stark tro på att båda 

föräldrarnas deltagande gör skillnad för barnet samt att lagtexten reglerar vem som ska delta i 

behandlingen. Denna hållning ger ett kraftfullt motivationsarbete gällande båda föräldrarnas 

deltagande innan uppstart av behandling och kan ha påverkat antalet fäder i studien. Vad 

gäller den positivt skattade förändringen hos fäderna så kan en bidragande orsak till detta vara 

den jämna könsfördelning som finns i personalgruppen. 

       Då mödrarnas psykiska ohälsa inte påvisar någon signifikant förbättring mellan 

inskrivning och utskrivning väcks frågor kring vad mödrarna behöver för att deras psykiska 

ohälsa ska förändras signifikant. En av de vanligaste interventionerna för mödrarna vad gäller 

deras psykiska ohälsa är remiss till primärvård/vuxenpsykiatrin. Frågan är om detta är en 

korrekt intervention eller om familjedagvården kan utveckla behandlingsupplägget så att 

mödrarna får det stöd de är i behov av?  

       Resultaten i denna studie går i linje med Abramsons rapport (2010) och Sundelins 

avhandling (1999) som på ett grundligt och gediget sätt beskriver hur välfungerande 

avdelningar ger positiva behandlingseffekter vid såväl utskrivning som vid sex månaders 

uppföljning. Då denna studie och flera med den påvisar signifikant positiva 

behandlingsresultat av att arbeta utifrån familjedagvårdens behandlingsupplägg med barn i 

riskzon och deras ofta hårt ansträngda familjer lyfts frågetecken kring trenden att lägga ner 

denna behandlingsform med sin specifika metod. Inledningsvis i studien nämns att i  Social 

Rapport (2010) lyfts vissa grupper som särskilt utsatta för risker att utveckla psykosociala 

problem. De som anses mest utsatta är de ensamstående mödrarna med hög risk för fattigdom, 

en kombination av ohälsa och ekonomisk utsatthet samt tidigt avbruten utbildningssatsning. 

Barn som växer upp enligt dessa betingelser har, enligt Social Rapport (2012), förhöjda risker 

att hamna i ogynnsam utveckling såsom självmordsbeteende, missbruk, kriminalitet, 

bidragsberoende och tonårsföräldraskap. I mångt och mycket stämmer beskrivning av 

högriskfamiljerna i Social rapport (2010) med de familjer som remitteras till familjedagvården 

för behandling. Om en behandlingsvistelse inom familjedagvården kan ge 

multiproblemfamiljerna en minskad risk att hamna i ogynnsam utveckling och öka chanserna 

för förbättrade framtidsutsikter torde en verksamhet som familjedagvården vara en 

behandlingsform att värna om.   
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       Det nämns även inledningsvis att FN:s barnkonvention handlar om barns rätt att ha och 

bevara goda familjerelationer samt att barn behöver en känslomässigt närvarande förälder för 

att kunna utveckla en egen identitet och för att kunna utvecklas positivt. Utifrån de positiva 

resultat en behandlingsvistelse verkar ge familjerna så är det möjligt att en 

behandlingsvistelse inom familjedagvården gör att föräldrarna kan svara upp med en större 

känslomässig närvaro utifrån sin förbättrade psykiska hälsa. Att föräldrarna även skattar att 

familjerelationerna och föräldraförmågan förbättrats borde också vara i enlighet med vad FN:s 

barnkonvention anser vara vad världens barn har rätt till. 

Metodologiska begränsningar 

       Det finns vissa begränsningar i valet av metod och i första hand handlar det om att 

studien inte har någon kontrollgrupp av jämföra resultaten med. Således går det ej att avgöra 

huruvida det är familjedagvårdsvistelsen som ger effekt på familjens symtombelastning eller 

om det är effekterna av hur tiden påverkat symtombelastningen mellan inskrivning och 

utskrivning som mäts. Det är dock av vikt att poängtera att under tiden familjen är inskriven 

inom familjedagvården spenderar familjemedlemmarna de flesta av dygnets vakna timmar 

inom familjedagvårdens behandlingskontext. Detta torde höja möjligheten för att det som 

faktiskt mäts är den behandling familjen genomgår inom familjedagvården.  

        Det hade varit önskvärt att oberoende forskningsassistenter hade stått för 

datainsamlandet. I denna studie är det samma personer som bedriver behandlingen som också 

står för datainsamlandet. Med detta upplägg finns en risk att familjerna fyllt i 

utvärderingsinstrumenten utifrån känslomässiga aspekter som att ha känslomässiga 

bindningar till behandlingsassistenterna och psykoterapeuterna.  

        Neutralitet har varit eftersträvansvärt under studiens genomförande men är svårt att 

uppnå då studiens författare arbetar inom familjedagvården och således bär på en erfarenhet 

och en förförståelse om de företeelser som undersökts. 

Framtidsutsikter för Familjedagvården NVS 

       Med denna studie har det med all tydlighet framgått hur viktigt det är att utvärdera den 

behandling som bedrivs. Dels för att verksamheten ska fortsätta utvecklas men också för att 

behandlare och familj ska få möjlighet till konkret feedback på alla de ansträngningar och all 

den tid de lagt på att prova nytt och försöka göra annorlunda. Denna studie har inspirerat till 

att fortsätta utvärdera samt förnya och förbättra några av de utvärderingsinstrument som 

används i nuläget och än mer använda utvärderingsmaterialet i det direkta patientarbetet. 

                                                 

 



 

 

39 

 

                                                      Referenser 

Abramson, C. (2010). Utvärdering av intensiv familjebehandling i dagvård. Helsingborg. 

 

Anderson, H. & Goolishian, H. (1992). Från påverkan till medverkan. Stockholm: Mareld 

 

Andersen, H. (1999). Samtal, språk och möjligheter. Stockholm: Mareld. 

 

Andersen, T. (1991). Reflekterande team. Samtal och samtal om samtalen. Stockholm: 

Mareld. 

 

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Brim, O.G.jr & Kogan, J. (1980). Constancy and Change: A view of the Issues. Constancy 

and change in human developement. Cambridge, Massachussets: Howard University Press. 

 

Broberg, A. & Granqvist, P., & Ivarsson, T. & Risholm Mothander, P. (2006). 

Anknytningsteori: Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm: Natur och kultur 

 

Cederblad, M. & Höök, B.(1992). Familjerelationsskalan. Lunds universitet. Institutionen för 

barn och ungdomspsykiatri. 

 

Cohler, B.J & Freeman, M. (1993). Psychoanalysis and the developmental narrative. In S.I. 

Greenspan & G.H. Pollock (Eds.) The course of life. Vol V. Early adulthood. Madison: 

International University Press. 

 

Erikson, E.H. (1954). Barnet och samhället. (rev.uppl.1973). Stockholm: Natur och kultur. 

 

Epston, D & White, M. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New York. W W 

Norton.   

 

Fridell, M. & Cearec, Z. & Johansson, M. & Thorsen Malling, S. (2002). SCL-90 Svensk 

normering, standardisering och validering av symtomskalan. Rapport nr 4. ISSN 1403-1558. 

Staten institutionsstyrelse Sis. 



 

 

40 

 

 

Goodwin, J. (2005). Research in psychology. Wheeling Jesuit University: John Wiley & Sons, 

Inc. 

 

Hansson, K. (1989). Familjeklimat. En adjektivlista för familjediagnostik (Psykologi i 

tillämpning nr 1). Lunds universitet. Institutionen för tillämpad psykologi.  

 

Hansson, K. (2001). Familjebehandling på goda grunder: en forskningsbaserad översikt. 

Stockholm: Förlagshuset Gothia. 

 

Hansson, K. & Cederblad, M. (Red). (1995). Känsla av sammanhang. Studier från ett 

salutogent perspektiv. Lunds universitet. Institutionen för barn- och ungdomspsykiatri. 

 

Havnesköld, L. & Risholm Mothander, P. (2009). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Liber 

förlag.  

 

Healy, J. (1993). Barns inlärning och utveckling. Malmö: Brain Books. 

 

Holme, I. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Hult, S. & Waad, T. & Cederblad, M. & Hansson, K. (1996). Salutogen miljöterapi i teori och 

praktik. Lunds universitet. Institutionen för barn- och ungdomspsykiatri 1996:7. 

 

Keagan, R. (1984). The evolving self. Problem and process in human development. 

Cambridge: Harvard Press. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lundsbye, M. & Sandell, G. & Währborg. P. & Fälth, T. & Holmberg, B. (2010). 

Familjeterapins grunder. Stockholm. Natur och kultur. 

 

McCord, J. (1993). Conduct disorder and antisocial behaviour: Some thoughts about process. 

Developement and Psychopatology 5. 



 

 

41 

 

 

Minuchin, S. & Fishman, HC. (1981). Family therapy techniques.Cambridge. Harvard 

University Press.  

 

Minuchin, S. & Fishman ,HC. (1990). Livets dans: Familjeterapeutiska tekniker. Stockholm. 

Wahlström & Widstrand. 

 

Minuchin, S. & Nichols, MP. (1992). Hela familjen. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Neander, K. (1996). Möten i gryningen. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Petitt, B. & Olsson, H. (1994). Om svar anhålles! Stockholm: Mareld. 

 

Rye, Henning. (1993). Bättre samspel med tidig hjälp. Stockholm: Liber. 

 

Selvini Palazzoli, M. & Boscolo, L. & Checchin, G. & Prata, G. (1982). Paradox och 

motparadox. En ny modell för behandling av familjer i schizofrent samspel. Stockholm: Natur 

och kultur. 

 

de Shazer, S. (1994). Spel med skillnad. Grundläggande idéer bakom den lösningsfokuserade 

korttidsterapin. Stockholm. Mareld. 

 

Silverberg, G. & Nilsson L. (2003). Effektiv behandling för utagerande barn och deras 

familjer. Socionomen, 18. 

 

Smith, R. & Werner, E. (1992). Att växa mot alla odds. Cornell university press: SFPH 

 

Socialstyrelsen. (2010). Social rapport. www.socialstyrelsen.se 

 

Socialstyrelsen. (n.d). Evidensbaseradpraktik/funktionshinder/scl90. Hämtat 1/3 från 

socialstyrelsen: http// www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradteknik.se. 

 

Socialstyrelsen. (n.d). Evidensbaseradpraktik/bedömningsinstrument/barnochfamilj. Hämtat 

1/3 från socialstyrelsen: http// www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradteknik.se 



 

 

42 

 

 

Stern, D.N. (2003). Spädbarnets interpersonella värld. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Sundelin, J. (1999). Intensive family therapy , a context of hope put inte practice. Lunds 

universitet, Institutionen för psykologi. 

 

Sundelin, J. (2002). Joining revisited – den terapeutiska alliansens ramfunktion i 

förändringsarbete med multibehovsfamiljer. Fokus på familjen., vol 30, 207-217.  

 

Söderlind, M. & Johansson, B. (2004). Familjeklimat, en validering. Socialhögskolan. Lunds 

universitet. 

 

Thurén, T. (1991). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber.   

 

Tomm, K. (1989). Systemisk intervjumetodik. En utveckling av det terapeutiska samtalet. 

Stockholm. Mareld. 

 

Vinnerljung, B. (2011). Skolprestationer som risk- och skyddsfaktorer. Stockholms 

universitet: Socialstyrelsen. 

 

Walsh, F. (1998). Strenghtening family resilience. New York: The guildford press. 

 

White, M. (1991). Nya vägar inom den systemiska terapin. Stockholm. Mareld. 

 

 

 

 


