
 
 
 
 

 
 

In st i t ut ion e n fö r  ps yko log i  

P syko ter ap e u tpr og ra m met  
 

  
 
 
 

Rätt innehåll, rätt process och rätt affekt: en systematisk 
litteraturstudie om anknytningsbaserad familjeterapi   

 

 

 

 

 

 
Ann-Louise Danlarén & Magnus Oscarsson 

Psykoterapeutexamensuppsats. 2021 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
Handledare: Bengt Ingvad 
Examinator: Per Johnsson 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
This study was a literature review with the aim of examining the empirical 

evidence for attachment-based family therapy as a treatment for adeolescents with 

depression and suicidal ideation regarding both treatment efficacy as well as suggested 

change-driving processes. Nine articles were assessed for their scientific quility. 

Regarding the evidence for treatment efficacy older articles were found to be lacking 

in scientific quality and only one recent article was found to provide strong support for 

the treatment. The need for more randomized, controlled trials where the treatment 

could be compared to other evidence-based treatments was discussed. Regarding the 

evidence for change-driving processes the articles supported a link between the quality 

of the therapeutic alliance and both parental attitude towards the adolescent as well as 

the adolescent’s ability to process primary emotions. The relational reframe was found 

to be an intervention of central importance. However, a direct link between treatment 

processes and reduced symtoms of depression in the adoloescent could not be 

established. The need for research further examining for which populations and 

through which processes the treatment is effective was suggested. The need for studies 

carried out by scientists other than the developers of the treatment was also suggested.  

Keywords: attachment-based family therapy, depression, suicidal ideation, 

empirical evidence, change 

  



 
 

Sammanfattning 

Studien var en systematisk litteraturstudie med syftet att undersöka evidensen 

för anknytningsbaserad familjeterapi som behandlingsform vid depression och 

suicidalitet hos ungdomar utifrån behandlingseffektivitet och verksamma processer 

inom behandlingen. Nio artiklar granskades utifrån sin vetenskapliga kvalitet. 

Avseende evidensen för metodens behandlingseffektivitet konstaterades att flera äldre 

studier hade en bristande vetenskaplig kvalitet och att endast en, mer sentida, studie 

kunde påvisa tydlig evidens för metoden. Därför konstaterades ett behov av fler 

randomiserade, kontrollerade studier där metoden också jämförs med andra redan 

konstaterat effektiva behandlingsmodeller. Avseende evidensen för metodens 

verksamma processer bedömdes studierna påvisa att kvaliteten på den terapeutiska 

alliansen påverkade både föräldrarnas attityd till sin ungdom och ungdomens förmåga 

att bearbeta sina primära känslor. Studierna visade att den relationella 

omformuleringen är en intervention av särskild betydelse. En tydlig koppling mellan 

specifika behandlingsprocesser och minskad nivå av depression hos ungdomen kunde 

dock inte påvisas. Behov av framtida forskning som ytterligare undersöker för vilka 

grupper och genom vilka processer metoden är effektiv bedömdes föreligga. Det 

bedömdes även föreligga ett behov av studier genomförda av forskare utan direkt 

koppling till utvecklingen av metoden. 

Nyckelord: anknytningsbaserad familjeterapi, depression, suicidalitet, evidens, 

förändring  
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Rätt innehåll, rätt process och rätt affekt: en systematisk litteraturstudie om 

anknytningsbaserad familjeterapi 

Depression och ångestsyndrom tillhör de stora folksjukdomarna i Sverige och ligger 

bakom drygt 40 procent av alla sjukskrivningar (Wigzell, 2019). Mer än var tredje kvinna 

insjuknar någon gång i livet i en depression och nästan var fjärde man. Den psykiska ohälsan 

fortsätter att öka framför allt för barn och unga och ohälsan är ofta långvarig. Nästan var 

tredje ung som diagnosticerades med depression eller ångest för tio år sedan har i dag 

fortfarande behov av psykiatrisk vård. Med psykisk ohälsa följer också svårigheter att etablera 

sig i arbetsliv och vuxenliv. Antalet flickor i åldern 15 till 17 år som behandlats för depression 

och ångestsyndrom inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har 

tredubblats sedan 2006. Den ojämförligt största ökningen har skett sedan 2010 (Wigzell, 

2019). Ökningen har varit mer omfattande i Sverige än i andra nordiska länder 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Psykisk ohälsa och suicidalitet 

Psykisk ohälsa generellt och framför allt affektiva sjukdomar såsom depression och 

bipolär sjukdom utgör även den dominerande och mest belagda riskfaktorn för suicidförsök. 

Andelen suicidförsök som också leder till suicid är också betydligt högre för denna grupp 

(Osipova et al., 2018). Bland unga mellan 15 och 29 år var suicid under 2019 den näst 

vanligaste dödsorsaken och stod för 31% av alla dödsfall bland unga. Avseende vård till följd 

av avsiktlig självdestruktiv handling var detta vanligast bland yngre människor i grupperna 10 

till 29 år. I åldern 10 till 19 år var också sådan vård fyra gånger vanligare för flickor än för 

pojkar (Folkhälsomyndigheten, 2020).  

En litteraturöversikt med avsikt att kartlägga riskfaktorer för suicidialitet hos barn och 

ungdomar (Carballo et al., 2018) identifierade tre huvudsakliga riskområden: psykologiska 

faktorer (depression, ångest, tidigare suicidförsök, missbruk och komorbiditet), stressande 

livshändeler (problem inom familjen och konflikter med vänner) samt personlighetsdrag 

(neuroticism och impulsivitet). Exempel på relationella problem som befanns vanligare bland 

ungdomar som genomfört suicidförsök var stress i relationen till föräldrar, brist på vuxenstöd 

utanför familjen, utsatthet för fysiskt våld av förälder samt boende skiljt från båda föräldrarna. 

Suicidalitet och depression 

  Specifikt depression befanns av Carballo et al. (2018) leda till en fem gånger förhöjd 

risk för suicidförsök. För att erhålla diagnosen enligt diagnosmanualen DSM-V (American 

Psychiatric Association, 2013) ska en individ under minst två veckor uppfyllt åtminstone fem 

av följande symtom varav åtminstone ett ska vara en av de två förstnämnda: (1) sänkt 
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stämningsläge större delen av tiden, (2) tydligt minskad lust förknippad med och intresse för 

aktivitet större delen av tiden, (3) betydande skiftningar i vikt eller aptit, (4) sänkt hastighet i 

tanke och rörelse, (5) tydligt sänkt energinivå större delen av tiden, (6) känslor av värdelöshet 

och överdriven skuld större delen av tiden, (7) svårigheter med koncentration eller 

beslutsfattande större delen av tiden, (8) återkommande tankar kring döden och kring suicid. 

För diagnos ska även symtomen orsaka antingen betydande lidande eller betydande 

funktionsnedsättning för personen och inte vara orsakade av missbruk eller någon medicinsk 

åkomma.  

Orsaker till depression 

Stark et al. (2012) sammanställde forskning rörande faktorer som bidrar till 

utvecklandet, upprätthållandet och lösningen av depressioner hos barn och ungdomar. De 

delade upp faktorerna i barnfaktorer, föräldrafaktorer samt familjefaktorer. Dessa faktorer 

beskrevs i sin tur kunna samverka med varandra. Som barnfaktorer beskrevs genetisk 

sårbarhet för affektiva sjukdomar, negativt temperament och en negativ kognitiv stil. Den 

sistnämnda beskrevs kunna leda till att interaktioner inom familjen tolkas negativt vilket i sin 

tur bidrar till ytterligare negativa interaktioner som i sin tur bidrar till depressionen. 

Depression hos föräldern beskrevs som en central föräldrafaktor som är dubbelriktad på så 

sätt att minskad depression hos föräldern blir en läkande faktor för barnets depression. 

Depression hos föräldern kopplades till föräldrastilar som kan präglas av avståndstagande, 

fientlighet, överdriven kontroll, inkonsekvens, självupptagenhet och kritiska omdömen om 

barnet. Bristande sociala färdigheter hos föräldern kan vidare göra det svårt för den att nå 

barnet och bristande egna coping-färdigheter vad gäller att hantera negativt tankeinnehåll kan 

leda till att dessa mönster upprepas hos barnet genom modellinlärning. Även frånvaro av en 

förälder eller instabilitet i familjestrukturen bedömdes bidra till barns depression. 

Familjefaktorer som bidrar är underskott av kommunikation, övervikt av negativ 

kommunikation, bristfälligt stöd och hög konfliktnivå. I nedre tonår beskrevs konflikten kring 

tonåringens önskan om ökad autonomi som central och även föräldrakonflikt som de i detta 

sammanhang starkast bidragande faktorerna.  

Behandling av depression hos barn och unga 

Vid diagnostiserad depression hos barn och ungdomar är i Sverige rekommenderad 

första behandlingsinsats någon form av psykopedagogisk/psykosocial basbehandling 

(Socialstyrelsen, 2020; SFBUP, 2014; Läkemedelsverket, 2016). En sådan insats inkluderar 

bland annat information om diagnosen och hur den upprätthålls, kartläggning och avlastning 

av stressorer, mobilisering av familjens resurser för att etablera rutiner och öka aktivitetsnivå 
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hos ungdomen, konkret konflikthantering och problemlösning inom familjen samt att skapa 

säkerhetsplaner för att hantera eventuell suicidalitet. Denna insats erbjuds mellan fyra till åtta 

veckor och utvärdering görs sedan kring om det finns behov av ytterligare 

behandlingsinsatser. Om behov föreligger är Socialstyrelsens (2020) och SFBUP:s (2014) 

rekommendationer vid lindrig till medelsvår depression att KBT, enskilt eller i grupp, i första 

hand bör erbjudas (IPT kan erbjudas som alternativ). I andra hand finns även 

rekommendationer om andra psykoterapeutiska insatser som kan erbjudas som alternativ till 

KBT och IPT, särskilt i vissa situationer, såsom korttids-PDT om familjen specifikt önskar 

det eller anknytningsbaserad familjeterapi om det föreligger händelse som skadat tilliten inom 

familjen (SFBUF, 2014). Det vetenskapliga underlaget för dessa alternativa behandlingar 

bedöms dock i nuläget som otillräckligt (Socialstyrelsen, 2020).   

Vid medelsvår till svår depression bör även antidepressiv läkemedelsbehandling, i 

första hand SSRI-preparatet Fluoxetin, erbjudas och då i kombination med psykoterapeutisk 

behandling (Socialstyrelsen, 2020; SFBUP, 2014). Förskrivningen av antidepressiva 

läkemedel har ökat i Sverige med 25% sedan 2006 (Socialstyrelsen, 2019). Den största 

procentuella ökningen från 2014 till 2018 har skett bland unga: 7% av flickorna mellan 15 och 

19 år respektive 3% av pojkarna hämtade ut antidepressiva läkemedel någon gång under 

2018. Endast farmakologisk behandling är dock inte rekommenderat utifrån att studier på 

vuxna med depression har visat att återfallsgraden ett år efter tillfrisknande är dubbelt så hög 

vid farmakologisk behandling som vid psykoterapeutisk behandling (Vittengl et al., 2007).  

I en meta-studie av 32 RCT-studier jämfördes olika psykosociala behandlingsformer 

för depression hos barn och ungdomar (Liang et al, 2020). Studien kom fram till att 

interpersonell terapi (IPT) i första hand och kognitiv beteendeterapi (KBT) i andra hand bör 

utgöra rekommenderade behandlingar utifrån aktuell forskning. Familjebaserade terapiformer 

följde efter dessa. Dock förelåg en tydlig skillnad avseende hur många studier av varje 

terapiform som kunde inkluderas i meta-studien: tolv avseende KBT, åtta avseende IPT och 

endast två avseende familjebaserade terapier. Stark et al. (2012) fann dock i en jämförelse att 

familjebaserade behandlingsprogram för barn och ungdomar var lika effektiva som såväl KBT 

som IPT men att de var mer effektiva när det kom till att bibehålla positiva 

behandlingsresultat vid uppföljningar. Generellt finns det dock få RCT-studier på 

familjeterapi samtidigt som det även finns en stor bredd av olika behandlingsformer inom det 

familjeterapeutiska fältet; faktorer som i kombination gör det svårt att utifrån resultat i meta-

analyser dra slutsatser kring hur effektiva enskilda familjeterapeutiska behandlingsmodeller 

är.  
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Dardas et al. (2018) undersökte i en genomgång av olika RCT-studier, betydelsen av 

att inkludera föräldrar i behandlingen av depression hos ungdomar. De fann att av avgörande 

betydelse är på vilket sätt föräldrar inkluderas. Föräldrar bör inte ses som separata enheter 

som erhåller separata interventioner utan viktigare är gemensamma sessioner där fokus ligger 

på interaktionen och där ungdom och förälder ges möjlighet att träna på och utveckla sina 

nyvunna färdigheter.  

Carr (2019) sammanfattade vad som är verksamma beståndsdelar i familjebaserade 

interventioner vid depression hos barn och ungdomar: psykoedukation om depression, 

relationella omformuleringar av vidmakthållande interaktionsmönster, främjande av en öppen 

kommunikation mellan barn och förälder, främjande av problemlösningsfärdigheter för 

familjen, att bryta negativ och kritisk interaktion, främjandet av trygga anknytningsmönster 

samt att ge barnet färdigheter för att hantera negativa sinnesstämningar och för att utmana 

negativa tankar eller övertygelser.  

Familjeterapi för deprimerade ungdomar 

Systemiska behandlingsmodeller ser dysfunktionella familjerelationer som såväl 

orsak som vidmakthållande faktorer för uppvisade symtom (Henken et al., 2007). Den 

systemiskt orienterade behandlaren har således fokus på att förändra icke-adaptiva mönster i 

familjens sätt att interagera. I strukturell familjeterapi ses symtom som orsakade av brister i 

familjens sätt att strukturera och organisera sig. Behandlaren är direktiv och har fokus på 

gränser och interaktion mellan och inom olika subsystem (såsom barn-subsystemet och 

föräldra-subsystemet). Inom Milano-skolan och dess efterföljare ligger fokus på 

kommunikation och inlärning. Symtom ses som sprungna ur en brist på alternativa beteenden 

och behandlaren har fokus på att tillföra ny information i form av nya perspektiv, vilket 

öppnar upp för nya handlingsalternativ. I lösningsfokuserade modeller ses symtom som 

orsakade av hur de beskrivs och av de misslyckade lösningsförsök som omger dem. 

Behandlaren fokuserar på att lyfta fram individens styrkor som uppvisats i förmåga att lösa 

andra problem för att sedan använda dessa för att hantera de aktuella symtomen. I den 

narrativa terapin letar behandlaren efter unika eller positiva undantag till en problematisk 

berättelse för att sedan förstärka dessa så att de får mer utrymme (Henken et al., 2007).  

Anknytningsbaserad familjeterapi 

Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) är en behandlingsmodell som främst 

används för att behandla depression hos ungdomar. Modellen fokuserar på känslor och på 

händelser som på ett avgörande sätt skadat relationen mellan ungdom och förälder och som 

lett till att ungdomen slutat söka föräldern vid dåligt mående. Behandlingen är upplevelse- 
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och processorienterad och har som mål att återuppbygga en emotionellt stödjande och 

beskyddande relation mellan ungdom och förälder (Diamond et al., 2015).  

Förgrundsgestalterna och skaparna av modellen är Guy S. Diamond, professor i 

psykologi vid Drexel University i USA samt Gary M. Diamond, klinisk psykolog och 

professor i psykologi vid Ben-Gurion universitet i Israel. Modellen har utvecklats ur 

strukturell familjeterapi (Minuchin, 1974), multidimensionell familjeterapi (Diamond & 

Liddle, 1999), emotionellt fokuserad terapi (Greenberg, 2002), emotionellt fokuserad 

parterapi (Johnson, 2020) samt avslutningsvis anknytningsteorin (Bowlby, 1988) som 

framhålls som den mest centrala beståndsdelen (Diamond et al., 2015).  

Anknytningsteori 

Anknytningsteorin bygger på John Bowlbys, brittisk psykoanalytiker och 

barnpsykiatrikers forskningsstudier om hur barn skapar nära relationer till viktiga personer 

(Bowlby, 1988). Från början presenterades den som en teori om personlighetens utveckling i 

den tidiga barndomen, men den har på senare tid utvidgats till att också omfatta vuxna 

personer och relationer i vuxenlivet (Johnson, 2020).  

Föräldrar behöver utifrån anknytningsteorin vara barnets trygga bas och säkra hamn 

(Bowlby, 1988). De nyckelfaktorer som definierar kvaliteten och tryggheten i en 

anknytningsrelation är anknytningspersonerna tillgänglighet, lyhördhet och emotionella 

engagemang. En säker hamn finns när vi har en förutsägbar fysisk och/eller emotionell 

relation, i vilken man kan lita på att man får tröst och där ens emotionell balans kan återställas 

eller förbättras. En trygg bas är en plattform där man kan ge sig ut i världen för att utforska, ta 

risker och utveckla en känsla av kompetent autonomi.  

Teorin är i första hand inriktad på emotioner och affekter och hur dessa regleras 

(Johnson, 2020). Den enligt teorin mest centrala av affekterna är vår fruktan för vår 

existentiella överlevnad och upplevelsen av sårbarhet och hjälplöshet kopplad till denna. Hur 

vi reglerar denna är centralt för vår mentala hälsa och för vår förmåga att återhämta oss och få 

energi. Hur våra anknytningspersoner har hjälpt oss att reglera detta sparas enligt 

anknytningsteorin i våra inre arbetsmodeller av oss själva i relation till andra; om den andre 

går att lita på och om man själv är värd att bry sig om. Att kunna knyta an till andra är således 

vår viktigaste överlevnadsstrategi (Johnson, 2020).  

Teorin är också en utvecklingsteori (Johnson, 2020). Barn har en medfödd förmåga 

att anpassa sitt sätt att relatera så att det passar föräldrarnas sätt att fungera, för att på så sätt 

maximera sina chanser att få den närhet som krävs för att kunna utvecklas på ett bra sätt. 

Enligt teorin utgör den nära relation vi har med våra anknytningspersoner en utgångspunkt för 
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hur vår hjärna, vårt nervsystem och våra viktigaste beteendemönster utvecklas. Siegel (2012) 

hävdade, att tidiga anknytningsrelationer påverkar nervbanorna som byggs upp under hjärnans 

utveckling. Våra medfödda behov av anknytning, blir tydligast för oss när vi upplever hot, 

risk, smärta och ovisshet (Johnson, 2020). Hoten kan komma inifrån men också utifrån. I 

relationer blir den ömsesidiga längtan efter tillhörighet och tröst viktigast och det som får oss 

att ta kontakt med andra. När vi har en förutsägbar och emotionell kontakt med vår 

anknytningsperson så lugnar det vårt nervsystem och vi känner en fysisk och mental 

upplevelse att befinna oss i en säker hamn. Denna emotionella balans gör att vi utvecklar en 

förankrad, positiv självuppfattning som gör att vi har förmåga att organisera en 

sammanhängande helhet. Detta gör att vi mer framgångsrikt kan uttrycka våra behov till vår 

anknytningsperson, vilket också leder till att vi bygger positiva inre arbetsmodeller kring att 

det går att få känslomässigt stöd av andra. Denna effektiva beroendeställning är en möjlighet 

till att hämta styrka och återhämtning. Ju större tillgång vi har till föräldrarnas närhet och 

beskydd, desto lättare har vi att utvecklas till trygga människor (Johnson, 2020). 

Depression utifrån anknytningsteori 

Utifrån anknytningsteori spelar faktorer i omgivningen, speciellt familjerelationerna, 

en avgörande roll för hur barnet utvecklas (Diamond et al., 2015). En torftig anknytningsmiljö 

riskerar därför att underminera barnets möjligheter att utveckla sin självkänsla, sin förmåga att 

emotionellt reglera sig och sina kognitiva strategier för återhämtning. När barnet sedan blir 

tonåring så gör dessa brister att de blir mer sårbara för att få en depression. Föräldrarna kan på 

grund av egna bekymmer och psykisk sårbarhet, reagera på ett sätt som förvärrar situationen. 

På så vis förstärker föräldrar och barn tillsammans negativa interaktionsmönster i familjen 

och detta gör i sin tur att de får en negativ syn på sig själva och andra. Denna negativa spiral 

förorsakar eller fördjupar depressionen hos tonåringen (Diamond et al., 2015).  

Strukturen inom ABFT 

ABFT är en integrativ modell där organiserandet av tekniker och strategier används på 

basis av ett sammanhängande och överbyggande teoretiskt ramverk. Behandlingslängden är 

12 till 16 veckor. Modellen består av fem uppgifter där det tar en eller flera sessioner att lösa 

varje uppgift (Diamond et al., 2015). Det är behandlingsuppgifterna som organiserar den 

kliniska modellen och målet i varje uppgift som avgör vilka tekniker och vilka mekanismer 

som främjas. Varje uppgift står för sig själv men uppgifterna är också kopplade till varandra, 

en logik som skapar energin i terapin. I uppgift ett ligger fokus på att växla från symtom till 

relation, vilket handlar om att gå från en problembeskrivning av depressionen som ett 

inneboende problem hos ungdomen till något som uppstått i samspelet mellan ungdom och 
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förälder. En central intervention från terapeutens sida under denna uppgift är relationella 

omformuleringar. En sådan kan exempelvis genomföras som en fråga till föräldern, - Vad är 

det som ligger i vägen för er dotter att använda sig av dig som en resurs, att stötta henne och 

hjälpa henne lösa de här problemen? I uppgift två och tre bygger terapeuten allians med 

ungdom och förälder enskilt för att förbereda dem inför uppgift fyra. I uppgift fyra träffar 

terapeuten förälder och ungdom tillsammans för ett återanknytningssamtal, där ungdomen 

bearbetar händelser som lett till att anknytningen brustit vilket inneburit att hen slutat söka 

föräldern vid dåligt psykiskt mående. Principen är att ungdomen med terapeutens stöd i 

uppgift fyra kan uttrycka sin upplevelse av att inte ha blivit mött i sina behov. Föräldern kan i 

sin tur, med terapeutens stöd, ta emot denna information och förhålla sig stödjande gentemot 

ungdomen. Om detta lyckas skapas en ny korrigerande anknytningsupplevelse hos ungdomen 

som kan skapa en tilltro till föräldrarnas tillgänglighet och funktion som en trygg bas och 

hamn i fortsättningen. Utifrån de färdigheter som utvecklats under de första fyra uppgifterna 

hos såväl ungdom som förälder ligger fokus sedan i uppgift fem på att de gemensamt arbetar 

med att problemlösa kring aktuella konfliktområden i vardagen, såsom till exempel 

ungdomens skolgång eller fördelningen av sysslor i hemmet. Terapeuten har i denna uppgift 

en mer återhållen roll men kan komma in vid behov om ungdomen och föräldern råkar falla 

tillbaka i dysfunktionella interaktionsmönster (Diamond et al., 2015).  

Den korrigerande anknytningsupplevelsen 

Det främsta målet med ABFT är att skapa en mer trygg anknytning hos ungdomen till 

föräldern vilket uppnås genom skapandet av en korrigerande anknytningsupplevelse. Detta 

leder hos ungdomen till en ökad tillit till föräldrarnas förmåga att tillhandahålla en trygg bas 

men också en ökad förståelse för att föräldrarna har begränsningar. Diamond et al. (2015) 

presenterar i sin behandlingsmanual vad de ser som centralt för en lyckad korrigerande 

anknytningsupplevelse inom ramen för en ABFT-behandling. Terapeutens uppmanas fokusera 

på att behandlingen har rätt innehåll, rätt process och rätt affekt. Med rätt innehåll avses fokus 

på anknytningsdialog, såsom på särskilda händelser som skadat anknytningen eller på 

negativa mellanmänskliga processer såsom överdriven kritik och kontroll som har skadat 

tilliten. Med fel innehåll avses samtal kring uppförande och regler. Med rätt affekt avses hos 

ungdomen de primära känslor som direkt kan kopplas till berättelsen om anknytningsskadan 

och hos förälder den empatiska och stödjande hållning som kan ta emot detta. Med process 

avses hur interaktionen mellan ungdom och förälder gestaltar sig. Med rätt process avses att 

ungdomen/unga vuxna pratar större delen av tiden och kommer med ny information och att 

föräldern lyssnar intresserat, bekräftande och empatiskt och kommer med ny information eller 
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frågor som uppmuntrar till fortsatt samtal men som låter fokus ligga kvar på ungdomens 

upplevelse.  

Terapeutens roll 

I ABFT är terapeuterna experter, de anger terapins kursinriktning och definierar 

behandlingens fokus, att reparera den bristande anknytningen. De är professionella och har 

kunskap om familjeutveckling och psykoterapeutiska förändringsprocesser. Att vara expert är 

inte samma sak som att vara auktoritär och för att förändringsprocesserna ska vara 

verkningsfulla kräver det att terapeuten samarbetar med familjemedlemmarna. I denna 

process hjälper terapeuten familjemedlemmarna att förstå, uttrycka sina egna personliga 

erfarenheter och känslor. Terapeuten främjar självreflektion och självförståelse men det är 

ingen klientcentrerad metod då terapeuten alltid håller sig till den på förhand definierade 

strukturen (Diamond et al., 2015). 

Syfte och frågeställningar 

Ovan beskrivs en teoretisk modell för depression hos ungdomar utifrån 

anknytningsteori samt hur den kan behandlas inom ramen för anknytningsbaserad 

familjeterapi. Syftet med denna studie är att undersöka evidensen för dessa antaganden. Detta 

kommer undersökas genom två frågeställningar: (1) Hur ser det empiriska stödet ut i 

dagsläget för ABFT som en effektiv behandlingsmetod vid depression och suicidalitet hos 

ungdomar? (2) Hur ser det empiriska stödet ut för förändringsprocesserna vid behandling av 

ungdomar med ABFT?    

Metod 

Aktuellt arbete var en systematisk litteraturstudie som genomfördes inom ramen för 

författarnas utbildningar till psykoterapeuter vid Lunds universitet. Utifrån detta var studien 

avgränsad till att undersöka de aktuella frågeställningarna genom att sammanställa och 

granska fyra randomiserade, kontrollerade studier samt fem studier med en annan 

studiedesign (Strid et al., 2019).  

Litteratursökning 

För att hitta relevanta artiklar användes LUBsearch som samlar alla databaser 

tillgängliga via Lunds universitet, bland annat PSYCInfo och PSYCArticles som är databaser 

med tydlig koppling till det undersökta området. 

Litteratursökning avseende frågeställning (1) 

 För att undersöka det empiriska stödet för ABFT, användes sökordet attachment-

based family therapy som kombinerades i tre olika sökningar med vart och ett av sökorden 
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efficacy, effectiveness samt trial. Detta genererade 26, 31 respektive 23 träffar varav flertalet 

artiklar fanns med i två eller samtliga tre av sökningarna.  

Urval av artiklar avseende frågeställning (1) 

En genomgång av sammanfattningarna av dessa artiklar genomfördes sedan för att 

hitta de mest relevanta artiklarna. Inklusionskriterier var att artikeln var en referentgranskad 

RCT-studie som fokuserade på ABFT som behandling vid depression och suicidalitet. 

Exklusionskriterier var att artikeln hade ett urval som var alltför litet eller för snävt (fokus på 

specifik demografisk grupp) eller att artikeln utgjordes av en tilläggsanalys av data från en 

redan inkluderad studie. Utifrån detta urval kunde dock endast tre studier inkluderas. För att 

hitta ytterligare studier att inkludera genomfördes därför ett andra urval efter att de första 

urvalen för båda frågeställningarna genomförts. I detta andra urval genomfördes en 

genomgång av dels behandlingsmanualen för ABFT (Diamond et al, 2015) och dels de utifrån 

det första urvalet redan inkluderade studierna (se Tabell 1a och Tabell 1b för en 

sammanställning av samtliga i studien inkluderade artiklar) för att se vilka studier som i dessa 

publikationer framhållits ge empiriskt stöd åt ABFT som behandlingsform. Genomgången 

visade att såväl behandlingsmanualen som samtliga artiklar refererade till studien 

Attachment-Based Family Therapy for Depressed Adolescents: A Treatment Development 

Study (Diamond et al., 2002). Denna studie, som var en RCT-studie, hade tidigare exkluderats 

utifrån att det var en pilotstudie med en begränsad storlek på urvalet men valet gjordes nu att i 

stället inkludera den utifrån dess uppenbart centrala roll i sammanhanget.   

Litteratursökning avseende frågeställning (2) 

För att undersöka det empiriska stödet för förändringsprocesserna inom ABFT vid 

behandling av depression och suicidalitet hos ungdomar, användes sökordet attachment-based 

family therapy i fem olika sökningar i kombination med vart och ett av sökorden process, 

change, emotional processing, intervention samt parenting. Sökningarna genererade 39, 24, 

12, 131 respektive 15 träffar varav vilka flertalet var återkommande i de olika sökningarna.  

Urval av artiklar avseende frågeställning (2) 

En genomgång även av dessa artiklars sammanfattningar genomfördes för att hitta de 

mest relevanta artiklarna. Inklusionskriterier var att de skulle vara referentgranskade studier 

med en kvantitativ forskningsansats vars frågeställningar fokuserade på processer 

förekommande inom ramen av en ABFT-behandling. För att ytterligare begränsa urvalet 

utifrån formkraven för den aktuella studien (Strid et al., 2019) prioriterades i första hand 

studier som tillsammans bedömdes ge en så bred bild av de aktuella processerna som möjligt 

(såsom fokus på antingen föräldern, ungdomen eller terapeuten) samt i andra hand nyare  
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Tabell 1a 

Urval av RCT-studier för att besvara frågeställning (1) 

 

Tabell 1b 

Urval av processtudier för att besvara frågeställning (2) 

Författare Publiceringsår Titel 

Moran, G., Diamond, G. M., & Diamond, G. S. 2005 The relational reframe and parents’ problem constructions in attachment-based family therapy. 

Moran, G., & Diamond, G. 2008 Generating nonnegative attitudes among parents of depressed adolescents: The power of 
empathy, concern, and positive regard. 

Feder, M. M., & Diamond, G. M. 2016 Parent-therapist alliance and parent attachment-promoting behaviour in attachment-based 
family therapy for suicidal and depressed adolescents. 

Tsvieli, N., Nir-Gottlieb, O., Lifshitz, C., Diamond, 
G. S., Kobak, R., & Diamond, G. M. 

2020 Therapist Interventions Associated with Productive Emotional Processing in the Context of 
Attachment-Based Family Therapy for Depressed and Suicidal Adolescents. 

Lifshitz, C., Tsvieli, N., Bar-Kalifa, E., Abbott, C., 
Diamond, G. S., Kobak, R. R., & Diamond, G. M. 

2020 Emotional processing in attachment-based family therapy for suicidal adolescents. 

Författare Publiceringsår Titel 

Diamond, G. S., Reis, B. F., Diamond, G. M., 
Siqueland, L., & Isaacs, L. 

2002 Attachment based family therapy for depressed adolescents: A treatment development study. 

Diamond, G. S., Wintersteen, M. B., Brown, G. K., 
Diamond, G. M., Gallop, R., Shelef, K., & Levy, S. 

2010 Attachment-Based Family Therapy for Adolescents with Suicidal Ideation: A Randomized 
Controlled Trial.  

Diamond, G. S., Kobak R. R., Krauthamer Ewing, 
E. S., Levy, S. A., Herres, J. L., Russon, J. M., & 
Gallop, R. J. 

2019 A Randomized Controlled Trial: Attachment-Based Family and Nondirective Supportive 
Treatments for Youth Who Are Suicidal. 

Waraan, L., Rognli, E. W., Czajkowski, N. O., 
Aalberg, M., & Mehlum, L. 

2021 Effectiveness of attachment-based family therapy compared to treatment as usual for 
depressed adolescents in community mental health clinics.  
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framför äldre studier utifrån antagandet att nyare studier inkluderade slutsatser från äldre. Se 

Tabell 1b för samtliga inkluderade artiklar avseende frågeställning (2). 

Granskning av inkluderade artiklar 

För att besvara frågeställning (1) granskades de inkluderade RCT-studiernas kvalitet 

med hjälp av två bedömningsverktyg: SBU:s mall Bedömning av randomiserade studier - 

effekt av att fullfölja en intervention (SBU, 2020) och RCT of Psychotherapy Quality Rating 

Scale (Kocsis et al., 2010). 

SBU:s mall är utformad för att bedöma om någon form av bias kan ha påverkat 

utfallet i studien. Mallen är en översättning och bearbetning av Cochranes mall RoB 2 (SBU, 

2020). Den är uppdelad i fem domäner inom vilka risk för bias bedöms kunna föreligga och 

där risken graderas antingen som låg, måttlig eller hög. Om möjligt görs även bedömning av i 

vilken riktning eventuell bias kan ha påverkat utfallet. De inkluderade domänerna är 

randomisering, avvikelser från planerade interventioner, bortfall, mätning av utfall och 

rapportering. Utöver detta görs en bedömning utifrån stödfrågor om risk för jäv föreligger och 

om detta kan ha påverkat utfallet. Avslutningsvis görs en övergripande bedömning avseende 

risk för systematisk snedvridning av resultaten som antingen låg, måttlig eller hög samt, om 

möjligt, en bedömning av sannolik riktning på denna snedvridning. 

RCT of Psychotherapy Quality Rating Scale är en skala bestående av 25 frågor med 

avsikt att bedöma kvaliteten på RCT-studier på psykoterapi. Skalan utformades ursprungligen 

för att bedöma endast RCT-studier på psykodynamisk psykoterapi men skrevs sedan för att 

kunna användas på alla former av RCT-studier på psykoterapi. De 25 frågorna är indelade i 

sex olika domäner: beskrivning av deltagare, beskrivning och genomförande av behandling, 

utfallsmått, dataanalys, fördelning till grupper samt övergripande kvalitet på studien. Frågorna 

1 till 24 ges ett värde av antingen 0 (undermålig eller olämplig beskrivning eller 

genomförande), 1 (måttlig eller växlande kvalitet, såsom ett moment som är välbeskrivet men 

bristfälligt genomfört) eller 2 (väl beskriven och genomförd samt motiverad utifrån studiens 

syfte). På fråga 25 görs en övergripande bedömning av studiens kvalitet genom att ge den ett 

värde mellan 1 och 7 (1 = Exceptionellt bristande kvalitet; 2 = Mycket bristande kvalitet; 3 = 

Måttligt bristande kvalitet; 4 = Genomsnittlig kvalitet; 5 = Måttligt god kvalitet; 6 = Mycket 

god kvalitet; 7 = Exceptionellt god kvalitet). 

För att besvara frågeställning (2) bedömdes de inkluderade processtudierna utifrån 

följande kriterier i enlighet med den aktuella studiens ramar utifrån PM för 

psykoterapeutexamensuppsats (Strid et al., 2019): (1) Relevans, en bedömning av studiens 

relevans avseende forskningsfrågan; (2) Selektionsbias, en bedömning av risker i förhållande 
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till urvalet av deltagare; (3) Svagheter i studiedesign, en bedömning av risker för mätfel och 

hot mot reliabilitet och validitet; (4) Generaliserbarhet/överförbarhet, en bedömning av 

möjligheterna att överföra studiens slutsatser till andra populationer. Utöver detta lade vi 

själva till ett ytterligare bedömningskriterie; (5) Övergripande kvalitet, en bedömning av 

studiens sammanvägda vetenskapliga kvalitet på en skala mellan 1 och 7 på samma sätt som 

ovan utifrån RCT och Psychotherapy Quality Rating Scale. 

Resultat 

Nedan följer en genomgång av i studien inkluderade artiklar i form av först en 

sammanfattning av artikeln samt en efterföljande bedömning av artikeln utifrån 

ovanbeskrivna bedömningsinstrument. Analyserna finns även sammanställda i tabellerna 2, 3 

och 4. Beskrivningar av de formulär och andra bedömningsverktyg som använts i de olika 

studierna finns ytterligare beskrivna i Appendix 1. 

RCT-studier 

 Nedan följer en genomgång av i studien inkluderade RCT-studier. De tre första av 

studierna har de båda utvecklarna av ABFT-modellen som huvudförfattare och kan med 

fördel läsas som en utveckling av såväl det empiriska stödet för ABFT som forskargruppens 

metodologi över tid.  

Diamond et al. (2002) 

 Sammanfattning. Studien var en utvecklings-/pilotstudie med syfte att utvärdera 

effekten av anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar i jämförelse med en 

kontrollgrupp bestående av deprimerade ungdomar på väntelista för behandling. Studien var 

en del av ett större projekt som även innehöll utvecklandet av manualen för terapiformen samt 

av ett verktyg för att kunna utvärdera metodtrogenhet av terapiformen. Deltagare i studien 

rekryterades via remisser från främst föräldrar och skola. Urvalet bestod av sammanlagt 32 

ungdomar, varav hälften randomiserades till tolv veckors ABFT och hälften till sex veckors 

väntelista för att sedan också erbjudas tolv veckor av ABFT-behandling. Deltagarna hade en 

medelålder på 14,9 år (SD=1,5), 78% var flickor, 69% var afroamerikaner, 80% bodde med 

endast en förälder och 69% kom från familjer med låg inkomst. Screening genomfördes med 

BDI och mer genomgripande diagnosticering med hjälp av K-SADS-PL. Inklusionskriterier i 

studien var en depressionsdiagnos enligt DSM-III-R samt att ungdomen bodde med en 

förälder som kunde delta i behandlingen. Exklusionskriterer utgjordes bland annat av låga 

värden på skattningen med BDI, annan primär komorbiditet, annan pågående behandling 

(psykoterapeutisk eller farmakologisk) eller behov av mer intensiv vård. Ytterligare skalor 

som användes i studien var bland annat HAM-D, SRFF, BHS och SIQ. Skattningar på 
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gruppen som erhöll behandling direkt genomfördes vid veckorna 0, 6, 12 samt 72 

(eftermätning). Gruppen på väntelista skattades vid veckorna 0, 6 samt 72 (eftermätning). 

Behandlingarna utfördes av sex erfarna behandlare, dock ej med direkt erfarenhet med ABFT-

modellen. Metodtrogenhet skattades genom videoanalys av oberoende bedömare med det 

verktyg som utformades inom ramen för projektet. Vid behandlingsslut uppfyllde 81% av 

ungdomarna i ABFT-gruppen inte längre kriterierna för depression. Detta gällde dock även 

47% av deltagarna på väntelista. Depressiva symtom, familjekonflikt, hopplöshet och 

suicidtankar var signifikant lägre i ABFT-gruppen och rapporterad anknytning till modern 

starkare. Jämförelsen gjordes dock mellan behandling i tolv veckor med ABFT mot sex 

veckor på väntelista. En före och eftermätning av samtliga 32 ungdomar kunde konstatera att 

83% av dem inte längre uppfyllde kriterierna för depression efter genomgången behandling 

och 87% av dem inte längre vid 72 veckor. Författarna drog slutsatserna att effekten var i linje 

med då tillgängliga effektstudier av KBT och att resultaten talade för en sannolik korrelation 

mellan ökad anknytning, minskade familjekonflikter och minskade depressiva symtom hos 

ungdomen men att kausaliteten bör undersökas vidare. Begränsningar med studien som 

författarna lyfte fram var att grupperna jämfördes vid olika tidpunkter, att urvalet var litet 

samt att generaliserbarheten var begränsad då urvalet utgjordes av en på många sätt särskilt 

utsatt grupp ungdomar.   

Bedömning utifrån mall från SBU (2020). Sammantaget bedöms risken för en 

systematisk snedvridning av resultaten i studien vara måttlig i en riktning som i sådana fall 

sannolikt gynnade interventionen (ABFT). Se även Tabell 2 för en sammanställning av 

bedömningen. Randomiseringsprocessen var inte tydligt redovisad men underförstått kan den 

ändå antas ha genomförts av den oberoende bedömare som gjorde baslinjemätningarna. Att 

ingen skillnad förelåg mellan grupperna vid baslinjemätningarna talar för sannolikt adekvat 

randomisering. Avseende avvikelser från planerade interventioner var en styrka med studien 

att metodtrogenhet tydligt granskades. Utifrån upplägget gick inte grupptillhörighet att dölja 

för varken deltagare eller behandlare. En styrka var att alla deltagare inkluderades i analysen 

(intent-to-treat) samt att endast en eftermätning saknades. Samtliga deltagare i båda grupperna 

slutförde också behandlingarna. Studiens mest framträdande brist avser mätningarna av 

utfallet som genomfördes vid olika tidpunkter; vid sex veckor för gruppen på väntelista och 

vid tolv veckor för ABFT-gruppen vilket medföljde att tidsaspekten sannolikt gynnade den 

senare gruppen. Mätningarna gjordes dock med samma instrument av oberoende bedömare. 

Studieplan med adekvat upplägg redovisades och inga avvikelser från denna eller tecken på 

att flera sätt att mäta eller analysera materialet har använts var tydliga. Författarna resonerade  
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Tabell 2 

Bedömning av risk för bias utifrån mallen ”Bedömning av randomiserade studier - effekt av att fullfölja en intervention” (SBU, 2020) 

 Övergripande risk 
för systematisk 
snedvridning av 
resultaten (risk för 
bias) bedöms som: 

Risk för bias från 
randomiseringen 
bedöms som: 

Risk för bias från 
avvikelser från 
planerade 
interventioner 
bedöms som:  

Risk för bias från 
bortfall bedöms 
som: 

Risk för bias 
från mätning av 
utfallet bedöms 
som: 

Risk för bias från 
rapportering 
bedöms som: 

Jäv eller 
intressekonflikter: 

Diamond, G. S., Reis, B. F., Siqueland, L., 
Diamond, G. M., & Isaacs, L. (2002). 
Attachment-Based Family Therapy for 
Depressed Adolescents: A Treatment 
Development Study.  

Måttlig och gynnade 
intervention. Detta 
främst utifrån olika 
mätpunkter som ej 
kan anses jämförbara. 

Låg. 
+ Ingen skillnad 
mellan grupper vid 
baslinjemätning. 
- Ej tydligt 
redovisad 
randomisering. 

Låg. 
+ Utvärderad 
metodtrogenhet 
-  Ej dold 
grupptillhörighet. 
 

Låg. 
+ Intent-to-treat- 
upplägg. 
+ Mycket litet 
bortfall av data; 
endast en mätpunkt 
för en deltagare. 

Måttlig. 
+ Samma mått av 
oberoende 
bedömare. 
- Olika tidpunkter 
för mätning i de 
olika grupperna. 

Låg. 
+ Redovisad, 
adekvat och 
sannolikt följd 
studieplan. 

Två av författarna 
är utvecklare av 
ABFT-
behandlingen. 
Deklaration 
rörande 
intressekonflikt 
saknas. 

Diamond, G. S., Wintersteen, M. B., Brown, 
G. K., Diamond, G. M., Gallop, R., Shelef, K., 
& Levy, S. (2010). Attachment-Based Family 
Therapy for Adolescents with Suicidal 
Ideation: A Randomized Controlled Trial.  

Måttlig och gynnade 
intervention. Detta 
utifrån skillnader i 
tilläggsinterventioner, 
avsaknad av data 
samt potentiellt jäv. 

Låg. 
+ Genomförd av 
oberoende 
statistiker. 
+ Ingen skillnad 
mellan grupper vid 
baslinjemätning. 

Hög. 
- Mer tillgänglighet 
och anpassning för 
ABFT. 
- Betydligt mer 
sessioner i ABFT. 
-  Brist på insyn i 
behandling i EUC. 

Måttlig. 
+ Intent-to-treat-
upplägg. 
-  Stort bortfall 
mätpunkter och fler 
i EUC (20-30%) än 
i ABFT (10-20%). 
 

Måttlig. 
+ Samma 
instrument i båda 
grupperna. 
- Ej blinda och 
potentiellt jäviga 
bedömare. 
 

Låg. 
+ Samma och 
adekvat 
analysmetod. 
- Studieplan ej 
redovisad. 

Tre av författarna 
är utvecklarna av 
behandlingen. 
Deklaration 
rörande 
intressekonflikt 
saknas. 

Diamond, G. S., Kobak R. R., Krauthamer 
Ewing, E. S., Levy, S. A., Herres, J. L., 
Russon, J. M., & Gallop, R. J. (2019). A 
Randomized Controlled Trial: Attachment-
Based Family and Nondirective Supportive 
Treatments for Youth Who Are Suicidal. 

Låg. Inga sannolik 
systematisk 
snedvridning av 
resultaten föreligger.  

Låg. 
+ Tydligt beskriven 
process av sannolikt 
oberoende 
bedömare.  
+ Ingen relevant 
skillnad mellan 
grupper vid 
baslinjemätning. 

Låg. 
+ Metodtrogenhet 
granskad av 
oberoende 
bedömare.  
+ Samma 
behandlare. 
+ Samma bortfall. 

Låg. 
+ Intent-to-treat- 
upplägg. 

Låg. 
+ Samma 
instrument och 
tidpunkter i båda 
grupperna. 
+ Skattning av 
blind, oberoende 
bedömare. 

Låg. 
+ Samma och 
adekvat 
analysmetod. 
- Studieplan ej 
redovisad. 

Två av författarna 
är utvecklare av 
ABFT-
behandlingen. 
Kopplingen 
deklareras i slutet 
av artikeln. 

Waraan, L., Rognli, E. W., Czajkowski, N. 
O., Aalberg, M., & Mehlum, L. (2021). 
Effectiveness of attachment-based family 
therapy compared to treatment as usual for 
depressed adolescents in community mental 
health clinics 

Låg men som 
gynnade intervention. 
Detta utifrån 
signifikant mer 
behandlingssessioner 
för ABFT-gruppen. 

Låg. 
+ Adekvat och 
beskriven process. 
+ Inga skillnader i 
baslinjemätningar. 
- Ej oberoende 
person ansvarig för 
randomisering.  

Måttlig. 
+ Ingen skillnad i 
gruppegenskaper 
eller avseende 
behandlarlojalitet. 
- Signifikant mer 
sessioner i ABFT- 
gruppen. 

Måttlig. 
- Betydande 
bortfall av 
mätpunkter som 
istället behövde 
prediceras. 
+ Likartat bortfall i 
båda grupperna. 

Låg. 
+ Samma 
instrument och 
tidpunkter i båda 
grupperna. 
+ Skattning av 
blind, oberoende 
bedömare. 

Låg. 
- Ändrad 
analysmetod på 
grund av bortfall 
av data. 
+ Väl motiverad 
analysmetod. 

Finansiering 
redovisas och 
saknar sannolik 
betydelse för utfall. 
Vidare deklaration 
kring jäv saknas. 
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Tabell 3 

Bedömning av vetenskaplig kvalitet i psykoterapistudier utifrån RCT of Psychotherapy  

Quality Rating Scale (Kocsis et al., 2010) 

 
Fråga 1 till 24: 0 = Undermålig eller olämplig beskrivning eller genomförande; 1 = Måttlig eller växlande kvalitet, såsom ett moment 
som är välbeskrivet men bristfälligt genomfört; 2 = Väl beskriven och genomförd samt motiverad utifrån studiens syfte. 
Fråga 25: 1 = Exceptionellt bristande kvalitet; 2 = Mycket bristande kvalitet; 3 = Måttligt bristande kvalitet; 4 = Genomsnittlig 
kvalitet; 5 = Måttligt god kvalitet; 6 = Mycket god kvalitet; 7 = Exceptionellt god kvalitet.  

 Diamond, G. S., 
Reis, B. F., 
Siqueland, L., 
Diamond, G. M., 
& Isaacs, L. 
(2002). 
Attachment-Based 
Family Therapy 
for Depressed 
Adolescents: A 
Treatment 
Development 
Study..  

Diamond, et al. 
(2010). 
Attachment-
Based Family 
Therapy for 
Adolescents with 
Suicidal Ideation: 
A Randomized 
Controlled Trial.  

Diamond et al. 
(2019). A 
Randomized 
Controlled Trial: 
Attachment-Based 
Family and 
Nondirective 
Supportive 
Treatments for 
Youth Who Are 
Suicidal. 

Waraan et al. 
(2021). 
Effectiveness of 
attachment-based 
family therapy 
compared to 
treatment as usual 
for depressed 
adolescents in 
community mental 
health clinics. 

1. Beskrivning av diagnostik och 
inklusion/exklusionsprocess.  

2 2 2 2 

2. Beskrivning av reliabilitet i diagnostisk 
metod. 

2 1  2 2 

3. Beskrivning av relevant komorbiditet. 0 2 2 2 

4. Beskrivning av antal screenade, 
inkluderade och exkluderade. 

2 2 2 2 

5. Beskrivning av behandlingar så att 
replikation blir möjlig. 

2 1 2 1 

6. Beskrivning av metod för att garantera 
metodtrogenhet. 

2 1 2 0 

7. Beskrivning av behandlares erfarenhet 
med modellen. 

2 1 2 1 

8. Beskrivning av och tillgång till 
handledning för behandlare 

2 1 2 1 

9. Beskrivning av parallella behandlingar 
(såsom medicin). 

2 1 1 0 

10. Valida utfallsmått. 2 1 2 2 

11. Primära utfallsmått specificeras i 
förväg. 

2 2 2 2 

12. Utfallsskattningar med redovisad 
reliabilitet och/eller av skattare blinda 
avseende gruppfördelning. 

2 0 1 2 

13. Diskussion kring hantering av 
säkerhet under studiens genomförande. 

1 2 2 2 

14. Inkludering av uppföljande mätning 
efter behandlingsavslut. 

1 1 1 0 

15. Intent-to-treat-analys avseende 
primära utfallsmått. 

2 2 2 2 

16. Beskrivning av bortfall. 1 1 1 2 

17. Lämplig användning av statistiska 
test. 

2 2 2 2 

18. Lämplig storlek på urvalet. 1 1 2 0 

19.Hänsyn till hur val av behandlare och 
plats för behandling påverkat. 

0 1 2 1 

20. Relevant koppling mellan hypotes och 
val av jämförelsegrupp. 

0 1 2 2 

21. Grupper från samma population och 
tidpunkt. 

2 2 2 2 

22. Fullgod randomisering. 1 1 1 2 

23. Balans mellan grupper avseende 
behandlares lojalitet till modell. 

2 2 2 1 

24. Berättigade slutsatser. 2 1 2 2 

25. Sammanvägd bedömning av studiens 
kvalitet  

4 3 6 3 
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inte kring jäv men deras koppling till modellen kan antas vara underförstådd utifrån att 

studien genomfördes och redovisades som en utvecklingsstudie. 

 Bedömning utifrån RCT of Psychotherapy Quality Rating Scale (Kocsis, 2010). 

Sammantaget bedöms studien hålla en genomsnittlig kvalitet vilket innebär en 4 på 

bedömningsinstrumentets 7-gradiga skala. Se även Tabell 3 för en sammanställning av 

bedömningen. Som studiens styrkor kan framhållas en väl beskriven och reliabel diagnostik 

av oberoende bedömare, en överlag god beskrivning av urvalet, interventionerna och 

behandlare, reliabla och valida utfallsmått skattade av oberoende bedömare, en tydlig 

studieplan, redovisad säkerhetshänsyn, uppföljningsmätning, intent-to-treat-upplägg, grupper 

från samma population, samma behandlare i båda grupperna samt berättigade slutsatser som 

framhöll skillnaden mellan för- och eftermätningar snarare än jämförelsen med väntelista. 

Studiens brister är att en redovisning saknas av möjlig komorbiditet i urvalet, att 

jämförelsegruppen utgjordes av väntelista och att detta ej tydligt motiverades, en ej redovisad 

randomiseringsprocess samt ett litet urval. 

Diamond et al. (2010) 

 Sammanfattning. Studien var en RCT-studie med syfte att undersöka vilken effekt 

ABFT hade i jämförelse med EUC (Enhanced Usual Care) på depression och suicidalitet hos 

ungdomar. Specifikt undersöktes även om ABFT kunde erbjuda mer bestående 

behandlingseffekter än EUC. Behandlingslängden för de båda förutsättningarna var tolv 

veckor. Urvalet var ungdomar mellan 12 och 17 år i en amerikansk storstadskontext som 

rekryterades löpande under drygt 2 års tid genom screening vid två psykiatriska mottagningar. 

75% av deltagarna var afroamerikaner och 50% levde under fattigdomsstrecket. Av 341 som 

screenades fördelades till slut 66 ungdomar till de två grupperna. Inklusionskriterier var 

självskattningar över gränsvärdena på SIQ-JR och BDI-II vid två tillfällen med ett par dagars 

mellanrum samt att en vårdnadshavare kunde delta i behandlingen. Samma instrument var 

utfallsmått och administrerades även vid vecka 6, 12 och 24 (eftermätning). Även det 

behandlaradministrerade instrumentet SSI var ett utfallsmått i studien. Deltagare exkluderades 

om de var i behov av eller nyligen skrivits ut från inneliggande vård, hade en pågående 

psykos, hade en tydligt nedsatt intellektuell funktion eller om de under de senaste tre 

månaderna satts in på antidepressiv medicinering. I behandlingsgruppen erbjöds behandling 

av certifierade ABFT-behandlare som handleddes av två av studiens författare. 

Jämförelsegruppen fördelades till olika behandlingar utifrån respektive mottagnings rutiner, 

främst till individualterapi (49%) och gruppterapi (19%). Metodtrogenhet kontrollerades 

endast för i ABFT-gruppen. Resultaten visade att symtom på suicidalitet minskade signifikant 
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mer i ABFT-gruppen än för EUC-gruppen på båda utfallsmåtten. Samma skillnad förelåg 

avseende kliniskt signifikant förändring. Den signifikanta förändringen skedde under 

behandlingens gång men skillnaden höll sedan i sig till uppföljningen. Den ökade dock inte 

ytterligare. Avseende minskade depressiva symtom förelåg en signifikant skillnad till ABFT-

gruppens fördel under behandlingens sex första veckor. Vid följande mätpunkter kunde ingen 

ytterligare signifikant skillnad avseende ytterligare minskade symtom påvisas. Avseende 

klinisk betydelsefull förändring avseende depression kunde en måttlig signifikant effekt samt 

en stor effektstorlek konstateras till ABFT-gruppens fördel. I analysen framkom att ABFT-

gruppen deltog i betydligt mer behandlingssessioner (M=9,7; SD=5,3) än EUC-gruppen 

(M=2,9; SD=3,3). Brister med studien som författarna lyfte var brist på intern validitet då en 

sannolik skillnad i kvalitet på den behandling som de olika grupperna erbjöds förelåg, att 

personerna som skattade symtom inte kunde hållas blinda avseende deltagarnas 

grupptillhörighet samt att urvalet inte var representativt för populationen i stort. 

Bedömning utifrån mall från SBU (2020). Sammantaget bedömdes risken för en 

systematisk snedvridning av resultaten i studien vara måttlig i en riktning som i sådana fall 

sannolikt gynnade interventionen (ABFT). Se även Tabell 2 för en sammanställning av 

bedömningen. Randomiseringen bedömdes ha genomförts på ett adekvat sätt av oberoende 

statistiker. Att inga skillnader mellan grupperna förelåg vid baslinjemätning talar också för 

detta. Avseende avvikelser från planerade interventioner gick inte grupptillhörighet att dölja 

för varken deltagare eller behandlare. Avseende skillnader mellan grupperna avseende 

ytterligare tilläggsinterventioner går detta ej helt att bedöma då forskarna ej hade insyn i 

behandling i EUC-gruppen och ej redogjorde tydligt för dem i ABFT-gruppen. Behandlare i 

ABFT-gruppen var dock sannolikt mer anpassningsbara för till exempel ombokningar. 

Betydligt fler avhopp och deltagande i betydligt färre sessioner i EUC-gruppen ledde även till 

att behandling ej fullföljdes enligt planering i denna grupp. Analys av vilken påverkan detta 

hade på utfall genomfördes men denna var sannolikt otillräcklig då den endast jämförde 

deltagare i de båda grupperna som deltagit i färre än sex sessioner. Avseende bortfall av data 

var studiens intent-to-treat-upplägg en styrka. Dock fanns ett relativt stort bortfall av 

mätpunkter som skiljde sig åt mellan grupperna (mellan 10-20% i ABFT-gruppen och mellan 

20-30% i EUC-gruppen) och analys av vilken påverkan detta hade på utfallet saknas. 

Avseende utfallsmätningarna inhämtades dessa med samma instrument, dock personligen i 

ABFT-gruppen och via telefon avseende EUC-gruppen. Bedömarna var även medvetna om 

vilken intervention deltagarna fått och utbildades även av studiens författare vilket kan ha 

påverkat. Data har inhämtats med samma instrument, vid samma tidpunkter och analyserats 
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på samma sätt vilket inte talar för brister vid rapportering. Någon studieplan finns dock ej 

tillgänglig. Avseende jäv saknas deklaration från författarna sida av finansiella intressen eller 

andra bindningar som skulle kunna påverka utfallet saknas. Två av författarna är utvecklarna 

av behandlingsformen. 

Bedömning utifrån RCT of Psychotherapy Quality Rating Scale (Kocsis, 2010). 

Sammantaget bedömdes studien hålla en något bristfällig kvalitet vilket innebär 3 på 

bedömningsinstrumentets 7-gradiga skala. Se även Tabell 3 för en sammanställning av 

bedömningen. Som styrkor med studien kan framhävas en tydligt beskriven urvalsprocess, 

redovisade säkerhetshänsyn, ett intent-to-treat-upplägg, genomförd uppföljningsmätning, 

grupper från samma population och en sannolikt jämförbar lojalitet till behandlingsmodellen i 

de olika förutsättningarna (behandlare i EUC-gruppen arbetade utifrån självvald metod). 

Avseende studiens brister redovisades inte behandlingsinnehåll, behandlarkompetens och 

tillgång till handledning avseende EUC-gruppen, ej helt valida utfallsmått (SIQ-JR normerat 

endast för yngre tonåringar, SSI endast utprövat för vuxna), ej blinda och potentiellt jäviga 

bedömare, ej fullgod bortfallsanalys, för litet urval (66 istället för det i förväg beräknade 

behovet 120), otillräcklig motivation av val av jämförelsegrupp samt att studiens slutsatser i 

studiens sammanfattning redovisades utan de förbehåll som inkluderades i studiens 

diskussionsdel. 

Diamond et al. (2019) 

 Sammanfattning. Studien var en RCT-studie där ABFT-behandling jämfördes med 

FE-NST (Family Enhanced Non-directive Supportive Therapy) avseende effekt på depressiva 

symtom och suicidtankar hos ungdomar. Ett särskilt syfte var att jämföra ABFT med en annan 

strukturerad behandling istället för mot TAU (Treatment As Usual) där behandlingarna inom 

kontrollgruppen kan variera väsentligt sinsemellan. I NST är målet att förstärka ungdomens 

tillgång till stöttande vuxna genom ungdomens relation till terapeuten; vilket terapeuten 

uppnår genom reflekterat lyssnande; genom att empatisera med ungdomens stress och genom 

att hjälpa ungdomen benämna och utforska tankar och känslor (Diamond et al., 2019). För att 

göra behandlingarna mer likvärdiga utfördes de av samma behandlare. Vidare förstärktes även 

den vanliga NST-behandlingen med ytterligare delar (enskilda samtal med föräldrar) och 

förlängdes till 16 veckor. Urvalet rekryterades på flera olika sätt såsom via akut- sluten- och 

öppenvårdsmottagningar, skolor och egenremisser. Inklusionskriterier var kliniska svårigheter 

avseende suicidtankar (SIQ-JR > 31) samt minst måttlig nivå av depression (BDI-II > 20) vid 

två olika mättillfällen med ett par dagars mellanrum. Exklusionskriterer var akut fara för sig 

själv eller andra, psykossjukdom, betydande kognitiv nedsättning samt icke-engelsktalande 
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förälder. Totalt inkluderades 129 ungdomar mellan 12 och 18 år (M=14,9, SD=1,7); 81,9 % 

var flickor, 69 % bodde med endast en vårdnadshavare, 31 % levde under fattigdomsstrecket, 

42% hade tidigare suicidförsök i anamnesen och 27% medicinerade för depression. Mätningar 

med BDI-II och SIQ-JR skedde veckorna 0, 4, 8, 12 och 16 samt vid uppföljningar veckorna 

24, 32, 40 och 52. Behandlingarna gavs under loppet av fyra år och behandlarna hade 

veckovis handledning på båda behandlingsformerna. Sessionerna filmades och 

metodtrogenhet avseende båda behandlingsmodellerna skattades av oberoende bedömare och 

bedömdes vara god. Resultatmässigt förelåg ingen skillnad mellan grupperna avseende 

behandlingsföljsamhet (cirka 18% bortfall). Både grupperna uppvisade signifikant minskade 

symtom från början till slutet av behandlingen avseende såväl suicidtankar (cirka 30 % var 

inte längre på klinisk nivå) som depressivitet (cirka 37% var inte längre på klinisk nivå). 

Ingen skillnad förelåg dock mellan grupperna avseende varken storlek eller hastighet på 

förändringen. Sex suicidförsök genomfördes under behandlingarnas gång men inte heller i 

detta avseende förelåg någon skillnad mellan grupperna. Författarna diskuterade bristen på 

skillnader mellan grupperna och kom fram till att gemensamma delar hos de båda 

behandlingarna sannolikt var de mest verksamma komponenterna; såsom hur behandlingarna 

kännetecknades av att hjälp gavs snabbt i ett akut skede, att den gavs med erforderlig 

frekvens, att den anpassades utifrån familjernas behov och att särskild ansträngning lades på 

att få till följsamhet till behandlingarna. Författarna diskuterade vidare om en eventuell 

skillnad förelegat om behandlingarna pågått längre vilket sannolikt behövts (endast 37% 

bedömdes kliniskt förbättrade) samt huruvida resultaten var generaliserbara till en klinisk 

vardag (behandlingarna gavs på ett välrenommerat universitetssjukhus). 

Bedömning utifrån mall från SBU (2020). Sammantaget bedöms risken för en 

systematisk snedvridning av resultaten i studien vara låg. Se även Tabell 2 för en 

sammanställning av bedömningen. Randomiseringsprocessen var tydligt beskriven och kan av 

sammanhanget antas ha utförts av oberoende bedömare. Testning av skillnader mellan 

grupperna vid baslinjemätning genomfördes och redovisades och inga skillnader på sannolikt 

relevanta variabler förelåg. Avseende avvikelser från planerade interventioner gick det inte att 

dölja grupptillhörighet för deltagare eller behandlare. Då samma behandlare utförde båda 

formerna av behandling och då båda behandlingsformerna granskades avseende 

metodtrogenhet av oberoende bedömare förelåg dock ingen sannolik skillnad mellan 

grupperna i detta avseende. Ingen signifikant skillnad förelåg heller mellan grupperna 

avseende bortfall från behandling eller antal sessioner per behandling. Data redovisades för 

samtliga deltagare utifrån ett intent-to-treat-upplägg. Avseende mätning av utfallet 
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genomfördes denna med samma process, vid samma tidpunkt och med samma instrument i 

båda grupperna. Den genomfördes av oberoende bedömare som var blinda avseende 

grupptillhörighet. Även om ingen studieplan inkluderades framkommer dock inget som talar 

för att olika eller inadekvata analysmetoder använts för att snedvrida resultaten. Författarna 

redovisade sina kopplingar till modellen i slutet av artikeln.  

 Bedömning utifrån RCT of Psychotherapy Quality Rating Scale (Kocsis, 2010). 

Sammantaget bedöms studien hålla en mycket god kvalitet vilket innebär 6 på 

bedömningsinstrumentets 7-gradiga skala. Se även Tabell 3 för en sammanställning av 

bedömningen. Som styrkor med studien kan framhållas att den tydligt redovisade hela 

urvalsprocessen och egenskaper hos urvalsgruppen (med komorbiditet och medicinering), att 

valet av diagnostisk metodologi var adekvat med redovisad reliabilitet, att bedömningar 

genomfördes av blinda och oberoende bedömare, att behandlingsinnehållet var väl beskrivet, 

att behandlarna var kvalificerade och att deras metodtrogenhet granskades av oberoende 

bedömare, att god och likvärdig handledning tillhandahölls i båda grupperna, väl redovisade 

säkerhetshänsyn, genomförd eftermätning (som dock ej redovisades i den aktuella studien), 

fullgod storlek på urvalet (god statistisk styrka), välmotiverat val av jämförelsegrupp, 

gruppdeltagare från samma population, sannolik balans avseende behandlares lojalitet till 

modellen då de utbildades i båda metoderna som del av studien samt rimliga slutsatser med 

överensstämmelse mellan studiens sammanfattning och diskussionsdel. De mindre brister som 

föreligger avser att det varit önskvärt med något mer utförliga beskrivningar av parallell 

farmakologisk behandling, av det visserligen låga bortfallet, av randomiseringsprocessen samt 

av reliabiliteten på utfallsmåtten.  

Waraan et al. (2021) 

 Sammanfattning. Studien var en RCT-studie som jämförde effekten av 16 veckors 

ABFT-behandling med TAU (Treatment As Usual) för ungdomar med depression. Deltagarna 

rekryterades via två norska, offentligt drivna barn- och ungdomspsykiatriska 

öppenvårdsmottagningar genom screening för depressiva symtom vid bedömningssamtal. Av 

276 ungdomar exkluderas sedan 216 genom två ytterligare urval: via intervju och skattning 

med BDI-II samt genom en fullständig klinisk bedömning med bland annat K-SADS-PL. 

Inklusionskriterier var ungdomar som bedömdes uppfylla kriterierna för en depressiv episod 

utifrån DSM-IV och som bodde med sina vårdnadshavare. Exklusionskriterier var 

komorbiditet i form av psykossjukdom, ätstörning, bipolaritet samt genomgripande 

utvecklingsstörning. Kvarvarande 60 ungdomar randomiserades till de två 

behandlingsgrupperna. I urvalet var medelåldern 14,9 år, 86,7% var flickor och 50% hade 
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någon ytterligare psykiatrisk diagnos. Behandlingarna pågick under 16 veckor med i 

genomsnitt fler besök i ABFT-gruppen (M=28,7, SD=8,3) än i TAU-gruppen (M=19,7, 

SD=6,5). Behandlarna i TAU-gruppen utgjordes av ordinarie behandlare på mottagningarna 

som fick handledning i linje med mottagningens rutiner. Behandlingsform i TAU-gruppen 

valdes av aktuell behandlare. Behandlarna i ABFT-gruppen utgjordes också av ordinarie 

behandlare på mottagningarna som utbildades i metoden som en del av studien. Planen att de 

skulle erhålla handledning på videofilmade sessioner varje vecka gick av praktiska skäl inte 

helt att hålla. Utfallsmått var skattningar av oberoende bedömare med GRID-HAMD samt 

självskattning med SIQ-JR före och efter behandling samt kontinuerlig självskattning av 

ungdomarna med BDI-II varannan vecka under hela behandlingen. På grund av ett stort 

bortfall avseende eftermätningarna med GRID-HAMD (36,7%) och av skattningarna med 

BDI-II (55%) så valde forskarna att predicera värden utifrån andra tillgängliga mätpunkter för 

att möjliggöra analyser. I resultatet kunde dock ingen skillnad på utfallsmåtten mellan 

grupperna konstateras avseende varken symtomminskning, hastighet på minskning eller andel 

deltagare i remission. Endast 16,6 % av hela urvalet bedömdes ha remitterat och lika många 

hade också försämrats under behandlingstiden.  

Författarna förklarade studiens resultat med att tonårsdepression är svårbehandlat, att 

effektiva, väl implementerade behandlingsformer saknas och att ABFT eventuellt är mer 

verksamt i särskilda situationer, såsom vid depression med tydlig koppling till 

förälder/ungdom-relationen. Brister med studien diskuterades såsom ett litet urval, ett stort 

bortfall av data, att ABFT sannolikt inte var tillräckligt väl implementerat på mottagningarna, 

brister i handledning, att metodtrogenheten av ABFT-behandlingarna inte granskades fullgott 

och att TAU inte granskades alls. 

 Bedömning utifrån mall från SBU (2020). Sammantaget bedömdes risken för en 

systematisk snedvridning av resultaten i studien som låg. Om snedvridning förelåg bedöms 

den dock i sådana fall gynna ABFT. Se även Tabell 2 för en sammanställning av 

bedömningen. Randomiseringsprocessen redovisades och genomfördes sannolikt på ett 

adekvat sätt. Brist på skillnader mellan grupperna vid baslinjemätningar talar för detta. Dock 

sköttes randomiseringen av en till studien knuten bedömare. Avseende avvikelser från 

planerade interventioner gick inte grupptillhörighet att dölja för deltagare eller behandlare. 

Dock förelåg ingen skillnad i egenskaper mellan grupperna och inte heller någon sannolik 

skillnad avseende behandlares lojalitet till sin behandlingsmodell som bör ha föranlett en 

skillnad i interventioner. ABFT-gruppen erhöll dock signifikant mer sessioner än TAU (M=29 

jämfört med M=20). Ingen skillnad förelåg dock avseende bortfall från behandling. Avseende 
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bortfall av data var detta stort: 55% av skattningarna med BDI-II och 37% av GRID-HAMD 

men jämnt fördelat mellan grupperna. Mätningarna som ej var självskattningar (GRID-

HAMD) genomfördes av oberoende bedömare som var blinda avseende grupptillhörighet. 

Självskattningar inhämtades digitalt men ibland även av behandlare, men ingen sannolik 

skillnad mellan grupperna förelåg avseende detta förfarande. Analysplanen fick ändras utifrån 

bortfall av data som behövde kompenseras för. Tilläggsanalysen motiverades dock väl. Alla 

deltagare inkluderades och analyserades med samma metod. Studiens finansiering 

redovisades och det saknas skäl att anta att detta hade betydelse för utfallet. Vidare 

deklaration kring jäv redovisades inte i studien. 

 Bedömning utifrån RCT of Psychotherapy Quality Rating Scale (Kocsis, 2010). 

Sammantaget bedöms studien hålla en något bristfällig kvalitet vilket innebär 3 på 

bedömningsinstrumentets 7-gradiga skala. Se även Tabell 3 för en sammanställning av 

bedömningen. Som styrkor med studien kan framhållas en god diagnostisk metodologi (K-

SADS-PL) med dubbla bedömare och god interbedömarreliabilitet, en tydligt beskriven 

urvalsprocess med information kring komorbiditet, användning av valida utfallsmått 

inhämtade av oberoende och blinda bedömare, diskussion kring säkerhetshänsyn, intent-to-

treat-analys, tydlig beskrivning av analys och adekvat hantering av bortfall, en fullgod 

randomiseringsprocess samt en öppenhet rörande studiens brist på signifikanta resultat. 

Brister med studien rör en brist på beskrivning av behandlingsinnehållet i TAU-gruppen, att 

metodtrogenhet granskades på ett begränsat sätt i ABFT-gruppen (via handledning och ej av 

oberoende bedömare) och inte alls i TAU-gruppen, att tillgången till handledning sannolikt 

var otillräcklig i båda grupperna, ej erfarna behandlare i ABFT-gruppen och eventuellt därför 

större en metodlojalitet i TAU-gruppen, en otillräcklig beskrivning av deltagare som erhöll 

parallell farmakologisk behandling, en avsaknad av eftermätning samt ett för litet urval utan 

tydlig förklaring till detta.  

Processtudier 

Nedan följer en genomgång av de fem i studien inkluderade artiklarna med annan 

design, i form av först en sammanfattning av artikeln samt en efterföljande bedömning av 

artikeln utifrån de bedömningskriterier som beskrivits tidigare. Bedömningarna finns även 

sammanställda i Tabell 4. Beskrivningar av de formulär och andra bedömningsverktyg som 

använts i de olika studierna finns ytterligare beskrivna i Appendix 1. Något som kan noteras 

är att en eller båda av metodens utvecklare är medförfattare till samtliga nedan beskrivna 

artiklar. 
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Moran et al. (2005) 

Sammanfattning. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan den 

relationella omformuleringen och föräldrars problembeskrivning och hur alliansen till 

terapeuten påverkade sambandet. Studien undersökte de individuella samtalen med föräldern i 

uppgift 3. Hypotesen var att en god allians mellan terapeuten och föräldern förändrade 

föräldrarnas beskrivning av problemet från intrapersonellt (problemet är ungdomens) till 

interpersonellt (problemet är relationellt), medan en sämre allians skulle göra att föräldern inte 

ändrade sin problembeskrivning. I studien deltog fem föräldrar, alla kvinnor, vilka tidigare 

hade varit med i en randomiserad studie beskriven ovan (Diamond et al., 2002). Den aktuella 

studien hade endast tillgång till sju föräldrars filmade samtal från den ursprungliga studien 

som inkluderat 25 föräldrasamtal. Urvalet av de fem föräldrarna från dessa sju genomfördes 

utifrån kriteriet att få en så stor variation i allians mellan filmerna som möjligt utifrån om den 

var bra eller dålig. Då två av författarna till artikeln också var de behandlande terapeuterna 

och det var deras filmer som blev analyserade, användes speciella försiktighetsåtgärder för att 

isolera dem från datainsamlandet och analysprocessen. Materialet kodades av 25 studenter, 

första gruppen av fem studenter tittade på styrkan i alliansen mellan förälder och terapeut. För 

att undersöka alliansen mellan terapeut och föräldrar användes en reviderad version av 

observationsinstrumentet VTAS. Den andra gruppen, bestående av tio studenter, observerade 

den relationella omformuleringen. För att koda den relationella omformuleringen användes 

observationsinstrumentet TBRS-3. Interbedömarreliabiliteten på TBRS-3 var 95,4 %. När 

kodarna ej var överens fällde studiens andreförfattare utslagsrösten. Den tredje gruppen, 

bestående av tio studenter, observerade hur föräldern beskrev problemet. Föräldrarnas 

problembeskrivning kodades med observationsinstrumentet CCCS utifrån om den var 

intrapersonell eller interpersonell. Interbedömarreliabiliteten låg på 92,8 %. När bedömarna ej 

var överens kodades resultatet som intrapersonellt. Kodade var indelade i par som roterade 

och materialet bestod av både inspelade videoband och transkriberande texter. Studenterna 

hade ingen kunskap om ABFT samt ingen djupare kunskap avseende varken studiens syfte 

eller hypotes. 

Resultatet visade på att den relationella omformuleringen påverkade föräldrarnas sätt 

att se på sitt barns problem. När terapeuten gjorde relationella omformuleringar ledde detta till 

två till 15 gånger större chans att föräldern senare under samtalet, gjorde en interpersonell 

anknytningsrelaterad problembeskrivning. Detta gällde oberoende av nivå av allians mellan 

terapeut och förälder samt var oberoende av huruvida förälder och terapeut var överens om 

målen med eller strukturen för behandlingen. Den relationella omformuleringen ledde aldrig 
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till att föräldern såg problemen mer som ett intrapersonellt problem. Ett oväntat resultat var att 

när terapeuten hade en god allians, så bedömdes terapeuten använda den relationella 

omformuleringen mer i syfte att förstärka sin allians till föräldern. Vid god allians 

observerades en frånvaro av resonemang kring skuld från förälderns sida medan det vid dålig 

allians observerades mer kritik och skuldbeläggande av ungdomen. Resultaten bedömdes 

styrka att det var den relationella omformuleringen och inte alliansen mellan förälder och 

terapeut som ledde till ett interpersonellt relationsfokus hos föräldern. 

 Bedömning av vetenskaplig kvalitet (se även Tabell 4 för en sammanställning). 

Relevans. Studien har relevans för vår forskningsfråga 2, då vi vill undersöka hur det 

empiriska stödet ser ut för förändringsprocesserna vid behandling av ungdomar med ABFT. 

Studien undersökte hur föräldern beskriver ungdomens problem. En förutsättning för att skapa 

en positiv förändring inom ABFT är om föräldern ser problemet mer systemiskt och i 

anknytningstermer. Studien undersökte förälderns syn på ungdomens problem, kopplat till 

den relationella omformuleringen samt den terapeutiska alliansen.  

Risk för selektionsbias. Urvalet var inte slumpmässigt och i artikeln kan inte utläsas 

hur de sju föräldrarna valdes ut från de ursprungliga 25 föräldrar. När det gäller de fem 

utvalda är processen tydligare beskriven, att de valdes utifrån om alliansen till terapeuten var 

bra eller dålig. Alla samtalen som blev analyserade utfördes av de båda utvecklarna av ABFT-

modellen. I den ursprungliga studien (Diamond et al., 2002) var det dock sex olika 

behandlare. Om detta lett till en selektionsbias är dock svårbedömt.  

Svagheter i designen. Det är svårt att se några giltiga motiv till att studiens 

andreförfattare får utslagsröst när det gäller tolkningen av den relationella omformuleringen. 

Studien undersökte inte om det fanns skillnader mellan de olika behandlarna som skulle 

kunna förklara studiens resultat. 

Generaliserbarhet/överförbarhet. Det är svårt att dra några generella slutsatser då 

urvalet endast bestod av fem föräldrar och urvalet inte var slumpmässigt. Vidare inkluderades 

i studien endast behandlingar med en förälder närvarande och då endast mödrar och 

mormödrar, faktorer som begränsar generaliserbarheten.  

Övergripande bedömning.  

Studien bedöms sammantaget hålla en genomsnittlig kvalitet. Trots det begränsade 

urvalet och vissa brister i studiens design så bedöms ändå studien ge stöd för att den 

relationella omformuleringen är en intervention som påverkar föräldern sätt att beskriva 

problemet oberoende av kvaliteten i alliansen till terapeuten. 
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Tabell 4 

Bedömning av inkluderade processtudiers vetenskapliga kvalitet 

 Relevans Risk för selektionsbias Svagheter i designen Generaliserbarhet Övergripande kvalitet 

Moran, G., Diamond, G. M., 
& Diamond, G. S. (2005). The 
relational reframe and parents’ 
problem constructions in 
attachment-based family 
therapy. 

+ Tydlig koppling till ABFT-
modellen teori kring förändring 
+ Fokus på relevanta variabler 
(relationell omformulering, 
terapeutisk allians, typ av 
problembeskrivning). 
 

+ Tydlig beskrivning av 
urvalsprocess. 
- Oklarheter kring 
urvalsprocessen, (endast två 
filmer av ursprungligen fem, två 
behandlare av ursprungligen 
sex). 
 

+ Reliabla och valida 
observationsmått. 
+ Separata kodningsgrupper för 
varje observationsmått. 
- Litet urval. 
- Eventuell skillnad mellan 
terapeuter ej kartlagd. 
- En av författare hade 
utslagsröst vid tolkningar. 

- Endast fem föräldrar. 
- Endast en förälder observerad. 
- Bristande demografisk 
representativitet, 100 % kvinnor. 

Studien bedöms sammantaget 
hålla genomsnittlig kvalitet. 
Genomtänkt metodologi 
grundad i teori. Relevanta 
variabler som undersökts. 
Brister i urvalet och begränsat i 
generaliserbarheten. 

Moran, G., & Diamond, G. 
(2008). Generating nonnegative 
attitudes among parents of 
depressed adolescents: The 
power of empathy, concern, 
and positive regard. 

+ Tydlig koppling till ABFT-
modellens teori kring 
förändring. 
+ Alliansen till terapeuten 
central. 
+ Specifika interventioner 
påverkar föräldern förändring. 

- Urval av filmer från större 
studie. Ej redovisat hur urvalet 
gick till.  

+ Reliabla och valida 
observationsmått. 
+ Separata kodningsgrupper för 
varje observationsmått. 
-Mängden data begränsat. 

- Bristande demografisk 
representativitet 76 % kvinnor 
- Endast en förälder observerad. 
- Litet urval 
- Endast en diagnostyp 

Studien bedöms sammantaget 
hålla en relativt god kvalitet. 
Genomtänkt metodologi 
grundad i teori. Större urval av 
föräldrasamtal och fler 
terapeuter. Resultatet noggrant 
redovisat. 

Feder, M. M., & Diamond, G. 
M. (2016). Parent-therapist 
alliance and parent attachment-
promoting behaviour in 
attachment-based family 
therapy for suicidal and 
depressed adolescents. 

+ Tydlig koppling till ABFT-
modellens teori kring 
förändring. 
+ Ger stöd åt hur arbete i uppgift 
tre influerar framgång i uppgift 
fyra. 

+ Adekvat urvalsprocess med 
reliabla instrument. 
+ Ingen skillnad mellan grupper 
vid baslinjemätning. 
- Avsaknad av bortfallsanalys 
rörande ej filmade behandlingar. 

+ Reliabla och valida 
observationsmått. 
+ Separata kodningsgrupper för 
varje observationsmått. 
- Litet urval. 
- Sannolik golveffekt på 
utfallsmått. 

- Endast en förälder observerad. 
- Bristande demografisk 
representativitet, 79% mödrar 
och 95% flickor. 

Studien bedöms sammantaget 
hålla en mycket god kvalitet. 
Genomtänkt metodologi 
grundad i teori. Dock brister 
främst utifrån ett litet urval och 
begränsad generaliserbarhet. 

Tsvieli, N., Nir-Gottlieb, O., 
Lifshitz, C., Diamond, G. S., 
Kobak, R., & Diamond, G. M. 
(2020). Therapist Interventions 
Associated with Productive 
Emotional Processing in the 
Context of Attachment-Based 
Family Therapy for Depressed 
and Suicidal Adolescents. 

+ Tydlig koppling teori och 
ABFT-modellen. 
+ Kopplat sambandet med 
terapeutens fokus i samtalen och 
ungdomen kontakt med sina 
primära sårbara känslor. 

+ Terapeuterna hade lång 
erfarenhet och fick träna på två 
pilotfall innan studien. 
+ Terapeuterna fick veckovis 
handledning i ABFT under 
behandlingen. 
- Oklart kring urvalet samtalen 
och terapeuternas. 
 

+ Reliabla och valida 
observationsmått. 
+ Separata kodningsgrupper för 
varje observationsmått. 
- Endast 18,5 % av materialet 
visade ungdomen på en 
emotionell process och på detta 
bygger resultatet. 

+ Fynden i studien kring hur stor 
del av tiden som ungdomen 
bearbetade sina känslor kan 
gälla alla behandlingar. 
- Endast 10 % av ungdomarna 
var män/pojkar. 

Studien bedöms sammantaget 
hålla en mycket god kvalitet. 
Genomtänkt metodologi. Ett 
mycket stort antal samtal blev 
analyserade. Artikelförfattarna 
var mycket tydliga med sin egen 
kritik kring resultatet.  

Lifshitz, C., Tsvieli, N., Bar-
Kalifa, E., Abbott, C., 
Diamond, G. S., Kobak, R. R., 
& Diamond, G. M. (2020). 
Emotional processing in 
attachment-based family 
therapy for suicidal 
adolescents. 

+ Tydlig koppling teori och 
ABFT modell för förändring. 
+ Undersökt hur förändringen 
går till från maladaptiva. 
sekundära känslor till mer 
adaptiva primära känslor. 

+ Adekvat urvalsprocess med 
reliabla instrument. 
+ Ingen skillnad mellan grupper 
vid baslinjemätning. 

+ Reliabla och valida 
observationsmått. 
+ 274 sessioner och 2000 
minuter kodades var 30 sekund 
+ Två kodare kodade varje 
session oberoende av varandra 
+ Tydlig genomsläppning av 
resultatet. 

+ Att kunna identifiera generell 
ångest är något som gäller alla 
behandlingsformer. 
- 17% av ungdomarna var 
män/pojkar. 

Studien bedöms sammantaget 
hålla en mycket god kvalitet. 
Genomtänkt metodologi och 
genomtänkt teori. 
Artikelförfattarna har ifrågasatt 
sina egna hypoteser och redovisa 
sina nya resultat.   
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Moran & Diamond (2008) 

Sammanfattning. Studien undersökte hur terapeutens anknytningsfokuserade 

interventioner samt den terapeutiska alliansen påverkade förälderns attityd till sin tonåring. En 

hypotes var att en god allians skulle leda till en attitydförändring i en positiv riktning. Studien 

undersökte det första individuella samtalet med föräldern i uppgift 3 i ABFT-behandlingen.  

Urvalet bestod av 13 föräldrar som tidigare har varit med i en randomiserad studie där 

ABFT jämfördes med väntelista. (Diamond et al., 2002). De fyra terapeuterna i studien hade 

doktorerat i psykologi och hade mer än fem års erfarenhet som familjeterapeuter. Studiens 

båda huvudförfattare ansvarade för 11 av de 13 inkluderade behandlingarna. De andra två 

terapeuterna, som hade fått utbildning i ABFT under ett år, ansvarade för en behandling 

vardera. Kodarna av det filmade behandlingsmaterialet var 14 studenter i åldrarna 20 till 25 

år. Kodarna var uppdelade i fyra grupper som kodade olika aspekter av behandlingarna: 

förekomst och noggrannhet av sex terapeutiska interventioner (kodades utifrån TBRS-3); om 

föräldrarnas problembeskrivningar var intrapersonella/intrapersonella och om de inkluderad 

skuldbeläggande eller inte (kodades utifrån MCCCS); kvaliteten på den terapeutiska alliansen 

(kodades utifrån VTAS); föräldrarnas attityd gentemot ungdomen utifrån valens 

(positiv/negativ), sett till hur föräldern värderade ungdomens beteenden såsom antingen 

förståeliga utifrån ungdomens sammanhang eller som representativa för en brist hos 

ungdomen. Studien analyserade hur terapeutens interventioner påverkade föräldern. Efter en 

intervention undersöktes de fem följande samtalssekvenserna. Endast när föräldern pratade 

om problem relaterade till ungdomen analyserades. Fyra av interventionerna var 

anknytningsfokuserade (relationella omformuleringar, utforskande av relationella teman, 

fokus på sårbarhet samt bekräftande och validerande kommunikation) och två var inte det 

(utforskande av förälderns ånger och frustration samt förberedelse av föräldern inför uppgift 

fem) och skillnaden mellan hur dessa olika typer av interventioner påverkade föräldern 

undersöktes.  

Resultatet visade att det fanns ett samband mellan de anknytningsfokuserade 

interventionerna och att föräldern fick en mer positiv attityd till sitt barn. Detta förutsatte dock 

en god allians mellan föräldern och terapeuten. Avseende de ej anknytningsfokuserade 

interventionerna så var inte deras påverkan på föräldrarnas attityd beroende av alliansen 

mellan förälder och terapeut. Artikelförfattarnas tolkning av materialet var att de 

anknytningsfokuserade interventionerna skapar ett tryggt klimat för föräldern, så att det blev 

möjligt att kunna berätta om sin uppväxt, egna anknytningsbrott, ensamhet och sitt eget 

lidande. Studien bedömde att detta kunde medföra att föräldern blev mer empatisk till sin 
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egen tonåring. Studien bedömde att terapeuten kunde bli en rollmodell för föräldern i sitt sätt 

att lyssna och vara empatisk. En annan möjlighet som artikelförfattarna diskuterade var att när 

föräldern fick kontakt med sina egna känslor av ensamhet och sorg, kring sin förlorade 

kontakt med sin tonåring, kunde dessa upplevelser konkurrera ut de andra känslorna av vrede 

och kritik. När då föräldern blev guidad av terapeuten till att få fokus på sitt barns isolering 

och smärta i relation till anknytningsbrottet, blev föräldern mer empatisk och mindre kritisk 

till ungdomen. 

 Bedömning av vetenskaplig kvalitet (se även Tabell 4 för en sammanställning). 

Relevans. Förälderns attityd till sin tonåring har relevans utifrån hur 

förändringsprocessen ser ut vid en behandling med ABFT. Förälderns förmåga till empati, 

omsorg och positiv hänsyn är en viktig beståndsdel i för att förstå vad som skapar positiv 

förändring. Studiens resultat visar på att relationen till terapeuten är central och att specifika 

interventioner från terapeuten kan leda till ett mer känslofokuserat föräldraskap. 

Risk för selektionsbias. Behandlingarna var ursprungligen från en annan större studie 

och hur de 13 behandlingarna som är inkluderade i denna studie valdes ut, redovisas ej. 

Utifrån beskrivning i tidigare redovisad studie (Moran et al., 2005) har urvalet sannolikt gjorts 

utifrån vilka behandlingar vars filmer fanns tillgängliga. 

Svagheter i designen. Mängden data var begränsad. Endast 13 föräldrasamtal och 

endast en session med varje förälder kodades. Studiens författare var behandlare i majoriteten 

av de analyserade samtalen. 

Generaliserbarheten/överföringsbart. Det är svårt att generalisera resultaten 

generellt, såsom till andra föräldrar, andra terapeuter och andra diagnoser.  

Övergripande bedömning. Denna studie innebär en utveckling i jämförelse med 

tidigare redovisad studie (Moran, Diamond & Diamond, 2005). Denna studie har ett större 

urval av såväl föräldrasamtal som terapeuter. Dock har skaparna av ABFT alltjämt en 

majoritet av samtalen. Redovisningen av resultat och kodningsvariabler var noggrant 

redovisat. 

Feder & Diamond (2016) 

Sammanfattning. Syftet med studien var att undersöka om styrkan i den terapeutiska 

alliansen mellan terapeut och förälder under uppgift 3, predicerade anknytningsfrämjande och 

emotionsstödjande beteenden från förälderns sida gentemot ungdomen under efterföljande 

uppgift 4. Studien undersökte vidare om dessa beteenden från förälderns sida i sin tur 

predicerade behandlingsutfall i form av minskad grad av depression och suicidalitet hos 

ungdomen. Studiens urval inhämtades från två andra studier: en randomiserad studie 
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redovisad ovan (Diamond et al., 2010) samt en utvecklingsstudie för ABFT för ungdomar 

tillhörandes olika sexuella minoriteter (Diamond et al., 2012). Urvalskriterierna var samma 

för båda studierna (se sammanfattning ovan av Diamond et al, 2010 för detaljer). Vidare 

exkluderades i denna studie fall där videoupptagningar inte fanns tillgängliga för både uppgift 

tre och fyra. Sammantaget inkluderades 19 behandlingar. I 17 av behandlingarna deltog 

endast en förälder och i de två kvarvarande fallen valdes den förälder ut för analys som 

bedömdes vara den primära anknytningspersonen för ungdomen. Ungdomarna i studien var 

mellan 13 och 18 år, varav 95% var flickor. Ungdomarna genomförde självskattningar med 

BDI-II och SIQ-JR vid vecka 0, 6 och 12 (behandlingsavslut). Allians mellan förälder och 

terapeut bedömdes genom observation med hjälp av instrumentet VTAS-R-SF. Av föräldern 

uppvisade anknytningsfrämjande beteende skattades genom observation med hjälp av det för 

studien utvecklade instrumentet PAPBS. Två grupper av kodare utbildades inom ramen för 

studien, en för att koda VTAS-R-SF och en för att koda PAPBS. Grupperna fick utbildning av 

en studiens författare. Skattningarna genomfördes i par och interbedömarreliabiliteten var 

adekvat. Behandlingarna utfördes av sex erfarna behandlare; tre var utvecklarna av 

behandlingsmodellen och övriga tre hade erhållit minst fyra månaders utbildning i modellen. 

De inkluderade fallen skiljde sig inte från de exkluderade fallen på baslinjemätningar på BDI-

II och SIQ-JR.  

Resultaten i studien talade för att styrkan i alliansen mellan terapeut och förälder i 

uppgift tre förklarade 40% av variansen i från föräldern uppvisade anknytningsfrämjande 

beteenden i uppgift fyra. Studien kunde dock inte påvisa att från föräldern uppvisade 

anknytningsfrämjande beteenden predicerade en förändring avseende varken suicidalitet som 

depressivitet hos ungdomen mellan för- och eftermätning. I diskussionsdelen framhöll 

författarna hur det påvisade sambandet mellan den terapeutiska alliansen och förälderns 

anknytningsfrämjande beteenden ger stöd åt ABFT:s konceptuella modell. Avseende 

avsaknaden av den vidare kopplingen till behandlingsutfall resonerade författarna kring att en 

generellt låg symtomnivå hos ungdomarna vid eftermätningen och en låg varians försvårade 

möjligheten att påvisa samband. Även att andra faktorer utanför relationen ungdom och 

förälder, alltjämt påverkade måendet. 

 Bedömning av vetenskaplig kvalitet (se även Tabell 4 för en sammanställning). 

Relevans.  Studien är tydligt kopplad till behandlingsmodellens teoretiska 

utgångspunkter avseende vad som ligger bakom förändring (Diamond et al., 2014). Studien 

ger ett empiriskt stöd åt antagandet att det enskilda arbetet med föräldern i uppgift tre är 
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motiverat utifrån dess betydelse för möjligheten att skapa en korrigerande 

anknytningsupplevelse under uppgift fyra. 

Risk för selektionsbias. Urvalsprocessen i de studier från vilka den aktuella studien 

inhämtade deltagare genomfördes utifrån ett löpande urval genom screening vid 

bedömningssamtal på öppenvårdspsykiatriska mottagningar. Väl beprövade instrument 

användes. Risk för bias kan ha förelegat utifrån att det endast var 19 av ursprungligen 76 

behandlingarna där filmer från båda uppgifterna fanns tillgängliga. Även om analys visade att 

ingen skillnad förelåg mellan de 19 inkluderade och de 57 exkluderade på baslinjemätningar 

av utfallsmåtten väcks frågan om det förelåg en snedvridning avseende vilka behandlingar 

som behandlarna valde att filma. 

Svagheter i designen. Studien hade en tydlig styrka i form av dess reliabla och 

teoretiskt grundade observationsmått som även kodades av separata kodningsgrupper. 

Studiens största brist var det lilla urvalet vilket gör att resultaten kan behöva replikeras i en 

större studie för att slutsatserna ska bli mer tillförlitliga. Att ett samband mellan 

anknytningsfrämjande föräldrabeteenden och behandlingsutfall inte kunde påvisas kunde 

enligt behandlarna eventuellt kopplas till en golv-effekt utifrån en i princip generell 

förbättring på utfallsmåtten hos ungdomarna vilket försvårade särskillnad. Frågan väcks om 

ett eventuellt samband föreligger som hade kunnat fångas på ett annat sätt. 

Generaliserbarhet/överförbarhet. En brist som även författarna själva framhöll var att 

studien endast fokuserade på relationen till en förälder vilket gör det svårt att generalisera 

slutsatserna till ungdomens relation till båda föräldrarna. Ytterligare demografiska aspekter, 

såsom att 79% av föräldrarna var mödrar och att 95% av ungdomarna var flickor, gör det 

osäkert om slutsatserna går att generalisera till pojkar och till ungdomars relation till sina 

fäder.  

Övergripande bedömning. Sammantaget bedöms studien hålla en mycket god 

kvalitet. Den var teoretiskt grundad, använde sig av reliabla och valida mått och hanterade 

risk för bias generellt väl. De brister som förelåg var författarna öppna med och studiens 

slutsatser höll sig inom ramen för vad som var berättigat.   

Tsvieli et al. (2020) 

Sammanfattning. Syftet och målet med studien var att empirisk undersöka huruvida 

terapeutens fokus på primära adaptiva känslor, fokus på icke hörda anknytningsbehov och den 

relationella omformuleringen ledde till ett produktivt emotionellt processande hos ungdomen 

med fokus på primära känslor såsom adaptiva sårbara känslor och rimlig ilska snarare än 

sekundära känslor såsom avvisande ilska eller generell ångest. Studien fokuserade på de 
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enskilda samtalen med ungdomen i uppgift 2. Den första hypotesen i studien, var att den 

känslomässiga förändringen hos ungdomen, skulle ske under de individuella samtalen. Den 

andra hypotesen var att interventioner som var mer kognitiva i sin natur antingen skulle sakna 

samband med ungdomens känslomässiga bearbetning eller leda till att bearbetningen avbröts. 

Urvalet bestod av 30 ungdomar från en tidigare RCT-studie med 59 ungdomar som deltagit i 

en 16 veckors behandling med ABFT (Diamond et al., 2019). Inklusionskriterier var att de var 

mellan 12 och 18 år och utifrån självskattningar bedömdes vara deprimerade (BDI > 20) och 

suicidnära (SIQ-JR > 31). Deltagarna var 90% flickor. De nio terapeuterna var antingen 

socialarbetare eller hade doktorerat i psykologi samt hade tre till femton års klinisk erfarenhet. 

Terapeuterna hade fått träna på två pilotfall innan de ingick i den aktuella studien. Under 

studiens gång erhöll de även veckovis handledning i ABFT. I genomsnitt hölls fem samtal 

med varje ungdom och två med varje ungdom valdes ut för analys. Kodarna var sju studenter, 

fem kodade ungdomens samtal med fokus på känslor och de kodade endast de primära 

känslorna utifrån observationsinstrumentet CEPS-R och två kodade terapeuternas 

interventioner med instrumentet, TBRS-3. Terapeuternas interventioner indelades i 10 olika 

kategorier, fem TBRS-3 interventioner inkluderades i denna studie, se vidare appendix.  När 

det gällde kodningen av den emotionella processen blev studenterna slumpmässigt indelade i 

par och kodade videofilmerna var för sig. Kodarna var inte insatta i studien, hypotesen eller 

hur forskarna hade tänkt kring ungdomens emotionella process. Om kodarna inte var överens 

var det den som bedrivit behandlingen som fällde avgörandet. Avseende kodningen av 

ungdomarnas emotionella process kodades varje förändring under samtalet utifrån två 

faktorer: dels om det rörde sig om en produktiv emotionell process, dels om det handlade om 

primära sårbara känslor eller inte. Ett exempel på en produktiv men ej primär känsla är 

assertiv ilska, vilket kan översättas med en ilska som visserligen är rimlig men som döljer en 

underliggande sårbarhet och därför inte kan se som primär (Greenberg, 2002). I 28 av de 60 

samtalen kunde kodarna inte upptäcka någon emotionell förändring hos ungdomen och utifrån 

detta inkluderades endast 32 samtal i den slutliga analysen. I de 32 samtalen fanns 6629 

samtalsförändringar och av dessa bedömdes 242 utgöras av växling till en reflekterande 

känslomässig process för ungdomen. En stor del (81,5%) av dessa växlingar till en 

reflekterande känslomässig processerna kodades som ”andra”, alltså sådana som ej berörde 

primära, sårbara känslor. Denna kategori av processer exkluderades också ur den fortsatta 

analysen.  

Det slutliga resultatet var att när terapeuten använde interventioner med fokus på 

primära adaptiva sårbara känslor, på icke hörda anknytningsbehov och använde den 
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relationella omformuleringen, så bearbetade ungdomen sina känslor och fick mer tillgång till 

sina adaptiva och sårbara känslor. Utifrån resultatet hade mer än hälften av ungdomarna, 

ingen känslomässig process under samtalen. Av de som hade en känslomässig process, var det 

endast 3,7 % av tiden, som det pågick en bearbetning av känslor.  

 Bedömning av vetenskaplig kvalitet (se även Tabell 4 för en sammanställning). 

Relevans. Studien har relevans utifrån forskningsfråga (2). I studien undersöktes hur 

de individuella samtalen i uppgift 2 kunde underlätta och förbereda ungdomen inför mötet 

med föräldern. Studien undersökte sambandet mellan terapeutens fokus i samtalen och 

ungdomen känslomässiga bearbetning, kopplat till ungdomens kontakt med sina primära 

sårbara känslor.   

Risk för selektionsbias. Urvalet var eventuellt inte slumpmässigt då det saknas 

redovisning av hur deltagarna valdes ut från den större studien som deltagarna hämtades ifrån. 

Det saknas också beskrivning av hur urvalet de två samtalen avseende varje ungdom gick till, 

utifrån de fem samtal som fanns tillgängliga. Det finns ingen data kring valet av de nio 

terapeuterna. 

Svagheter i designen. En stor del av materialet användes inte och som skäl angavs att 

ungdomen inte visade på någon emotionell process. Trots författarnas förklaring, skulle det 

vara intressant att se resultatet utifrån hela materialet. En begränsning av studien var att den 

endast undersökte de omedelbara effekterna av terapeutens interventioner i sambandet med 

ungdomens bearbetning av sina känslor. Det gick således inte att utesluta att vad som 

påverkade ungdomen var resultatet av en intervention som genomförts tidigare under 

samtalet. 

Generaliserbarhet/överförbarhet. Studien visade på svårigheter för behandlare att få 

tillgång till ungdomens mer primära känslor. Det är rimligt att tro att det gäller alla 

deprimerade ungdomar, inte bara de i denna studie. Resultatet kan därför generaliseras till alla 

behandlingsformer, individ, grupp och familj. Det hade varit intressant att undersöka om 

liknande svårigheter hade gällt avseende män/pojkar. 

Övergripande bedömning. Studien bedöms sammantaget hålla en mycket god 

kvalitet. Studien har gått igenom ett stort antal samtal och undersökt samband mellan 

terapeutens fokus i samtalen och ungdoms bearbetning av sina primära känslor. Den bedöms 

erbjuda empiriskt stöd att ungdomen bearbetade sina primära känslor under en mycket kort 

tid, 3,7% av tiden i samtalen.  
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 Lifshitz et al. (2020) 

Sammanfattning. Studien undersökte hur det känslomässiga mönstret förändrades 

hos ungdomen, från maladaptiva sekundära känslor till adaptiva primära känslor. Studiens 

hypotes var att ungdomen bearbetade sina känslor, utifrån förutbestämda mönster, upplagda i 

sekvenser. Studien utgångspunkt var att sekvenserna i mönstret skulle bli mer tydliga för 

ungdomar med bäst resultat i behandlingen och hypotesen var att ungdomarna då hade fått 

tillgång till sina adaptiva primära känslor. 

Urvalet i studien bestod av 39 suicidala ungdomar som genomgått en 16 veckors lång 

behandling med ABFT inom ramen för en randomiserad studie beskriven ovan (Diamond et 

al., 2019). Baslinjemätningar avseende depressivitet och suicidalitet visade inte på några 

skillnader mellan deltagarna i denna studie och det ursprungliga urvalet. Ungdomarna delades 

in tre grupper utifrån uppmätt behandlingsutfall i ursprungsstudien: de med betydande 

förbättring, de med måttlig förbättring och de utan förbättring. Materialet hämtades från 274 

individuella samtal med ungdomarna under uppgift 2 och antalet samtal varierade från ett till 

sju samtal per ungdom. För att mäta känslorna användes observationsinstrumentet CAMS. 

Var 30:e sekund av totalt 2000 minuter kodades avseende uttryckta känslor. Endast känslor 

relaterade till hypotesen kodades; att ungdomen bearbetade sina känslor, utifrån 

förutbestämde mönster, upplagda i sekvenser. Kodningen genomfördes av nio 

psykologistuderande som inte hade någon insyn och kunskap avseende syftet med studien. 

Varje session kodades av två oberoende kodare.  

Ungdomarna i studien visade på ett mönster, som förändrades från generell ångest, 

vilket är ett uttryck som kommer från Pascual-Leone & Greenberg, (2007)  och beskrivs i 

artikeln ” Jag känner att jag skulle vilja somna och aldrig vakna upp igen” (s. 9) till 

maladaptiv skam därefter till assertiv ilska, vilket kan beskrivas med en ilska som är rimlig 

men som döljer en underliggande sårbarhet och således inte är primär (Greenberg, 2002) till 

rimlig vrede och därifrån till känslor av sorg och sårbarhet. Avseende hur mycket primära 

sårbara känslor som ungdomarna uttryckte under behandlingarna var detta oberoende av 

behandlingsutfallet. Resultatet stämde inte med hypotesen, att ungdomar med betydande 

förbättring i behandlingen skulle uppvisa och bearbeta sina känslor mer än de ungdomar som 

var utan någon förbättring i behandlingen. Alla ungdomarna uppvisade ofta sina känslor av 

sorg och att de kände sig sårade. Resultatet visade dock att ungdomar som hade betydande 

förbättringsresultat upplevde mindre generell ångest än de ungdomar vilka hade måttlig och 

var utan förbättring i behandlingen. Till skillnad från hypotesen visade resultatet även på att 

själva mönstret varierade beroende av behandlingsutfall. Resultatet för gruppen utan 
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förbättring, uppvisade ett mönster av sekvenserna, där ungdomens känslor av sorg och att 

känna sig sårade följdes av assertiv ilska. Samma mönster fanns inte för ungdomar som hade 

betydande förbättring i behandlingen. Ungdomar som var utan förbättring i behandlingen 

hade även högre siffror på generell ångest och därmed ett större lidande. Artikelförfattarna 

menade att resultatet visade på vikten av att terapeuten skyndsamt identifierar den generella 

ångesten och använder sig av interventioner som hjälper ungdomen att sätta ord på sina 

känslor. Enligt författarna skulle då ungdomarna få tillgång att kunna differentiera sina 

känslor och på så sätt göra dem mer begripliga och hanterbara. 

 Bedömning av vetenskaplig kvalitet (se även Tabell 4 för en sammanställning). 

Relevans. Studien har undersökt hur den känslomässiga processen hos ungdomen 

förändrades under de individuella samtalen i uppgift 2, under en ABFT-behandling, vilket har 

relevans för forskningsfråga (2). Studien kodade ungdomens känslor utifrån ett färdigt 

skattningsformulär, med en klar teoretisk utgångspunkt. Studien kartlagde ungdomens 

mönster från maladaptiva sekundära känslor till adaptiva primära känslor. Enligt ABFT-

modellen och anknytningsteorin är detta en av de känslomässiga processer som skapar en 

positiv förändring för ungdomen. Enligt teorin så påverkar detta ungdomen självbild, de får 

bättre självkänsla och får en bättre förmåga att identifiera och hävda sina behov.  

Risk för selektionsbias. Oklart om urvalet är att anse som slumpmässigt då studien 

inte redovisade hur urvalet av deltagare gjordes från den större studie som deltagarna 

hämtades ifrån. Dock visade baslinjemätningar på att inga skillnader förelåg mellan 

grupperna. 

Svagheter i designen. Inga påtagliga brister i studiens design bedöms föreligga.  

Generaliserbarhet/överförbarhet. Resultatet visade att ungdomar med måttlig eller 

utan resultat i behandlingen, uppvisade mer generell ångest. Resultatet kan gälla fler 

behandlingar än ABFT, individuella, grupp samt familjeterapi med andra teoretiska 

utgångspunkter. 

Övergripande bedömning. Studien bedöms sammantaget hålla en mycket hög 

kvalitet. Studien har undersökt en gedigen mängd data, mer än 2000 minuter, använt sig av ett 

skattningsinstrument som har god evidens, samt haft oberoende personer som har kodat 

materialet. Studien resultatet bedöms stödja i teorin föreslagna förändringsprocesser hos 

ungdomar under ABFT behandlingar och vikten av att stötta deprimerade och suicidnära 

ungdomar till att kunna uttrycka sina adaptiva sårbara känslor till sin förälder. 
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Diskussion 

Frågeställning (1) – Det empiriska stödet för ABFT som behandlingsform vid depression 

och suicidalitet hos ungdomar 

 För att besvara denna fråga kommer först en genomgång göras av de inkluderade 

RCT-studierna där behandlingsutfallet på de relevanta utfallsvariablerna depressivitet och 

suicidalitet kontrasteras mot den bedömning av studiens vetenskapliga kvalitet som gjorts. 

Sedan följer en diskussion kring det sammanväga evidensläget för behandlingsformens 

effektivitet. 

 Diamond et al. (2002) jämförde tolv veckors ABFT med sex veckors väntelista för 

sammanlagt 32 deprimerade ungdomar indelade i två grupper. Gruppen på väntelista erhöll 

efter sex veckor även de tolv veckor av ABFT-behandling. Vid en jämförelse av för- och 

eftermätningar på utfallsmåtten för båda grupperna påvisade studien imponerande resultat av 

behandlingen: 83% uppfyllde inte längre kriterierna för depression och 87% gjorde det inte 

vid uppföljningsmätning vid 72 veckor. Studien hade dock flera brister som gör det svårt att 

generalisera resultaten. Att jämförelsegruppen utgjordes av väntelista och inte annan 

behandling var i sig en svaghet i designen som förstärktes ytterligare av att eftermätningarna 

genomfördes vid olika tidpunkter för grupperna. Att 47% av ungdomarna som stått på 

väntelista efter sex veckor inte längre uppfyllde kriterierna för depression väcker också frågan 

om annat än behandlingen förklarade skillnaden mellan för och eftermätning, såsom 

eventuella brister i rekryterings- eller urvalsprocessen. Vidare var samtliga behandlare erfarna 

och fem av sex specifikt med familjeterapi vilket väcker frågan om det var specifikt ABFT 

som behandlingsmodell som var den verksamma komponenten. Ytterligare brister som 

författarna själva lyfter var det lilla urvalet och att urvalsgruppen eventuellt inte var 

representativ för populationen i stort utifrån att den bestod av en grupp ungdomar från särskilt 

påvra förhållanden.   

 Diamond et al. (2010) jämförde tolv veckors ABFT med tolv veckors EUC (Enhanced 

Usual Care) för sammanlagt 66 ungdomar med depression och suicidalitet. Sett endast till för- 

och eftermätningar i ABFT-gruppen visar även denna studie på mycket goda resultat; efter 

genomgången behandling uppfyllde 87,1% av ungdomarna inte längre kriterierna för 

suicidalitet och 54,8% av dem inte längre kriterierna för depression. Dock får även denna 

studie anses vara behäftad med flertalet brister. Jämförelsegruppen erhöll visserligen en 

behandlingsinsats som var designad att vara lika omfattande som ABFT-behandlingen. På 

flera sätt kan den dock inte sägas utgöra en tillräckligt bra kontrollgrupp för sammanhanget. 

Framför allt kan framhållas den stora skillnaden i antal sessioner som familjerna i de olika 
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grupperna deltog i, vilka i genomsnitt var mer än tre gånger fler i ABFT-gruppen. Vidare 

fanns i studien mycket bristfällig insyn från studiens sida avseende insatserna för EUC-

gruppen, såsom gällande behandlingsinnehåll, behandlarkompetens, metodtrogenhet och 

tillgång till handledning. Detta innebär att det blir svårt att bedöma om det var ABFT som 

behandling eller andra faktorer som stod för den skillnad mellan grupperna på utfallsmåtten 

som kunde konstateras. Även om syftet med studien var att jämföra ABFT med TAU så 

brister jämförelsen då det finns goda skäl att anta att ABFT-behandlingarna erbjöds under mer 

gynnsamma former än vad som är möjligt att erbjuda i ett vardagligt psykiatriskt 

öppenvårdssammanhang. Vidare led studien av brister i form av att bedömare på utfallsmåtten 

ej var blinda avseende grupptillhörighet samt ett urval som i likhet med urvalet från den 

tidigare pilotstudien (Diamond et al., 2002) sannolikt inte var representativt för populationen i 

stort. 

 Diamond et al. (2019) jämförde 16 veckor ABFT med 16 veckors FE-NST (Family 

Enhanced Non-directive Supportive Therapy) för sammanlagt 129 ungdomar med depression 

och suicidalitet. I jämförelse med tidigare studier (Diamond et al., 2002; Diamond et al, 2010) 

lades i denna studie särskild vikt vid att göra jämförelsegruppen till en mer adekvat 

kontrollgrupp. Detta genomfördes bland annat genom att samma behandlare utförde båda 

behandlingarna, att FE-NST förstärktes med ytterligare delar, genom att de hade samma 

tillgång till handledning i båda behandlingsformerna och genom att metodtrogenhet 

kontrollerades för av oberoende bedömare. NST är även en behandlingsform som i en meta-

analys påvisats lika effektiv som andra psykoterapeutiska behandlingar för vuxna med 

depression (Diamond et al., 2019). Sammantaget bedöms studien hålla en mycket god 

vetenskaplig kvalitet. Efter genomgångna behandlingar kunde dock ingen skillnad mellan 

grupperna avseende minskade symtom avseende varken depression eller suicidalitet 

konstateras. Andelen av deltagarna som efter avslutad behandling inte länge befann sig på 

klinisk nivå var även mindre än i de tidigare RCT-studierna på ABFT: 30% avseende 

suicidalitet och 37% avseende depression. Författarna diskuterar hur gemensamma faktorer, 

såsom att behandlarna var tillgängliga, anpassningsbara och angelägna att hjälpa; sannolikt 

förklarade symtomminskningen hos urvalsgruppen i högre utsträckning än valet av 

behandling gjorde. 

 Waraan et al. (2021) jämförde effekten av 16 veckors ABFT-behandling med TAU 

(Treatment As Usual) för ungdomar med depression. Studien genomfördes i en norsk barn- 

och ungdomspsykiatrisk kontext vilket skiljer ut den från tidigare studier som genomfördes i 

en amerikansk, särskilt utsatt innerstadsmiljö (Diamond et al., 2002; Diamond et al., 2010; 
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Diamond et al., 2019). Behandlingarna genomfördes i båda förutsättningarna av ordinarie 

behandlare på mottagningarna. Trots att behandlingarna i genomsnitt bestod av förhållandevis 

många sessioner (tydligt fler än ett besök per vecka och fler i ABFT-gruppen) kunde ingen 

egentlig behandlingseffekt på visas på utfallsmåtten. Lika många som blev kliniskt förbättrade 

(16,6%) blev också kliniskt försämrade och det stora flertalet uppvisade inga signifikanta 

förändringar på utfallsmåtten. Utöver detta fanns flera metodologiska brister med studien: ett 

stort bortfall av mätpunkter på utfallsvariablerna som därför fick prediceras, det framgår inte 

hur behandlarna i ABFT-gruppen valdes ut bland behandlarna på mottagningarna, dessa 

behandlare hade sannolikt inte tillräcklig erfarenhet med modellen och deras tillgång till 

handledning var inte adekvat. Vidare granskades inte metodtrogenhet på ett fullgott sätt.  

 I den meta-analys som bland annat två av metodens utvecklare sammanställt 

(Diamond et al., 2016) inkluderades de två första av ovannämnda studier (Diamond et al., 

2002; Diamond et al., 2010) och den tredje (Diamond et al., 2019) var pågående. I meta-

analysen sammanfattades det empiriska stödet för behandlingseffekten hos ABFT såsom 

varandes starkt. Den bedömning som kan göras utifrån den aktuella genomgången är dock 

snarare mer i linje med den bedömning som Socialstyrelsen (2020) gjort i sina Nationella 

riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom avseende ABFT som behandling: ”det 

vetenskapliga underlaget är otillräckligt och studier pågår” (s. 96).  Detta utifrån att de två 

första studierna inte kan sägas ha hållit tillräcklig vetenskaplig kvalitet för att med tillräcklig 

säkerhet kunna härleda förbättringar på utfallsmåtten till valet av behandlingsmodell. Snarare 

bedöms de kunna förklaras av ojämlika förutsättningar (erfarenhet hos behandlare, tillgång till 

handledning, extra interventioner, olika antal sessioner), brister i urvalsprocess (stor andel 

remitterade efter sex veckor på väntelista) samt potentiell bias (ej blinda bedömare). Den 

tredje studien bedöms dock ha utgjort ett tydligt steg i en positiv riktning då många av de 

tidigare bristerna åtgärdades. Denna bedöms ge tydligt stöd för att ABFT är en lika effektiv 

behandlingsmetod vid depression och suicidalitet som en behandlingsform (NST) som i sin 

tur i en meta-analys (Cuijpers et al., 2012) påvisats vara lika effektiv som andra behandlingar 

av depression för vuxna. ABFT kunde dock i denna tredje studie inte påvisas vara mer 

effektiv än NST, trots att den utifrån modellens teoretiska ansats borde kunna antas vara det 

just för det i studien aktuella urvalet. Den fjärde studien (Waraan et al., 2021) visade varken 

på god behandlingseffekt för ABFT eller att modellen var bättre än TAU vid behandling av 

depression eller suicidalitet hos ungdomar. Studien skiljer ut sig från de andra i denna studie 

inkluderade på så sätt att ingen av de två utvecklarna av metoden var direkt inblandade i den 

och att den genomfördes i en annan nationell och socioekonomisk kontext. Det bedöms inte 
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finnas skäl att påstå att jäv ligger bakom de positiva behandlingsresultaten för ABFT, men 

frågan väcks rörande hur beroende modellens behandlingsresultat är av att utförs av erfarna 

behandlare med specifik erfarenhet av familjeterapi som helst också har tillgång till 

metodutvecklarna för handledning. När detta inte var fallet såsom i den fjärde studien uteblev 

också behandlingsresultaten. Om ABFT utifrån detta kan antas vara svår att implementera på 

bred front behövs det stöd för att modellen i sig bidrar med något unikt som inte kan förklaras 

av terapeut-faktorer för att den ska kunna bli en rekommenderad behandling vid de aktuella 

tillstånden. 

Frågeställning (2) - Det empiriska stödet för förändringsprocesserna vid behandling av 

ungdomar med ABFT 

För att besvara denna fråga kommer först en genomgång göras av de inkluderade 

studierna processtudierna göras och sedan följer en sammanfattande bedömning utifrån de 

bedömningsinstrument som redovisats tidigare.  

I studien av Moran et al. (2005) var det fem föräldrar som deltog. Trots det 

begränsade urvalet visade resultatet hur den relationella omformuleringen påverkade 

föräldrarnas sätt att se på sitt barns problem. När terapeuten gjorde interventionen den 

relationella omformuleringar ledde detta till två till 15 gånger större chans att föräldern senare 

under samtalet, skulle göra en interpersonell anknytningsrelaterad problembeskrivning. Detta 

gällde oberoende av kvaliteten på den terapeutiska alliansen. Även i de fall som förälder och 

terapeut inte var överens om målen och eller om hur uppgiften skulle gå till, ledde den 

relationella omformuleringen ändå till att föräldern beskrev problemet som interpersonellt och 

anknytningsrelaterade. Den relationella omformuleringen ledde aldrig till att föräldern såg 

problemen mer som ett intrapersonellt problem. Det är dock svårt att generalisera dessa 

resultat; dels utifrån att urvalet var begränsat, dels utifrån brister i designen där en av 

författarna och utvecklarna av modellen hade utslagsröst vid tolkningar och till sist utifrån att 

behandlarna i studien också var utvecklarna av modellen.  

Moran & Diamond (2008) har undersökt förälderns allians till terapeuten och hur 

alliansen påverkade förälderns attityd till sin tonåring. Resultat visade att när föräldern hade 

en god allians till terapeuten utvecklades föräldern en mer positiv attityd gentemot ungdomen. 

När föräldern fick en trygg upplevelse i samtalen, så antogs de få kontakt med sin egen 

anknytningshistoria, sin egen ensamhet och sitt eget lidande. Förälderns förmåga till empati, 

omsorg och positiv hänsyn är en viktig beståndsdel, för att förstå vad som skapar en positiv 

förändring. Resultat visade på att relationen till terapeuten är central och att specifika 

interventioner från terapeuten kan leda till att föräldern utvecklar ett mer känslofokuserat 
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föräldraskap. Det är dock svårt att generalisera resultatet, då det bygger på få föräldrasamtal 

och endast ett samtal per förälder. Studien bedöms dock innebära en utveckling i jämförelse 

med föregående studie (Moran et al., 2005) och redovisningen av resultaten och av kodningen 

var i denna studie mer noggrann och fler variabler undersöktes. Dock höll metodens 

utvecklare alltjämt i en majoritet av samtalen och återigen väcks frågan om andra terapeuter 

hade fått liknande resultat. 

Feder & Diamond (2016) försökte påvisa hur sambandet såg ut mellan föräldrarnas 

allians till terapeuten under uppgift 3 och förälderns uppvisande av anknytningsfrämjande 

beteenden gentemot ungdomen under uppgift 4 och om detta i sin tur ledde till att ungdomen 

mådde bättre. Resultaten visade på att föräldern fick ett mer anknytningsfrämjande beteende 

utifrån hur god relationen var med terapeuten. Däremot kunde denna förändring hos föräldern 

inte kopplas till att ungdomen mådde bättre och hade lägre självskattningssiffror på BDI-II 

och SIQ-JR. I diskussionsdelen framhöll författarna hur det påvisade sambandet mellan den 

terapeutiska alliansen och förälderns anknytningsfrämjande beteenden ger stöd åt ABFT:s 

konceptuella modell. Avseende avsaknaden av den vidare kopplingen till behandlingsutfall 

resonerade författarna kring att generellt låg symtomnivå hos ungdomarna vid eftermätningen 

och en låg varians försvårade möjligheten att påvisa samband. Även att andra faktorer, utanför 

relationen ungdom och förälder, alltjämt påverkade måendet. Sammantaget bedöms studien 

hålla en god vetenskaplig kvalitet. Studien bedöms ge stöd åt antagandet att det enskilda 

arbetet med föräldern i uppgift tre är motiverat utifrån dess betydelse för möjligheten att 

skapa en korrigerande anknytningsupplevelse under uppgift fyra. Det saknades redovisad 

bortfallsanalys kring varför vissa vilka behandlingar inte filmades. Studiens största brist var 

det begränsade urvalet vilket gör det svårt att generalisera resultatet. Studien fokuserade på 

relationen till en förälder vilket också gör det svårt att generalisera slutsatserna till ungdomens 

relation till båda föräldrarna. Ytterligare demografiska aspekter, såsom att 79% av föräldrarna 

var mödrar och att 95% av ungdomarna var flickor, gör det osäkert om slutsatserna går att 

generalisera till pojkar och till ungdomars relation till sina fäder.  De brister som förelåg var 

författarna öppna med och studiens slutsatser höll sig inom ramen för vad som var berättigat.   

Tsvieli et al. (2020) undersökte vilka känslor och hur den känslomässiga 

bearbetningen sker för ungdomen i de individuella samtalen under uppgift 2. Resultatet visade 

att när terapeuten hade fokus på primära adaptiva sårbara känslor, på icke hörda 

anknytningsbehov och använde sig av den relationella omformuleringen så bearbetade 

ungdomen sina känslor och fick tillgång till sina mer adaptiva och sårbara känslor. Resultat 

visade att mer än hälften av ungdomarna inte uppvisade någon känslomässig process alls 
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under samtalen. Ungdomarna påvisade en känslomässig bearbetning under endast 3,7 % av 

samtalstiden. En begränsning var att studien fokuserade på omedelbara effekter av terapeutens 

interventioner i sambandet med ungdomens bearbetning av sina känslor. Det kan i stället ha 

varit en intervention gjord av terapeuten tidigare under samtalet som kan ha påverkat 

ungdomen. Studien visade också på vilka svårigheter det är för behandlare att få tillgång till 

deprimerade ungdomars känslomässiga bearbetning, trots att det var erfarna terapeuter som 

hade tillgång till handledning. Urval var begränsat och inte slumpmässigt, inte demografiskt 

representativt så bedöms det ändå visa på ett fenomen som kan vara generaliserbart och 

överförbart att gälla andra behandlingsformer. Fenomenet är att ungdomen påvisades bearbeta 

sina primära känslor under ensmycket begränsad del av samtalen (3,7% av tiden). Detta 

väcker frågor kring vilka förväntningar som terapeuter kan ha när det gäller deprimerade och 

suicidala ungdomars förmåga, ork, hanterbarhet kring att processa sina sårbara primära 

känslor. 

Lifshitz et al. (2020) undersökte hur ungdomens känslomässiga process förändrades 

under de individuella samtalen i uppgift 2 i en ABFT-behandling. Studiens hypotes var att 

ungdomens känslomässiga process följde ett visst mönster, som var uppdelat i sekvenser. 

Mönstret av sekvenser skulle bli tydligare beroende på om behandlingen varit framgångsrik 

eller inte. Till skillnad från studiens hypotes såg sekvenserna i mönstret annorlunda ut än de 

sekvenser studien hade utgått ifrån och att de varierade beroende på behandlingsutfall. Vad 

som noterades var att det inte fanns någon koppling mellan behandlingsresultat och när 

ungdomen uttryckte sina sårbara känslor. Dock kunde noteras att gruppen ungdomar med  

betydande förbättring i resultaten upplevde lägre siffror när det gällde generell ångest. Studien 

kom fram till att alla ungdomar visade sina känslor, det hade ingen betydelse om det hade 

varit en framgångsrik behandlingen eller inte. Detta kan tolkas som att ungdomar vill ha en 

förändring men har inte redskapen vilket sannolikt är en slutsats som kan generaliseras till 

andra behandlingsformer. En svaghet med studien var resultaten från kodningsinstrumentet 

som kartlade ungdomens känslor. Kanske studien skulle använt sig av ett ytterligare 

kodningsinstrument utifrån en jämförelsens? Det är svårt att generalisera resultatet då en stor 

majoritet av deltagarna (83%) var flickor.  

ABFT-modellen är en behandlingsmetod som arbetar med emotioner. De artiklar som 

vi har redovisat, har på olika sätt försökt fånga emotionernas påverkan på föräldrar, ungdomar 

och koppla detta till alliansen med terapeuten. Forskningen vittnar om den kraft som ligger i 

att arbeta med emotioner i individualterapi. En metaanalys av 10 studier visar att det finns ett 

samband med högre nivåer av djupgående upplevelser och positivt utfall (Pascual-Leone & 
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Yeryomenko, 2016) Studierna visar att djupgående upplevelser i terapin, genomgående kan 

relateras till positivt utfall. Carr (2019) har gjort en litteraturöversikt och sammanfattat vad 

som är verksamt i familjebaserade interventioner vid depression hos barn och ungdomar. Här 

påtalas flera interventioner som finns i ABFT såsom den relationella omformuleringen, att 

främja en öppen kommunikation och att främja trygga anknytningsmönster.  

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatris rekommendationer vid 

depression (SFBUP, 2014) framhåller avseende ABFT att: ”ABFT är en lovande 

behandlingsmetod som har utarbetats för deprimerade och suicidala ungdomar och visat sig 

effektiv i psykosocialt belastade miljöer” (s.14). De fortsätter längre ner i stycket ”Den är 

lämplig när det inträffat händelser som skadat tilliten i familjen (anknytningsbrott), vilket kan 

visa sig såväl i undvikande av närhet och att tonåringen drar sig undan med sitt lidande, som i 

en hög konfliktnivå i familjen” (s.14). 

Att fånga processer på ett tydligt, enkelt, begripligt sätt är svårt. Det som vi människor 

”bara gör” ska få siffror, bli kodade, synliga för andra. Vad som troligtvis underlättat för de 

artiklar vi granskat, är att de har en gemensam teoretisk ram. De har anknytningsteorin som en 

bas att utgå ifrån samt det finns en anknytningsbaserad teori om depression, som de också kan 

använda sig av. I modellen betraktas relationen som läkande och den alliansbyggande 

ambitionen som terapeuten har till föräldern är ett arbetssätt som är relationellt och som 

menas ha betydelse för det fortsatta terapeutiska arbetet med familjen. Processforskningen har 

försökt hitta och bevisa vad som leder till förändring. Avseende föräldrarna kunde konstateras 

att när relationen till terapeuten är god får föräldern ett mer anknytningsfrämjande beteende 

och en mer positiv attityd gentemot sin ungdom. Däremot saknas stöd för att denna förändring 

hos föräldern ledde till att ungdomen skattade sitt psykiska mående som förbättrat. 

Interventionen den relationella omformuleringen påverkar föräldrarnas sätt att se på sina barns 

problem oberoende av kvaliteten på relationen terapeuten. Föräldrarna påverkas och får en 

mer positiv attityd gentemot sin ungdom. I de mer senare studierna har undersöktes 

ungdomarnas process och vad som skapar förändring. Terapeutens fokus på primära adaptiva 

sårbara känslor, på icke hörda anknytningsbehov och användning av den relationella 

omformuleringen bedömdes leda till att ungdomen bearbetande sina känslor och fick tillgång 

till sina mer adaptiva och sårbara känslor. I ytterligare en studie gjordes försök att fånga 

ungdomens känslomässiga process utifrån en hypotes om att dessa följde en viss sekvens. 

Hypotesen stämde inte men studien konstaterade att alla ungdomar visade sina känslor, 

oberoende om förbättringen var betydande, måttlig eller ingen förbättring alls. Dock noterades 
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att om ungdomens hade fått en betydande förbättring under behandlingen, så minskade 

ungdomens känslor av generell ångest.  

Sammantaget bedöms det att det att det empiriska stödet för de förslagna 

förändringsprocesserna vid behandling av ungdomar med ABFT som ojämnt. Föräldrarna får 

ett mer interpersonellt förhållningssätt, den relationella omformuleringen är verkningsfull. 

Dock finns det flera svårigheter, som att få ungdomen med depression att bearbeta sina 

känslor. Att alla ungdomar visar upp sina känslor men att svårigheten består i att få processen 

att bli konstruktiv. Mest centralt är sannolikt bristen på koppling mellan förändrade beteenden 

i terapisituationen och minskade depressiva symtom hos ungdomen. Den senaste forskningen 

kring ABFT fördjupar sig i mer de enskilda delarna, det vill säga föräldrarnas och 

ungdomarnas processer med förhoppningen om att kunna hitta sambandet som leder till 

ungdomens förbättrade mående. Människor är svåra att få in i siffror och modeller men när 

det blir ljuv musik, så har ABFT, flera instrument att spela på. 

Diamond, Diamond & Levy (2014) skriver: 

One challenge we find with using ABFT especially when therapists are first learning 

it, is the tendency to overthink what one is doing. Therapist become preoccupied with 

doing the model ”right” rather than using it as a framework. But we view ABFT like 

learning jazz. You practice and practice the core rudimentary scales and chord 

progressions (i.e., the tasks). When you get on stage (i.e., in the therapy room), you 

have the skills and fundamentals, but you are constantly improvising in response to 

feedback from the other musicians (i.e., family members). ABFT is a song written 

specifically för depressed adolescents. (s. 9)  

Framtida forskning 

Behovet av fortsatt forskning på ABFT är alltjämt stort. Vad gäller randomiserade 

kontrollerade studier så var den tredje studien beskriven ovan (Diamond et al., 2019) ett 

tydligt steg i rätt riktning och avseende upplägg bör den vara vägledande för fortsättningen. 

Något som vore önskvärt vore också om en direkt jämförelse med de oftast rekommenderade 

behandlingsformerna vid depression, KBT och IPT, kunde genomföras i kommande studier. I 

jämförelse med denna typ av individualterapier finns det också behov av forskningsstöd för 

att ABFT tillför något ytterligare som ur effektivitetshänseende kan motivera att flera 

personer deltar i behandlingen. Något som kommande RCT-studier också kan behöva ta 

hänsyn till är terapeutfaktorn. Om metodens resultat är beroende av att den utförs erfarna 

terapeuter med tillgång till god handledning väcks frågor kring vad den specifikt tillför och 

om den är möjlig att implementera på bred front i nya verksamheter. Vidare vore det 
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intressant med ytterligare forskning genomförd i en europeisk kontext då de flesta studier som 

finns i nuläget är genomförda i en amerikansk eller israelisk kontext. 

I processtudier på ABFT inkluderas ofta hur den terapeutiska alliansen påverkas av 

olika psykoterapeutiska interventioner, såväl utifrån föräldrars perspektiv, ungdomens känslor 

och kopplingen däremellan. Inom ABFT inkluderas moment där föräldern arbetar med sin 

egen anknytningshistoria i enskilda samtal vilket gör metoden annorlunda än många andra 

familjeterapiformer som oftast bara fokuserar på systemet. Det hade varit intressant med 

forskning som jämför föräldrars allians i ABFT med föräldrars allians till terapeuten i andra 

familjeterapiformer.  

Inom ABFT saknas även forskning som omfattar hela familjesystemet och specifikt 

hur syskons påverkas av att ingå i ett system där ett syskon är deprimerad och suicidal.  

 Ett problem som genomsyrar de ovan redovisade artiklarna och som framtida 

forskning på ABFT bör ta hänsyn till är hur centrala metodens båda utvecklare när det 

kommer till forskningen som genomförts på metoden. Någon av dem eller båda var 

involverade i åtta av nio ovan redovisade studier och denna fördelning bedöms närmast 

representativ för forskningen på ABFT. En tydlig utveckling kan visserligen ses från de 

tidigare studierna till de som kommit de senaste åren, från en något för optimistisk och 

välvillig tolkning av resultaten till en mer balanserad och återhållen. Det skulle sannolikt vara 

tacksamt om fler forskargrupper visade intresse för metoden alternativt att utvecklarna 

distanserade sig något från forskningen för att motverka upplevelsen av att ett önskemål om 

ett visst resultat driver forskningen i en viss riktning. 

Begränsningar med studien 

En begränsning med studien är antalet studier som inkluderades, framför allt 

processtudier och kvalitativa studier. Trots våra försök att få en tillräcklig bredd i de 

inkluderade studierna så finns det resultat som vi inte har tagit del av. Det kan innebära att 

våra resultat och vår diskussion blivit färgad av detta och att beskrivningen inte helt 

överensstämmer med det aktuella forskningsläget.  

Att göra en systematisk litteraturstudie om anknytningsbaserad familjeterapi inom 

psykoterapiutbildningen har inneburit vissa svårigheter. Vi hade inte på förhand kännedom 

om de bedömningsverktyg, SBU:s mall Bedömning av randomiserade studier - effekt av att 

fullfölja en intervention (SBU, 2020) och RCT of Psychotherapy Quality Rating Scale 

(Kocsis et al., 2010), som skulle användas utifrån instruktionerna för att bedöma RCT-

studierna (Strid et al., 2019). Det innebar att vi efter att vi läst in oss på dem använde dem för 

första gången. Vi hade heller ingen tidigare litteraturstudie inom psykoterapiprogrammet att 
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läsa in oss på som kunde ge oss någon typ av riktning. Våra bedömningar av studiernas 

kvalitet med bedömningsverktygen kan således eventuellt vara att anse antingen för stränga 

eller för tillåtande av en mer erfaren bedömare. Vår bedömning i detta avseende påverkade 

hela vår resultatdel samt den efterföljande diskussionen. Med andra bedömningsverktyg hade 

vi eventuellt fått andra resultat.  

Avseende processtudierna utgick vi i våra bedömningar av deras vetenskapliga 

kvalitet från kriterierna i PM för psykoterapeutexamensuppsats (Strid et al., 2019). Dessa 

kriterier var i PM för psykoterapeutexamensuppsats ej tydligt definierade och vi gjorde därför 

vår egen bedömning av dess innebörd enligt följande: (1) Relevans (vår tolkning: en 

bedömning av studiens relevans avseende forskningsfrågan); (2) Selektionsbias (vår 

tolkningen bedömning av risker i förhållande till urvalet av deltagare); (3) Svagheter i 

studiedesign (vår tolkning: en bedömning av risker för mätfel och hot mot reliabilitet och 

validitet); (4) Generaliserbarhet/överförbarhet, (vår tolkning; en bedömning av möjligheterna 

att överföra studiens slutsatser till andra populationer). Utöver detta lade vi själva till ett 

ytterligare bedömningskriterie: (5) Studiens övergripande vetenskapliga kvalitet. Våra 

tolkningar av kriterierna fick sedan direkt konsekvens på såväl resultatdel som efterföljande 

diskussionsdel. Dessa ramar för bedömning var inte beprövade, vare sig av oss eller andra och 

våra bedömningar kan därför ha varit antingen för stränga eller för tillåtande eller också 

missat viktiga aspekter av vad som konstituerar vetenskaplig kvalitet. Vi hade inte heller i vårt 

arbete andra systematiska litteraturstudier att jämföra med.  

En sista fråga som vi också har ställt oss är om RCT-studier är den bästa metoden för 

att fånga kvalitet på psykoterapeutiska behandlingar. Att ABFT fick så låga siffror kanske inte 

alls handlar om att det är en dålig metod utan kan i stället vara att vi mäter med ”fel” verktyg. 

Eventuellt hade ett större fokus på observationsstudier eller kvalitativa studier givit en annan 

bild. Kanske är uppföljningsstudier med intervjuer av deprimerade ungdomar som genomgått 

ABFT flera år senare, där fokus ligger på att undersöka hur de mår och vad som gjort skillnad 

för dem, något som säger mer på detta område än för- och eftermätningar med 

självskattningsformulär. När det gäller att hitta framgångsfaktorer i en terapeutisk behandling, 

som ABFT, måste man enligt oss, använda fler verktyg och se till en större helhet. Från 

samhällsperspektivet, det sociala och ekonomiska sammanhanget samt genusperspektivet. Vi 

vill ändå tro att ABFT har många kvalitéer och behandlingen har förmåga att förändra en 

livssituation till det bättre, för både ungdomar och föräldrar.  
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Appendix 1 - Skattningsskalor 

BDI (Beck Depression Inventory).  BDI är ett självskattningsformulär bestående av 21 

frågor som avser fånga symtom på och nivå av depression (Roelofs, 2013). Den aktuella 

versionen av formuläret är BDI-II. Individen ombeds på varje fråga välja en av fyra 

beskrivningar som bäst bedöms beskriva hur den mått de senaste två veckorna. Svaren ges 

sedan ett värde mellan 0 och 3 för en maximal totalsumma av 63. Gränsvärden avseende nivå 

av depression är följande: 0-13 minimal, 14-19 mild, 20-28 måttlig samt 29-63 svår. 

Instrumentet har påvisats ha god reliabilitet och validitet (Roeslofs, 2013). 

BHS (Beck Hopelessness Scale). BHS är ett självskattningsformulär med 20 sant eller falskt-

frågor som avser mäta ungdomars negativa attityder avseende framtiden. Instrumentet har 

påvisats ha god validitet och reliabilitet (Diamond et al., 2002). 

CAMS (The Classification of Affective-Meaning States). CAMS är ett observationsbaserat 

mätinstrument som mäter närvaron av klientens känslor, under ett terapisamtal. 

Mätinstrumentet används för kodning när deltagaren är emotionellt involverad och är indelat i 

10 kategorier. (Pascual-Leone & Greenberg, 2007). I Lifshitz et al. (2020) kodades endast de 

känslor som var relaterade till hypotesen: ”global distress, rejecting anger, shame, fear, 

assertive anger, grief/hurt” (s. 5). 

CEPS-R (Client Emotional Productivity Scale- Revised). Detta observationsinstrument är 

utformat för att bedöma produktiviteten hos klienters känslomässiga uttryck i terapi. Enligt 

detta instrument uppstår produktiv känslomässig bearbetning när en aktiverad primär adaptiv 

eller maladaptivt känslomässigt schema behandlas på ett respektfullt medvetet sätt (Auszra et 

al., 2010). 

C-SSRS (Columbia-Suicide Severity Rating Scale). C-SSRS är ett behandlaradministrerat 

instrument i form av en strukturerad intervju med syfte att bedöma suicidbenägenhet. 

Bedömningen inkluderar fyra delar: nivå på suicidtankar (från dödsönskan till aktiva och 

specifika suicidplaner), intensitet på suicidtankarna, suicidnära beteenden samt 

faktisk/potentiell dödlighet. Instrumentet har påvisats ha god validitet och reliabilitet och har 

bedömts passande för att bedöma suicidalitet i såväl kliniska sammanhang som i 

forskningssammanhang (Posner et al., 2011).  

HAM-D/GRID-HAM-D (Hamilton Depression Rating Scale). HAM-D är en 

semistrukturerad intervju för att bedöma depression. GRID-HAMD är vidareutveckling av 

instrumentet där 17 symtomområden värderas både utifrån frekvens som intensitet på 

symtomen. Instrumentet har bedömts ha goda psykometriska egenskaper (Tabuse et al., 

2007). 
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K-SADS-PL (Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizofrenia – Present and 

Lifetime version). K-SADS-PL är ett intervjuinstrument för att kartlägga aktuella och 

tidigare psykopatologi hos barn och ungdomar. Instrumentet diagnosticerar 30 psykiatriska 

diagnoser samt ytterligare subsyndromala symtom. Instrumentet utgår från screening-frågor 

för varje diagnos som vid utfall leder vidare till diagnostiska kompletteringsfrågor utifrån 

DSM-IV-TR och ICD-10. Instrumentet har goda psykometriska egenskaper (Matuschek et al., 

2016). 

MCCCS (Modified Cognitive Construction Coding Systems). Detta är en modifikation av 

CCCS/Cognitive Construction Coding System (Friedlander, 1995; Friedlander & 

Heatherington, 1998) som är ett observatörsystem som bygger på att identifiera 

problemkonstruktioner som förekommer i utskrifter av psykoterapisessioner och bedöma 

olika kognitiva dimensioner av sådana konstruktioner (t.ex. om de är interpersonella kontra 

intrapersonella, är linjära kontra. cirkulärt, involvera skuld eller inte). MCCCS har i flera 

studier bedömts ha sig ha god reliabilitet och validitet (Moran & Diamond, 2006; Moran, 

Diamond, & Diamond, 2005). 

PAPBS (Parental Attachment Promoting Behaviou Scale). Instrument utvecklat av Feder 

och Diamond (2016) för att bedöma kvaliteten på anknytningsepisoder inom ABFT. 

Instrumentet innehåller sju delfrågor där förekomsten av specifika anknytningsfrämjande 

beteenden från förälderns sida bedöms på en Likert-skala (från 1 till 5). 

SIQ (Suicidal Ideation Questionnaire). SIQ är ett självskattningsformulär som avser mäta 

suicidalitet hos barn och ungdomar. Formuläret finns i två versioner: SIQ-JR för barn och 

ungdomar mellan 10 och 14 år och SIQ för ungdomar mellan 14 och 18 år (Keane et al., 

1996). Val av formulär kan utöver via ålder göras utifrån nivå av förmodad läsförståelse. 

Formuläret består av 15 frågor kring olika tankars förekomst hos individen den senaste 

månaden. Svaren anges på en 7-gradig Likert-skala, från ”Jag har aldrig haft denna tanke” till 

”Jag har denna tanke dagligen”. Dessa ges sedan ett värde mellan 0 och 6 för en maximal 

totalsumma av 90. Frågorna utforskar olika områden, från allmänna tankar kring döden och 

dödslängtan till specifika beteende såsom självskada. Värden över 31 eller höga värden (över 

5) på minst två av sex specifika, ”kritiska” frågor, bedöms tala för psykopatologi i behov av 

fortsatt, fördjupad bedömning. Skalan har påvisats ha mycket god reliabilitet (Keane et al., 

1996).   

SRFF (Self Report of Family Functioning). Ett självskattningsformulär med avsikt att mäta 

olika familjemedlemmars uppfattning om olika aspekter av familjens fungerande. I studien av 

Diamond et al. (2002) användes endast ungdomens skattningar och endast underskalorna 
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Expressiveness, Conflict och Cohesion. Skalan har påvisats ha god reliabilitet och 

konstruktvaliditet (Diamond et al., 2002).  

SSI (Scale for Suicidal Ideation). SSI är ett instrument administrerat av en kliniker i form av 

en semistrukturerad intervju (Holi et al., 2005). 19 frågor inom tre områden utforskas: aktiv 

suicidintention, specifika suicidplaner samt passiv suicidönskan. Varje fråga skattas på en tre-

gradig skala där ett högre värde talar en högre allvarlighetsgrad. Värden över 6 har bedömts 

vara kliniskt signifikanta i en vuxen population. I en vuxen population har instrumentets 

reliabilitet befunnits god och även stödet för de tre ovanbeskrivna dimensionerna/faktorerna. 

Stödet för faktorerna har dock inte gått att replikera i en barnpopulation (Holi et al., 2005).  

TBRS-3 (Therapeutic Behavior Rating Scale-3rd version). Detta är ett observatörsbaserat 

instrument utformad för att mäta i vilken utsträckning terapeuter noterar 20 av sina 

interventioner under en behandlingssession. (Diamond et al., 1996).  

YSR (Youth Self Report). Detta är ett självskattningsformulär med 112 frågor där ungdomen 

skattar självupplevda styrkor och svårigheter. Fullgod reliabilitet och validitet är rapporterad 

(Diamond et al., 2002). 

VTAS (Vanderbilt, Therapeutic Allince Scale) (Hartley & Strupp, 1983). VTAS är ett 

observationsinstrument som mäter styrkan i den terapeutiska alliansen där olika objekt skattas 

på en Likert-skala mellan 1 och 7. En reviderad version (VTAS-R) utvecklades av Diamond 

et al. (1999) som inkluderar 22 objekt från patienten och terapeuter interaktioner och jämför 

dem med målen, styrkan i relationen och uppgiften. En förkortad version (VTAS-R-SF) 

utvecklades av Feder och Diamond (2016). Denna består av fem delfrågor inom endast tre 

områden (styrkan i relationen, överensstämmelse avseende syn på mål samt 

överensstämmelse avseende syn på uppgift). Den förkortade versionen har påvisats ha god 

reliabilitet och validitet (Feder & Diamond, 2016).  

  

 

 

 

 

 

 


