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INNEHÅLL 

• Ungavuxna 
• Fokus idag – systemisk psykoterapi 
• Användbara interventioner/förhållningssätt 
• Film 
• Några vidare reflektioner 



BEGREPPET ”UNGA VUXNA….” 
På ett sätt tydlig – på ett annat sätt otydligt 
 

Vad innebär det 
att vara ung 
vuxen idag? - 
Samhällskontext 
 

Många perspektiv   
• Egna bilder 
• Anhörigas bilder 
• Professionellas bilder, 

teorier, modeller 
• Forskningens bilder De unga vuxnas egna röster 



UNGAVUXNA 



VILKA KOMMER? 

• 16-30 år 
• Ringer själva/mailar 
• Förälder bokar 
• Ca 60 % som identifierar sig som tjejer/kvinnor 
• Ca 40 % som identifierar sig som killar/män 
• Utöver - konsultationer 
• Utöver – samarbete med Studenthälsan 



ERFARENHETER AV TIDIGARE STÖD 

• Första kontakt för de flesta  
• Flera dock erfarenhet av vårdcentraler – 

depression – medicin 
• Ibland kort samtalskontakt via vårdcentralen 
     Främst  kbt – fått verktyg , symtomen tillbaka 
• Som tonåringar – ibland BUP-kontakt 
• Som tonåringar – ibland Maria Ungdom  
• Kuratorssamtal (skolan) 
• Öppenpsykiatrin för vuxna (få) 
• Sluten psykiatri (få) 
• Akutmottagning (antidepressiva medel) 



SAMTALSLÄNGD? 

Mycket olika: 
 
• En del går i längre terapier, oftast en gång/vecka under 

½-1 år, glesar ut, avslutar 
 
• En del går 3-4 samtal, avslutar 
 
• En del kommer ett par samtal, hänvisas vidare 
 
• En del kommer ett samtal, återkommer aldrig 



UNGA VUXNAS ORD OM BEKYMMER: 

                                                     

Ångest Kris Orolig för framtiden 

Dålig 
självkänsla 

Dåligt 
självförtroende 

Ensamhetskänsla 

Deprimerad 

Prestationskrav 

Bekymmer i parrelationen, 
urspungsfamiljen, kompisar 

 
Sover dåligt 

Vänt på dygnet 

Missbruk 
Självmordstankar/-försök 

Fobier 
”Oro för ätstörning” 



BESKRIVNING AV BEKYMMER… 



 
 

Många olika berättelser 
Många olika ingångar  

 
 



DEN PSYKOTERAPEUTISKA 
INRAMNINGEN 

• Terapeutens ”kunskapssyn” 
 
• Terapeutroll? 

 
• Hur påverkar detta mina interventioner? 

 
• Hur ser jag på förändringsprocesser? 



FOKUS IDAG: SYSTEMISK TERAPI 
• Ett samlingsnamn för ett antal olika terapimodeller 
 
• Bygger på systemteori – finns inom många olika 

discipliner, gemensamt begreppet: system. 
 
 

 
 
 
• Fokus relation, interaktion, samspelsprocesser 

 
• Förändringsprocesser: Betoning i de olika modellerna  -  
     t ex kommunikation, relationsmönster etc 

 



 INTERVENTIONER - EXEMPEL 

• Genogram 
 
• Cirkulära frågor 

 
• Reflekterande positioner 

 
 
• Nätverkskarta 
 
• Livslinje 
 
• Narrativt förhållningssätt  
 



GENOGRAM 

• Förståelse/perspektiv 
 
• Olika bilder, mönster  
 
• Resurser, styrkor 

SYFTET: Utvidgade berättelser, få in viktiga personer röster, 
få syn på teman, upptäcka nyfikenhet – vad förvånar 
mest/minst? 



V 

”Viktor” 21 år  
(anonymiserat ex för att illustrera hur ett genogram kan formas ihop med 
en ung vuxen) 

Pappa död 

Depressioner 
Självmord 
Familjehemligheter 

Högpresterande  
Hårt arbete 
Visa inte känslor 



V 

”Viktor” 21 år  
(anonymiserat ex för att illustrera hur ett genogram kan formas ihop 
med en ung vuxen)  

VIKTIGA 
RELATIONER 
 

Mormor 

Mamma 

Faster 

Kusin 

Pappa 



CIRKULÄRA FRÅGOR 

Cirkulära frågor – utvidga terapirummet 
 
• Ta in flera röster  - vidga förståelse/perspektiv 

 
• ” Om pappa suttit med oss idag, vad hade han sagt till dig om  

din situation? Vilka erfarenheter  hade han delat som du tror 
hade varit till hjälp för dig just?” 
 

• ”Vem hade varit minst/mest förvånad att höra om hur du mår?” 
 

• Om vi hade bjudit in faster och din kusin, och pratat om din 
pappas självmord och hur det påverkat dig, på vilket sätt tror du 
de hade kunnat känna igen sig i din situation och dina 
erfarenheter? Vad hade de sagt?  

 



REFLEKTERANDE POSITIONER 

• Bygger på reflekterande team (Andersen, 1995/2006) 
 

• Särskild strukturerad form 
 
• Inre och yttre dialog (att vara i lyssnandet) 

 
• Kan hjälpa den unga vuxna i arbetet med sig själv 
 
• Kopplat till den unga vuxens mål 



ATT BJUDA IN EN PARTNER, EN 
FÖRÄLDER, EN FAMILJ ETC 

• En intervention  i sig när anhöriga bjuds in 
 
• När anhöriga bjuds in – att dela hur jag mår, att dela hur jag 

känner, att få stöd, att känna mig bekräftad i min känsla 
 
• Att bjuda in min partner – t ex vid depression, svårigheter i 

parrelationen , hur påverkas vi i relationen, vilket stöd kan min 
partner ge?  
 

• Terapitimmen – en liten del av den unga vuxnas liv…. 
 

  
 
 



NÄTVERKSKARTA 

• Stöd i förståelsen kring relationer 
• Ögonblicksbild 
• Resursfrågor 
• Förändring över tid 

 
 
 

SYFTET: Karläggning av här och nu situationen kring den unga 
vuxnas relationer. Att få en överblick kring relationer just nu. Kan 
kopplas till den unga vuxnas egna mål 



IP. 

NÄTVERKSKARTA 

      FAMILJ SLÄKT 

SYSSEL- 
SÄTTNING 

FRITID 

VÄNNER 
ÖVRIGT 

Dator 

Nära personer, ju 
närmare mitten, 
desto närmare. På 
vilket sätt, hur, 
när? 

Kompisar, få, inte 
så nära. Dock 
förändrats över 
tid 



LIVSLINJE 

• Överblick – viktiga händelser genom livet 
• Kan välja särskilt fokus beroende av bekymmer, 

t ex skolsituationen, relationer, betydelsefulla 
händelser, kriser etc. 

 
 

SYFTET: Att vidga förståelsen av sitt liv, få syn på händelser som 
kan bidra till nya erfarenheter, kan bidra med kontinuitet och 
perspektiv på historien, sortera i livet  



ATT RITA LIVSLINJE 
(anonymiserat exempel för att illustrera hur en livslinje kan formas ihop med en ung vuxen) 

 

Pappa mår 
dåligt 

Pappa tar 
livet av sig 

Jag föds. 
Mamma 
brukar 
säga att 
jag alltid 
var glad 

Vi flyttar 
utomlands i tre 
år.  Kompisar, 
sport 

Sverige 



PSYKOTERAPI UTIFRÅN NARRATIVA 
PERSPEKTIV - TANKEVÄRLD 

• Mina handlingar, i relation till andra, hänger ihop med den mening som 
skapas. Meningen och hur jag förstår saker, sker i relation med andra. 
Hur jag väljer att prata om mig och om andra, är på olika sätt handlingar 

 
  
• Språk  - inte objektivt och neutralt från värderingar  

 
 

• Språket innefattar olika diskurser som handlar om normer och makt. T ex 
kan ord innehålla innebörder som är förtryckande, hur vi närmar oss eller 
talar med varandra kan också vara på ett förtryckande sätt 

  



DISKURSER 

White (2007) - inspirerad av Foucault som var intresserad av teorier om 
makt 
 
Diskursbegreppet utifrån Foucaults tankar: 
 
• övergripande dominerande sanningar som styr både tänkande och 

våra handlingar 
 
• Ibland på ett omedvetet sätt då de dominerande sanningar, är så 

införlivande på en samhällsnivå att tar dem som självklara.  
 
• Diskurserna på en samhällsnivå kommer in i vårt språk och blir ramar 

för hur vi tänker.  
 

• På en samhällsnivå kan diskurerna finnas inom t ex hur vi ser på 
vetenskap, politik och kulturella nivåer, t ex diskurser hur problem 
skapas 



DEN SOCIALA PRAKTIKEN 

• Diskurser innefattar alltid en social praktik, dvs de dominerande idéerna som 
finns på en strukturell nivå är diskursiva sanningar, kommer att märkas i hur 
våra vardagliga och lokala sammanhang 
 

• Det är också på den arenan,  i vår vardagliga kontext, där maktförhållanden kan 
avslöjas och förändras.  
 

• Ur ett narrativt perspektiv - att förhålla sig maktkritiskt till hur vi betraktar t ex 
bekymmer och förklaringar till bekymmer, benämningar av oss själva och våra 
handlingar 
 

• Att dekonstruera berättelser, packa ner dem, syna de i detaljerna för att förstå 
och kunna se införlivade ord – mening vi skapar – alternativa berättelser – 
nyskrivningar etc 

  



NARRATIVA BEGREPP 

• Dekonstruktion av berättelser – ofta en ”tunn” historia om mig själv – att 
utforska, lägga till, vad får det för mening? 
 

• Istället för ”jag är deprimerad” – depressionen har kommit emellan mig 
och min partner, min syn på mig själv etc. Problemet lyfts ut - inte i 
människan 

 
• Att utmana dominerande tankar, fokus språket 
 
• Frågor om makt och på vilket sätt mening och identitet skapas 

 



 

• Internaliserande språkbruk 
 
• Förklaringar/tolkningar utifrån internaliserade syn 
 
• Tillskrivna beskrivningar av andra, om sig själva 
 
• ”Stämpling” av sig själva, som individer,  kärlekspar, 

familj 
 

• Tunna berättelser (”tunna identitetsslutsatser”, 
”enkelhetens logik”) 

 

DEN UNGA VUXNA HAR OFTA MED 
SIG IN I TERAPIRUMMET ETT: 



 NARRATIVA METODER 
• Externaliserande samtal / av bekymmer 

 

• Utforskande av domäner kopplade till handlings- och 
identitetslandskap 

 - re-authoring conversations 

 - re-membering conversations 

 

• Outside witness practice 

• Terapeutiska dokument/brev 

• Ceremonier och riter vid avslutning av en terapi 

• Three of life 



VIKTIGT I EXTERNALISERANDE SAMTAL 

• Tankar kring makt - en viktig kärnpunkt 
 

• Att hjälpa den unga vuxna att ta tillbaka makt och kontroll över sina liv 
(”Motmaktsstrategier” - att mobilisera till strejk mot symtomet och den 
förtryckande verkan problemet har haft och påverkat självbild och andra delar 
av livet) 

 
• Att utforska alternativ till de dominerande berättelserna 

 
• Att uppmärksamma de händelser i den unga vuxnas liv som uttrycker någon 

form av motmakt till den negativa effekten eller inflytandet problemet har 
 

• Att utforska inflytande på den unga vuxnas liv, utforska unika 
tillfällen/strategier osv 
 

• Samtalen kommer fokusera på människors egen kunskap, om färdigheter för att 
minska inflytandet problemet har 

 



EXTERNALISERANDE SAMTAL 

• Lyfta ut problemet –att externalisera bekymmer 
 
• Utforska bekymrets inflytande  
 
• Utforska trivsel med detta (värderingar) 
 
• Utforska unika tillfällen 
 
• Utforska handlings- och identitetslandskap 
 

”OBS! SKER I SAMSPEL – INGEN LINJÄR STRUKTUR  
ÄVEN OM DET FINNS EN TANKEIDÉ SOM FÖLJS ÅT” 



Fråga om lov – är det ok att jag ställer frågor om bekymret? 
För att få ta del av allt som du tänker hör ihop med hur 
problemet påverkar ditt liv? 
 

 
Börjar nästan alltid i den problembetonade historian 
 

 
Räcker inte med att benämna med ett annat namn – 
Trubblet, tjafset – inte något som leder till förändring i sig – 
sker i relation i terapirummet – ett gemensamt utforskande 

 



Hur påverkar problemet personens liv, relationer? 
Kan handla om beteenden, känslor, symtom av olika 
slag, relationer i familj, kamrater osv. 
 
 
När kom det in i ditt liv? När lade du först märke till 
det? 
 
 
Skalfråga – hur mycket inflytande har det i ditt liv? 10 
mycket påverkan, 0 påverkan (då, nu, framtid) 



NÅGRA VIDARE REFLEKTIONER 

• En bred målgrupp – behov helhetsperspektiv 
 
• Individualiserad samhällssyn på bekymmer 
 
• Vart ska jag som förälder vända mig? 

 
• Snedfördelat kring psykoterapi – demokratisk fråga 

 
• Unga vuxnas egna röster om psykoterapi 



Film 
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