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INNEHÅLL 

• Unga vuxna mottagningen  - kontext 
• Narrativt förhållningssätt 
• Kort historik 
• Användbara interventioner – praktiken 
• Vidare reflektioner 

 



UNGAVUXNA MOTTAGNINGEN 

• Ungavuxna (psykoterapimottagning), 
SAPU (Skandinaviens Akademi för 
Psykoterapiutveckling AB) och KRICA 
(Krica Behandling och Utbildning) 

• 16-30 år 
• Ringer själva/mailar, förälder bokar 
• HBTQ-certifierad 
• Psykoterapi 
• Utöver – konsultationer, familjeterapi 
• 7 leg. psykoterapeuter 
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TIDIGARE SAMTALSSTÖD 

• Första samtalskontakten för 
många 
 

• Som tonåringar – ibland BUP-
kontakt, Maria Ungdom  

 
• Kuratorssamtal i skolan 

 
• Gemensam nämnare vid tidigare 

hjälp på vårdcentraler, psykiatrin, 
akutmottagning sjukhus: 
 

• samt inget eller kortare 
      samtalsstöd 
 
 



Längre terapier ½-2 år 

1 till 5 samtal, avslutar 

En del hänvisas 
vidare efter första 
samtalet 

Parsamtal med 
unga vuxna 

Familjeterapi 

Konsultationer 

Individualterapi 



NARRATIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

(www.pixabay.com) 



Narrativa perspektiv  

• Hur skapar vi mening av vår berättelse, handlingar, känslor, 
relationer? 
 

• Vilken mening lägger vi i detta? Hur påverkar det mig, oss? 
 

• Att separera problemet från personen - inte i människan 
 

• Påverkar identitet – handlingar –mening 
 

• Ta ställning, utforska skillnader, över tid 
 

 

(http://practicewisdom.blogspot.se) 



 
 
 
 
  

  ”BERÄTTELSENS KONTEXT”  

(www.pixabay) 



BESKRIVNING AV BEKYMMER… 



”De tunna berättelserna logik” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Internaliserande språkbruk 
(”jag är deprimerad…”) 

 
• Förklaringar och tolkningar  

utifrån  internaliserade syn 
       ”Tunna identitetsslutsatser” 

 
• Ofta definierad av någon 

annan 
     När den fäster – samla bekräftelse 

      ”Identitetslåsande” 
       Konstaterande språk 
 

• Hierarki av sanningar 
 
 

”Dekonstruktion av berättelser ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ”Depressionen har kommit 
emellan mig och min partner, 
mellan mig och det jag 
värdesätter….” 

 
• Att utmana dominerande tankar, 

fokus språket 
 
• Frågor om makt och på vilket sätt 

mening och identitet skapas 
 
• M.White inspirerad av begreppet 

rita kartor –möjligheter att om-
författa sina liv på olika sätt – 
”positionskartorna” 

 
• Fler beskrivningar – alternativa 

tolkningar/handlingar 



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

familj – ”jag är, vi är” 
 

• Tunna berättelser (”tunna identitetsslutsatser”)  
 

DEN UNGA VUXNA HAR OFTA MED 
SIG IN I TERAPIRUMMET ETT: 
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Andra ordningens cybernetik (socialkonstruktionism) 

Teorier om makt 
(M. Foucault ) 
 

Tankar om identitet och 
medvetenhet och 
handlingar. Intresserad av 
språket och språklig 
utveckling – identitet (J. 
Bruner) 

Dekonstruktions- 
begreppet  
(J. Derrida, 1976) 

”Zone of proximal 
development” 
(L.Vygotskij 1986) 

Michael White (1948-

2008)  socialarbetare 
Dulwich centre 

Samarbetade med 

David Epston (1944- ) 

New Zeeland 

Socialantropologi 
(C. Geertz mfl) 



• Externaliserande samtal av bekymmer 
 
• Utforskande av domäner kopplade till handlings- och identitetslandskap 
                      - re-authoring conversations 
                      - re-membering conversations 

 
• Outside witness group (practice) 
 
• Terapeutiska dokument/brev 
 
• Ceremonier och riter vid avslutning av en terapi 
 
• Tree of life 

     NARRATIVA METODER 



”DET EXTERNALISERANDE 
SAMTALET” 

• Lyfta ut problemet –att externalisera bekymmer 
 
• Utforska problemets inflytande/effekter  
 
• Utforska trivsel med detta (värderingar) 
 
• Motivera utvärderingen 
 
• Utforska unika tillfällen 
 
• Utforska handlings- och identitetslandskap 

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

Whites 
”positions-
karta” 



”Namnge bekymret” 
(start) 

Intervjua bekymret 

”Grad av inflytande/konsekvenser/historik 

 Värdering 

”Unika tillfällen” 

Utveckling av berättelsen 

Handlingsfrågor 

Identitetsfrågor 

Vad säger det om dig, drömmar, står för, vill med ditt liv? 

(Elisabet Wollsén) 



ATT NAMNGE BEKYMRET 

• Att namnge bekymret 

• Till hjälp för terapeuten – en sak (rita, stolar, blomkrukor osv) 

• Beskrivningar, ett ord, en mening 

• Verb, adjektiv - substantiv 

• Kan personifiera bekymret 

• Sociala kontexten 

• Föränderligt - tid 

• Olika bekymmer 



ATT UTFORSKA PROBLEMETS 
INFLYTANDE 

• Fråga om lov 
 
• I relation till min familj, skola, arbete, vänskapsrelationer 
 
• Identitet, inflytande på mina avsikter, förhoppningar, 

drömmar, värderingar 
 
• Inflytande över mina framtidsmöjlighet 

 
• Skalfrågor – då, nu, framtid? 

 
 

 



• I vilken grad har du lyckats stå emot …..`s förtryck? 
 
• Hur påverkar ……din tillvaro? 

 
• Hur får …..att  bete dig hemma? 

 
• Vad har ….fått er att tro om varandra? 
 
• Vilken känsla får….att dominera i ditt liv? 
 
• Hur påverkar ….dina drömmar, syn på framtiden? 



”Utvärdering” 

• Tycker du om det eller inte? 
• Bra eller dåligt? 
• Något du vill ha mer eller mindre av? 
• Hur passar dig? 
 



NÄR ANOREXIN TOG ÖVER LIVET eller 
BERÄTTELSEN OM TJATETS PÅVERKAN PÅ 

NINA OCH HENNES FAMILJ  

(Figurerade namn -och personuppgifter) 



NINA OCH HENNES FAMILJ 

Stora konflikter i familjen.  
 
Tidigare varit inskriven på en 
specialistklinik för ätstörningar i 
åtta månader 
 
Fokus  - individinriktat arbete 
med att väga sig, sitta i grupp, 
och enskilda samtal 
 
Stor oro för Nina. Anorexin 
påverkar hela familjen och det är 
mycket bråk i familjen. 
 



PROBLEMET 

      ”PROBLEMRÖSTERNA” SKRIVS UPP 

Om de slutar tjata skulle 
allt bli bättre 

Det är alltid bråk mellan mamma och pappa 

Jag har problem, 
vet det men låt 
mig sköta det själv Jag är bevakad Hela 

tiden 

Jag vill lita på dig men det 
går inte 

Jag är så orolig för min 
dotter 

Du behöver hjälp Nina 

Jag känner skuld, vi som 
föräldrar,  borde sett det 
här mycket tidigare 

Vi vill att du pratar 
med vår dotter. Hon 
måste förstå att allt 
det här beror på 
hennes ovilja att ta 
emot hjälp  

Allt det här har 
förstört vår familj Alla bara bråkar, jag är 

inne på mitt rum då och 
spelar. Orkar inte höra  Vi har t o m pratat om att skilja oss 

Sluta Tjata om anorexin 

Kan inte alla låta mig vara i 
fred 



• Alla skyller på alla 
• Alla har sin bild 
• Föräldrarna skyller på Nina 
• Nina skyller på föräldrarna 
• Föräldrarna skyller på varandra 
• Föräldrarna är oroliga, maktlösa, ledsna, arga, 

känner skuld 
• Nina är ledsen, arg, maktlös, besviken, trött på allt 
• Lillasyster Olivia drar sig undan, orkar inte  

 



VAR KAN MAN BÖRJA? 

• En öppen hållning till ”problemens berättelser”  
 
• Överens: När vi avslutar: hitta andra sätt att prata med varandra och att 

alla ska må bra.  
 
• Nina  godkänner att familjen deltar.  Känner sig ”behandlingstrött”. 

Överenskommelse: ett enskilt samtal och därefter familjesamtal 
 



18 

”Nina”, 18 år 

16 

Familjens genogram 

Farmor viktig person 

Nina 

Olivia 
Moster viktig person 



KARTLÄGGNING AV TJATETS MAKT 

Tjatets 
makt  

• I relation till familj, skola,  vänner 
 
• Hur jag uppfattar mig själv (identitet), påverkan över vad 

jag vill göra, vad jag drömmer om  
 

• Inflytande över mina framtidsmöjlighet 
 

• Skalfrågor – då, nu, framtid? 
 
 

 



• Hur påverkar tjatet din tillvaro? 
 

• Hur får tjatet att  bete dig hemma? 
 

• Vad har tjatet fått dig att tro om er familj? 
 
• Vilken känsla får tjatet att dominera i ditt liv? 
 
• Hur påverkar tjatet dina drömmar, syn på framtiden? 

Tjatets 
makt 



   TJATETS PÅVERKAN I LIVET 

Tjatets makt 

Bråk med mamma. 
Vi skriker på varandra 
 
   Pappa slutat prata   
med mig 
 
   Orkar inte gå till       
skolan. Jobbigt att göra 
läxor, träffa folk 
 
 

Slutat fixa med håret 
 

Olivia och jag har tappat 
kontakten 
 
Jag går undan 
Alla går undan 
Olivia går undan 
Mamma och pappa  
går undan 
Kompisarna går undan 
 
 Ensam – isolerade öar 
 
 
Ledsen 
                 
         Tänker: jag är så ful och fel 
 
 
 
 
 
 

Utbrott 
 
Lögner 



UTVÄRDERAR MED NINA 
 

• Bra eller dåligt? 
• Någon del som är mer eller mindre 

okej? 
• Något du vill ha mer eller mindre av? 
• Hur passar det dig? 
 

 
 
 



FAMILJESAMTAL - KARTLÄGGNING AV 
TJATETS EFFEKTER 

Tjatets 
makt 

Misstron växer – får 
mig att känna mig 
som en kontrollant 
 
 
Misstänksamheten 
finns dygnet runt i 
familjen 
 
Ledsenheten får mig 
att gå med en klump 
i magen på arbetet 
 

Fått oss att tystna. Vi 
pratar inte längre 
 
Ilskan har tagit över 
vår familj. Alla är 
alltid arga 
 
Minnen borta – 
minns inte ens när vi 
hade det bra sist 
 
Gör oss alla 
handlingsförlamade 
 
 

Undviker umgås med familjen 
 
Ledsen – tycker synd om mamma 
och pappa och om Nina 



LIVSLINJE (nästa familjesamtal) 

• 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 .  
Här: att utforska tjatets historiska kontext – då, nu, framtid 



TJATETS HISTORIA 

Alla involveras aktivt och det märks att Nina och Olivia blir aktiva att försöka fylla i 
livslinjen som fylls på med olika berättelser .Tankar om när allt började. 
Det blir många sträck på linjen.  
 
Skalfrågor. Var och en får beskriva  - när var tjatet som värst? Idag och hur ser det 
ut i framtiden? 



SKALFRÅGOR 

Mamma: Det började nog när min syster dog. Jag mådde så dåligt. Drog mig undan. Då var 
det som värst för jag orkade ingenting och var på dåligt humör. 
 
Pappa: Ja, det var en tung period. Men det som blev svårt var att vi slutade att prata. Jag 
jobbade bara och orkade inte vara där för er tillräckligt.  
 
Nina: Det var jobbigt. Kände mig ensam. Kunde inte hjälpa mamma. Pappa var inte hemma 
så mycket. Vi slutade prata. När det var som värst, var när ni mådde så dåligt och jag grät 
på kvällarna. 
 
Olivia: När jag kände att jag var utanför. Ingen brydde sig om mig. Det var aldrig någon som 
tjatade på mig. Man kan säga att tjatet försvann och jag försvann. 

Utforska skillnaderna då värst 
Nuet och framtiden 



SKILLNADER – NÄR VAR DET INTE 
GYNNSAMT FÖR TJATET ATT FÅ 

FÄSTE I FAMILJEN? 
• Utforskat när det var som värst. 
• Nu fokus – upplevelser av när tjatet inte hade fäste 
• Temat förra sommaren  
      Utforska skillnaderna: 

 - Ingen stress bland oss vuxna (pappa) 
 - Inga måsten – vi bara tog dag för dag (barnen) 
 - När mamma och jag åkte iväg själva en heldag (Nina) 
       - När vi kunde umgås utan krav (Nina) 
 - Vi släppte på kontrollen och levde i nuet (mamma) 

 



 
 
 

Re-authoring conversations 
 • Utforskar detaljer – handlingar 

 
• Vad hände, var befann de sig, vilka var med. 
 
• Vilka steg tog alla för att kunna göra det de gjorde annorlunda? 
 
• Vilka viktiga avgöranden låg till grund för att ta detta steg? 
 
• Vad säger det som hände om relationen mellan dig och din 

partner, relationerna mellan er i familjen? 
 
• Varför blev det viktigt att ta detta steg? 



Re-membering conversations 

• Hur skulle moster beskriva de steg ni tagit nu i er familj 
genom att tala öppet med varandra om hur ni önskar ha 
det? 

 
• Vem är minst förvånad över att ni tagit detta steg? 
 
• Om farmor suttit här i dag, och jag bad farmor berätta 

något som hon uppskattar av det hon hör när ni beskrivit 
hur ni lyckats motstå tjatet att fortsätta komma emellan er 
kärlek, vad tror ni hon skulle säga? 

 
• Vad har farmor bidragit till i ditt/ert liv? 



TERAPEUTISKA BREV 

Syftet: att befästa tex de nya detaljerna som människor berättat 
om 
•  Att dokumentera vid framgångar, viktiga steg  
• Skriva till människor som haft betydelse 
• Terapeutiska brev – sammanfattningar av samtal  
• Att bjuda in andra som syftar till att stärka relationer 
• Att säga upp saker  



CEREMONIER, RITER 

Vid avslutning av en terapi – symboliska handlingar, diplom, fest  



TREE OF LIFE 

(http://communitydoor.org.au) Rötterna 

Stammen 

Grenarna 

Bladen 

Frukter 

Berättelser 
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