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Sammendrag 

Oppgavetittel: ”Å skape en trygg havn. En kvalitativ studie av foreldrearbeidet i 

tilknytningsbasert familieterapi for ungdom med depresjon”. 

Forfatter: Anne Helene Gaustad 

Veileder: Odd Arne Tjersland 

 

Denne hovedoppgaven er en kvalitativ studie med formål å undersøke hvordan 

foreldrearbeidet i tilknytningsbasert familieterapi for ungdom med depresjon (ABFT) kan 

spille seg ut. Ved bruk av en ateoretisk, deskriptiv analysemetode beskrives temaene som 

snakkes om i terapien, hvem som initierer dem og hvilke temaer som ikke får plass. På 

bakgrunn av dette diskuteres det hvordan terapeutene forholder seg til manualen, i hvilken 

grad de lykkes i å etablere allianse med foreldrene og ulike dilemmaer som oppstår ved bruk 

av denne metoden. Datamaterialet er hentet fra et større forskningsprosjekt på familiebasert 

behandling for ungdom med depresjon ved Akershus Universitetssykehus. Datamaterialet 

brukt i denne oppgaven er videoopptak fra deler av terapiforløpet fra to ulike familier. 

 

Terapeutene ser ut til å følge manualen tett. Det som beskrives som viktig i manualen er det 

som i stor grad blir tema for samtalene. Et viktig tema for foreldrene som ikke får særlig stor 

plass er bekymringer rundt ungdommen og ungdommens depresjon, og hvordan foreldrene 

forstår depresjonen. Terapeutene ser ut til å etablere god allianse med tre av fire foreldre, som 

tydelig sier seg enig i behandlingsmålet og oppgavene som er nødvendige for å nå målet. Den 

fjerde forelderen er langt mer ambivalent. Det oppstår flere dilemmaer ved bruk av denne 

metoden. Blant annet hvordan man skal forholde seg til deling av informasjon mellom de 

ulike familiemedlemmene og hvor nært man skal forholde seg til manualen. Jeg stiller 

spørsmål ved betydningen av en av komponentene i terapien, samt hvor vidt det burde gjøres 

en vurdering av foreldrene for å vurdere om ABFT er en hensiktsmessig behandling å tilby. 



 VI 

 



  VII 

Forord 

Denne oppgaven har blitt til gjennom en prosess fylt av oppturer og nedturer. Arbeidet har 

lært meg mye både om psykologisk behandling og om meg selv. Mange har bidratt til denne 

prosessen, og jeg ønsker å takke noen av dem. 

 

Takk til prosjektleder Pravin Israel for datamaterialet som ligger til grunn for oppgaven. Det 

har vært givende og lærerikt å jobbe med dette materialet. 

 

En varm takk rettes til veileder Odd Arne Tjersland. Takk for at du alltid har hatt god tid, har 

vært godt forberedt og gitt konstruktive tilbakemeldinger, og for god støtte og oppmuntring 

underveis i skriveprosessen. 

 

Takk til Astrid, mamma og pappa for korrekturlesning og støtte underveis. 

 

Takk til Fredrik og mine gode venner for at dere har holdt ut med en litt mer ustabil versjon 

av meg enn dere er vant til.  

 

Jeg hadde ikke klart dette uten noen av dere! 

 

Oslo, 12.04.17  

Anne Helene Gaustad 

 

 



 VIII 

  



  IX 

Innholdsfortegnelse 

 

1 Innledning ................................................................................................................................. 1 

2 Teori ............................................................................................................................................ 3 
2.1 Depresjon ....................................................................................................................................... 3 
2.2 Tilknytningsteori som rammeverk for ABFT .................................................................... 4 
2.3 Arbeidsallianse ............................................................................................................................ 7 
2.4 Oppbyggingen av terapiforløpet i ABFT .............................................................................. 8 
2.5 Empirisk støtte for modellen ................................................................................................ 10 
2.6 ABFT i forhold til andre familieterapeutiske tradisjoner .......................................... 12 

2.6.1 Strukturell familieterapi................................................................................................................... 12 
2.6.2 Narrativ terapi ...................................................................................................................................... 13 
2.6.3 Emosjonsfokusert terapi .................................................................................................................. 14 
2.6.4 Kontekstuell familieterapi ............................................................................................................... 14 
2.6.5 Multidimensjonal familieterapi ..................................................................................................... 14 

3 Metode ...................................................................................................................................... 16 
3.1 Bakgrunn for valg av kvalitativ metode ............................................................................ 16 
3.2 Utvalg ............................................................................................................................................. 16 
3.3 Videostudier og transkribering ........................................................................................... 17 
3.4 Valg av analysemetode ............................................................................................................ 18 
3.5 Analysen ....................................................................................................................................... 19 
3.6 Etikk ............................................................................................................................................... 20 
3.7 Oppgavens troverdighet ......................................................................................................... 20 

3.7.1 Reliabilitet .............................................................................................................................................. 21 
3.7.2 Validitet ................................................................................................................................................... 21 
3.7.3 Generaliserbarhet ............................................................................................................................... 22 

4 Resultater ................................................................................................................................ 23 
4.1 Ressurser ...................................................................................................................................... 23 
4.2 Depresjonen ................................................................................................................................ 24 
4.3 Belastninger ................................................................................................................................ 26 
4.4 Tilknytningshistorie ................................................................................................................. 27 
4.5 Bekymringer for ungdommen .............................................................................................. 29 
4.6 Forberedelse på fellestimer: opplæring i strategier .................................................... 31 

5 Diskusjon ................................................................................................................................. 35 
5.1 Regi og innhold ........................................................................................................................... 35 
5.2 Allianseorienterte innspill ..................................................................................................... 35 

5.2.1 Emosjonelt bånd .................................................................................................................................. 35 
5.2.2 Forhandlinger om oppgaver og mål ............................................................................................ 38 

5.3 Dilemmaer ................................................................................................................................... 41 
5.3.1 Informasjon fra ulike deler av systemet .................................................................................... 41 
5.3.2 Struktur og fleksibilitet i terapi ..................................................................................................... 43 
5.3.3 Bruk av tid med foreldrene ............................................................................................................. 44 
5.3.4 Når bør man tilby ABFT? .................................................................................................................. 46 

6 Avslutning ............................................................................................................................... 48 

Litteraturliste ................................................................................................................................. 50 



 X 

Vedlegg / Appendiks .................................................................................................................... 58 
Vedlegg 1: Informasjonsskriv og samtykkeskjema........................................................... 59 
Vedlegg 2: Emosjonell coaching, hand-out til foreldrene .............................................. 64 

  

 



 1 

1 Innledning  
Verdens helseorganisasjon holder fram depresjon som den fremste årsaken til uførhet på  

verdensbasis (WHO, 2017). Effektive behandlinger av lidelsen er i så måte en viktig del av 

psykologers repertoar. Det er uttrykt stor bekymring omkring ungdom som vokser opp i 

dagens samfunn. De blir omtalt som ”generasjon prestasjon”, og mange er opptatt av hvordan 

blant annet bruk av sosiale medier påvirker deres psykiske helse (Skaugen, 2015). I 2014 

kom en ny behandlingsmanual rettet mot deprimert ungdom. Tilknytningsbasert familieterapi 

for ungdom med depresjon (ABFT) behandler ungdom ved å gjenopprette en trygg base hos 

foreldrene (G. S. Diamond, G. M. Diamond & Levy, 2014). Behandlingen har vist lovende 

resultater (G. S. Diamond, Siqueland & G. M. Diamond, 2003; G. S. Diamond, Reis, 

Siqueland & Isaacs, 2002; G. S. Diamond et al, 2010). Metoden implementeres nå i Norge, 

og på Akershus Universitetssykehus (Ahus) gjøres det en stor studie for å se på effekten av 

behandlingen på norsk ungdom (Helse Sør-Øst, 2015). En pilotstudie viser lovende resultater 

også i Norge (Israel & G. S. Diamond, 2012).  

 

Den amerikanske psykologforeningen (APA) vedtok i 2005 en prinsipperklæring om  

evidensbasert praksis som skal veilede psykologisk praksis. ”Evidensbasert praksis i 

psykologi er integrasjonen av den beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise, i 

kontekst av pasientens egenskaper, kultur og preferanser” (Rønnestad, 2008, s. 446). 

Terapiforskning er stadig i utvikling. Etter Eysencks (1952) metaanalyse som feilaktig 

konkluderte med at psykoterapi ikke fungerer når man kontrollerer for spontan bedring, ble 

det viktig å studere effekt av psykoterapi. Wampold (2001) oppsummerte forskningen på 

effekt av psykoterapi, og viser til at effektstørrelsene fra ulike meta-analyser som regel 

varierer mellom .75 og .85. Med andre ord: psykoterapi virker. Videre ble man opptatt av å 

sammenligne ulike terapeutiske metoder for å se om noen var mer effektive enn andre. 

Hovedkonklusjonen fra dette fokuset har sett ut til å være at de fleste metoder har tilnærmet 

lik effekt for de fleste lidelser (Beutler, 2009; Norcross & Lambert, 2011; Wampold et al., 

1997; Wampold, 2001, 2010). Dette førte til en nysgjerrighet på hva som var felles for ulike 

terapier, og vi vet i dag mye om ulike fellesfaktorer som virker i terapi. Den terapeutiske 

arbeidsalliansen, faktorer ved terapeuten og faktorer ved klienten ser ut til å påvirke effekt av 

psykologisk behandling (Hartmann, 2013). Det er et stort fokus på å få mer kunnskap om 

prosessen i ulike terapiforløp (Crits-Christoph, Conolly Gibbons & Mukherjee, 2013). Hva er 
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det i terapiene som er virksomt? Kan ulike terapeutiske intervensjoner knyttes til utfall? Og 

hvordan virker fellesfaktorene gjennom et terapiforløp? 

 

Denne oppgaven er et forsøk på å gi et innblikk i en del av terapiprosessen i ABFT med  

deprimert ungdom og deres foreldre. Gjennom å se på foreldrearbeidet i metoden ønsker jeg å 

frembringe kunnskap om hvordan en slik prosess kan spille seg ut. Mer spesifikt mener jeg 

hva som blir temaer i terapien, hvem som initierer temaene og hvem som forlater dem. Og 

hvilke temaer som ikke får plass. Dette for å drøfte de valgene terapeuten gjør og hvordan 

foreldrene forholder seg til dette. Ettersom ABFT er en relativt ny behandlingsform har jeg 

hatt et ønske om å se på terapien med et åpent blikk, uten et tydelig teoretisk utgangspunkt. 

Jeg har sett på videoopptak fra terapi som er gjennomført i forskningsprosjektet på Ahus. Jeg 

har fulgt to foreldrepar i deres forberedelse til fellessamtalen. Det siste tenkes å være den 

viktigste endringsmekanismen i ABFT. Analysen av materialet har vært ateoretisk og 

deskriptiv. 
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2 Teori 
I teoridelen vil jeg kort gjøre rede for depresjon. Deretter følger en gjennomgang av  

tilknytningsteori som ligger til grunn for ABFT, og hvordan de forstår depresjon i lys av 

tilknytningsteori. Videre gjør jeg rede for alliansebegrepet. Å utvikle allianse med foreldrene 

er hovedoverskriften i de delene av terapien jeg har sett på, og Bordins definisjon av allianse 

er en viktig del av det teoretiske rammeverket for modellen. Deretter følger det en 

gjennomgang av terapimodellen, det empiriske grunnlaget for den og hvordan den kan 

relateres til andre familieterapeutiske tradisjoner. 

 

2.1  Depresjon 

En unipolar depressiv lidelse kjennetegnes av et markert senket stemningsleie og/eller  

ahedoni (manglende evne til å føle glede eller lyst). Det kan forekomme symptomer som 

endring i søvn og appetitt, utmattelse, agitasjon, bekymring, tristhet, irritabilitet, vansker med 

konsentrasjon og beslutningstaking, isolasjon, lav selvfølelse, negativ tenkning om seg selv, 

andre og verden, skyldfølelse, verdiløshetsfølelse og selvmordstanker. På bakgrunn av hvor 

mange symptomer som er til stede kan depresjonen klassifiseres som mild, moderat eller 

alvorlig (WHO, 1993). Livstidsprevalensen for depresjon ligger på omkring 10-15 %, og 

forekomsten er høyere hos kvinner enn menn (Hersen & Beidel, 2012). I en stor undersøkelse 

av norsk ungdom rapporterer en av fire jenter mellom 15-16 år en høy grad av depressive 

symptomer. Guttene rapporterer færre plager, og det er om lag tre ganger så mange jenter 

som rapporterer høyt nivå på depressive symptomer (Bakken, 2016). 

 

Årsakene til depresjon forstås ut fra en stress-sårbarhetsmodell. Man har i ulik grad en 

sårbarhet for å oppleve en depresjon i løpet av livet, og vanskelige hendelser kan utløse en 

slik sårbarhet. Heritabiliteten for depresjon anslås å være på 31-42% (Hersen & Beidel, 

2012). Man har ennå ikke funnet ”depresjonsgenet”, men en sentral hypotese er at depresjon 

forårsakes av polymorfismer i gener som koder for monoaminer og deres reseptorer (Dikeos 

et al, 1999 referert i Hersen & Beidel, 2012). Flere av symptomene kan fungere som 

opprettholdende mekanismer for lidelsen, som økt isolering og negativ attribusjonsstil (man 

attribuerer negative hendelser til indre, vedvarende og ukontrollerbare faktorer og positive 

hendelser til ytre, forbigående og ukontrollerbare faktorer) (Hersen & Beidel, 2012). 
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Uførheten depresjonen kan føre med seg kan i tillegg føre til økte belastninger i pasientens liv 

(WHO, 2017). 

 

2.2 Tilknytningsteori som rammeverk for ABFT 

Tilknytningsteori er selve rammeverket for ABFT. Bowlby (1969) står bak denne teorien,  

og mente at små barn har et evolusjonært instinkt til å søke omsorgsgivere for beskyttelse og 

støtte. Dersom omsorgsgiverne møter barna på disse behovene roer barna seg og kan 

returnere til lek. Dersom dette fortsetter, lærer de seg å stole på at foreldrene er der når de 

trenger det, og utvikler modeller av omsorgsgiverne som pålitelige og tilgjengelige og seg 

selv som verdige kjærlighet og beskyttelse. Bowlby kalte dette interne arbeidsmodeller av 

selvet og andre (internal working models). Sannsynligheten for at barn utvikler en trygg 

tilknytningsstil øker når foreldrene er oppmerksomme og sensitive. Barnet stoler på at 

foreldrene er tilgjengelig og kjenner lettere igjen egne behov, føler seg verdig deres støtte og 

føler seg trygg nok til å utforske verden rundt seg (Kobak & Duemmler, 1994). Trygg 

tilknytning er forbundet med høyere selvtillit, mer positive følelser og bedre psykisk helse 

hos barn (Thompson & Gullone, 2008). Man tenker at denne effekten har en sammenheng 

med at barna utvikler mer effektive strategier for emosjonsregulering (Waters et al, 2010). 

Dersom barn ikke har tilgjengelige og sensitive omsorgsgivere kan de utvikle en usikker 

tilknytningsstil. De har vanskeligere for å tro at foreldrene er der for dem, og får mindre tro 

på at de fortjener omsorg og kjærlighet. Usikker tilknytningsstil kan deles opp i tre 

underkategorier: engstelig, unnvikende og disorganisert tilknytningsstil. Det engstelige barnet 

møter en utilgjengelig omsorgsgiver ved å prøve å engasjere denne, og gir mer uttrykk for 

tilknytningsbehovene. Unnvikende barn undertrykker egne tilknytningsbehov og unngår dem 

for ikke å bli skuffet over den fraværende omsorgsgiveren. Disorganiserte barn har ikke noe 

fast mønster og skifter mellom å forsøke å aktivere omsorgsgiver og undertrykke 

tilknytningsbehov. Denne tilknytningsstilen ser man oftest hos barn som har opplevd å bli 

misbrukt (Holmes, 2010).  

 

Ungdomstiden har blitt sett på som en fase der ungdommen løsriver seg fra foreldrene  

og former sin egen identitet (Erikson, 1950). Det er likevel grunn til å tro at tilknytningen 

spiller en viktig rolle i ungdomstiden, og at en balanse mellom autonomi og tilknytning er det 

optimale for en god utvikling (Allen et al, 2002; Steinberg, 1990). Dersom ungdommer er 

trygge på at foreldrene responderer på en bekreftende, validerende måte er det lettere for dem 
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å ta opp og diskutere vanskelige dilemmaer de står i når de skal løse nye utfordringer. De kan 

kritisere og komme med krav og vite at de blir tatt på alvor, samt at foreldrene ikke blir 

overveldet av deres utspill og reaksjoner (Kobak, Rosenthal & Serwik, 2005). Når et barn 

kommer over i ungdomsfasen legger dette ofte et press på hele familien. Nye grenser skal 

forhandles fram, og ungdommen må gis mer frihet. Dette krever fleksibilitet i 

familiesystemet (Walsh, 2006). Bowlby (1988) mente at dersom ungdommer oppfatter 

foreldrene som responsive og tilgjengelige, er de mer åpne for å samarbeide når de skal løse 

problemer. Dette er et av de viktigste utgangspunktene for oppbyggingen i ABFT, at 

relasjonen må gjenopprettes og tilliten reetableres før man begynner å løse problemer (G. S. 

Diamond et al., 2014).  

 

Årsakene til at ungdom utvikler en depresjon kan være mange, men en utrygg  

tilknytning kan føre til mange risikofaktorer som gjør dem mer sårbare for depresjon 

(Cicchetti & Toth, 1998). Selv om man tenker at utviklingen av tilknytningsstil i 

barndommen preger relasjoner i ungdomstid og voksen alder, er det ikke slik at 

tilknytningsstilen er upåvirkelig. Main (1995) utviklet en kategori hun kalte fortjent sikkerhet 

(earned security), for å beskrive dem som gjennom terapi eller gode relasjoner utvikler en 

trygg tilknytning på tross av dårlige erfaringer i barndommen, og som klarer å lage mening 

av historien de har hatt med seg. I tradisjonell individualterapi med voksne tenker man at 

terapeuten kan bli en ny tilknytningsperson som kan gi en korrigerende emosjonell erfaring. I 

ABFT bruker man foreldrene til å gi ungdommen denne korrigerende erfaringen, og målet er 

at selv om foreldrene ikke har vært tilgjengelige nok tidligere, kan ungdommen få en ny 

opplevelse av deres tilstedeværelse og omsorg i fortsettelsen (G. S. Diamond et al., 2014). 

 

Foreldre har et viktig bidrag til utviklingen av tilknytning. For helt små barn er noe 

av det viktigste foreldrene gjør å speile barnas følelser gjennom bl.a. stemmebruk og 

ansiktsuttrykk, fange opp barnas behov og støtte utforskingen deres (Stern, 1985). For litt 

større barn er foreldreatferden viktig for barnas emosjonelle utvikling. Gottman (2011) mener 

at foreldre fremmer god emosjonell utvikling hos barn når de: 1) tror at det er viktig å 

uttrykke følelser, 2) tolerer vanskelige følelser, 3) legger til rette for uttrykking av følelser og 

4) validerer barnets følelser. Barn som har foreldre som mestrer dette gjør det bedre på skolen 

og med jevnaldrende, håndterer stressende situasjoner bedre og har bedre fysisk helse 

(Gottman, 2011). Modeller for tilknytningsfremmende foreldreatferd for ungdom er i mindre 

grad beskrevet, men Allen et al. (2003) mener at dette handler om at foreldre må være 
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emosjonelt inntonet, støttende til utviklingen av autonomi og bekreftende til relasjonen, selv 

etter konflikt. Gode foreldre forstår ungdommens underliggende følelser, selv om 

ungdommen selv ikke får til å uttrykke dem. Flere faktorer påvirker hvordan foreldre 

opplever og responderer på ungdommer. Stress og relasjonelle vansker i eget liv påvirker 

hvor mye psykologisk overskudd foreldrene har til egne barn. Egne erfaringer med 

omsorgsgivere påvirker også foreldrestil. Dersom foreldre har en trygg tilknytningsstil blir de 

i mindre grad krenket av utsagn og atferd fra den unge og har større kapasitet til å ta inn 

ungdommens behov. Dersom foreldrene har en utrygg tilknytningsstil kan de lettere bli 

overveldet av ungdommens følelsesuttrykk eller behov, eller de kan bruke relasjonen til å få 

egne behov møtt i stedet for å fokusere på ungdommen (Van Ijzendorn, 1995). 

 

Dette danner bakgrunnen for den tilknytningsbaserte forståelsen av ungdommens  

depresjon. Å ikke ha en trygg base hos foreldrene øker sannsynligheten for negativ utvikling, 

som å utvikle en depresjon. Hvordan tilknytningen utvikles, påvirkes av forhold ved 

ungdommen (temperament, evne til selv-regulering og genetisk sårbarhet), forhold ved 

foreldrene (foreldrestil, psykopatologi og egen tilknytningshistorie) og forhold ved miljøet 

(fattigdom, miljøet med jevnaldrende osv.). I tillegg skaper ungdomsfasen i seg selv en 

utfordring for tilknytningen. Ungdommen skal forhandle om mer autonomi og selvstendighet, 

og dette skaper endringer i familiesystemet. Dersom foreldre strever med å være fleksible og 

ungdommen strever med emosjonsregulering kan dette skape konflikt og bidra til en mer 

utrygg tilknytningsrelasjon. Dersom ungdommen ikke har tro på at de kan gå til foreldrene 

med det som er vanskelig, kan det oppstå dårlige mønstre der vonde følelser undertrykkes, 

redusert impulskontroll, lav selvfølelse eller håpløshetsfølelser. Dersom foreldre blir holdt 

utenfor dette, øker sannsynligheten for at de reagerer negativt på ungdommen, og slik bidrar 

til å opprettholde ungdommens symptomer (G. S. Diamond et al., 2014). Man har funnet at 

foreldre til deprimert ungdom er mer kritiske, avvisende, utviser mer affektløs kontroll og gir 

mindre støtte (Restifo & Bogels, 2009). Dermed får ungdommen mindre hjelp til å løse sin 

utviklingsoppgave. Utformerne av ABFT-modellen mener med andre ord ikke at en 

vanskelig relasjon til foreldrene er den eneste årsaken til ungdommers depresjon, men at det 

er en av mange sårbarhetsfaktorer. De mener videre at en vanskelig relasjon kan bli en 

betydelig opprettholdende faktor, og at det derfor er viktig å behandle denne (G. S. Diamond 

et al., 2014). 
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2.3 Arbeidsallianse  

Alliansen, eller relasjonen mellom terapeut og klient har hatt fokus i psykoterapi i årevis.  

Forståelsen av begrepet og hva ved relasjonen som er viktig har imidlertid variert. I 

psykoanalysen var man opptatt av overføringer og motoverføringer i relasjonen mellom 

terapeut og klient, og at dette ga informasjon om klientens ubevisste motiver og konflikter og 

videre hva som var viktig å jobbe med i terapien (Ogrodniczuk & Piper, 2004). Greenson 

(1965) innførte begrepet arbeidsallianse (working alliance) og forklarte det som at det handlet 

om et rasjonelt overføringsfenomen som innebar pasientens evne og motivasjon til å arbeide i 

psykoanalysen, og til å følge terapeutens instruks og innsikt. Rogers (1957) gikk lenger i sin 

vektlegging av relasjonen mellom terapeut og klient. Han mente at relasjonen var nødvending 

og tilstrekkelig for endring, at dersom terapeuten var empatisk og genuin, og ga uttrykk for 

en uforbeholden anerkjennelse (unconditional regard), var dette tilstrekkelig for å skape 

endring.  

 

Det er imidlertid Bordins (1979) definisjon av begrepet som har fått størst betydning  

for terapiforskning, og det er også denne som ligger til grunn for allianseforståelsen i ABFT. 

Selv om Bordin selv kom fra en psykoanalytisk tradisjon, ønsket han å utvikle en forståelse 

av arbeidsalliansen som kunne være gjeldende på tvers av terapimetoder. Han mente videre at 

kvaliteten på arbeidsalliansen var av stor betydning for terapiutfall, uansett hvilken metodisk 

tilnærming terapeuten hadde. Bordin deler arbeidsalliansen i tre underkategorier: bånd, mål 

og oppgaver. Med bånd mener han at der er viktig at det dannes et emosjonelt bånd mellom 

terapeut og klient. Klienten skal ha en opplevelse av at terapeuten liker han eller henne, og 

føle seg respektert. For at klienter skal være åpne om sine vansker er det av avgjørende 

betydning at de opplever at de kan ha tillit til terapeuten. Med mål mener Bordin at det må 

være en enighet om terapiens mål mellom terapeut og klient. Ulike terapiretninger kan ha 

ulike målfokus, og ulike klienter kan være mer eller mindre motiverte for disse målene. 

Bordin mener at det eksplisitt må samtales om og forhandles om målene for terapien, for at 

klienten skal ha motivasjon for å fullføre terapien. Dersom målet oppleves irrelevant for 

klientens liv, eller det er andre elementer i livet som er mer presserende, vil motivasjonen for 

å bli i terapien synke. Ulike terapiretninger varierer også i hvilke oppgaver i terapien som er 

med på å skape endring. I psykoanalysen er fri assossiasjon et viktig verktøy, mens i 

atferdsterapi tenker man at utprøving av ulike atferdstiltak kan være med på å skape endring. 

Bordin fremholder at det også må etableres en enighet om terapiens oppgaver. Det er viktig at 
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terapeuten gir et forståelig rasjonale for oppgavene som skal gjennomføres, og hvordan disse 

skal hjelpe klienten å nå målet for terapien (Bordin, 1979). 

 

Terapiforskningen har vist oss at arbeidsalliansen mellom terapeut og klient er viktig for  

det terapeutiske utfallet. På tvers av studier finner man en moderat, robust sammenheng 

mellom allianse og positivt utfall. Alliansen forklarer rundt 5% av variansen i utfall 

(Flückiger, Del re, Wampold, Symonds & Horvath, 2012; Horvath, Del Re, Flückiger & 

Symonds, 2011; Martin, Garske, & Davis, 2000). Dette gjelder ikke bare i individualterapi. 

Allianse med foreldre i behandling av barn og unge ser ut til å være av stor betydning for 

utfallet (Hawley & Weisz, 2005; McLeod & Weisz, 2005). McLeod og Weisz (2005) fant at 

alliansen med foreldrene hadde større betydning for utfallet enn alliansen med barnet. 

Hawley og Weisz (2005) fant at alliansen med ungdommen hang sammen med nedgang i 

symptomer ved endt behandling, og at en god allianse med foreldrene hang sammen med økt 

deltakelse i behandlingen, færre avlyste timer og færre drop-outs. Jensen med kolleger (2005) 

mener at foreldrenes forståelse for terapiprosessen er avgjørende for at de skal involvere seg 

og støtte barnet i terapiprosessen. 

 

2.4 Oppbyggingen av terapiforløpet i ABFT 

ABFT er en manualbasert korttidsterapi for ungdom med depresjon. I løpet av 12-16 uker  

arbeider man med relasjonen mellom foreldre og ungdom, for å hjelpe ungdommen med 

behovet for både tilknytning og autonomi. Dette fokuset bygger på teorigrunnlaget som er 

beskrevet over. Terapien er bygd opp av fem oppgaver (tasks). Terapeutene bruker så mange 

timer som nødvendig for å fullføre hver oppgave (G. S. Diamond et al., 2014). Under følger 

en gjennomgang av behandlingsforløpet i ABFT, slik det er beskrevet i behandlingsmanualen 

(G. S. Diamond et al., 2014)). I fremstillingen bruker jeg ordet fase i stedet for oppgave, for å 

beskrive de ulike stegene i terapien. Fase en og tre vies noe større plass i denne 

gjennomgangen, ettersom det er disse fasene jeg har sett på i analysen. 

 

Første fase kalles ”Relational reframe”, eller relasjonell omformulering. Her møter  

ungdom og foreldre til samtale. Terapeutens hovedprosjekt er å endre fokus fra 

symptomreduksjon til fokus på å bedre relasjonen dem i mellom. Dette gjøres blant annet 

med nøkkelspørsmål som: ”når det ble så vanskelig for deg, hvorfor gikk du ikke til mamma 

eller pappa?”. Samtalen innledes med at terapeuten informerer om terapimodellen og hvordan 
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forløpet vil se ut. Videre kommer en ”joining-fase” hvor terapeuten utforsker styrker og 

interesser både hos foreldre og ungdom. Deretter følger en kort utforskning av ungdommens 

depresjon. Oppmerksomheten vendes mot tilknytningsrelasjonen, og at foreldrene ikke har 

fått til å være der for ungdommen. Dette gir grunnlag for å sette målet for terapien videre, 

nemlig å jobbe med relasjonen mellom ungdom og foreldre. 

 

I fase to møter terapeuten ungdommen alene. Hovedfokus er på alliansebygging med  

ungdommen. Terapeuten får tak i hva som har blitt vanskelig for ungdommen i møte med 

foreldrene, og forbereder ungdommen på å fortelle noe av dette til foreldrene i fase fire.  

 

I fase tre møter terapeuten foreldrene alene, og fokus er alliansebygging med foreldrene. 

Manualen omtaler tre sentrale oppgaver i samtalene, arbeid med: bånd, mål og oppgaver.  

1) I bånd-delen utforsker terapeuten stress i livet til foreldrene her og nå, samt deres 

erfaringer med egne foreldre, og hvordan dette påvirker foreldrestilen deres. Terapeuten får 

gjennom dette mulighet til å støtte og validere foreldrene. Ved å snakke om foreldrenes egen 

erfaring med omsorgspersoner, tenker man at å reaktivere savn etter egne foreldre kan være 

med på å motivere foreldrene til å møte egen ungdom på en annerledes måte.  

2) I mål-delen henleder terapeuten foreldrenes oppmerksomhet mot deres relasjon til 

ungdommen. Etter å ha satt ord på noen av foreldrenes egne relasjonelle vansker i 

oppveksten, tenker man at man øker deres innlevelse i og refleksjon rundt relasjonen mellom 

foreldrene og ungdommen i dag. ABFT omtaler dette som ”reflective functioning”. Man 

tenker at ved å øke denne hjelper man foreldrene å bedre forstå hvordan de virker på deres 

egen ungdom. For noen følger dette naturlig etter en vellykket bånd-del som åpner for å få 

foreldrene med på behandlingsmålet. Da kan terapeuten bevege seg videre ganske raskt til 

endringer som foreldrene kan gjøre i sitt samspill med ungdommen. For andre vekker det 

motstand når terapeuten begynner å snakke om endringer som er påkrevd fra foreldrenes side. 

Det kan kreve at terapeuten går flere runder med dem for å hjelpe dem til å se og forstå 

ungdommen.  

3) Mot slutten av fase tre, i oppgavedelen, gir terapeuten foreldrene emosjonell 

coaching, der hun lærer dem hvordan de kan ta i mot ungdommens reaksjoner på andre måter 

enn det de har gjort til nå. Denne fasen har et mer psykoedukativt preg. Terapeuten utforsker 

situasjoner mellom foreldrene og ungdom for å få en forståelse av hvordan foreldrene har 

møtt ungdommen. Videre forbereder terapeuten foreldrene på fase fire, hva som skal skje og 

hva som forventes av dem. Terapeuten balanserer mellom å forberede foreldrene på hva som 
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kan komme, samtidig som hun beholder taushetsplikten i forhold til ungdommen. Terapeuten 

gir også konkret opplæring i den emosjonelle coachingen. For å ta i mot ungdommene på en 

annen måte er det i første omgang viktig å øke sensitiviteten for ungdommens følelser. 

Terapeuten forklarer hvordan ungdommen viser ulike følelser og at man ofte har defensive 

sekundære følelser, samt mer sårbare, underliggende primære følelser. Hun illustrerer og 

forklarer hvordan foreldrene kan lytte empatisk og validere ungdommens følelser. Dette kan 

for eksempel gjøres gjennom aktiv lytting, gi tilbake det de hører og ved å stille utdypende 

spørsmål. Det vektlegges at foreldrene ikke prøver å endre ungdommens følelser, men viser 

forståelse for dem. For foreldre er det lett å gå i problemløsningsmodus når ungdommen 

forteller. Terapeuten snakker om hvordan ungdommen selv kan komme med gode løsninger 

dersom hun får hjelp til å romme egne følelser. Terapeutene tydeliggjør at foreldre ikke skal 

slutte å sette grenser for ungdommene, men at den emosjonelle coachingen kan hjelpe dem 

med å snakke om grenser med ungdommen, og forstå henne bedre.  

 

I fase fire møter terapeuten foreldrene og ungdom sammen igjen med fokus på å  

reparere tilknytningsbåndet. Ungdommen inviteres til å fortelle om hva som har blitt 

vanskelig, og foreldrene søker å lytte på en empatisk måte. I denne fasen skal terapeuten 

opptre som ”regissør”, og sørge for at ungdommen får sagt det hun har planlagt og si, og at 

foreldrene får til å møte ungdommen på den måten de har fått opplæring i.  Før fase fire har 

terapeuten innhentet samtykke til at hun kan hjelpe foreldrene i fellessamtalen og komme 

med råd underveis for at samtalen skal bli så vellykket som mulig. Dette minker 

sannsynligheten for at foreldrene går i forsvar dersom terapeuten bryter inn i fellessamtalen. 

 

I fase fem snakker foreldre og ungdom om andre problemer i ungdommens liv, for å  

problemløse på nye måter: foreldrene gir ungdommen mer plass til å snakke, søker å lytte 

empatisk og frigjør dermed ungdommen til å komme med løsninger selv.  

 

Forfatterne er opptatt av at terapiprosessen avvikles i tråd med fasebeskrivelsen. De  

mener likevel det er viktig å ta hensyn til familiens behov, og at terapeuten må kunne løse 

eventuelle utfordringer ved å forholde seg friere til modellen. 

 

2.5 Empirisk støtte for modellen 

Flere randomiserte, kontrollerte studier (RCT) på modellen er gjennomført, og til nå viser  
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de lovende empirisk støtte. En innledende, åpen studie som inkluderte 10 familier resulterte i 

signifikant nedgang i ungdommenes depressive symptomer og selvmordstanker (G. S. 

Diamond et al., 2003). En annen studie sammenlignet effekten av ABFT med venteliste. 81% 

av ungdommene som mottok ABFT oppfylte ikke lenger kriteriene for en alvorlig depressiv 

episode etter behandling, og 62% møtte kriteriene for remisjon. I kontrollgruppen var det 

47% som ikke lenger oppfylte kriteriene til alvorlig depressiv episode, og bare 19% oppfylte 

kriteriene til remisjon (G. S. Diamond et al., 2002). Diamond med kolleger gjennomførte en 

studie i 2010 der de sammenlignet ABFT med forbedret vanlig behandling (enhanced usual 

treatment). Ungdommene som mottok ABFT hadde større symptomnedgang både ved 

behandlingsslutt og etter seks måneder. Det var også flere i ABFT-gruppen som hadde 

nedgang i selvmordstanker enn i kontrollgruppen. Dataene fra denne studien viste at 

modellen var effektiv også for de som var hardest rammet av depresjon, som hadde blitt 

seksuelt misbrukt eller som hadde foreldre som også var deprimert. Dette er grupper man har 

hatt vanskeligheter med å behandle. 

 

Det er også gjennomført en pilotstudie i Norge for å se om modellen egner seg til  

bruk i det norske BUP-systemet. Forskerne lyktes i å lære opp norske terapeuter i metoden, 

og elleve familier mottok ABFT, mens ni familier mottok vanlig poliklinisk behandling 

(treatment as usual, TAU). Ungdommene som mottok ABFT hadde en signifikant større 

symptomreduksjon med en effektstørrelse på 1.08 (Israel & G. S. Diamond, 2012). Andre 

pilotstudier er gjennomført. En studie viste at ABFT ser ut til å være effektiv for homofil og 

biseksuell ungdom (G. M. Diamond et al, 2012). En annen studie brukte ABFT som ettervern 

for ungdommer som hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Sammenlignet med TAU, var det færre 

selvmordsforsøk og/eller reinnleggelser i gruppen som mottok ABFT (G. S. Diamond, Levy 

& Creed, 2013 referert i G. S. Diamond et al., 2014). 

 

Flere studier har sett på deler av prosessen i ABFT. En studie fant at ungdommer hadde  

en mer interpersonlig forståelse av depresjonen ved oppstart av terapi sammenlignet med 

foreldrene. Man så at når terapeuten lyktes i få frem ungdommens sårbare følelser, som 

behovet for å bli elsket, gjorde dette noe med foreldrene. De ble mer tilbøyelige til å godta et 

relasjonelt mål for terapien (Diamond et al, 2003). En annen studie fant at bruk av 

relasjonelle reformuleringer som terapeutisk teknikk påvirket foreldres problemforståelse. De 

fikk oftere en mer interpersonlig problemforståelse og ble mer opptatt av vansker i relasjonen 

til egen ungdom, i stedet for å fokusere på at det handlet om et problem i ungdommen 
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(Moran, G. M. Diamond & G. S. Diamond, 2005). Videre har man sett at bruk av relasjonelle 

reformulinger i timer med foreldre der alliansen ble vurdert som god, fikk foreldre til å 

snakke mindre kritisk og avvisende om ungdommen og innta en mer forståelsesfull, empatisk 

holdning overfor dem (Moran & G. M. Diamond, 2008). Feder & G. M. Diamond (2016) fant 

en signifikant sammenheng mellom allianse med foreldre og foreldrenes 

tilknytningsfremmende atferd i fase fire. De fant ingen sammenheng mellom foreldrenes 

tilknytningsfremmende atferd og ungdommens utfall, men tror at dette handler om at det var 

lite varians i utfallsskårene. En stor andel av ungdommene opplevde stor bedring. De tror 

også det kan dreie som om at det i flere av sakene var betydelige, utenforliggende faktorer 

som påvirket ungdommene, og at dette i noen tilfeller bidro til liten bedring til tross for 

endring i foreldreatferd. En annen studie av oppgave tre identifiserte en femstegs klinisk 

modell for alliansebygging. I de mer vellykkede sakene beveget terapeuten seg gjennom å 

opptre støttende, validere, utfordre og jobbe gjennom det de ville utfordre foreldrene på, for 

deretter å gå tilbake til en blanding av støtte og validering (Moed, 2002). 

 

2.6 ABFT i forhold til andre familieterapeutiske 

tradisjoner 

ABFT er en integrativ modell som henter elementer fra ulike terapeutiske tradisjoner. Det  

er likevel et teoretisk rasjonale for oppbyggingen av terapien, og for når man bruker de ulike 

elementene (G. S. Diamond et al., 2014). Her følger en kort gjennomgang av hvilke 

terapeutiske tradisjoner ABFT har hentet inspirasjon fra, hva de har tatt med seg fra de ulike 

tradisjonene og hvordan de skiller seg fra dem. 

 

2.6.1 Strukturell familieterapi 

Strukturell familieterapi satte fokus på samhandlingen i en familie, og hvordan de ulike  

medlemmene virker på hverandre (Nichols, 2013). Ved å ta i bruk metaforer fra 

kybernetikken, fikk man forståelse for hvordan systemet kunne være med på å opprettholde 

uønsket atferd (Bateson, 1972). Som når foreldre krangler, barnet utviser symptomer på 

depresjon og foreldrene samarbeider for å hjelpe barnet. Barnet kan lære at ved å utvise 

symptomer fører dette foreldrene sammen. Slik kan symptomene få en funksjon i systemet. 

Minuchin (1974) var opptatt av familiesammensetningen, hvordan grensene mellom de ulike 

delsystemene var og hvordan familiehierarkiet ble opprettholdt. ABFT har med seg 
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forståelsen av hvordan familiens medlemmer kan påvirke hverandre, og hvordan det kan 

oppstå uhensiktsmessige mønstre i familien. Samtidig kritiseres strukturell terapi for ikke å ta 

høyde for menneskers behov for kjærlighet og støtte, og hvordan dette påvirker 

samhandlingen i familien (G. S. Diamond et al., 2014). Minuchin (1974) var opptatt av å 

gjenskape og eksperimentere med samhandlingssituasjoner mellom familiemedlemmene i 

terapirommet (enactments). Hensikten var at familien skulle erfare: a) hva som var blitt 

vanskelig, og b) hvordan de kunne fungere sammen på en annen måte. Det siste står særlig 

sentralt i ABFT. Ungdommen skal i fase fire få erfare at foreldrene lytter til dem og er 

tilgjengelige for dem. Terapeuten styrer timen slik at foreldrene får dette til. ABFT-

terapeuten skiller seg likevel fra den autoritære, ledende strukturelle terapeuten, og har et 

mye større fokus på å validere og forstå både ungdom og foreldre (G. S. Diamond et al., 

2014). 

 

2.6.2 Narrativ terapi 

Med konstruktivismen og sosialkonstruktivismen ble man opptatt av at hvordan man  

snakker om og tenker om seg selv og sin egen historie, påvirker både følelser, tanker og 

atferd. I narrativ terapi er man opptatt av å finne historiene klientene forteller om seg selv, 

utvide dem og bidra til å tykne alternative historier. Innenfor denne tradisjonen møtes 

klientene som eksperter på seg selv og terapeutens rolle er å styre samtalen og hjelpe familien 

å reflektere og bli nysgjerrige på seg selv og hverandre (Anderson, 1997; White & Epston, 

1990). En viktig del av ABFT er at familien kan få en annen fortelling om hvordan relasjonen 

mellom ungdommen og foreldrene har utviklet seg. Det er likevel mye som skiller ABFT fra 

narrativ terapi. I ABFT er det ikke slik at man driver en åpen utforsking hvor man ikke har 

noen forhåndsantakelser om hva som har skapt vansker i familien. Terapeuten har med seg en 

teoretisk forståelse av problemet og styrer familien gjennom det ferdiglagte behandlingsløpet. 

Det er heller ikke særlig fokus på følelser i narrativ terapi. I ABFT er en viktig del av terapien 

at ungdommene skal få uttrykt hvilke følelser avstanden mellom dem og foreldrene har skapt, 

og man tenker at det å komme i kontakt med disse følelsene gir en dypere endring enn en 

kognitiv forståelse av dem. I narrativ terapi er fokuset på hvordan klientene forstår og tenker 

rundt sine historier, men ikke på hvordan de kan endre samhandlingen mellom 

familiemedlemmene. ABFT inneholder læring av nye ferdigheter for å skape nye 

samhandlingsmønstre (G. S. Diamond et al., 2014). 
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2.6.3 Emosjonsfokusert terapi 

Emosjonsfokusert terapi (EFT) har påvirket ABFT ved å sette fokus på uttrykkelsen av  

følelser. Her tenker man at følelser er kjernen i psykologiske og interpersonlige prosesser, og 

at å få tak i dem er selve endringsmekanismen i terapi (Greenberg, 2011). Susan Johnson har 

utviklet emosjonsfokusert parterapi (EFT) hvor hun setter parrelasjonen i 

tilknytningsrammer. Fokus i terapien er at partene skal uttrykke sine tilknytningsbehov og at 

partneren tar dem i mot. Det er fokus på å aktivere primære følelser, og man tenker seg at 

endring skapes gjennom enactments i timene (Johnson, 2004). ABFT deler dette synet, men 

skiller seg ut ved at forholdet mellom familiemedlemmer betraktes på en annen måte. I 

parrelasjonen er partene likeverdige, og begge parter har et ansvar for å uttrykke sine behov, 

samt ta i mot partneren og være partnerens trygge havn. I foreldre-ungdom relasjonen er det 

ungdommen som skal kunne søke trøst og tilflukt hos forelderen, ikke vice versa (G. S. 

Diamond et al., 2014). 

 

2.6.4 Kontekstuell familieterapi 

Kontekstuell familieterapi er en mindre kjent familieterapeutisk retning. Her er fokuset  

lagt på å forstå og utvide det enkeltes medlems kontekst. Terapeuten går inn i den enkeltes 

historie for å finne mening i hvorfor familiesituasjonen oppleves som den gjør for individet. 

Hun tilbyr støtte og forståelse. Tanken er at dersom familiemedlemmene får større forståelse 

for hverandres reaksjoner, kan det hjelpe dem til å forholde seg til dem på en annen måte 

(Böszörményi-Nagy & Spark, 1973). Dette er også en viktig del av ABFT.  

 

2.6.5 Multidimensjonal familieterapi 

I følge forfatterne av ABFT har de hentet størst inspirasjon fra multidimensjonal  

familieterapi (MDFT). MDFT ble utviklet fra strukturell familieterapi, men gjorde noen store 

endringer. De hadde et økt fokus på å benytte blant annet utviklingspsykologi og annen 

psykologisk forskning, og lot i større grad dette styre valg for retning i terapien. I MDFT er 

det et stort fokus på ungdommers behov for autonomi, og terapeuten søker å finne hva som er 

viktig for ungdommen å endre på som noe av det første som skjer i terapien. Samtidig søker 

man å forstå de underliggende følelsene som driver konfliktene i familien. MDFT er bygd 

opp av ulike oppgaver: ungdommens individuelle fungering, foreldrenes individuelle 

fungering, forelder-ungdom interaksjon og ekstrafamiliær fungering. Det individuelle 

arbeidet legger grunnlaget for arbeidet med interaksjonen som igjen legger grunnlaget for 
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arbeidet i det ekstrafamiliære domenet (Liddle, 1999; Liddle et al, 2001). Dette er en 

oppbygging man finner igjen i ABFT. MDFT har imidlertid bredere mål for hver oppgave, 

mens i ABFT er målet for hvert område å bedre tilknytningsrelasjonen (G. S. Diamond et al., 

2014). 
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3 Metode 
 

3.1 Bakgrunn for valg av kvalitativ metode 

Oppsummeringer av årevis med forskning har vist oss at psykoterapi virker (Chorpita et  

al, 2011; Wampold, 2001, 2010). Det har vært en bevegelse i forskningsfeltet fra å se på 

utfall av ulike terapimodeller til å se nærmere på felleselementer på tvers av de ulike 

modellene, samt å studere ulike prosesser i terapiforløpet og deres sammenheng med utfallet 

(Crits-Christoph et al., 2013). Det har nylig vært en stor debatt omkring nytten av kvalitativ 

forskning. Leder ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo gikk ut i et intervju med 

Rus og Samfunn og sa at kvalitativ forskning er gammeldags metodikk. Den er lite nøytral, og 

bygger i stor grad på menneskers selvrapportering og forskerens tolkninger. Han mener at 

teknologiske framskritt nå gjør det mulig for oss å måle menneskelige prosesser på mer 

nøytrale måter (Meisingset, 2017). Mange ledende forskere ved instituttet er imidlertid uenig 

med ham. De mener at det bare er gjennom å studere prosesser inngående at man kan 

fremstille kunnskap om meningsskapingen som skjer i et terapiforløp (Andenæs et al., 2017). 

Denne oppgaven er et forsøk på å studere deler av to terapiforløp for å frembringe kunnskap 

om noen av prosessene som spiller seg ut, og dette mener jeg er mest hensiktsmessig å gjøre 

gjennom en kvalitativ analyse. Gjennom dette håper jeg å frembringe kunnskap om arbeid 

med foreldre i behandling av ungdom med depresjon ved bruk av ABFT. Hvilke temaer 

kommer opp når terapeuten jobber med foreldrene? Hva snakker de om? Er det noe 

terapeuten unngår å behandle som tema fordi hun preges av den terapeutiske modellen hun 

følger? Videre ønsker jeg å drøfte betydningen av å adressere disse ulike temaene, både de 

som bringes inn og de som utelukkes. 

 

3.2 Utvalg  

Datamaterialet brukt i denne hovedoppgaven er hentet fra en større studie ved Akershus  

Universitetssykehus der man blant annet sammenligner effekten av ABFT med vanlig 

poliklinisk behandling (TAU) for ungdommer med depresjon og suicidalitet. Studien er en 

randomisert kontrollert studie (RCT), og man har målt bedring som nedgang i ungdommenes 

symptomtrykk (Helse Sør-Øst, 2015). En medstudent har skrevet en kvalitativ hovedoppgave 

fra det samme materialet, hvor hun så på utviklingen av allianse mellom ungdom og terapeut 

(Caesar, 2016). Rekrutteringen til prosjektet startet i 2013, og man har lykkes i å få med 62 
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familier. Israel Pravin er leder av prosjektet. Han har tidligere gjennomført en pilotstudie i 

Norge (Israel & G. S. Diamond, 2013). Prosjektet er godkjent av Regionale komitéer for 

medisinsk og helsefaglig forskning (REK, 2014). 

 

Leder av prosjektet valgte ut fire saker fra to ulike terapeuter der ungdommene hadde  

betydelig redusert symptomtrykk ved endt behandling og hvor det var terapeuter som han 

gjennom veiledning og videoopptak anså som tro mot metoden. Materialet jeg har sett på er 

videoopptak fra terapitimene. I sakene som ble valgt ut, møtte tre av ungdommene med 

begge foreldre. To av foreldreparene bodde ikke lenger sammen. En ungdom møtte med mor. 

Jeg valgte å se på opptakene fra fase en, hvor ungdom og foreldre møtte terapeut til en felles 

førstesamtale, og opptak fra fase tre, hvor foreldre møtte terapeut alene for å forberedes til 

hovedintervensjonen i ABFT. Det ble tidlig klart at dette materialet ble for omfattende. Jeg 

valgte derfor ut to av sakene. I hele materialet var det mest vanlig at to foreldre deltok i 

samtaler. Samtidig var det både intakte og skilte familier representert. Dette ble 

utslagsgivende for de to sakene jeg valgte ut. I begge saker deltok mor og far. I en familie 

levde foreldrene sammen og i en var de skilt. Både familiene og terapeutene er anonymisert. 

 

Den første familien har jeg valgt å kalle familien Berg. Ungdommen i familien Berg var  

ei jente på 17 år som hadde strevd med depresjon i 1,5 år. Foreldrene var skilt. De var i 

førtiårene, i fullt arbeid og tilhørte middelklassen. Ungdommen hadde et yngre søsken. 

Foreldrene hadde første foreldresamtale sammen, etter dette hadde de samtaler separat. Det 

fulgte to samtaler med mor, og tre samtaler med far. Den andre familien har jeg kalt familien 

Hauge. Ungdommen var ei jente på 15 år som hadde strevd med depresjon i omtrent 2,5 år. 

Hun hadde drevet med selvskading tidligere, men ikke ved oppstart av terapi. Hun hadde et 

eldre søsken. Foreldrene var gift, i førtiårene og i fullt arbeid, og de tilhørte middelklassen. 

De hadde alle foreldresamtaler sammen. Terapeuten møtte dem fire ganger. Dette utgjorde i 

alt 12 timer.  

 

3.3 Videostudier og transkribering 

Jeg så gjennom alle filmene for å bli kjent med materialet og få en oversikt. Underveis  

gjorde jeg meg notater i en loggbok om hvilke temaer som dukket opp i løpet av samtalene. 

Deretter transkriberte jeg de to første timene i sin helhet. Jeg leste gjennom transkriptene fra 

de to første timene fra hver familie, samt hadde med meg notatene fra de andre timene og 
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lette etter hvilke hovedtemaer som gikk igjen i samtalene. Slik fant jeg fram til fem 

hovedtemaer som preget en eller flere av samtalene. Deretter transkriberte jeg de resterende 

timene. Dersom det var deler av timene som tok opp temaer det allerede var godt med 

materiale for å beskrive og det ikke skilte seg ut i måten det ble snakket om, utelot jeg kortere 

sekvenser.  

 

Jeg valgte en transkriberingsprosedyre der jeg i hovedsak skrev ned alt som ble sagt, men  

utelot små kommentarer som ”ja” og ”hmm” der enten terapeut eller familiemedlem var i en 

lang replikk, og det var tydelig at kommentarene bare var ment å vise at lytteren fulgte med. 

Videre valgte jeg å ikke transkribere non-verbal kommunikasjon, med mindre jeg mente det 

var av særlig viktighet for samtalen. I overgangen fra video til tekst mister man mye 

informasjon, og ulike forskere vil ikke nødvendigvis se det samme som viktig. Denne 

avveiningen preges derfor av mine forforståelser, og kan ses som en mulig feilkilde.  

 

3.4 Valg av analysemetode 

Min første idé var å se på hvordan terapeuten jobbet med alliansen med foreldrene. Etter  

å ha sett gjennom materialet ble det tydelig at terapeuten i stor grad jobbet ut fra Bordins 

definisjon av arbeidsalliansen, og at det kunne bli stor grad av gjentakelse av hva som 

allerede er skrevet om emnet. Med dette tenker jeg dels på at terapeutene var åpenbart opptatt 

av å bygge et sterkt relasjonelt bånd til hvert familiemedlem (uttalt samarbeidende og 

bekreftende stil). Dels brukte de mye tid på å redegjøre for terapeutiske oppgaver og mål. 

Medstudenten som har skrevet hovedoppgave basert på noe av det samme materialet hadde 

allianse som tema, og oppgaven illustrerer dette godt (Caesar, 2016). Dermed ble min 

oppmerksomhet i større grad rettet mot å se etter hvilke temaer som ble tatt opp, hvem som 

adresserte dem og hvor stor plass de fikk i timene. 

Jeg har valgt å bruke en deskriptiv, ateoretisk analysemetode i gjennomgang av materialet. 

Fordi ABFT er en nyere behandlingsmetode er det ikke bare interessant å studere utfallet av 

metoden, men også å få en økt forståelse for prosessene i terapien. Det siste var min 

hovedinteresse. Utgangspunktet for analysemetoden er Skjerve, Reichelt og McCleods (2016) 

Topic Change Process Analysis (TCPA). Dette er en metode som er utviklet for å se på 

transkripter fra terapi, og se på interaksjon mellom terapeut og klient og hvordan denne 

påvirker temaene det snakkes om. Dette er en form for prosessanalyse. Orlinsky, Rønnestad 
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& Willutzki (2004, s. 311) beskriver prosessanalyse som en studie av ”specific happenings 

and events observed in therapy, including (primarily) the actions, experiences and relatedness 

of patient and therapist in therapy sessions when they are physically together”. Metoden er 

utforskende i sin natur og sikter mot å se etter sammenhenger mellom initiativer i dialogen og 

de to partenes (klient og terapeut) reaksjoner på dette over flere samtaler. Forfatterne 

fremhever at metoden er deskriptiv, og ikke skal styres ut fra teoretiske antakelser. Det gjør at 

den egner seg til bruk på flere ulike tilnærmingsmåter i terapi, og det gjør at man kan 

diskutere resultatene fra ulike teoretiske perspektiver. Metoden er hermeneutisk og i analysen 

beveger man seg frem og tilbake mellom transkripter og kategorier for å finne de beste 

beskrivelsene (Skjerve et al., 2016).  

Jeg har brukt en noe forenklet form av denne metoden. Slik den beskrives i artikkelen leter 

forskeren etter temaene det snakkes om. Alle replikkene som omhandler det samme temaet 

samles. Man ser etter om det er terapeut eller klient som introduserer temaet. Deretter ser 

man på om replikkene er direkte responser eller meta-kommentarer (Skjerve et al., 2016). 

Inndelingen i direkte responser og meta-kommentarer er utelatt i denne analysen, først og 

fremst fordi jeg ikke har funnet noen god og entydig måte å skille dem fra hverandre i de 

dialogene jeg har fulgt. Utspillene bar ofte preg av begge deler. Videre har jeg vært opptatt av 

temaskiftene: hvem forlater temaet, og hvem bringer nye temaer opp?  

I et positivistisk kunnskapssyn tenker man at det finnes underliggende sannheter man vil 

finne fram til gjennom forskning. I et sosialkonstruktivistisk kunnskapssyn tenker man at 

kunnskap konstrueres av meningsutveksling, og at det ikke finnes én underliggende sannhet. 

Alle hendelser kan ha alternative konstruksjoner (Bruner, 1990). Selv om analysen er ment å 

være ateoretisk er det ikke slik at jeg som forsker har vært uten forhåndsantakelser. Jeg hadde 

kjennskap til metoden før jeg startet med arbeidet, og gjennom seks års utdanning og arbeid 

ved et familievernkontor har jeg med meg kunnskap som preger mitt blikk. Å skulle fri seg 

fra denne forforståelsen er ikke mulig. Selv om jeg har tilstrebet å forholde meg observerende 

og deskriptiv til materialet, vil det jeg har blitt opptatt av være påvirket av min bakgrunn og 

en annen forsker ville ikke nødvendigvis bli opptatt av det samme.  

 

3.5 Analysen 

For å møte materialet med så få forhåndsantakelser som mulig avventet jeg å skrive  
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teoridelen til denne oppgaven. Etter å ha fullført transkriberingen gikk jeg gjennom 

transkriptene og sorterte replikkene inn under temaene de hørte best sammen med. Deretter 

så jeg på hvert enkelt tema, og sammenfattet hva som gikk igjen i sakene, samt hva som var 

unikt med hver sak. Fokus var hele tiden å beskrive hvordan de ulike temaene ble initiert, om 

det kom fra terapeut eller forelder, hvem som drev utforskingen av temaet og på hvilken måte 

temaet ble forlatt. Etter drøfting med veileder omorganiserte jeg etter hvert noen av temaene. 

Deretter gikk jeg gjennom materialet på nytt både for å beskrive og illustrere dem. Det har 

vært krevende å holde fokus på det deskriptive. Som psykologstudent og gryende terapeut er 

det lett å tolke samhandlingen mellom foreldre og terapeut. Jeg gjorde derfor enda en 

omorganisering av temaene, nettopp for å vende oppmerksomheten mot transkriptene og for å 

holde på en renere deskriptiv tilnærming.  

 

De seks hovedtemaene jeg endte opp med og som beskrives i resultatdelen er  

ungdommens og foreldrenes ressurser, ungdommens depresjon, belastninger i foreldrenes liv, 

foreldrenes tilknytningshistorie, bekymringer for ungdommen og forberedelse på fellestimer; 

opplæring i strategier. 

 

3.6 Etikk 

Forskningsprosjektet på Ahus er godkjent av Regionale komitéer for medisinsk og  

helsefaglig forskningsetikk (REK, 2014). Denne hovedoppgaven kommer under denne 

godkjenningen. Deltakerne i studien har gitt informert samtykke (se informasjonsskriv i 

appendix), og kunne til en hver tid trekke seg fra studien uten at dette fikk konsekvenser for 

behandlingen. Deltakerne fikk enten tilbud om ABFT eller vanlig poliklinisk behandling, og 

denne fordelingen har vært randomisert. Familiene godkjente også at det ble tatt video-opptak 

av samtalene og at disse kunne brukes i forskning. Det video-materialet jeg har tatt for meg 

har blitt oppbevart nedlåst på kryptert harddisk. I transkriberingen ble navn og stedsnavn 

anonymisert. 

 

3.7 Oppgavens troverdighet 

Kvalitativ forskning skiller seg fra kvantitativ forskning på den måten at det er  

vanskeligere å måle reliabilitet og validitet. Reliabilitet er et begrep som er ment å si noe om 

hvor nøyaktige eller presise resultatene er, og validitet sier noe om man har målt det man 

tenkte å måle (Kvale, 2007). Disse begrepene er ikke nødvendigvis direkte overførbare til 
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kvalitativ forskning. En underliggende antakelse som ligger til grunn for denne oppgaven, 

samt mye kvalitativ forskning, er at verden kan ses og tolkes på ulike måter, og at en hver 

tolkning vil være subjektiv (Bruner, 1990). Det er likevel viktig å si noe om oppgavens 

troverdighet. 

 

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet er et begrep som beskriver i hvilken grad en studie kan etterprøves og hvor  

vidt resultatene er repliserbare (Brinkmann & Kvale, 2009). I et positivistisk vitenskapssyn 

skal resultatene bli de samme dersom man gjentar fremgangsmåten for at reliabiliteten anses 

som god. Dersom man har en sosialkonstruktivistisk tenkning, som ligger til grunn for denne 

oppgaven, er ikke dette selvsagt. Oppgaven gir et innblikk i to familier og deres respons på 

ABFT. Dersom man hadde sett på andre familier, ville ikke dette nødvendigvis gitt de samme 

resultatene. Oppgaven er ment som et forsøk på å fange opp noe av det unike ved nettopp 

disse to familiene, og om det er representativt for andre familier i ABFT-terapi kan ikke 

denne oppgaven gi svar på. 

 

Jeg har forsøkt å beskrive framgangsmåten i detalj for at det skal være mulig for leseren å  

gjøre en vurdering av arbeidet som er gjort. Underveis i analyseprosessen har jeg først 

foretatt systematiske nedtegnelser av aktuelle tema og utsagn som illustrerer dem. Jeg har 

gått gjennom materialet gjentatte ganger og drøftet valg av temaer med veileder for å sikre at 

resultatene fremstilles på en mest mulig deskriptiv måte. Jeg har forsøkt å underbygge 

resultatene med sitater fra samtalene, for å vise leseren hva som faktisk ble snakket om. Dette 

tenker jeg er med på å styrke studiens reliabilitet. Dersom analysen hadde blitt gjennomført i 

samarbeid med en kollega ville mine utvelgelser kunne blitt drøftet og utfordret. Dette ville 

ha styrket reliabiliteten til det bildet som blir tegnet av disse to foreldreparene og deres møte 

med ABFT-terapeuten.  

 

3.7.2 Validitet  

Validitet dreier seg om i hvilken grad resultatene fra en studie er gyldige, om de har målt  

det de var ment å måle (Brinkmann & Kvale, 2009). Denne studien er ment å gi en 

beskrivelse av samhandlingen mellom terapeut og foreldre i den første fasen av ABFT, med 

fokus på hvilke temaer det snakkes om og hvem som initierer temaene. De fleste kvalitative 

studier bygger på intervjuer med informanter. At det har blitt brukt videoopptak fra timene 
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som datamateriale har gitt meg et utenfra blikk på terapien, og har sikret at resultatene ikke 

hviler på terapeutenes eller foreldrenes retrospektive narrativer om terapien i etterkant. Det 

har også gjort at min forforståelse ikke har påvirket råmateriale, slik en forsker kan påvirke 

hvilken informasjon som kommer fram i et intervju. Terapeutene ble valgt ut på bakgrunn av 

at prosjektleder anså dem som tro mot metoden. Temaene som tas opp i samtalene er i tråd 

med behandlingsmanualen, og det kan derfor argumenteres for at disse to sakene gir et godt 

innblikk i hvordan et ABFT-forløp kan være.  

 

3.7.3 Generaliserbarhet 

Kvale (1997) beskriver analytisk generaliserbarhet som at det finnes en velbegrunnet  

sannsynlighet for om funn fra én studie kan forventes å finnes i en annen situasjon. Utvalget i 

denne studien er lite, og er ikke representativt for mangfoldet av familier som søker hjelp for 

ungdoms depresjon. Det har heller ikke vært målet med denne studien. Hvorvidt resultatene 

kan generaliseres til andre kontekster er det ikke opp til meg å vurdere. Gjennom å beskrive 

konteksten og måten analysen er gjennomført på håper jeg å gi leseren grunnlag til å 

bedømme om funnene er interessante for tilsvarende kontekster. 
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4 Resultater  
Gjennom analyse av materialet har jeg kommet frem til seks deskriptive kategorier av  

tema som har stått særlig sentralt i samtaler der foreldrene har deltatt. Kategoriene er seks 

ulike tema som det eksplisitt snakkes om i de ulike terapitimene. Det har handlet om 

ungdommens og foreldrenes ressurser, ungdommens depresjon, nåværende belastninger i 

livet til foreldrene, foreldrenes tilknytningshistorie, foreldrenes bekymringer for ungdommen, 

og opplæring i strategier for foreldrene opp mot fellessamtalen.  

 

4.1 Ressurser 

I det første møtet med ungdommen og foreldrene bruker begge terapeutene god tid på å  

utforske både ungdommens og foreldrenes hobbyer og interesser. Terapeuten er aktiv og 

interessert, og driver samtalen. I utforskningen av ungdommens interesser inviterer 

terapeuten foreldrene til å komme med kommentarer, og vice versa når foreldrene er i fokus. 

 

Fra familien Berg (samtale om fars musikkinteresser) 

T (til U): Er det noen av pappas musikkfavoritter, har du utforska de? 

F: Jeg må som regel skru ned når U og bror kommer tror jeg. 

U: (Nikker.) 

T: Dette er ikke helt din samme, din stil? 

U: Nei, ikke alt. Noe. Noen ganger hører han på ting jeg også liker. 

 

I samtalene med familien Hauge blir fortellingen om det ungdommen liker å gjøre  

ofte avbrutt av foreldrene. Hun får støtte, men foreldrene antyder også at noe av dette kan ha 

vært det som ble vanskelig for henne: 

 

T: Ja, så du spiller. Så flott da. 

U: Jeg øver ikke så mye akkurat da. Jeg går fortsatt en gang i uka til han pianolæreren. 

F: Det hadde du veldig glede av, du syntes det var gøy. 

T: Ja. 

F: Så det kan være at vi pressa litt for mye. 

T: Ja, okei. 

F: ... er jeg redd. 
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Dette skjer gjentatte ganger. Terapeuten blir med på foreldrenes bekymring og utforsker mer 

hvordan dette har vært for ungdommen, før hun igjen vender tilbake til utforskningen av 

interesser. Terapeuten i denne saken utforsker foreldrenes ressurser videre i første 

alenesamtale med foreldrene. Da skjer mye av det samme. Far forteller om jobben sin, og 

skyter inn at det kan nok ha blitt for mye jobbing. Og at han i tillegg jobber i en bransje som 

står i fare for og outsources. Så er han tilbake til å fortelle om interesser. Mor begynner også 

å fortelle om sine egne interesser, og kommenterer at hun også jobber i samme bransje, med 

et stort arbeidspress. Deretter er det tilbake til interessene. Dette skjer hele tiden på 

foreldrenes initiativ. 

 

Ressurser er et tema terapeutene tar opp, og som foreldrene og ungdommene har lett for å  

snakke om. For familien Hauge dukker det opp mye selvbebreidelse gjennom fortellingen om 

ressursene. At mye av det som har vært bra, også kan ha vært noe av det som har blitt 

vanskelig. 

 

4.2 Depresjonen  

I fortsettelsen adresserer terapeutene depresjonen, og utforsker kort hvordan den har vært  

for ungdommene. Terapeutene spør blant annet om: når depresjonen begynte, hvor lenge den 

har vart og hvordan den kan oppleves. 

 

Fra familien Berg 

T: (...) Det begynte på videregående. Ja, så videregående det har vært prega av at du 

har vært mer lei deg og sånn. Så det, åssen merker du det, liksom? At du har vært mer 

lei deg og deprimert og sånn da? 

 

Det er hele tiden terapeuten som er aktiv og stiller spørsmålene. Ungdommene svarer  

kort. Terapeuten er validerende og støttende. Terapeuten retter oppmerksomheten mot 

hvordan ungdommene har taklet depresjonen, hvilke strategier de har valgt. Begge 

ungdommene har dels valgt å trekke seg tilbake fra andre, og dels forsøkt å distrahere seg 

selv. Terapeuten spør om når depresjonen har vært på sitt verste. Begge ungdommene 

forteller at de har hatt det som verst i etterkant av sosiale situasjoner hvor de har opplevd å bli 

avvist. Videre spør terapeuten hva de da har gjort. Begge har trukket seg tilbake. 
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Ungdommen i familien Berg forteller at hun har kunnet ligge i senga og gråte hele natta. 

Ungdommen i familien Hauge forteller at det en periode ble så vondt at hun begynte med 

selvskading. I situasjoner som dette velger ofte terapeuten i fortsettelsen å rette fokus mot at 

ungdommene har blitt alene når ting har vært som vanskeligst. Fra familien Hauge: 

 

T: Så du ble gående med disse vonde tankene og følelsene dine? Du gikk ikke til 

mamma eller pappa? 

U: Nei. Ønsket å være alene bare. 

T: Og så ble du veldig alene. Og det gjorde veldig vondt? 

U: Ja. 

 

Ungdommene forklarer en del rundt hvorfor ting har blitt vanskelig. Begge  

ungdommene strever med det sosiale, og har opplevelser av å bli holdt utenfor. De har også 

negative bilder av egen kropp og eget utseende. Ungdommen i familien Hauge strever med å 

få til ting på skolen. Hun tenker mye på at hun skuffer foreldrene gjennom å ikke prestere 

godt nok, og hun og moren havner ofte i krangler omkring leksesituasjoner. Terapeuten lytter 

til dette, validerer, og fører deretter fokuset tilbake på når ting har vært som verst. Deretter 

bringer terapeuten inn foreldrene, og peker på at det åpenbart er ting de ikke har fått tilgang 

til.  

 

T: Hvordan var det for dere at hun ikke kom til dere når hun hadde det så vondt? 

 

Både formuleringen og timingen av spørsmålet tyder på at terapeuten søker å vise 

ungdommen at foreldrene ønsker å være til stede for henne. Foreldrene uttrykker at det er 

vondt å høre om dette. I begge familiene retter foreldrene oppmerksomheten mot forklaringer 

på hvorfor det har blitt sånn, hva som har vært vanskelig i miljøet rundt ungdommene. 

Terapeuten lytter til dette og validerer det, vender tilbake til episoden hvor ting har vært som 

verst og bruker tid på å utforske og samtidig fremheve ensomhetsfølelsen ungdommene må 

ha kjent på. I fortsettelsen velger terapeuten ofte å fremheve dette at foreldrene gjerne ønsker 

å være ressurser for ungdommene, men at dette har blitt vanskelig. Foreldrene bekrefter 

gjerne at de ikke har fått til å være til stede for ungdommen, og ønsker å jobbe med å møte 

dem på en annen måte. 
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Fra familien Berg 

M: Men jeg skjønner jo det at, at det kan være vanskelig å snakke om det. 

Fordi jeg ser jo det. Jeg har tenkt på det litt, fordi selv da. Hvis jeg tenker på 

meg selv. Så klarer jeg ikke å se det for meg. Og jeg tenker på U som er så 

flott og sånne ting. Og så hvis hun sier at nå er nesa mi for stor og rompa mi 

for stor og, eller sånne ting, så sier jeg: men du kan jo ikke gå rundt og si sånn 

til deg selv når du, du er jo så flott. Så det er klart, da sender jo jeg et signal 

om at jeg ikke er mottakelig for den samtalen. Fordi at jeg ser det ikke. Så da 

er det jo ikke så lett å bringe den videre. 

T: Kjenner du deg igjen i det eller? 

U: (Nikker). 

 

Terapeutene styrer samtalen rundt ungdommens depresjon og er særlig aktiv på å  

fremheve episoder hvor ungdommene har blitt alene, og ikke har fått til å vende seg til 

foreldrene. Både foreldrene og ungdommene forteller om mulige årsaker til depresjonen. 

Dette er noe terapeuten ikke går videre inn på i denne omgang. Både ungdommenes 

ensomhetsfølelse og at foreldrene ikke har fått til å møte dem løftes frem og viser implisitt at 

ungdommen har foreldre som gjerne vil være der for dem. Tilskrivningen av positive 

intensjoner utløser av og til selvbebreidende utsagn fra foreldrene. 

 

4.3 Belastninger 

Manualen for ABFT fremhever som en sentral oppgave for alenesamtalene med  

foreldrene å utforske belastninger i livet til foreldrene her og nå. Begrunnelsen er å få en best 

mulig forståelse for hvilken kontekst de lever i, og hvilken kapasitet de har for å hjelpe 

ungdommen sin (G. S. Diamond et al., 2014). Hos familien Hauge gjøres dette i første 

foreldresamtale. Foreldrene har krevende jobbsituasjoner, hvor begge står i fare for å miste 

jobben. I tillegg har de hatt mange bekymringer rundt datteren. Foreldrene er kritiske til seg 

selv, og hvor mye dette stresset har påvirket ungdommen. De lurer på hvor vanskelig dette 

kan ha vært for henne. Terapeuten støtter dem i at dette er vanskelige situasjoner, men 

normaliserer det å ha stress i livet og prøver å avdempe noe av bebreidelsen. 

 

I familien Berg er mor og far skilt. I den første foreldresamtalen møter foreldrene  
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likevel sammen. Terapeuten åpner for at de selv kan velge hvor mye de ønsker å dele med 

ekspartneren sin til stede. Mor ønsker ikke å si noe om belastninger i denne samtalen, men far 

forteller. Han nevner kort at økonomi og helse er ting han tenker på, men sier deretter at dette 

ikke er noen store bekymringer. Senere i samtalen kommer det opp at far kan ha et stort 

alkoholforbruk, og at han har en del psykiske plager. Når dette kommer opp spør terapeuten 

litt videre om det, men forlater teamet ganske raskt.  

 

I alenesamtalen med mor Berg forteller hun om en vanskelig arbeidssituasjon, lange  

sykemeldinger, en del depressive symptomer og at hun kan være dårlig til å ta vare på seg 

selv. Terapeuten lytter, bekrefter, stiller korte oppfølgingsspørsmål og sier tydelig fra til mor 

at det er viktig at hun oppsøker hjelp for sin egen del. Dette er mor enig i. Terapeuten undrer 

seg på om det er slik at mor bruker mye av den samme mestringsstrategien som datteren har 

brukt. Hun blir gående alene med ting, og gir ikke seg selv noe pause. Terapeuten løfter fram 

at ved å jobbe med seg selv, kan hun også lære datteren noe viktig. 

 

Oppsummert er belastninger et tema som tas opp både av foreldre og av terapeut. Når  

foreldrene tar opp temaet er det flere ganger i bisetninger, når de egentlig snakker om noe 

annet. Terapeutene utforsker som regel belastningene videre når de bringes opp. I 

enesamtalene lanserer terapeutene dette temaet. Da gjør de det mer åpent, begrunner hvorfor 

de tar det opp, stiller spørsmål og oppfølgingsspørsmål. Foreldrene har mye å fortelle om 

strev i livet. Dette gir terapeuten mulighet til å validere og støtte dem. 

 

4.4 Tilknytningshistorie 

Tilknytningshistorie brukes i ABFT som en samlebetegnelse på de erfaringene foreldrene  

har hatt med nære relasjoner. Dette inkluderer først og fremst hvem som har vært nær dem i 

barndommen, og kvaliteten på disse relasjonene (G. S. Diamond et al., 2014). I begge sakene 

tas dette opp som tema i alenetime med foreldrene. Felles for samtalene er at terapeutene 

tydelig er ute etter å høre hvordan foreldrene selv ble møtt da ting var vanskelig for dem. 

Samtlige foreldre uttrykker at det er vanskelig å svare på dette. De sliter med å huske 

konkrete episoder og vet ikke helt hvordan de skal ordlegge seg. 

 

Fra samtale med foreldrene Hauge (far har tidligere i samtalen fortalt om da han som 

gutt ødela en fotball). 



 28 

T: Nei. For det jeg tenker. Det jeg var litt nysgjerrig på var det med det du beskrev. 

Den fotballen, ikke sant. Når det er vonde, såre følelser da. Så det å ha noen å gå til. 

er jo. Å kunne søke et sted og få trøst da. Og bare bli tålt, når man har - litt sånn som 

med søsteren din - når hun hadde de vonde følelsene. At man får en erfaring på at det 

også blir tålt, da. 

F: Ja. Nei, det. Det skulle det jo helt sikker vært mer av. 

 

Utforskningen av dette temaet med foreldrene i familien Hauge, samt med mor i  

familien Berg har mye til felles. Ingen av dem har hatt noen spesielt vanskelig barndom, men 

har hatt foreldre som har vært til stede i noe varierende grad. Det fremgår tydelig at 

foreldrene ikke helt vet hva terapeuten er ute etter ved å spørre om tilknytningshistorien. 

Terapeuten må stille mange spørsmål for å lede dem gjennom. Det synes som terapeuten er 

på leting etter fortellinger hvor foreldrene ikke ble møtt, og hvor de savnet å ha noen og gå 

til. Samtlige foreldre blir med på at de kanskje kunne blitt møtt på en annerledes måte. Ingen 

av dem har vært vant til at vanskelige ting skulle snakkes om, foreldrene deres brukte ulike 

distraherende strategier. Foreldrene reflekterer rundt hvordan de selv har blitt påvirket av 

egne foreldres oppdragerstil. Far Hauge husker for eksempel at faren kunne bli sint hvis han 

hadde slått seg. Det likte han aldri, men har tatt seg selv i å gjøre det samme som far. 

Terapeuten bruker en del av disse refleksjonene videre i foreldreveiledningen. 

 

Utforskningen av tilknytningshistorien ser noe annerledes ut med far i familien Berg.  

Terapeuten bringer temaet på bane etter en besk og avvisende kommentar far hadde om sin 

egen far: det var ikke ”noe tap for verden at han døde”. Det utløser fortellinger fra en tøff 

barndom preget av vold og alkohol. Fortellingene er lange og detaljrike, og han bruker mye 

humor. Terapeuten prøver underveis å spørre etter ulike følelser knyttet til dem. Hun spør om 

ikke far var redd når disse tingene skjedde, om han var lei seg osv. Far avviser dette. 

Underveis i fars fortellinger leder terapeuten også oppmerksomheten inn på hva det har gjort 

med hans relasjoner i dag. 

 

Fra samtale med far Berg 

T: Men det å stole på folk da, og liksom ha tillit til. Og det å tro på kjærligheten igjen, 

da? Det måtte jo være en bragd og våge seg ut på, og tørre sånne ting etter en sånn 

oppvekst? 
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F: Jaa. Men jeg har jo. Jeg har jo problemer med - folk. Det skal ikke så mye til før 

jeg ikke. Jeg har jo ikke noe, jeg har ikke noen gode venner som sådan. Fordi det skal 

så lite til før jeg bare: ”ok, det er bare en vanlig person” - og da forholder jeg meg til 

det. 

 

Far kan noen ganger bli med på refleksjoner rundt hvordan barndommen har påvirket han, 

men det går ikke lenge før han avviser det på nytt. Det utvikler seg et slags ”ja-men spill” 

mellom han og terapeuten. Med det menes at far aldri er helt med terapeuten. Han er med en 

kort sekvens før han trekker seg. 

 

I familien Berg utforsker også terapeuten hvordan foreldrenes eget forhold har vært,  

og hvordan bruddet var dem i mellom. Far har igjen lange, detaljrike historier hvor han 

framstiller mor som kontrollerende og hysterisk. Mor er mer ordknapp, men maler også et 

bilde av et ekteskap hvor det var mye kritikk, men lite støtte. Terapeuten inviterer foreldrene 

inn i refleksjoner rundt hvordan dette har påvirket dem, at de ble så mye alene i ekteskapet. 

Mor er med på denne refleksjonen, og uttrykker hvor vondt det har vært å bli stående så 

ensom. Deretter skifter hun over til å anklage far for ikke å ha evnen til å være nær. Far følger 

i liten grad opp. 

 

Tilknytningshistorien er et tema som i stor grad bli drevet av terapeuten. Det kommer  

tydelig fram at terapeutens holdning er at det viktigste for et barn er å bli møtt når ting er 

vanskelig. Hun synes å lete etter fortellinger hvor foreldrene har opplevd det motsatte. 

Foreldrene Hauge og mor Berg strever noe med å finne slike historier, men forsøker åpenbart 

å følge terapeutens prosjekt. Far Berg avviser temaet som relevant for sin del, samtidig som 

han har mange fortellinger om ikke å bli møtt. 

 

4.5 Bekymringer for ungdommen 

Foreldrene i begge saker har mange bekymringer rundt ungdommene. De er bekymret for  

hvorvidt de skal klare seg på skolen, hvor tydelige grenser de kan sette som foreldre, om de 

får til å følge ungdommene godt nok opp, og de er bekymret for hvordan miljøet rundt 

jentene påvirker dem.  
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Fra samtale med far Berg 

F: Ja. Og det er nok det med skolen til U også, da. Det er i hvert fall det hun klager 

mest over. Det er jo skolen. Og hun hater lærere, og. Og sånne ting. Og det kommer ut 

i: åh, hun hater det. Det er det hun gir klart uttrykk for, skolen. 

 

I familien Hauge har ungdommen drevet med selvskading i en periode, og foreldrene  

opplevde det som svært vanskelig å forholde seg til dette. De bekymrer seg mye når hun går 

alene opp på rommet, og noen ganger unngår de å sette grenser for å slippe unna en konflikt. 

Foreldrene er opptatt av hvordan de kan løse disse vanskelige situasjonene, og trekker selv 

fram at måten de løser det på i dag ikke er optimal. Mor Hauge vet at hun kan mase mye på 

datteren omkring lekselesing, og hun vet at dette skaper vonde situasjoner for dem. Likevel 

vet hun ikke hvordan hun skal løse det på en annen måte. Foreldrene opplever at hun ikke 

henger med på skolen og at hun ikke har oversikten over det som skjer. De lurer på om det 

kan være en underliggende ADHD. I en av de siste alenesamtalene med foreldrene kommer 

denne bekymringen enda tydeligere fram. Terapeuten støtter dem da i deres bekymring, og 

lover at det er noe de kan gå videre og utrede etter denne behandlingen dersom vanskene 

vedvarer. Det ser ut til at dette roer foreldrene ned, og at de igjen blir opptatt av behandlingen 

de er i nå. 

 

Terapeutene starter hver foreldresamtale med å la foreldrene fortelle hvordan ting har  

vært siden sist. Slik kan det komme fram bekymringer for ungdommen, men det kan også 

dukke opp underveis i samtalene. Da er det i større grad foreldrene som tar det opp selv. 

Bekymringer er det temaet som i størst grad drives av foreldrene. Terapeutene lytter og 

bekrefter foreldrene på den vanskelige situasjonen de står i og støtter dem i mange av valgene 

de tar. Samtidig tydeliggjør de at det ikke er disse konkrete bekymringene som vil være 

hovedtema i terapien, men at ved å jobbe med relasjonen vil det kunne bli lettere å snakke om 

disse bekymringene senere. 

 

Fra samtale med foreldrene Hauge (omkring foreldrenes bekymringer for hvordan de 

skal hjelpe ungdommen i leksesituasjoner). 

T: Nei, for det. Når vi har begynt på det her, så jobber vi. Sånn som vi avtalte sist da, 

det er relasjonen mellom dere og U. Og det vil gå mye på det emosjonelle i det. Og 

følelsesmessige. Så sånn konkret, det praktiske, få henne til å gjøre ting, dét blir nok 
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ikke bedre med en gang. Vi kommer heller til å utforske hva er det som gjør at hun 

ikke går til dere, som vi snakket om sist, når hun har det som aller vondest, og 

selvskader og er liksom helt nede. 

 

(...) 

 

T: Nei. Så vi kommer til å prøve og bryte, liksom skjære gjennom da... eller få kobla 

på igjen. Og erfaringen er at da begynner det ofte å gå lettere med disse andre 

tingene som du nevner nå. Det med de praktiske tingene: lekser, konsentrasjon, å tåle 

og bli snakket til uten at det blir en sånn krangel... Ja, jeg vil bare nevne det, sånn at 

ikke dere blir skuffet underveis nå. 

 

4.6 Forberedelse på fellestimer: opplæring i strategier 

Hovedfokuset med foreldrearbeidet i sin helhet er å forberede foreldrene på  

fellessamtalen med ungdommen. Dette gjøres mer eksplisitt i siste del av foreldrearbeidet. 

Det er terapeutene som introduserer temaet. Først bruker de en del tid på å forklare rasjonale 

for behandlingen, og hvorfor det er viktig at foreldre møter følelsene hos ungdommen før de 

begynner med problemløsning. Hvordan de kan se etter ulike følelser, at det kan ligge 

primære følelser bak sekundære, hvordan de kan sette navn på følelsene og hvordan de kan 

romme dem. At det å være sammen med ungdommen i de vonde følelsene kan hjelpe dem å 

tåle dem, og videre selv komme i problemløsningsmodus. Terapeutene har med et ark med 

ulike punkter på hvordan dette kan gjøres (se vedlegg i appendix). I tillegg har de med et 

kapittel fra en bok vedrørende hvordan det å bli møtt på følelser kan skape bedre selvfølelse 

hos ungdom (Øiestad, 2009). Terapeuten går gjennom arket punkt for punkt, og bruker god 

tid på å utforske dem sammen med foreldrene. De spør om dette er noe foreldrene allerede 

gjør, og hva som eventuelt kan være utfordrende med det. Videre bruker de konkrete 

situasjoner foreldrene har fortalt om, og snakker om hva foreldrene kunne gjort annerledes.  

 

Fra samtale med mor Berg 

T: For eksempel den der kino-situasjonen da. Med den gutten. Så prata dere, hadde 

dere en god, fin prat. Om hvordan å tenke rundt det. Og det å ikke såre, ikke sant. Og 

da snakka dere sikkert om noen følelsesmessige ting. 

M: Ja. Ja.  
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T: Ja. Og hvis det ikke hadde kommet fram, så kunne en jo liksom ha hjulpet til med å 

legge noen sånne ord på det. 

M: Nå kom. Jeg har ikke vært så veldig flink til å finne de. Å være bevisst og bruke de 

ordene. Følelsesordene på ting. 

T: Nei, nettopp. 

M: Nei. Men nå kom du med et eksempel som var veldig sånn. Ja. På det. 

 

Terapeutene bruker mye tid på å validere det foreldrene har gjort, og støtter dem i  

hvor vanskelig det kan være å være tenåringsforelder. De bruker også det som har kommet 

opp i tilknytningshistorien til å forklare hvorfor de kan reagere som de gjør, og hvorfor det 

kan være vanskelig å gå inn og møte følelsene. Ingen av foreldrene har vært vant til det fra 

egen barndom, og terapeutene er tydelig på at de dermed heller ikke har fått noe trening i å 

gjøre det. 

 

Terapeutenes forslag til hva som kan gjøres annerledes lander litt forskjellig hos de  

ulike foreldrene. Foreldrene Hauge og mor Berg sier allerede i første samtale seg enig i 

behandlingsrasjonalen, og uttrykker tidlig at de ikke får til å møte ungdommen sin slik de 

ønsker. Slik inviterer de terapeutene til å gi den veiledning som tilbys. Når terapeuten går 

gjennom arket følger de nøye med, de er aktive og kommer med mange innspill. Det er 

tydelig at de strever med å omsette det terapeuten forklarer, og kommer med forslag om 

andre måter å distrahere ungdommen fra de vonde følelsene. Terapeuten går derfor gjennom 

dette i mange runder, og kommer med mange eksempler. Foreldrene ser ut til å forstå mer og 

mer av hva terapeuten mener. Terapeuten bruker mye tid på veiledning med far Berg. Han 

fremtrer som mer ambivalent til veiledningen. Dette viser seg blant annet i at han knapt ser på 

arket terapeuten har med. Terapeuten får ham med seg et lite stykke, så blir hun avvist. 

Deretter er han med igjen, før han på nytt avviser. I samtale med far Berg har det som 

tidligere nevnt kommet opp at far har et stort alkoholforbruk. Terapeuten bruker dette som 

eksempel på noe ungdommen kan komme til å ta opp med far i fellessamtalen: 

 

T: Ville du klare og.. hvis.. Nå fantaserer jeg, for jeg vet jo ikke noen detaljer, jeg. 

Men vi var litt inne på det, for eksempel dette med drikking. Det er jo sånn som barn 

og unge reagerer på mer enn en selv, når en tar et glass med vin eller to. Men hvis det 

liksom skulle komme noe sånt, hvordan ville du reagert, rett og slett? 
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Far er veldig fram og tilbake på hvorvidt han tror ungdommen kan ha hatt noen 

vanskeligheter med hans alkoholforbruk. Han reagerte selv på egne foreldre, men kan ikke 

tro at datteren har reagert på ham ettersom hun ikke har sagt det til ham. Når terapeuten tar 

dette opp eksplisitt avviser han helt at dette er noe som kan ha vært problematisk for datteren. 

 

Terapeutene bruker flere ganger selvavsløring i veiledningen. Selvavsløringene dreier  

seg om at terapeutene også er tenåringsforeldre, og at de også kan streve med det samme som 

foreldrene.  

 

Fra samtale med mor Berg 

T: ... hovedforskjellen her da... med den måten vi jobber på her. Som jeg selv syns var 

litt ny for meg, som også har ungdommer hjemme. Det var det at: å ja, jeg må ned i 

dette, ja. Jeg må orke med den store jenta mi at hun sutrer og griner. Og jeg tenker at 

det er en bagatell. 

 

Selvavsløring brukes av begge terapeuter, men aller mest i samtalen med far Berg. Dette, 

sammen med generaliseringer og normalisering, er terapeutens viktigste virkemiddel for å få 

far med. Og i noen passasjer er han på nikken og bekrefter. Det er mindre ja-men enn 

tidligere. De andre foreldrene følger terapeutene langt mer reservasjonsløst og forholder seg 

til dem som autoriteter som vet hva de snakker om. Det at terapeutene viser til utfordringer 

med egne barn synes å styrke tiltroen til det de sier. 

 

Helt til slutt går terapeutene igjennom hvordan fellessamtalen vil se ut helt konkret.  

De tydeliggjør egen rolle, og hvordan de vil hjelpe dem slik at samtalen kan bli god.  

 

Fra samtale med foreldrene Hauge  

F: Pass på at jeg ikke begynner å løse ting, da. 

T: Ja, men jeg er ganske på i timen. Så hvis det er greit for dere, så stopper jeg dere. 

F: Ja, men det er viktig. 

T: For målet mitt er jo at det skal bli nærhet mellom dere etter denne samtalen. Så jeg 

stopper dere hvis dere ikke er på vei dit. Og kanskje jeg kommer med innspill til dere. 

Ting dere kan spørre henne om, eller. Så jeg kobler meg liksom naturlig inn, og er 

styrende i denne samtalen. 

F: Jeg tror det er veldig lett for meg å løse ting. 
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T: Ja, ikke sant. For det er liksom det man er vant til, så det er jo naturlig. Men da 

bare stopper jeg deg, og så kommer jeg med innspill. 

F: Ja. 

 

Terapeuten er også opptatt av å forberede foreldrene på ulike reaksjonsmåter ungdommer kan 

ha i slike samtaler. At noen blir aggressive, mens andre strever med å få sagt det de vil si. 

Terapeuten oppmuntrer foreldrene til å forberede seg på dette, slik at de klarer å ta det i mot. 

 

Oppsummert er opplæringen i strategier et tema som drives av terapeutene. De har et  

ferdig rasjonale som presenteres, og de bruker tid på å instruere og forklare. Tre av foreldrene 

følger terapeutene tett og jobber aktivt med opplæringen. Far Berg er langt mer ambivalent. 
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5 Diskusjon  
I diskusjonen ønsker jeg å oppsummere i hvilken grad terapeutene forholder seg til  

manualen. Fokus for fase tre er å skape allianse med foreldrene. Derfor ønsker jeg å løfte 

fram noe av det terapeutene gjør som jeg forstår som forsøk på å styrke alliansen med dem, 

og diskutere implikasjonene av disse. Videre vil jeg løfte fram noen dilemmaer som 

terapeuten blir stående i, i møte med familiene. 

 

5.1 Regi og innhold 

Struktur og tematisering i samtalene med foreldrene synes å ligge nær manualen for ABFT. 

Terapeuten styrte løpet og likeledes tema det ble snakket om. Det begynte med en 

fellessamtale der terapeuten først løftet fram både ungdommen og foreldrenes ressurser og 

interesser, før oppmerksomheten dreides mot det depressive og tunge i ungdommens 

tilværelse. Ungdommen var hovedperson, foreldrene var støttespillere. Dernest – i alenetime 

med foreldrene ble blikket rettet mot belastninger i deres eget liv, både privat og på jobb, og 

videre spurte terapeuten om deres egne erfaringer med sine foreldre. En rød tråd i denne 

første delen var at terapeuten formidlet et hovedbudskap til foreldrene: både ungdommen og 

de selv hadde blitt alene om det de strevde med, og de trengte mer støtte av hverandre for å 

komme videre. 

 

Terapeutene brukte tid på veiledning og opplæring av foreldrene frem mot fellessamtalen. 

Arbeidsformen lå tett opp mot manualen for ABFT. Terapeutene fremstod som ”eksperter” 

som hadde svar på hva foreldrene kunne gjøre annerledes, og fokuset var på opplæringen i 

den emosjonelle coachingen. De brukte noe av det som hadde kommet fram tidligere i 

samtalene for å forstå hvorfor foreldrene hadde reagert som de hadde gjort. Det overordnede 

målet var at ungdommene ikke lenger skulle måtte være alene om det de strevde med. 

 

5.2 Allianseorienterte innspill 

5.2.1 Emosjonelt bånd 

Det emosjonelle båndet mellom terapeut og klient er en viktig del av arbeidsalliansen. 

Klienten skal ha en opplevelse av at terapeuten liker han eller henne, og føle seg respektert 

(Bordin, 1979). Terapeutene foretok seg mye i forsøket på å bygge et emosjonelt bånd til 

foreldrene. I resultatdelen har jeg beskrevet hvordan de var gjennomgående støttende og 
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validerende, på tvers av de ulike temaene som ble tatt opp. Terapeutene la stor vekt på å 

forstå og sette seg inn i foreldrenes situasjon, og de fremstod varme og empatiske. Utenfra 

sett fremstod valideringen ektefølt. Terapeutene var tonet inn på foreldrene, og lyttet til det 

som var vanskelig for dem. Terapeutene brukte mange av de samme strategiene de senere 

lærte opp foreldrene til å bruke. De lyttet til dem, speilet dem og anerkjente dem. Og ga dem 

forståelse for at å være tenåringsforelder ikke er lett. Selv om flere av temaene foreldrene 

selv brakte opp ikke nødvendigvis fikk mye plass i fortsettelsen, ble de alltid lyttet til før de 

ble lagt vekk. Og de ble aldri møtt med fordømmelse eller anklager. Denne holdningen syntes 

å prege samtlige timer med foreldrene. Med dette som bakgrunn vil jeg trekke frem noen 

spesifikke grep terapeutene tok, som jeg forstår som forsøk på å styrke båndet ytterligere. 

 

I familien Berg var mor og far skilt. De møtte likevel sammen til første foreldresamtale. 

Terapeuten var tydelig på at de selv kunne velge hvor mye de ville fortelle med ekspartneren 

til stede, og at de ville vurdere etter hvert hvor mye de skulle gjøre sammen, samt hvor mye 

de skulle gjøre hver for seg. Mor ønsket ikke å dele så mye foran far, og i alenesamtale med 

henne kom det fram at hun hadde mye strev i eget liv, samt at ekteskapet med far hadde vært 

vondt og vanskelig. Terapeuten tok da et valg om fortsatt å skille mor og far i 

foreldresamtalene, samt at de skulle fullføre fase 4 med ungdommen hver for seg. Slik jeg 

forstår det, ble dette gjort for å ivareta båndet til mor, og gi henne et tryggere rom å snakke i. 

Mor reagerte med lettelse, og slik syntes valget å ha fylt sin hensikt. En utfordring ved det er 

at terapeuten fikk høre mye om skilsmissen og det vanskelige ekteskapet fra to vidt 

forskjellige hold. Når partene var alene åpnet det for en ganske annerledes samtale om 

ekteskapet som hadde vært, enn hva som trolig ville kommet fram dersom de satt sammen. 

Det er ikke usannsynlig at ungdommen delte noe fra opplevelsen rundt skilsmissen. 

Terapeuten ble da sittende med tre ulike fortellinger som det kunne bli vanskelig å håndtere i 

samtalene som fortsatte, uten å komme i distanse til minst en av de tre. 

 

I samtale med far Berg kom det tidlig fram at han hadde et stort alkoholforbruk. Terapeuten 

utforsket dette noe, men forlot temaet igjen. Dette skjedde flere ganger i løpet av samtalene 

med ham. Det kan tenkes at det var viktig for terapeuten å ikke presse far for mye på dette 

temaet, i frykt for at han kunne gå i forsvar og avbryte kontakten. Likevel adresserte hun 

temaet flere ganger i veiledningen, som noe ungdommen potensielt kunne ta opp med sin far. 

Hun utforsket hvordan det ville være for ham. Far ble med på at det kan hende datteren hadde 

reagert, men trakk seg fort igjen og holdt fast i at dette er ikke noe hun hadde snakket om før, 
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og dermed ikke noe han kunne tro var noe problem. Samtidig satt terapeuten med en 

kunnskap om hva ungdommen ønsket å ta opp med far. Hun visste hvilke temaer som var 

viktig for ungdommen, og at hun med stor sannsynlighet ville ta opp alkoholforbruket. Det 

var likevel ikke noe terapeuten kunne dele med far. Når hun i så liten grad utfordret ham, kan 

det forstås som en avbalansering i forhold til å styrke det emosjonelle båndet dem imellom. 

Det kan tenkes at dersom terapeuten hadde vært mer utfordrende, ville far ha følt seg 

angrepet og låst seg, og da ville hun ikke kommet noe vei. Det kan også tenkes at terapeuten 

håpet at det ville virke bedre på ham at hans egen datter tok dette temaet opp med ham, enn at 

terapeuten gjorde det.  

 

Mor Berg fortalte også om mye eget strev. I møte med henne var terapeuten tydeligere, og 

anbefalte henne å oppsøke hjelp for egen del. Mor tok dette til seg, og kom tilbake og fortalte 

at hun hadde oppsøkt hjelp. Hun uttrykte takknemlighet overfor terapeuten for denne støtten. 

Det kan tenkes at terapeuten kjente at hun hadde større tillit hos mor, og at mor dermed 

kunne tåle at hun var mer direkte med henne. Det kan også tenkes at denne tydeligheten 

gjorde at mor følte seg tatt på alvor og at terapeuten hadde sett hennes strev. Slik far hadde 

forholdt seg, er det rimelig å forvente at han ville avvise et tilsvarende forslag om å søke 

hjelp for egen del. Avhengighetsproblematikk kan i tillegg være et tabubelagt tema, og er ofte 

forbundet med fornektelse av at det i det hele tatt finnes noe problem (Hersen & Beidel, 

2012). Dette kan gjøre det vanskeligere å adressere temaet. Derfor ble han møtt på en mer 

forsiktig måte. Dette er vanskelige avveininger å ta som terapeut. Valget om å være tydelig 

med mor så ut til å ha en positiv effekt på det emosjonelle båndet mellom dem. 

 

I ABFT har terapeuten en ganske tydelig ekspertrolle. I kontrast til andre mer postmoderne 

familieterapeutiske tradisjoner, finner man ikke mange passasjer i dialogene der terapeuten 

og foreldrene sammen leter etter løsninger som kunne fungert for familien; terapeuten har 

allerede en løsning som hun vil hjelpe foreldrene å følge (Anderson & Goolishian, 1992; de 

Shazer, 1988). Denne ekspertrollen kan være utfordrende å innta, når man samtidig søker å 

utvikle et emosjonelt bånd til foreldrene. Foreldrene ble for eksempel lett selvbebreidende når 

det ble snakk om det de ikke hadde fått til. Terapeuten var derimot ikke så opptatt av hva 

foreldrene ikke hadde fått til, men hjalp dem å rette blikket fremover. Begge terapeuter 
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brukte selvavsløring1 i møte med foreldrene. De delte at de selv var tenåringsforeldre som 

strevde med mye av det samme som foreldrene. Jeg tenker at dette er viktige grep de gjorde 

for å nærme seg foreldrene og minske noe av asymmetrien som fremgår av at de så tydelig 

fremstod som eksperter. De minsket noe av avstanden mellom seg selv og foreldrene. Det 

kan tenkes at selvavsløring ville vært et mindre virksomt middel dersom terapeutene skulle 

ha en ikke vite-posisjon, fordi asymmetrien mellom dem da ville være mindre i 

utgangspunktet. Terapeutene kunne slik stå i fare for å miste hele sin autoritet som rådgivere. 

De syntes å løse dette gjennom å pakke inn sine budskap og forslag i en 

kommunikasjonsform som lød: ”Gjør mer av dette, for det vet jeg vil fungere. Jeg vet det er 

vanskelig. Jeg har strevd med det selv, men det er mulig å få til.” 

 

5.2.2 Forhandlinger om oppgaver og mål 

En annen viktig del av en god arbeidsallianse er å skape enighet om terapiens mål og 

oppgaver. Dette må bygge på en felles forståelse av problemet familien søker hjelp for 

(Bordin, 1979). Terapeutene har i denne modellen et ferdig opplegg hvor oppgavene og målet 

er fastsatt. De bygger på en relasjonell forståelse av depresjonen. ”Forhandlingene” handler 

derfor om å få foreldrene med på denne forståelsen, disse oppgavene og dette målet. 

Terapeutene begynte allerede i første samtale å skissere målet, og hvordan de skulle jobbe 

(hvilke oppgaver de skulle gjennom) for å komme dit. Det overordnede målet var selvfølgelig 

at ungdommens depresjon skulle avta. Men for at dette skulle skje, ønsket man at 

ungdommen skulle få en nærere relasjon til sine foreldre, og at hun skulle kunne gå til dem 

når ting ble vanskelig.  

 

For at terapeutene skulle få foreldre og ungdom med på å jobbe mot det fastsatte målet, 

startet de med å jobbe med forståelsen av depresjonen. For at det skal gi mening å jobbe med 

relasjonen dem i mellom, måtte de godta idéen om at avstanden som hadde oppstått mellom 

dem hadde bidratt til å forsterke ungdommens problemer. I utforskningen av ungdommenes 

depresjon i første time ble det lagt stor vekt på episoder hvor ungdommene hadde blitt alene. 

                                                        
1 Selvavsløring kan defineres som ”terapeuters utsagn som formidler noe personlig ved 

terapeuten” (min oversettelse, Hill & Knox, 2002, s 255). Selvavsløring er en omdiskutert 

psykoterapeutisk intervensjon (Goldfried, Burckell & Eubanks-Carter, 2003), men 

psykoterapiforskning har vist at det kan ha flere positive effekter (Henretty & Levitt, 2010; 

Hill & Knox, 2002). 
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Ensomhetsfølelsen ble fremhevet. Dette forstås som et middel til å underbygge forståelsen 

om at ungdommene til nå hadde vært alene med det som hadde blitt vanskelig, og at dette 

hadde vært vondt. Terapeuten tydeliggjorde at foreldrene ikke hadde fått til å være der for 

dem. Hun anerkjente deres gode hensikter, men fremhevet at det ikke hadde hatt den ønskede 

effekten. På denne måten jobbet terapeuten med å få ungdom og foreldre med på at det var 

ensomheten som hadde vært det vanskeligste. Hun reformulerte vanskene i ungdommens liv 

og ga dem en relasjonell ramme. Denne reformuleringen var nødvendig for å få foreldre og 

ungdom med på at terapeutens mål om å styrke relasjonen var viktig for å bedre ungdommens 

psykiske helse. Selvbebreidelsen som kom fram hos foreldrene i denne sekvensen kan sees 

som motivasjon fra deres side til å gjøre noe annerledes i møte med ungdommene. I tillegg 

bidro det til å tydeliggjøre for ungdommene at foreldrene virkelig ønsket å stille opp for dem, 

noe som også kunne gi ungdommene mer mot til å slippe foreldrene inn. Foreldrene uttrykte 

tydelig at de så langt ikke hadde klart å få dette til, og at mye av det de hadde gjort i beste 

hensikt kan ha vært med på å støte ungdommene vekk. I denne forstand har jeg fulgt en 

prosess der foreldrene etter hvert sa seg enig i behandlingens mål om å styrke båndet mellom 

foreldre og ungdom. 

 

Det dukket likevel opp noen innvendinger underveis. Særlig i starten av terapien var 

foreldrene i begge saker opptatt av hva som kunne ha skapt depresjonen, og delte mange 

bekymringer rundt miljøet ungdommene var i. Terapeutene lyttet til dette, men utforsket det 

ikke videre. De styrte foreldrene tilbake til oppgavene og målet som allerede var satt. Et 

eksempel på dette var foreldrene Hauges bekymring for datterens skoleprestasjoner, og at de 

tenkte mye på hvorvidt det kunne være en underliggende ADHD. Terapeuten tok dette på 

alvor, og lovet dem videre utredning dersom ikke disse problemene ble bedret av 

behandlingen. Dette så ut til å avdempe noe av bekymringen, og motiverte foreldrene for å 

arbeide videre med terapeutens fastsatte mål. Man kan likevel undre seg over om terapeuten 

kunne gå glipp av verdifull informasjon når konteksten rundt ungdommen ble utforsket i så 

liten grad. Kunne det være andre ting i ungdommens liv det ville være mer hensiktsmessig å 

arbeide med for å skape endring? Jeg kommer tilbake til spørsmålet. 

 

Når terapeutene utforsket foreldrenes belastninger og tilknytningshistorie forklarte de hvorfor 

de gjorde det, og hva de var ute etter. Foreldrene fortalte villig om belastninger i livet her og 

nå, og mor Berg fikk støtte til å søke videre hjelp for egen del. Hun sa seg enig med 

terapeuten i at det var viktig for ungdommen hennes at hun hadde det godt med seg selv. 
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Foreldrene Hauge hadde hatt flere mindre belastninger den siste tiden, og ble svært opptatt av 

om disse kunne ha bidratt til den negative utviklingen for ungdommen. De var tilbake til 

alternative årsaksforklaringer til depresjonen. Terapeuten normaliserte det å ha belastninger i 

livet i et forsøk på å avdempe noe av selvbebreidelsene, og ga ikke videre rom for å utforske 

hvorvidt dette kunne være valide årsaksforklaringer til ungdommens vansker.  

 

Når terapeutene utforsket tilknytningshistorien var det særlig opplevelser av ikke å bli møtt 

de var ute etter. Som tidligere nevnt synes foreldrene det var vanskelig å fortelle om egen 

tilknytningshistorie, da de ikke helt visste hva slags fortellinger terapeuten var ute etter. De 

fulgte likevel terapeuten, og det kom fram fortellinger om når de ikke ble møtt. Terapeuten 

brukte disse fortellingene videre i veiledningen som forklaringer på hvorfor det kan ha blitt 

vanskelig å møte ungdommen. Samtlige av foreldrene uttrykte at de ikke hadde vært vant til å 

snakke om følelser. Da terapeutene illustrerte hvordan dette kunne gjøres syntes det å gi 

mening for foreldrene. De så ut til å ta veiledningen til seg, og ble motivert for 

fellessamtalen. Samtidig kan det stilles spørsmål ved om et fokus på foreldrenes 

tilknytningshistorie var avgjørende for foreldrenes motivasjon.  

 

Forhandlingene om mål og oppgaver så noe annerledes ut med far Berg. Som tidligere nevnt 

strevde terapeuten med å få han med seg. Far var med et lite stykke før han trakk seg igjen. 

Han var opptatt av at datteren hans pleide å si fra hvis det var noe, og kunne ikke helt forstå 

at hun hadde noe å ta opp med ham i fellessamtalen. I tillegg sa han noe om at foreldrene 

kanskje ikke var det viktigste for en ungdom, at det var viktigere at hun kunne få hjelp til å 

rydde i vennerelasjoner. Han var opptatt av at datteren hadde hatt det vanskelig på skolen, og 

det kan tyde på at han ikke kjøpte idéen om at en bedret relasjon til ham skulle kunne gjøre 

en forskjell på hennes depresjon. Det var samtidig en ambivalens hos han. Han hadde et 

sterkt ønske om å være en god far for sine barn, og ønsket virkelig å hjelpe datteren sin ut av 

depresjonen. Terapeuten satte flere ganger fokus på at far ikke var helt med, ved at hun spurte 

ham om hva han tenkte om hennes råd. På slike direkte henvendelser sa far at han ville 

forsøke å gjøre ting på terapeutens måte.  

 

Far Berg hadde i tillegg en ganske annerledes bakgrunn en de andre foreldrene, og terapeuten 

brukte noe mer tid på hans tilknytningshistorie. For en tilhører til disse dialogene fremstod 

det som at far hadde med seg en tung last av sårbart og ubearbeidet materiale fra 

omsorgssviktende relasjoner, og at han derfor hadde vansker med å gå inn i noen følelser av 
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savn til betydningsfulle andre. Det ble et ja–men spill mellom han og terapeuten. Også her er 

det grunn til å spørre om tidsbruken på dette temaet bidro til at far ble mer motivert til å lytte 

mer til det datteren hadde å si til ham. Terapeuten ble stående i et dilemma i møtene med far. 

På direkte spørsmål sa han seg enig med planene for fellesmøtet og at han ble med på 

prosjektet hennes. Likevel trakk han seg stadig når de jobbet med fars historie og med 

veiledningen. Det ble vanskelig for terapeuten å forholde seg til denne avvisningen når far 

samtidig sa at han var enig med henne. Terapeuten syntes heller ikke å ha noe rom for å 

forhandle om forståelsen av problemet; målet som var satt og hva de skulle gjøre for å nå dit. 

Således kan det se ut som de ble stående fast i dette ja-men spillet. 

 

5.3 Dilemmaer 

5.3.1 Informasjon fra ulike deler av systemet 

I ABFT brukes det mye tid på hver av de sentrale aktørene i familiesystemet. Noe av 

hensikten med dette er at den enkelte skal få et eget rom hvor han eller hun kan snakke fritt, 

og at dette blant annet kan være med på å styrke den terapeutiske alliansen (G. S. Diamond et 

al., 2014). I dette materialet kommer det frem at denne oppdelingen kan by på noen 

dilemmaer for terapeutene. For hva gjør man med informasjon man får fra en del av systemet 

som åpenbart omhandler og ville være nyttige for andre deler av systemet? Det tydeligste 

eksempelet på dette er far Bergs alkoholproblem. Terapeuten trådde varsomt når det kom til 

dette temaet. Hun satt på informasjon om hva ungdommen skulle ta opp med far, og med stor 

sannsynlighet omhandlet dette fars alkoholbruk. Terapeuten var likevel ikke tydelig på dette i 

møte med far. Hun kom med antydninger til at dette temaet kunne dukke opp, men sa at hun 

ikke visste hva som vil komme. Dette tenker jeg er problematisk når både hun og far vet at 

hun har snakket med jenta og forberedt henne på hva hun skal ta opp. En fare ved dette, slik 

jeg ser det, er at når temaet dukker opp nå og da, men aldri snakkes skikkelig om, kan det 

føre til en utrygghet hos far over hva terapeuten inviterer han med på. Han vet allerede at 

terapeuten snakker med ungdommen, og at dette er et mulig tema som kan komme. Når 

terapeuten bare vagt ga inntrykk av at dette kunne bli et viktig tema, skaper det usikkerhet. 

Hva vet terapeuten egentlig om han? Hva tenker hun om han? Vi kan ikke vite hva far tenkte 

og følte om dette, men dersom slike spørsmål skulle oppstå uten at de blir tatt opp og satt ord 

på, ville det trolig være uheldig for utviklingen av båndet mellom terapeut og far.  
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Ved at det legges opp til at det er ungdommen selv som skal ta dette opp med far, plasserer 

man et stort ansvar på henne. Det er verdt å stille spørsmål ved om det er riktig at hun skal ha 

dette ansvaret. I hvert fall når terapeuten i så stor grad strever med å få far med på 

veiledningen. For hvor sikker kan terapeuten være på at det blir en god samtale mellom far og 

datter dersom datteren tar dette opp med ham? Man kunne tenke seg en mulighet hvor 

terapeuten hadde avklart med ungdommen at hun kunne nevne dette til far, og at hun i 

samtale med far kunne sagt: jeg vet at datteren din vil ta opp dette med deg, hvordan kan du 

ta i mot det på en god måte? Dette ville avveket fra manualen, men det kunne tatt noe av 

ansvaret bort fra ungdommen, og gitt terapeuten større rom for å jobbe med far. 

 

Man kan også undre seg over hvordan dette temaet ville blitt behandlet dersom mor og far 

møtte sammen til timene. På den ene siden kunne dette gitt terapeuten større trygghet i 

forhold til ungdommens sikkerhet, at mor ble bevisstgjort at dette faktisk var et problem som 

måtte følges med på og noe hun kunne snakket med datteren om. Det kunne også gitt rom for 

at mor kunne målbåret dette temaet i større grad i timene, og gitt terapeuten større mulighet 

til å være i temaet uten selv å være den som konfronterte far. På den andre siden kunne det 

gjort det enda vanskeligere å få far med inn i temaet uten å gå i forsvar, dersom eks-kona satt 

og hørte på.  

 

I arbeid med barn er det et vanlig dilemma hvorvidt man skal bruke samme terapeut for barn 

og foreldre, eller om man skal bruke to terapeuter. I ABFT tenker man at samme terapeut 

møter alle. Det er klare fordeler ved å bruke samme terapeut. Det gir terapeuten en større 

helhetsforståelse i møte med familien, og man kan tenke seg at terapeuten unngår å ta ”noens 

side”, ettersom de får høre fra alle parter. Dersom man har en egen foreldreterapeut og en 

egen ungdomsterapeut kan det være lett å få større forståelse for den parten man selv møter, 

og det kan være vanskelig for terapeutene å sammenholde informasjonen de får (Johns & 

Svendsen, 2016). Det er likevel grunn til å spørre om det kunne ha vært fordelaktig med en 

egen foreldreterapeut i saker som denne. Å få informasjon fra alle deler av systemet utfordrer 

terapeuten i det terapeuten ikke selv skal bringe informasjonen videre. Hun blir sittende på 

noen hemmeligheter som ikke skal røpes. Dersom foreldreterapeuten ikke hadde hatt med seg 

ungdommens egen historie, kunne dette gitt større rom for å konfrontere far, ettersom hun 

ikke ville være redd for å avsløre noe av det ungdommen hadde fortalt henne. 
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5.3.2 Struktur og fleksibilitet i terapi 

Bruk av manual i psykoterapi har vært et mye diskutert tema. Det har blitt pekt på både 

fordeler og ulemper vedrørende dette. Noen av fordelene er at man kan utforske evidensen 

for en gitt manual, og om hvilke grupper den kan være virksom på. Det kan gi mer fokuserte 

og effektive terapiforløp, samt være gode verktøy i opplæringen av terapeuter (Wilson, 

1998). Det gir også et teoretisk rasjonale for hva som skal jobbes med i terapirommet, og 

hvilken retning terapien skal ta (Stafset, Gomes & Arnberg, 2011). Noe av kritikken mot 

manualbaserte terapier er at de forenkler synet på barn og ungdom i terapi, og at man 

gjennom bruken av disse kan miste den helhetlige tenkningen rundt deres vansker (Løkke, 

2009). Det pekes også på at manualene best egner seg for strenge forskningsrammer, og ikke 

nødvendigvis gir svar på hva som kan være god hjelp for ”vanlige mennesker” man møter i 

klinikk med komplekse, sammensatte problemer (Persons & Silberschatz, 1998). I 

terapirommet dukker det opp mye som kan tas tak i. Som terapeut er noe av utfordringen å 

velge hva det er viktig å fokusere på. Manualer som ABFT gir terapeuter hjelp til å ta disse 

valgene, og legger en struktur for samtalene. Det er på forhånd lagt en føring på hva 

terapeuten skal være interessert i og utforske. Når man velger å fokusere på noe, vil det gå på 

bekostning av noe annet. Man kan stå i fare for å gå glipp av verdifull informasjon fordi man 

legger føringer på samtalen. Slik vil det alltid være i terapi. Og når ABFT-terapeutene i så 

stor grad styrer temaene i samtalen, kan det være viktige temaer i familien som aldri får noe 

plass i terapirommet. Men det kan også tenkes at en åpen utforskning uten noen føringer 

kunne ført til at terapeuten brukte mye tid på temaer som ikke nødvendigvis er viktige for 

familien. Dersom terapien ikke oppleves relevant, har den også mindre sannsynlighet for å 

være virksom (Bordin, 1979).  

 

Sammenhengen mellom grad av etterlevelse av manualer og utfall har blitt studert, uten at 

man har funnet entydige sammenhenger. Det kan tenkes at dette skyldes at manualbasert 

behandling gir best resultat når terapeuten har en moderat troskap mot modellen. Og at å 

benytte manualen slavisk, som en oppskrift, ikke nødvendigvis gir gode resultater (Barber et 

al., 2006). At det med andre ord kreves fleksibilitet i møte med den enkelte familie. 

Manualen fremhever dette som et viktig prinsipp (G. S. Diamond et al., 2014). Dette fordrer 

nødvendige avveininger for terapeuter. Når skal man bevege seg bort fra manualen, og når 

skal man følge den? Terapeutene i denne studien ble valgt ut på bakgrunn av sin troskap mot 

manualen. Man kan lure på hvordan det ville sett ut dersom de hadde beveget seg lenger bort 
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fra den. Ville man kunne møtt far Berg på en annen måte, og satt mer fokus på hans 

alkoholproblem dersom terapeuten hadde vært med løsrevet fra manualen? Eller ville en 

pause i behandlingen for å gjennomføre en ADHD-utredning for ungdommen i familien 

Hauge kunnet avdekke en underliggende ADHD, og vært med på å gi henne symptomlette 

med tanke på konsentrasjonsvanskene og hjulpet henne til å følge ABFT-terapien videre? I 

begge sakene i denne oppgaven opplevde ungdommene en signifikant bedring i depresjonen. 

Man kan med andre ord tenke at det å følge manualen hadde en positiv innvirkning på 

situasjonen. Men kunne man ha optimalisert terapien mer? Dette blir selvfølgelig hypotetiske 

spørsmål, og ikke noe som materialet som ligger til grunn for denne oppgaven kan svare på 

alene. 

 

5.3.3 Bruk av tid med foreldrene 

I behandling av barn har det blitt mer og mer fokus på foreldrearbeid og at allianse med 

foreldrene er vel så viktig som allianse med barnet (Hawley & Weisz, 2005; McLeod & 

Weisz, 2005). Med de helt minste barna vil man jobbe mer utelukkende med foreldre. Jo 

eldre barna blir, jo viktigere blir det at de selv får anledning til å snakke med noen. 

Ungdommer er i så måte i en slags mellomfase. De har utviklet en modenhet som gjør at de 

kan ha nytte av terapeutisk arbeid, og de er midt i sin løsrivelse fra foreldrene. Likevel er de 

fortsatt avhengige av foreldrenes omsorg, og har behov for en trygg base (Bengtson, 2007). 

Hvordan er det mest hensiktsmessig å fordele tiden mellom foreldre og ungdom? I en presset 

BUP-hverdag er det viktig å kjenne til tilnærminger som fungerer, men også noe om hvor 

mye tid man må bruke på hver behandling for at den skal være virksom. Kan man 

rettferdiggjøre terapeutens tidsbruk med foreldrene alene i ABFT? Det ser ut til at foreldrene 

hadde mange bekymringer rundt sine ungdommer, og at det hjalp dem å kunne lufte de hos 

terapeuten. Mor Berg fortalte mye om eget strev, og nle oppfordret til å søke videre hjelp for 

egen del. Det kan ha stor betydning for ungdommens psykiske helse at mor fikk hjelp med 

dette. Videre ble også noe av selvbebreidelsen avdempet for foreldrene Hauge i møte med 

terapeuten. At man bruker tid på den emosjonelle coachingen synes også rimelig, ettersom 

det er hvordan foreldrene får til å møte ungdommen i fase fire som tenkes å være selve 

endringsmekanismen i terapien, og som videre hjelper dem å snakke om andre temaer i fase 

fem. 
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Noe av det som syntes vanskeligst å snakke om for samtlige foreldre var egen 

tilknytningshistorie. Som tidligere nevnt var terapeuten ute etter å finne fortellinger om når 

foreldrene selv ikke ble møtt. Dette for å aktivere foreldrenes egen lengsel etter 

omsorgspersoner i håp om at dette kunne skape medfølelse for ungdommene som hadde blitt 

alene, og motivere dem til å være gode omsorgspersoner for ungdommene (G. S. Diamond et 

al., 2014). Terapeutene brukte om lag en hel terapitime pr. forelder på å utforske dette. Man 

kan stille spørsmål ved om dette er nødvendig. Foreldrene syntes motiverte for å hjelpe egen 

ungdom allerede når de starter i terapien, og både mor Berg og foreldrene Hauge sa seg tidlig 

enig i behandlingsrasjonalen og –målet. De hadde heller ingen store barndomstraumer å 

fortelle om. Selv om terapeuten fant noen fortellinger om hvor foreldrene kunne ha blitt møtt 

annerledes, så det ikke ut til at dette åpnet opp for følelser som aktiverte deres forståelse for 

ungdommens savn av deres støtte. Det vil være viktig å undersøke videre om denne 

komponenten er avgjørende i motivasjonsarbeidet med foreldrene. Far Berg hadde en ganske 

annerledes bakgrunn en de andre foreldrene, og terapeuten brukte noe mer tid på hans 

tilknytningshistorie. Han hadde imidlertid en tung bagasje med seg fra oppveksten, og det så 

ut til å være vanskelig for han å gå inn i noen følelse av å ha savnet en omsorgsperson. Det 

ble et ja-men spill mellom han og terapeuten, og også her er det grunn til å spørre om bruken 

av tiden på dette temaet gjorde noe med fars motivasjon for å bli en bedre omsorgsperson for 

ungdommen.  

 

At de fleste mennesker, uavhengig av tilknytningsstil, vil kunne ha fortellinger om ikke å ha 

blitt møtt, er ikke en urimelig antakelse. Terapeuter vil trolig kunne lete fram slike 

fortellinger hos de fleste. Men hva gjør det med foreldrene at akkurat disse minnene 

aktiveres? Hvilke prosesser settes i gang hos foreldrene? Aktiverte man for eksempel far 

Bergs traumer i så stor grad at det kan gjøre ham til en mindre tilgjengelig omsorgsperson? I 

materialet som ligger til grunn for denne oppgaven så det ut til å være tre foreldre uten 

særlige tilknytningsvansker og en forelder med store barndomstraumer. Slik det fremstod i 

timene, så det ikke ut til at utforskningen av egen tilknytningshistorie hadde særlig stor 

betydning for noen av dem. Kanskje vil denne fasen være mer betydningsfull dersom det har 

vært mer moderate tilknytningsvansker? At for de tre foreldrene som hadde et rimelig godt 

forhold til egne foreldre skapte ikke fortellingene noe særlig gjenkjennelse til det 

ungdommen stod i, og at for far Berg ble det for vanskelig å gå inn i? Dette er ikke noe som 

kan sies sikkert på bakgrunn av dette begrensede materialet, men jeg tenker at utforskningen 

av tilknytningshistorien kan være en del av prosessen som det kan være nyttig å se nærmere 
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på. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det viktig at tiden som brukes med foreldrene 

brukes på det som har betydning for ungdommen. 

 

5.3.4 Når bør man tilby ABFT? 

For enhver behandling er det rimelig å diskutere for hvilke individer eller familier den vil 

være relevant. ABFT-manualen selv løfter fram at dersom man ser at det er brudd i kontakt 

mellom ungdom og foreldre, foreldre som misforstår ungdommens følelsesuttrykk og 

ungdom som derfor ikke får til å søke trøst og hjelp fra foreldrene, vil behandlingen være 

egnet. Det legges vekt på at det foreløpig bare er evidens for effekter på ungdom med 

depresjon, men at det kan være mulig at behandlingen kan være nyttig ved andre vansker (G. 

S. Diamond et al., 2014). Etter å ha sett opptakene fra familien Berg, mener jeg likevel at det 

kan være verdt å spørre om det noen ganger kan være viktigere å adressere andre temaer enn 

relasjonen mellom ungdom og foreldre. For hva hvis ungdommene lever i en kontekst som er 

uutholdelig? Kan man gjennom å bruke ABFT være med på å opprettholde denne konteksten 

for ungdommen, fordi man ikke setter fokus på den? I manualen argumenteres det for at 

vansker i ungdommens liv som går utover det som har med familierelasjonene å gjøre, blir 

tema i fase fem. Tanken er at ved å ha gjenopprettet en sikker base hos foreldrene øker man 

ungdommens evne til å utforske og løse disse vanskene med hjelp fra foreldrene. Med andre 

ord vil andre temaer adresseres, men det gjøres senere i terapien. Det holdes også fram at 

metoden må brukes fleksibelt. Dersom det er noe som brenner i ungdommens liv, skal dette 

kunne tas opp på et tidligere tidspunkt (G. S. Diamond et al., 2014). At ungdommen ikke skal 

bli stående alene om det som blir vanskelig, men få økt tro på å bruke foreldrene som støtte 

gir mye mening. Foreldrene forblir i ungdommens liv, det gjør ikke terapeuten. Kan det 

likevel være temaer som blir for vanskelig for familiene å håndtere? I møte med familien 

Berg står terapeuten i fare for at temaet omkring fars alkoholbruk aldri kommer skikkelig 

opp. At ungdommen selv skal samle mot nok til å ta dette opp med far krever mye av henne. 

Det er ikke gitt at hun vil klare det. Vil temaet da forsvinne fra behandlingen? Dersom hun 

skulle få til å ta dette opp, er det knyttet en viss risiko til hvordan far vil ta dette i mot. 

Terapeuten har ikke fullt ut lyktes i å få ham med seg på veiledningen, og muligheten for at 

han vil avvise ungdommen er fullt ut til stede. Hvordan kan terapeuten fastholde dette som et 

tema da? Jeg har bare sett et utdrag av terapiforløpet, og vet derfor ikke hva terapeuten velger 

å gjøre i fortsettelsen. I denne saken ser alliansen med mor ut til å være god, og det kan 

tenkes at terapeuten tenker at dersom ungdommen får en styrket relasjon til henne, vil dette 
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kunne være tilstrekkelig for å hjelpe henne. Men hva hvis det ikke hadde vært en tilgjengelig 

mor med i bildet? 

 

Man kan spørre seg om det burde gjøres en vurdering av foreldrenes evne til å motta terapien 

før man setter i gang med ABFT. Man kan selvfølgelig aldri vite på forhånd hvor vidt en gitt 

type terapi vil være virksom. Som terapeut har man flere ulike metoder å spille på, og noen 

ganger må man endre kurs underveis (Oddli & Kjøs, 2009). Dersom ABFT ikke fungerer, vil 

man kunne skifte fokus og prøve noe annet. Det er likevel grunn til å spørre om hva det vil 

gjøre med ungdommen at man så tydelig sier at man vil jobbe med å gjøre foreldrene mer 

tilgjengelig, og dette mislykkes. Det kan være grunn til å tro at det kan være en stor 

tilleggsbelastning for ungdom å først gi dem håp om at foreldrene kan være der for dem, og 

at dette håpet ikke innfris. Ungdommene utredes før de får tilbud om denne type terapi. 

Burde det være en form for utredning også av foreldrene for å vurdere deres egnethet? Hva 

som i så fall skulle være mål på en slik egnethet er et vanskelig spørsmål, og går ut over 

omfanget til denne oppgaven. Det kan likevel være nyttig at dette utforskes videre. 
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6 Avslutning 
Gjennom arbeidet med videomaterialet har jeg fått et større innblikk i hvordan 

foreldrearbeidet i ABFT kan arte seg i praksis. Terapeutene jeg har fulgt syntes å være tro 

mot manualen. Det som beskrives som viktig i manualen var det som i hovedsak ble tema i 

samtalene. Terapeutene var tydelige, og styrte i stor grad samtalene. De så ut til å lykkes med 

å opprette en god arbeidsallianse med tre av fire foreldre. Ved å komme inn på personlige 

forhold ved foreldrene fikk terapeutene mulighet til å opptre validerende og støttende, og 

knytte bånd til dem. De brukte blant annet selvavsløring for å nærme seg foreldrene. Det 

syntes også å være befordrende på terapien at terapeutene ga grundige og omfattende 

begrunnelser for behandlingsmålet og de ulike oppgavene. Tre av foreldrene sa seg enig i 

behandlingsrasjonalet og tok villig i mot veiledningen som ble tilbudt. Den fjerde forelderen 

var langt mer ambivalent. Det kunne se ut som terapeuten ble stående fast i møte med ham, 

og at terapeutens modellojalitet ga henne mindre rom for å møte ham. 

 

I møte med materialet dukker det opp flere viktige spørsmål. Terapeuten fikk mye 

informasjon fra ulike deler av systemet som implisitt ikke skulle deles. Det kan være grunn til 

å spørre om en større åpenhet mellom de ulike terapirommene hadde gitt mer trygghet for 

deltakerne. Dette dilemmaet er et eksempel på vanskelige avveininger terapeuten må ta i 

forhold til hvor tett hun bør følge manualen. I manualen vektlegges en utforskning av 

foreldrenes egne erfaringer med omsorgspersoner, for å reaktivere foreldrenes savn av 

omsorgspersoner. Denne typen spørsmål ser ikke ut til å ha vært så meningsgivende i 

materialet jeg har tatt for meg. Selv om materialet er for lite til å gi svar på viktigheten av 

denne komponenten, er det grunn til å argumentere for at det forskes videre på betydningen 

av dette elementet i manualen. Noe av det foreldrene ofte uttrykte interesse for og som ikke 

fikk særlig stor plass i samtalene, var årsaker til ungdommens depresjon som lå utenfor 

familien. At terapeuten i så liten grad var opptatt av foreldrenes tanker om alternative 

årsaksforklaringer til depresjonen, kan være et forhold som bidro til at hun fikk lite 

informasjon om ungdommen og hennes kontekst. Et spørsmål som melder seg etter dette er 

om det alltid er slik at det er mest betydningsfullt å arbeide med tilknytningsrelasjonen? Og 

til slutt, kan det være klokt å utforske om man kan finne noen holdepunkter for hvilke 

familier som fortrinnsvis bør motta en slik behandling og hvilke som bør henvises til andre 

former for behandling? Kan det være slik at noen foreldre i mindre grad er tilgjengelig for å 
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dra nytte av en ABFT-tilnærming? Og hva skulle i så fall være kjennetegnene ved disse? Her 

er det flere spørsmål å forfølge. 

 

ABFT ser ut til å være en spennende behandlingsform med lovende resultater. Etter arbeidet 

med dette materiale tenker jeg likevel det er noen forhold ved foreldrearbeidet det kan være 

verdt å studere videre.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv og samtykkeskjema 

 

  

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 02900 Bank: 6468.05.00949 

 Akershus universitetssykehus HF 

1478 LØRENSKOG 

Sykehusveien 25 

Nordbyhagen 

Telefaks: +47 67968861 Org.nr: 983 971 636 

E-post: postmottak@ahus.no Web: www.ahus.no 

Informasjon og samtykkeerklæring 
Side 1 av 5 

 

 

FAMILIEBEHANDLING AV DEPRIMERTE UNGDOM: UTPRØVING AV EN 

EMPIRISK VALIDERT FAMILIEINTERVENSJON I  BUP 

 
 

Informasjon og samtykkeerklæring 
 

 
 

Hvorfor spør vi deg om å delta i forskningsprosjektet? 
Du er invitert til å delta i forskningsprosjektet fordi du har blitt henvist til vår poliklinikk og har rapportert 

betydelig grad av depresjonssymptomer.  

 

Hva er hensikten med forskningsprosjektet? 
Hensikten med forskningsprosjektet er å undersøke hvor godt familiebasert terapi reduserer 

depresjonssymptomer og familiekonflikt blant ungdom sammenlignet med terapi som vanligvis gis på 

poliklinikken.  

 

Den familiebaserte behandlingen heter “Attachment Based Family Therapy.” Metoden fokuserer på å involvere 

familien din i behandlingen, hjelper dere med teknikker for å bedre snakke sammen, løse problemer og å 

redusere konflikter. Behandlingen går over 12-uker og det er mulig å utvide til 16 uker dersom nødvendig. 

Vanligvis vil du/dere komme til poliklinikken en gang i uken og terapeuten vil treffe dere sammen som en 

familie, men noen ganger også treffe deg og foreldrene dine hver for dere. 

 

Den terapien som pasienter vanligvis får på poliklinikken kaller vi “Treatment as Usual.” Terapeuten har ofte 

flere behandlingsvalg ut fra både hvilke(n) metode(r) som regnes som best egnet og hva terapeuten har best 

kompetanse på.  Det er normalt for terapeuten å fokusere på hvordan du føler deg (humør), hva som plager deg 

(symptomer), hva du gjør (atferd) og andre ting som bidrar til din depresjon. Terapeuten kan også fokusere på 

kommunikasjon og eventuelle konflikter i familien. 
 
Hva innebærer studien for deg? 
Hvis du er villig til å delta i studien, vil du enten få familiebasert terapi (ABFT) eller rutinemessig terapi (TAU). 

Valget er helt tilfeldig og du vil ha en “femti-femti” sjanse til å få en av de to behandlingstypene. Kartleggingen 

og behandlingen vil bli tatt opp på video/ lydbånd for kvalitetssikring, forskning og utdanning av helsepersonell.  

 

Etter at du og din familie har sagt ja til å delta i studien, vil vi begynne med systematisk kartlegging. Deretter vil 

vi kartlegge/evaluere etter 6 uker, 24 uker, 36 uker og 52 uker (totalt 5 ganger). Videre, etter hver avtale/time 

med terapeuten, vil du svare på noen spørsmål om hvordan timen har vært. Dine foreldre/omsorgspersoner vil 

også svare på korte spørreskjemaer.  

 

Studie-prosedyrer 
Depresjonssymptomer, familierelasjoner, konflikt og selvmordsatferd vil bli kartlagt gjennom intervju, 

spørreskjema og videoanalyse.  

Intervjuer: En fra studieteamet vil intervjue deg om dine psykiske symptomer, dine relasjoner med foreldre(ne) / 

omsorgsperson(er), og om selvmordstanker eller forsøk. Disse intervjuene vil foregå separat for deg og dine 

foreldre. 

Spørreskjemaer: Informasjon som vi trenger fra spørreskjemaene er knyttet til psykisk helse, familieforhold, 

stress, oppfatning av hverandre i familien, og andre spørsmål om bruk av psykisk helsevern. Ved uke 12 vil alle 

bli spurt om deres tilfredshet med behandlingen.  

Familieinteraksjon: Behandlingstimene vil bli tatt opp på video/lydbånd. 

 

 
 
 
Mulige fordeler og ulemper   
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Informasjon og samtykkeerklæring 
Side 2 av 5 

Kartlegging og behandling av ungdom med depresjon 

Ungdom og familier i Attachment Based Family Therapy vil få et spesielt fokus på deres relasjon, vil bli bedt om 

å sette ord på konflikter og snakke om dem. Noen kan oppleve dette som krevende, ubehagelig og oppleve en 

viss grad av engstelse. Kartlegging og utredning kan på samme måte også oppleves som krevende og ubehagelig 

for noen. Imidlertid er det ikke noe mer krevende eller ubehagelig enn det som kan forventes for tilsvarende 

behandlingstilbud i det norske helsevesenet.  

 

Behandlingen kan hjelpe med å redusere din depresjon. I tillegg kan du dra nytte av regelmessig kontakt med 

prosjektmedarbeidere som følger med utviklingen. Det kan oppleves trygt å ha tilgang til prosjektets krisetelefon 

i behandlingsperioden. Videre har vi erfaring med at mange deltakere i slike studier opplever at de er godt 

ivaretatt. En indirekte fordel er at du vil bidra til kunnskap om hvordan man best kan behandle slike problemer. 

Dette vil kunne komme andre ungdom og deres familier til gode.  

 
Hva skjer med informasjon om deg?   
Det er to måter som informasjon om deg vil bli oppbevart. Først, som pasient på Akershus universitetssykehus, 

vil informasjon om deg bli oppbevart i sykehusets journalsystem. For det andre, som deltaker i 

forskningsprosjektet, vil anonymisert informasjon om deg bli oppbevart på en datamaskin med et høyt 

sikkerhetsnivå (sikker-server) ved Forsknings- og utviklingsavdelingen ved Ahus, godkjent for 

forskningsformål. Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 

studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 

opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell 

knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg. Offentliggjøring av 

resultatene vil bli på gruppenivå og det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene når disse 

publiseres/offentliggjøres.  

 

Hvem vil ha tilgang til video/lyd opptak? 
Video/lyd gir en større sjanse for å identifisere deg (og din familie) og dermed vanskeligere å anonymisere. 

Derfor vil kun prosjektmedarbeidere ha tilgang til video-/lydinformasjonen. Andre forskere som er knyttet til 

prosjektet har taushetsplikt og vil bli autorisert til å se på video/lyd kun til kvalitetssikring og andre 

forskningsformål.  

 

Utdanning av helsepersonell er en viktig oppgave som sykehusene har. I tråd med praksis på avdeling BUP, 

Akershus universitetssykehus, kan opptaket vises i veilednings-og undervisningsøyemed til helsepersonell som 

har taushetsplikt. Dersom vi finner videoklipp som gir et godt eksempel på sentrale behandlingsprinsipper 

og/eller prosesser som ønskes brukt også til generell undervisning (for eksempel, til studenter og 

konferansedeltakere) vil vi invitere deg/dere til å gjennomgå hva og hvordan vi ønsker å bruke 

video/lydinformasjon i undervisningen. Du og din familie vil da kunne ta stilling til om det kan brukes til 

generell undervisning.  

 

Frivillig deltakelse 
Deltakelse i dette prosjektet er frivillig. Du står fri til å trekke deg når som helst uten å oppgi noen grunn. 

Dersom du og dine foresatte begynner i prosjektet men en av dere senere ønsker å trekke seg, vil det fortsatt 

være mulig å fortsette behandling og kartlegging med den som ønsker å fortsette. Dersom både du og dine 

foreldre ønsker å trekke seg eller har spørsmål til studien, kan du/dere ta kontakt med prosjektleder seniorforsker 

Pravin Israel (tlf 67-968774).  

 

Personvern 
Opplysninger som registreres om deg er det som vanligvis innhentes i utredning- og behandlingsøyemed ved 

sykehuset (personalia, diagnostisk informasjon, funksjonsnivå, evaluering av behandling og etterundersøkelse). 

Prosjektet er godkjent av personvernombudet for forskning ved sykehuset og av Regional komité for medisinsk 

og helsefaglig forskningsetikk (REK).  

 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg 
Du har rett til å vite hvilken informasjon om deg som er inkludert i forskningsstudien. Videre har du rett til å få 

korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Hvis du trekker deg fra studien, har du rett til å 

kreve at all informasjon om deg blir slettet fra forskningsdatabasen. Dette vil ikke være mulig dersom 

opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige artikler.  
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Informasjon og samtykkeerklæring 
Side 3 av 5 

Kartlegging og behandling av ungdom med depresjon 

 

Deling av informasjon 
Dersom det er grunn til bekymring om negativ og alvorlig skadevirkning for pasienten eller andre, for eksempel 

en høy grad av depresjon og/eller selvmordstanker og -atferd, vil bekymringen deles med leder i poliklinikken og 

den ansvarlige behandleren etter konsultasjon med prosjektleder.   

 

Samarbeid og økonomi  
Prosjektet er et initiativ av FoU-avdelingen, psykisk helsevern ved Ahus, som også er den primære økonomiske 

bidragsyteren. Forskningen vil foregå på avdeling BUP ved sykehuset. Samarbeidspartnere er Senter for 

Selvmordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo og Children’s Hospital of Philadelphia/ University of 

Pennsylvania (CHOP). Det er ved CHOP at ABFT-metoden er utviklet. Samarbeidet innebærer ikke utlevering 

av data. 

 

Informasjon om utfallet av studien 
Alle deltakere som ber om det, vil få tilbakemelding om resultater av forskningsprosjektet. Resultatene vil være 

på gruppenivå.  

 

SAMTYKKEERKLÆRING ER PÅ SIDE 4
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Informasjon og samtykkeerklæring 
Side 4 av 5 

Kartlegging og behandling av ungdom med depresjon 

 

Samtykkeerklæring fra pasient/foresatte 
 

 

FAMILIEBEHANDLING AV DEPRIMERTE UNGDOM: UTPRØVING AV EN EMPIRISK VALIDERT 

FAMILIEINTERVENSJON I BUP 
 

Informasjon om forskningsprosjektet er blitt gitt av: 

 

 

___________________________________________ Dato:_______________ 

             

(Prosjektmedarbeider) 

 

 

          

 √  

Jeg/vi har fått tilfredsstillende informasjon om forskningsprosjektet og samtykker til å delta i 

prosjektet 

 

√  

Jeg/vi samtykker i at informasjon brukes til det som er formålet med forskningsprosjektet
1
 og 

deles slik som det er beskrevet i de 2 avsnittene ” Hva skjer med informasjonen om deg?”  og 

” Hvem vil ha tilgang til video/lydopptak?”  ovenfor.   

  

√  

Jeg/vi samtykker til at avidentifisert data fra denne studien kan bli brukt til andre 

forskningsprosjekter om depresjon og depresjonsbehandling hos barn og ungdom. 

 

√  

Jeg/vi samtykker til at video/lydopptak kan bli brukt til undervisning av helsepersonell med 

taushetsplikt. 

 

√  

Jeg/vi er klar over at dersom video/lydopptak fra terapien skulle bli valgt som egnet til generell undervisning 

(for eksempel, til studenter og konferanse deltakere), vil vi på forhånd bli invitert til å gjennomgå 

video/lydklipp og informert om hvordan det kommer til å bli brukt. Deretter vil vi ta stilling til om vi tillater at 

dette brukes til generell undervisningsformål.  

 

 

 

 

 

_______________________      Dato:________________ 

Pasientens signatur 

 

 

 

 

 

_________________________     ______________________ 

Foresattes signatur       Foresattes signatur 

 

 

 

Kopi: Pasient/foresatte og forskningsmappe 

 

                                                           
1
 Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke hvor godt familiebasert terapi reduserer depresjonssymptomer og 

familiekonflikt blant ungdom sammenlignet med den terapi som vanligvis gis 



 63 

 
 

 

  
     

    

  

Informasjon og samtykkeerklæring 
Side 5 av 5 

Kartlegging og behandling av ungdom med depresjon 

 

 

Samtykkeerklæring til bruk av video/lydopptak for generell 

undervisning 
 

FAMILIEBEHANDLING AV DEPRIMERTE UNGDOM: UTPRØVING AV EN EMPIRISK VALIDERT 

FAMILIEINTERVENSJON I BUP 
 

 

 
 

 

 

Video/lydopptak ble gjennomgått sammen med ungdom og familien 

 

 

___________________________________________ Dato:_______________ 

             

(Prosjektmedarbeider) 
 

 

 
 

 

Jeg/vi har sett gjennom video/lydopptak fra terapien sammen med prosjektmedarbeider og 

samtykker til at dette brukes til generell undervisningsformål.  

 

Ja/ Nei 

 

 

 

 

_______________________      Dato:________________ 

Pasientens signatur 

 

 

 

 

 

_________________________     ______________________ 

Foresattes signatur       Foresattes signatur 

 

 

 

 

 

Kopi: Pasient/foresatte og forskningsmappe 
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Vedlegg 2: Emosjonell coaching, hand-out til foreldrene 

 

Se, lytte og bekrefte barns følelser 
 

Hvorfor? Forskning viser at: 

-     Barna blir mer motstandsdyktige mot psykiske helseplager 

- Barna har bedre fysisk helse  

- Gjør det bedre på skolen 

- Kommer bedre overens med venner 

- Mindre grad av atferdsvansker/problematferd 

 

1. Vær oppmerksom på ditt barns følelser 

 

2. Anerkjenn barnets følelser som en mulighet til å lære noe om barnet ditt og til å 

få et nærere forhold.  

 

- Barnet trenger deg mest når han/hun er trist, sint eller redd- vet du når 

barnet viser disse følelsene og forskjellen på uttrykket? 

 

- Din evne til å trøste barnet i en vanskelig situasjon gir en opplevelse av å 

være en kompetent forelder 

 

- Det å sette ord på og anerkjenne barnets følelser vil i sin tur hjelpe barnet 

ditt til å lære seg å gjenkjenne og skille mellom egne følelser og til å trøste 

seg selv 

 

- Å være oppmerksom på også mindre intense følelser hos barnet ditt gir 

deg en anledning til å øve på disse ferdighetene 

 

3. Lytt empatisk og bekreft barnets følelser 

- Vær oppmerksom på barnets kroppsspråk, ansiktsuttrykk og gester 

 

- Vær tilstede på barnets nivå, ta et dypt pust, vær avslappet og fokusert 

 

- Når du er oppmerksom på barnet ditt, vil han/hun oppfatte at du tar dets 

bekymringer på alvor. Barnet vil da i større grad lytte til deg og tilbringe tid 

sammen med deg 

 

- Når barnet sier noe om sine følelser, reflekter tilbake det du hører og har lagt 

merke til 

 

- Ikke bagatelliser barnets følelser, fortelle dem hvordan de burde føle, bruke 

logikk eller fikse problemet på dette tidspunktet 

 

- Del med barnet hva du ser eller har lagt merke til framfor å stille spørsmål 

 

Ikke spør: Hvorfor er du så trist? (sjangsen er stor for at barnet ikke vet selv 

hvorfor han/hun er trist) 
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I stedet si: Du ser litt sliten ut i dag. Du virket litt lei deg når du snakket om 

prøven på skolen i dag 

 

 

- Unngå spørsmål som du vet svaret på 

 

Ikke spør: Hvorfor har du ikke vasketrommet ditt//har du ikke vasket rommet 

ditt? 

I stedet si: Jeg ser at du ikke har vasket rommet ditt og jeg er 

skuffet over deg 
 

                   - Del gjerne eksempler fra ditt eget liv - det viser forståelse 

 

 

4. Hjelp barnet ditt til å sette ord på følelser 

- Hjelp barnet ditt til å finne ord for hva de føler- gi eksempler (frustrert, 

fortvilet, trist, sint) 

 

- Ikke fortell barnet ditt hvordan de burde føle 

 

- Du kan fortelle barnet ditt at det er OK å føle flere ting samtidig 

 

5. Start med problemløsning kun etter at barnet føler seg forstått 

Problemløsning 
1. Identifiser målet 

Hva er problemet som skal løses? 

 

2. Tenk på alternative løsninger 

Brainstorm 

Skriv ned 

 

3. Evaluer foreslåtte løsninger basert på familiens verdier 

Spørsmål:  

          Er løsningen rimelig? 

          Vil det fungere? 

          Er det trygt? 

          Hvordan vil det få barnet ditt til å føle? 

          Hva vil andre tenke om løsningen? 

 

4. Hjelp barnet til å velge en løsning 

 

 

Når emosjonsfokusert coaching ikke er hensiktsmessig: 

1. Når du er presset i tid 

2. Når det er mange andre personer tilstede 

3. Når du er for opprørt eller trøtt 

4. Når du trenger å adressere alvorlige atferdsproblemer eller grenseoverskridelser 


