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Sammanfattning 

Studien undersökte gruppbaserad compassionfokuserad terapi (CFT) i en klinisk miljö hos 

ungdomar med psykisk ohälsa samt hos omsorgspersoner till ungdomar med psykisk ohälsa. 

Syftet var att undersöka samband mellan deltagarnas upplevelse av CFT och psykiskt mående 

före och efter behandling. Deltagarna beskrev fritt sina upplevelser av CFT i en 

utvärderingsenkät som undersöktes med innehållsanalyser. Psykiskt mående skattades med en 

anpassad version av The Child Outcome Rating Scale (CORS) och förändring mättes med 

beroende t-test. Sambandet mellan dessa undersöktes med datan från båda instrumenten. 

Resultatet visade en övergripande positiv upplevelse av behandlingen. Omsorgspersonernas 

psykiska mående förbättrades signifikant, men inte ungdomarnas. Ett möjligt samband mellan 

positiv förändring i psykiskt mående och positiv behandlingsupplevelse syntes. Däremot sågs 

inget tydligt samband kring försämring i psykiskt mående och en negativ 

behandlingsupplevelse. CFT tycks vara hjälpsamt för omsorgspersoner till barn med psykisk 

ohälsa och eventuellt även för ungdomar med psykisk ohälsa men vidare forskning krävs.  

Nyckelord 

Compassionfokuserad terapi, gruppbaserad terapi, behandlingsupplevelse, 

behandlingsutfall, omsorgspersoner, ungdomar 
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Abstract 

The study examined group-based compassion-focused therapy (CFT) for adolescents with 

mental health problems, and caregivers to adolescents with mental health problems, in a 

clinical environment. The purpose was to examine the association between participants´ 

experiences of CFT and changes in psychological distress before and after treatment. 

Participants freely described their experience in an evaluation questionnaire, which were 

examined with content analyzes. Psychological distress was rated with a constructed version 

of The Child Outcome Rating Scale (CORS) and changes were measured with dependent t-

test. Comparisons between both assessments examined their association. The results showed 

positive experiences of the treatment. Caregivers rated a significant improvement in 

psychological distress, however, adolescents did not. A possible association was discovered 

between improvement in psychological distress and positive experiences. However, there was 

no obvious pattern between impairment of psychological distress and negative experiences. 

CFT seems to be a helpful treatment for caregivers to adolescents with mental health 

problems and possibly also to adolescents with mental health problems, but further research is 

required. 

Keywords 

Compassion-focused therapy, group-based therapy, treatment experience, treatment 

outcome, caregivers, adolescents 
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Tack 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till vår handledare Anna Bratt för att vi fick vara en del av 

detta forskningsprojekt och för alla kloka tankar under studiens genomförande. 
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Introduktion 

Psykisk ohälsa hos barn och unga är vanligt förekommande med en internationell 

prevalens på 10-20 % (Kieling et al., 2011). Bland ungefär hälften av fallen har besvären 

uppstått i barn- eller ungdomsåren (Kessler et al., 2005). Således är det viktigt att finna tidiga 

interventioner för barn och unga, både för att minska lidande i denna åldersgrupp och för att 

arbeta förebyggande.  

Barn och unga som lider av psykisk ohälsa kan uppleva skam kopplat till sina problem, 

vilket kan ha en negativ påverkan på deras mående samt bidra till att problemen kvarstår 

(Gilbert & Irons, 2008; Moses, 2010). Således är arbete med att hantera och minska skam och 

självkritik en möjlig väg att hjälpa barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Självkritik och 

skamkänslor är vanligt hos individer med psykisk ohälsa såsom depression, substansmissbruk, 

ätstörningar, social ångest och psykoser (Gilbert & Irons, 2005). Vidare har skam även 

kopplats till oro, rädsla, sorg, ångest och fientlighet bland vuxna (Leith & Baumeister, 1998; 

Forgas, 1994; Watson & Clark, 1992). Skam, men även negativa attityder kopplat till psykisk 

ohälsa har visat sig kunna predicera psykiska symtom hos individen (Kotera, Green & 

Sheffield, 2019; Kotera et al., 2019). Denna koppling kan påverkas av självkritik hos 

individen som kan leda till en ökning av psykiska symtom. Motsatsen, att stötta sig själv, kan 

däremot leda till en minskning av symtom (Kotera et al., 2019).  

Stigmatisering av psykisk ohälsa hos ungdomar  

En faktor som kan ge upphov till känslor av skam hos individer med psykisk ohälsa är 

stigmatisering (Corrigan et al., 2014), som enligt Link & Phelan (2001) är en process i fyra 

olika steg. Först urskiljs och etiketteras olikheter hos människor för att därefter kopplas 

samman med negativt laddade stereotyper och egenskaper. Utifrån detta delas individer sedan 

in i tydliga kategorier, vilket skapar ett vi och ett dem. Slutligen medför detta en förlust av 

social status och diskriminering, vilket i sin tur leder till ojämlikhet för de drabbade 

individerna (Link & Phelan, 2001). En grupp som utsätts för stigmatisering i samhället är 

individer med psykisk ohälsa, och barn och unga som lider av psykisk ohälsa är inget 

undantag. Barn med psykisk ohälsa har bland annat visat sig uppleva mer stigmatisering än 

barn med fysisk sjukdom eller inlärningssvårigheter (learning disabilities) (Wilkins & 

Velicer, 1980). I linje med detta visade en mixad amerikansk studie att två tredjedelar av de 

56 deltagande ungdomarna med psykisk ohälsa upplevde stigmatisering från kamrater och 

nästan hälften upplevde stigmatisering från familj eller släkt (Moses, 2010). Tidigare 

forskning har även visat att personer med psykisk ohälsa ofta internaliserar stigmatiserande 
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tankar som finns i samhället (Link & Phelan, 2001), vilket leder till lägre självkänsla och 

tilltro till sin egen förmåga (Link et al., 2001) samt till känslor av skam hos individen 

(Corrigan et al., 2014). Skam, som ovan nämnts, är en känsla som har visat sig ha en koppling 

till flera psykiska svårigheter. Vidare visade Zacharisson et al (2006) i en studie utförd i 

Norge med över 11000 deltagare att ungdomar som upplever psykisk ohälsa ofta undviker att 

söka professionell vård, vilket skulle kunna vara en konsekvens av stigmatisering och skam 

(Corrigan, 2004). Hos de individer som söker vård för psykisk ohälsa kan stigmatisering 

fortsatt påverka vården negativt genom att individen inte deltar fullt ut i sin vård (Corrigan, 

2004). 

Skam och självkritik hos ungdomar 

Skam uppstår runt 3,5-4 års ålder då barn utvecklar förmåga att jämföra sig själv med 

andra (Mascolo & Fisher, 1995). Känslan uppkommer då man granskar och utvärderar sig 

själv (Barrett, 1995), ibland till den grad att det leder till självkritik och självattackerande 

(Gilbert & Irons, 2008). Under tonårstiden jämför sig ungdomen alltmer med andra, i takt 

med att de kognitiva förmågorna utvecklas (Mascolo & Fisher, 1995). Ungdomstiden kan 

vara en påfrestande tid för många då den ofta innefattar flera svårigheter såsom en överdriven 

upptagenhet av att bli omtyckt av andra och hur andra ser och uppfattar en (Moses, 2010). 

Vidare skapas under tonåren en ny, mer självständig identitet, som i större utsträckning är 

kopplad till grupper med jämnåriga (Moses, 2010). Kamraterna blir då en källa för 

självutvärdering och stöd istället för familjen (Allan & Land, 1999). Denna förflyttning 

medför dock även större konkurrens om sociala resurser, position och status bland de 

jämnåriga ungdomarna (Gilbert & Irons, 2008). Under tonåren anses det ofta viktigt att passa 

in och vara attraktiv för andra vilket i sin tur kan medföra svårigheter med självbild, 

självmedvetenhet, skam, rädsla för avvisande och tilldelad oönskad låg social position 

(Gilbert & Irons, 2005). Besvikelse och frustration i denna sociala konkurrens kan vara ett av 

ursprungen för ungdomens skam och självkritik (Gilbert & Irons, 2008). 

En annan faktor som kan påverka barn och ungas psykiska hälsa är relationen till deras 

föräldrar (Brown, 2018). Stöttande, stabila och ömsesidiga förhållanden har visat sig ha 

betydelse för utvecklandet av positiva färdigheter såsom goda sociala förmågor och god 

självkänsla. Avsaknad av socialt stöd har istället kopplats till olika problematiska beteenden 

(Demaray & Malecki, 2002). Ungdomar med psykisk ohälsa upplever i större utsträckning ett 

svagare socialt stöd och har oftare mer problematiska familjeförhållanden än ungdomar utan 

psykisk ohälsa (Prange et al., 1992). Således finns tydliga skäl till att involvera föräldrar i 
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behandling av barn och unga, bland annat för att främja en stöttande relation och minska 

risken för upplevd stigmatisering. 

Stigmatisering och att vara förälder till ett barn som lider av psykisk ohälsa 

Förutom det lidande och den stigmatisering som barn och unga med psykisk ohälsa 

upplever, är det en påfrestning för deras familj och föräldrar. Känslor av hjälplöshet, skuld 

och självtvivel är vanligt hos föräldrar till ungdomar med psykisk ohälsa, vilket i sin tur även 

kan påverka föräldraskapet och bemötandet av ungdomen (Stapley et al., 2016). Föräldrar till 

barn med psykisk ohälsa kan även uppleva stigmatisering, vilket kan medföra en negativ 

inverkan på både föräldern och barnet. Vidare kan självtvivel och stigmatisering internaliseras 

och resultera i självstigmatisering (Eaton et al., 2016). Behandling som stärker föräldrarnas 

tilltro till sin egen förmåga att kunna hjälpa sitt barn istället för att fokusera på extern hjälp är 

en viktig del i behandling för barn och unga med psykisk ohälsa (Brown, 2018).  

Compassionfokuserad terapi 

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en form av psykoterapi som utvecklades för 

att hantera skam och självkritik kopplad till psykisk ohälsa (Gillbert, 2014; Leaviss & Uttley, 

2015). Detta arbete påbörjades för drygt 20 år sedan (Gillbert, 2014) och har därefter fortsatt 

att utvecklats som terapiform och behandlingsmetod för flera olika svårigheter. Utifrån en 

systematisk litteraturöversikt gällande effekten av CFT, tycks interventioner med compassion 

vara en effektiv metod vid flera olika svårigheter och speciellt för personer med stark 

självkritik (Leaviss & Uttley, 2015). Craig et al. (2020) har uppdaterat föregående översikt 

med ytterligare artiklar och resultaten stödjer tidigare slutsatser. Vidare framkommer att CFT 

kan vara lika effektivt som annan psykologisk behandling. För att kunna uttala sig om detta 

med större säkerhet krävs mer forskning (Craig et al., 2020). Mest stöd finns i nuläget för 

gruppbehandling, då flest studier som genomförts berör gruppbaserad CFT och starkast stöd 

fick de behandlingar som pågick i över 12 timmar (Craig et al., 2020). 

Teorin bakom compassionfokuserad terapi 

Bakom CFT finns en kombination av flera olika teoretiska perspektiv, såsom kognitiv 

beteendeterapi, evolutionär psykologi, anknytningsteori och neurovetenskap (Gilbert & 

Procter, 2006). Compassion definieras som en förmåga att uppmärksamma lidande hos sig 

själv och andra i kombination med en vilja att försöka lindra eller förebygga detta lidande 

(Gilbert, 2017). I begreppet compassion inryms medkänsla för oss själva och andra samt att 

kunna ta emot medkänsla från andra, och i CFT kan alla dessa tre delar vara ett fokus för 

terapin (Gilbert, 2014). En viktig del i CFT är att beskriva hjärnas fungerande. Detta görs med 

hjälp av en modell som inom CFT kallas för trefaktormodellen, som involverar de tre 
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emotionsreglerande systemen; hot-, driv- och trygghetssystemet. Deltagarna får förståelse för 

symtom och svårigheter samt tränar på förmågor som kan öka balansen mellan de tre olika 

systemen genom att minska hotsystemets påverkan och öka tillgången till trygghetssystemet 

(Gilbert, 2010). Trygghetssystemet kan aktiveras av vänlighet från andra eller gentemot andra 

men även genom vänlighet mot sig själv (Gilbert, 2010). Vänlighet och medkänsla medför att 

endorfiner och hormoner, såsom oxytocin, frisläpps, vilket ökar vårt välmående (Gilbert, 

2010).  

Självmedkänsla 

Begreppet självmedkänsla kan beskrivas utifrån tre komponenter: att visa värme och 

förståelse till sig själv, att se sina upplevelser som en del av att vara människa istället för att 

uppleva dem som isolerade upplevelser hos sig själv, samt medveten närvaro där individen 

kan möta sina smärtsamma känslor och tankar utan att överidentifiera sig med dem (Neff, 

2003).  

Utvecklingen av självmedkänsla och compassion hos individen 

Individens förmåga till självmedkänsla, compassion och tillgänglighet till sitt 

trygghetssystem kan bland annat påverkas av erfarenheter under barndomen och anknytning. 

Ungdomar med trygg anknytning rapporterar mer självmedkänsla än ungdomar med otrygg 

anknytning (Neff & McGhee, 2010). Förmågan att vara tröstande och omhändertagande mot 

sig själv utvecklas tidigt när anknytningspersoner tröstar oss. Bristfällig trygghet från 

anknytningspersoner kan medföra att denna förmåga blir underutvecklad (Gilliath et al., 

2005). Gilbert (2010) menar att barn som växer upp i otrygga miljöer behöver kunna hantera 

hot i sin vardag, vilket gör att utvecklandet av medkännande delar får stå tillbaka för 

utvecklandet av de två skyddande emotionerna, ångest och aggression. Nivån av 

anknytningsångest, vilket innefattar oro kopplat till att inte få det stöd en är i behov av, har 

visat sig ha ett samband med bemötande från föräldrar eller personer i motsvarande roller 

(Pepping et al., 2015), som hädanefter refereras till som omsorgspersoner. Bemötande med 

värme har kopplats till låg anknytningsångest som i sin tur är förknippat med hög 

självmedkänsla. Motsatsen gäller för avvisande från omsorgspersoner och otrygg anknytning 

(Mackintosh et al., 2018; Pepping et al, 2014; Pepping et al., 2015; Raque-Bogdan et al., 

2011) Således har utvecklingen av självmedkänsla i flera studier visat sig höra samman med 

tidiga anknytningserfarenheter (Gilbert, 2005; Neff & McGhee, 2010). Det finns även en 

koppling mellan anknytning och trygghetssystemet då trygghetssystemet har utvecklats i takt 

med utvecklingen av anknytningsbeteenden (Depue & Morrone-Strupinsky, 2005). I linje 

med ovanstående forskning föreslås understimulering av trygghetssystemet, på grund av 
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avsaknad av tröst och trygghet från anknytningspersoner, leda till en otrygg anknytning och 

att individen får svårt att känna sig lugn och trygg (Depue & Morrone-Strupinsky, 2005; 

Gilbert, 2010). 

För att hjälpa dessa individer att utvecklas i riktning mot vänlighet behöver de hjälp att 

känna sig trygga, älskade och önskade, vilket är ett viktigt fokus i CFT (Gilbert, 2010)  

Studiens bakgrund och förankring i tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att det är av stor vikt att hitta effektiva behandlingar för barn och 

unga som lider av psykisk ohälsa. Detta då ungdomsåren kantas av flera utmaningar som 

bland annat kan leda till svårigheter med självbild, självmedvetenhet, skam, rädsla för 

avvisande och tilldelad oönskad låg social position (Gilbert & Irons, 2005). CFT har visat god 

effekt vid flera typer av problematik speciellt för personer som lider av skam och självkritik 

(Craig et al., 2020). Däremot finns en brist på studier som undersöker CFT för barn och unga. 

Förutom behovet av att hitta effektiv behandling för barn och unga som lider av psykisk 

ohälsa finns det anledning att hitta behandlingsformer som kan stärka omsorgspersoners tilltro 

till sin förmåga att hjälpa sitt barn (Brown, 2018). CFT skulle kunna vara ett möjligt 

alternativ.  

Den aktuella studien är en del av ett större forskningsprojekt som avser undersöka 

gruppbaserad CFT för barn och unga, men även för omsorgspersoner till barn med psykisk 

ohälsa. I projektet har både kvantitativ och kvalitativ data samlats in och två artiklar är 

publicerade. Syftet i den första studien var att undersöka upplevelsen av att genomgå 

gruppbaserad CFT hos omsorgspersoner till ungdomar som får behandling för psykisk ohälsa 

(Bratt, 2019). Studien visar att omsorgspersonerna upplevde att behandlingen medförde att de 

kände sig stärkta i sin roll som föräldrar och att relationen mellan ungdom och omsorgsperson 

hade förbättrats. Enligt Bratt (2019) är en begränsning i studien att det finns risk att de som 

valde att delta i djupintervjuerna var de som upplevde sig stärkta av behandlingen och att de 

som eventuellt upplevde svårigheter eller inte blev hjälpta valde att inte delta. Den andra 

studien som är publicerad inom projektet är en kvantitativ studie som undersökte effekten av 

behandlingen avseende självmedkänsla och stress hos ungdomar och omsorgspersoner. 

Resultatet från studien visade inte på några signifikanta skillnader mellan interventionsgrupp 

och kontrollgrupp (sedvanlig behandling). Vidare visade analyser inom 

interventionsgrupperna på icke signifikanta resultat avseende stress och självmedkänsla 

(Bratt, 2020). Inom projektet har även djupintervjuer genomförts med ungdomar efter 

genomförd CFT. Utifrån detta material finns en ännu ej publicerad studie som undersöker 

upplevelsen av behandlingen. Resultatet från studien visar på en generellt sett positiv 
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upplevelse, dock finns även här samma problem gällande risken för att de som inte var nöjda 

med behandlingen valde att inte delta i intervjuerna (Bratt, i tryck). I projektet finns således 

kvalitativa resultat som visar på en positiv upplevelse samtidigt som resultat från kvantitativa 

analyser inte visar på att CFT skulle vara fördelaktigt i jämförelse mot sedvanlig behandling 

samt att inga signifikanta resultat fanns inom gruppen gällande stress och självmedkänsla.  

Syfte och frågeställning 

Med bakgrund till projektets tidigare studier samt tidigare forskning är syftet i den här 

studien att undersöka om det finns ett samband mellan hur deltagarna har upplevt CFT 

behandlingen och hur de mår före och efter behandling. Vidare önskas följande tre 

forskningsfrågor ge en fördjupad förståelse kring gruppbaserad CFT för ungdomar med 

psykisk ohälsa och omsorgspersoner till ungdomar med psykisk ohälsa: 

1. Hur beskriver deltagarna sin upplevelse av behandlingen? 

2. Hur har deltagarnas självskattade psykiska mående förändrats före och efter behandlingen? 

3. Finns det något samband mellan hur deltagarna har skattat sitt psykiska mående och hur de 

upplevde behandlingen? 

Metod 

Deltagare 

Rekrytering skedde från januari 2017 till hösten 2018. Deltagare i studien var ungdomar 

mellan 14 och 17 år i behandling vid en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Region 

Västergötland, Sverige, samt omsorgspersoner till barn/ungdomar i behandling vid samma 

mottagning. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar är specialiserade på att behandla 

komplex psykisk ohälsa hos barn och ungdomar från tre till 18 år.  

Ungdomarna fick själva välja om de ville genomgå CFT och i de fall de tackade nej 

tillfrågades de att ingå i en kontrollgrupp med sedvanlig behandling. Kontrollgruppen 

berördes inte inom ramen för denna studie utan endast deltagare från CFT gruppen. 

Omsorgspersoner vars ungdom ingick i studien placerades i respektive vuxengrupp. Några 

omsorgspersoner deltog trots att deras barn inte ingick i forskningsprojektet. Data samlades in 

utifrån följande inklusionskriterier (1) ungdomarna var 14–17 år gamla; och (2) hade en eller 

flera diagnostiserbara psykiatriska tillstånd enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorder (DSM-5). Exklusionskriterier formulerades utifrån de olika typer av psykisk ohälsa 

som ej ansågs lämpliga att ingå i en gruppbaserad behandling. Dessa bestod av att ungdomen 

hade svårigheter bestående av (1) akut suicidalitet eller trauma; (2) akuta psykotiska symtom; 

(3) historia av allvarlig självskada; (4) substansmissbruk; (5) autism; eller (6) oförmåga att 

tala svenska tillräckligt bra för att delta i studien. Orsaken till att dessa ungdomar inte erbjöds 
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CFT var att de bedömdes ha behov av mer individanpassat stöd och fokus på den aktuella 

problematiken. I tabell 1 framgår antal, kön och ålder på deltagarna. 

Tabell 1  

Procedur 

Ett behandlingsteam bedömde huruvida en ungdom skulle tillfrågas om deltagande i 

studien utifrån inklusions- och exklusionskriterierna för forskningsprojektet. Samtliga 

individer som mötte inklusionskriterierna tillfrågades om de ville få gruppbaserad CFT och 

som ovan nämnts fördelades omsorgspersoner utifrån ungdomarnas val av behandling. 

Ytterligare några omsorgspersoner deltog utan att deras barn ingick i forskningsprojektet och i 

dessa fall fanns inte några särskilda inklusionskriterier, eftersom barnet inte deltog. 

Skattningar utfördes innan och efter behandling och en utvärderingsenkät med fritextsvar 

besvarades efter avslutad behandling. 

Etik 

Den ursprungliga studien gavs etiskt godkännande av The Regional Ethical Review Board 

in Gothenburg, Sweden (Nummer: 330–16). Konfidentialitet och skydd av deltagarnas 

identiteter säkerställdes. Vidare lämnades skriftligt medgivande från deltagarna angående 

deltagande i studien och vidare användning av datan. Författarna i aktuell studie har endast 

haft tillgång till anonymiserad data och studien ryms inom det etiska godkännande som redan 

gjorts. Således genomfördes ingen ny etikansökan för den här studien.   

Intervention 

Interventionen utvecklades utifrån principer inom CFT och anpassades till den aktuella 

målgruppen. Interventionen fick namnet “Att leva livet”. Anpassningarna gjordes utifrån 

tidigare utförd pilotstudie genom att antalet sessioner utökades (från fem till åtta sessioner) 

och att andelen psykoedukation minskades till förmån för mer tid till diskussioner och 

praktiskt arbete (Bratt, 2016). I likhet med CFT är “Att leva livet” en transdiagnostisk 

behandling. I den aktuella studien genomfördes behandlingar i fem ungdomsgrupper med tre 

till sex ungdomar per grupp samt åtta grupper för omsorgspersoner med sex till tolv deltagare 

per grupp, från januari 2017 till och med hösten 2018. Ungdomsgrupperna samt de fem första 
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grupperna för omsorgspersonerna genomförde behandlingarna parallellt.  Ungdomsgrupperna 

och deras respektive grupp för omsorgspersoner träffades då på samma tid men separat. 

Ungdomsgrupperna leddes av en klinisk psykolog. Grupperna för omsorgspersoner leddes av 

en klinisk psykoterapeut, med undantag för en grupp som leddes av en CFT-tränad socionom. 

Samtliga behandlare hade fått CFT-utbildning av “The Compassionate Mind Foundation” i 

Storbritannien. Tre personer: en psykiater och psykoterapeut; en sjuksköterska och 

psykoterapeut; samt en socialpedagog med lång erfarenhet av psykiatri, men som inte var 

utbildad i CFT, assisterade vid gruppssessionerna (en behandlare följde en gruppbehandling). 

Alla behandlingsgrupper pågick under åtta sessioner á två timmar. Sessionerna utgick från 

principer i CFT och anpassades utifrån deltagarnas behov. De inledande sessionerna 

fokuserade på psykoedukation om människans hjärna med utgångspunkt i driv- hot- och 

trygghetssystemet och med fokus på att skapa en förståelse för olika negativa hot-känslor 

utifrån ett evolutionärt perspektiv. De senare sessionerna handlade om att förstå känslors 

funktion, hur känslor påverkar beteenden och tankar, samt hur vi kan hantera våra känslor. 

Deltagarna fick träna på mindfulness och compassionbaserade övningar såsom lugnande 

andning, skapa en trygg plats, visualisera en medkännande självbild och utforska 

självkritikens roll. Strukturen och innehållet i sessionerna var samma för ungdomarna och 

omsorgspersonerna, och de uppmuntrades att utföra hemuppgifterna tillsammans.  

Instrument 

Deltagarnas upplevelse undersöktes med skriftligt besvarade frågor om behandlingen i 

form av en utvärdering. Deltagarna fick där utrymme att besvara varje fråga öppet. Frågorna 

som ställdes var följande: 

1. Beskriv fritt din upplevelse av att ha gått Att Leva Livet: 

2. Det här upplever jag viktigt att ta med mig: 

3. Finns det något som har varit svårt? Beskriv i så fall vad som har varit svårt. 

4. Finns det något som vi skulle ha kunnat göra annorlunda. Vi är tacksamma att höra på 

vad sätt så vi kan förbättra oss. 

5. Hur har det varit att prata och jobba tillsammans med andra i en grupp? Beskriv gärna 

både positivt och negativt. 

6. (Ungdomarna) Märker du någon skillnad på dina föräldrar efter att ha gått i Att leva 

livet gruppen. Beskriv gärna så konkret som möjligt skillnaden. 

 6. (Omsorgspersonerna) Märker du någon förändring hos ditt barn efter att ha gått i Att 

leva livet gruppen. Beskriv gärna så konkret som möjligt skillnaden. 
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En modifierad version av The Child Outcome Rating Scale (CORS) av Duncan, Miller & 

Sparks (2003) användes för att kvantitativt analysera om deltagarna skattade en förändring 

avseende deras psykiska mående, före och efter behandling. CORS är ett validerat 

mätinstrument utvecklat för barn i åldrarna 6-12 samt för deras omsorgspersoner (Duncan et 

al., 2006), och har senare validerats för ungdomar upp till 15 år (Casey et al., 2019). CORS är 

en version av The Outcome Rating Scale (ORS) av Miller och Duncan (2000) som i sin tur 

utvecklades som ett kortare alternativ till Outcome Questionnaire av Lambert, Hansen, et al 

(1996) (Miller, et al., 2003). Dessa instrument avser mäta utfall av behandling och har visat 

sig mäta psykiskt mående (psychological distress) (Miller et al., 2003; Duncan et al., 2006). 

Det som skiljer den aktuella studiens mätinstrument från CORS är att det finns markeringar 

för tio siffror samt att frågan “Hur mår mitt barn?” som ställdes till omsorgspersonerna inte 

finns med i CORS. Frågorna som undersöktes var “Hur har jag det?”, “Hur är det i min 

familj?”, “Hur går det i skolan?” för ungdomarna, och “Hur mår mitt barn?” för 

omsorgspersonerna, samt “Hur går det i livet?”. Deltagarna besvarade frågorna genom att 

markera var de befann sig på en linje från 0 till 10, där 0 illustrerades med en ledsen min och 

10 med en glad min.  

Sambandet mellan hur deltagarna skattade sitt psykiska mående och hur de upplevde CFT 

undersöktes med datan från de båda nämnda instrumenten.  

Dataanalyser 

Utifrån studiens syfte valdes en mixad metod, vilket innebär att analysen består av tre olika 

delar. Den övergripande designen för analyserna och studiens utformning var konvergent 

design (convergent design), där analyser av kvalitativ och kvantitativ data först sker parallellt, 

därefter genomförs en mixad analys där olikheter och likheter i analyserna kan lyftas fram 

(Creswell et al., 2011).  

Innehållsanalyser 

Deltagarnas upplevelse av behandlingen analyserades genom två innehållsanalyser, en 

utifrån ungdomarnas svar och en utifrån omsorgspersonernas. Enligt Hsieh och Shannon 

(2005) är inte innehållsanalys en enhetlig metod utan består av tre olika metoder. I den här 

studien genomfördes analyserna i enlighet med konventionell innehållsanalys där utformandet 

av koder och kategorier utgår från innehållet i den insamlade datan istället för exempelvis 

teorier (Hsieh och Shannon, 2005). Valet av innehållsanalys som metod gjordes dels utifrån 

det insamlade materialets utformning men även då metoden underlättar jämförelser mellan 

kvantitativ och kvalitativ data (Wilson & Maclean, 2011), vilket ansågs nödvändigt utifrån 

studiens syfte och upplägg. De inledande stegen av innehållsanalysen genomfördes av båda 
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författarna oberoende av varandra. Först lästes materialet igenom ett flertal gånger för att få 

en helhetsbild av utvärderingen. Därefter skapades koder utifrån det som upplevdes vara av 

vikt i utvärderingarna. De koder som tycktes höra samman grupperades ihop och förslag på 

teman gavs. Nästa steg av analysen genomfördes av de båda författarna tillsammans där koder 

och teman jämfördes för att sedan konstruera gemensamma teman. Dessa teman beskrevs 

sedan och lämpliga citat valdes ut.  

Kvantitativa analyser 

De statistiska analyserna utfördes med SPSS (version 26). Jämförelser gjordes mellan de 

genomförda skattningarna innan och efter behandling med beroende t-test (paired sample t-

test) för ungdomarna samt omsorgspersonerna. Då de båda grupperna ansågs vara beroende 

av varandra kunde inte jämförelser mellan dem utföras. Således valdes beroende t-test för att 

jämföra medelvärden inom grupperna före och efter behandlingen på samtliga frågor men 

även på den sammanlagda summan av de fyra frågorna. 

Mixad Analys 

För att kunna göra jämförelser mellan deltagarnas upplevelser av behandlingen och deras 

skattade mående gjordes en bedömning av varje deltagares enkätsvar som sedan grupperades 

utifrån hur den generella upplevelsen bedömdes. Båda författarna läste igenom deltagarnas 

svar och gjorde en bedömning, oberoende av varandra, gällande om deltagaren uttryckte sig 

positivt eller mer kritiskt till sin upplevelse. Därefter jämfördes skattningarna med varandra 

och en slutgiltig uppdelning gjordes. Författarnas bedömningar stämde i de flesta fall överens 

med varandra och vid de fall det fanns tveksamheter lästes svaren igen och en gemensam 

bedömning gjordes.  

Vid den kvantitativa datan används den sammanlagda förändringen av varje deltagares 

skattning på alla frågor förutom “hur går det i skolan?” för ungdomarna och “hur mår mitt 

barn?” för omsorgspersonerna. Dessa frågor uteslöts för att göra ungdomarnas och 

omsorgspersonernas skattningar mer jämförbara. Därefter jämfördes deltagarnas bedömda 

upplevelse samt deras skattade förändring med hjälp av en korsstabell.  

Resultat 

Två innehållsanalyser genomfördes av datan i utvärderingarna, en utifrån ungdomarnas svar 

och en utifrån omsorgspersonernas. Vidare gjordes t-test i de två olika grupperna utifrån de 

fyra olika frågorna i skattningsformuläret samt utifrån totalsumman av frågorna. I den mixade 

analysen jämfördes bedömda utvärderingar med skattad förändring bland samtliga deltagare 

som hade besvarat de båda instrumenten.  

Tabell 2 
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Innehållsanalyser 

Efter genomläsning samt kodning av de båda materialen konstruerades fem huvudteman 

utifrån ungdomarnas svar (n = 14) och sex utifrån omsorgspersonernas (n = 40). Det fanns 

många likheter mellan det som framkom gällande ungdomarnas upplevelse av behandling och 

omsorgspersonernas upplevelse, vilket medförde att fem av de teman som konstruerades är 

samma för de båda grupperna. De teman och subteman som konstruerades kan ses i tabell 3.  

Tabell 3 

 

Nedan presenteras teman och subteman, och de teman som framkom i båda grupperna för 

ungdomarna och omsorgspersonerna beskrivs tillsammans.  

Övergripande upplevelse 

 Detta tema berörde deltagarnas uppfattning av behandlingen “Att leva livet” som helhet 

och här framkom att deltagarna i båda grupperna generellt sett haft en positiv upplevelse där 

behandlingen beskrevs med ord som “positivt”, “bra”, “hjälpsam”, “rolig” och “lärorik”. I 

omsorgspersonernas beskrivningar framkom även upplevelser av att behandlingen upplevts 

som utmanande. Exempelvis skrev en deltagare: ”Tufft och lärorikt, något helt nytt för mig.” 

och en annan: ”Omvälvande och känslomässigt. Lite energikrävande.” 

Både omsorgspersonernas och ungdomarnas övergripande upplevelser beskrevs ibland ha 

påverkats av tidigare erfarenheter. En ungdom skrev: “Jag tycker generellt att gruppen varit 

riktigt bra. Dock har jag inte fått med mig så mycket nytt då det mesta varit helt känt sedan 
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tidigare.” Andra deltagare menade att även om det inte var så mycket som var nytt för dem, 

upplevde de att det var bra med repetition:  

Vi har gått kursen utifrån NN skull. Utifrån det har den inte gett så mycket. Innehållet och 

tanken är fantastisk och hjälper säkert många. Eftersom jag har jobbat med mig själv i 

många år. Meditation, mindfulness, kurser, intresse för livet och andlighet så har den inte 

lärt mig så mycket nytt. Däremot är det alltid bra att upprepa och påminna. Man blir ju 

aldrig fullärd.  

Det framkom även att deltagarnas egna förväntningar inför behandling påverkade deras 

upplevelse. Vissa av ungdomarna beskrev att de inledningsvis varit tveksamma till 

behandlingen men genomgående för ungdomarna var att de som uttryckte sig ha känt 

ambivalens eller osäkerhet inledningsvis, ändå beskrev behandlingen som en positiv 

erfarenhet: ”Min upplevelse här har varit bättre än vad jag tänkte att det skulle vara, så den 

har varit bra. Jag gillade hur trygg jag faktiskt kände mig i gruppen och det trodde jag inte att 

jag skulle göra.” En annan av ungdomarna beskrev en liknande upplevelse: “Först var jag 

väldigt skeptisk och ville helst inte gå. Men nu sista gången känns det faktiskt tråkigt att det är 

slut!” 

Aspekter som omsorgspersonerna lyfte fram och som beskrevs ha påverkat upplevelsen var 

om ens ungdom gick i motsvarande ungdomsgrupp. En av omsorgspersonerna skrev: ”Då min 

dotter ej var med i barngruppen saknar jag någon att tala om ”att leva livet” med. Trots det har 

jag lärt mig en del och kommer att använda dessa verktyg i livet. Tack”. Vissa 

omsorgspersoner uttryckte sig även positivt till att fler borde ta del av liknande kurser eller 

behandlingar: ”Tycker att det har varit intressant. Man har fått sig några tankeställare. Tror att 

många fler föräldrar behöver gå någon liknande kurs”  

I mötet med andra 

 I detta tema framkom upplevelser som kan kopplas till mötet med de andra deltagarna i 

gruppen, vilket var tydligt framträdande både i ungdomarnas och omsorgspersonernas 

beskrivningar. Framförallt återfanns positiva aspekter men även vissa svårigheter. Temat 

delades in i två subtema som beskrivs nedan.    

Upplevelser av utbyte med andra. Flera av deltagarna lyfte fram positiva aspekter 

gällande att dela upplevelser med andra i behandlingen. En av dessa aspekter handlade om att 

kunna dela erfarenheter med andra i en liknande situation då det medförde en förståelse för 

varandra. Detta kan illustreras genom följande citat: “Det har varit en positiv känsla att åka hit 

varje måndag och träffa övriga deltagare i kursen där alla förstår, detta med att man mår dåligt 

när ens barn mår dåligt” (omsorgsperson) samt: “Bra, personer i gruppen dömde inte och 
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kunde relatera” (ungdom). Vissa deltagare menade även att det var en positiv upplevelse att 

prata och lyssna generellt: “Det ger väldigt mycket både att få prata och lyssna på andra!” 

(omsorgsperson) samt: “allt har varit positivt, känns skönt att pratat ut” (ungdom). 

Ungdomarna beskrev även en positiv upplevelse av att få träffa och lära känna andra: “Roligt 

att lära känna nya. Känns bra att prata med folk som förstår hur man känner.”  

Flera omsorgspersoner menade att utbytet även medförde ett positivt läromoment. Dels 

beskrev vissa att de lärt sig direkt från de andra i gruppen: “Man lär sig oftast, på kurser, lika 

mycket eller mer av varandra.” men även utifrån den hjälp andra fick: “Bara positivt - vi lär 

tillsammans och kan förstå och ev. stötta varandra. Vi har också fått bra tips i samband med 

att någon förälder tar upp något de för tillfället "brottas" med.” Även i ungdomarnas 

beskrivningar framkom liknande upplevelser men med utgångspunkt i att få nya perspektiv 

utifrån den återkoppling som de fått av de andra, två av ungdomarna beskrev: “Det har varit 

intressant att ha fått sett ens egna problem ur andras perspektiv” samt: “Det har varit positivt 

att höra andras åsikter kring en del saker.” 

Förutom de positiva upplevelser som beskrevs av både ungdomar och omsorgspersoner 

framkom även vissa svårigheter. Flera av ungdomarna beskrev en svårighet kopplad till att 

själva dela med sig till gruppen. Dock framkom att det generellt sett skedde en positiv 

utveckling då flera uttryckte att de till en början känt en oro för att prata inför de andra men 

att de vid avslut inte upplevt samma oro. Detta kan illustreras genom följande två citat: 

“Negativt är att jag tyckte det var jobbigt att prata först, positivt är att det blev till slut skönt 

att prata och känna igen sig” samt: ”I början var det väldigt jobbigt och jag var väldigt nervös 

men det blev bättre och bättre efter varje gång och sedan var det inte så jobbigt längre.”  

Även vid omsorgspersonerna beskrivningar framkom vissa svårigheter. En deltagare 

beskrev en tveksamhet initialt till gruppen: “Från början ganska svårt. Var tveksam. Var arg. 

Ville till en början endast träffa föräldrar med liknande problematik/bakgrund som mitt egna 

barn. Positivt överraskad över att det ändå funkat bra.” En annan deltagare lyfte fram att 

vikten av gruppens fungerande: 

Dåligt intresse från många föräldrar som inte visste vad de gjorde där ens och 

satt och målade och gjorde annat. Hade de vetat från början kunde de blivit en 

mer tight grupp från början. Annars bra och roligt att prata med de som var kvar. 

Vidare beskrev en omsorgsperson en rädsla för att bli dömd av de andra deltagarna och en 

annan att det kan vara svårt att fokusera på vad de andra har att berätta när en funderar över 

vad en själv ska säga. En ungdom uttryckte även en önskan om individuell behandling istället 
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då personen upplever att det hade medfört ett större fokus på individens problematik samt att 

det kunde vara svårt att förstå och sätta sig in i de andras problem.   

Känslan av att inte vara ensam. Något av det som framkom tydligast var upplevelsen av 

att inte vara ensam, vilket beskrevs frekvent i båda grupperna. Flera av deltagarna hade 

tidigare haft en känsla av att vara ensamma i sin situation och med sina svårigheter men 

menade att behandlingen medförde en erfarenhet av att detta inte stämde, utan att de istället 

upptäckte att det finns fler som har det på liknande sätt som dem själva. Känsla av att inte 

vara ensam beskrevs exempelvis ha uppstått då övriga deltagare i gruppen hade liknande 

svårigheter och kunde relatera. Följande citat illustrerar upplevelse av att inte känna sig 

ensam: “Det har varit skönt att kunna sitta i grupp, man förstår mer att man inte är ensam” 

(ungdom) och: “Jag tycker att det har varit bra. Att få höra att det finns fler som har liknande 

situation. För ibland känns det som man är ensam mitt upp i allt. Men det är man inte” 

(omsorgsperson) samt “Bra att se att andra har samma problem, jag står inte själv” 

(omsorgsperson). 

Färdigheter och förhållningssätt 

 Ett tema som framkom var vilka färdigheter och/eller nya förhållningssätt som deltagarna 

hade fått med sig från behandlingen. Färdigheterna som beskrevs var ofta kopplade till 

behandlingens övningar men beskrevs även mer generellt. Exempelvis betonade 

omsorgspersonerna andningsövningar, mindfulnessövningar och övningar om självkritikern. 

En färdighet som lyftes fram av båda grupperna handlar om att på olika sätt kunna lugna sig 

själv exempelvis för att kunna hantera svåra situationer. Två deltagare beskrev: “De om 

andningsövningarna och att kunna vara kvar i den jobbiga situationen man är i & inte fly det 

första man gör och kunna hantera mitt självskadebeteende” (ungdom) samt: ”Jag tar med mig 

att andas för att bli lugn. Att det hjälper i stunder som känns uppgivna. Tar även med mig att 

jag ska försöka få min självkritiska jag att bli lugnare” (omsorgsperson). Vissa av 

omsorgspersonerna lyfte också vikten av att komma ihåg att andas lugnt och att slappna av i 

stunden, även i situationer som inte upplevs svåra: ”Att andas. Att tänka positivt. Att njuta av 

de god stunderna. Att bara få vara och det är okej” (omsorgsperson).  

 Vissa av deltagarna lyfte fram svårigheter kopplat till övningarna samt att alla övningar 

inte har upplevts som hjälpsamma. Två ungdomar beskrev exempelvis: “Meditation och 

andningsövningarna som vi har gjort har jag provat innan och det har inte funkat för mig.” 

samt: “Att göra avslappningsövningar, det bara kliar i hela kroppen och tankarna glider 

iväg”.  En omsorgsperson lyfte upp svårigheter med visualiseringsövningar och en annan 

skrev: ”Vissa övningar har varit svåra, träning behövs”.  
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Förutom färdigheter framkom upplevelser kopplade till nya förhållningssätt, gentemot sig 

själva och andra i deltagarnas beskrivningar. De flesta beskrev detta utifrån att det var något 

som de upplevt som positivt eller något som de ville ta med sig, men några beskrev det även 

som en svårighet för dem. Nya förhållningssätt lyftes främst av omsorgspersonerna men 

framkom även sparsamt bland ungdomarnas beskrivningar. Flera av omsorgspersonerna 

beskrev att de hade fått ett nytt förhållningssätt gentemot sig själva, vilket de exempelvis 

berörde utifrån arbete med sin “självkritiker”/självkritik. Ett exempel på detta är följande 

citat: “Viktigt att ta hand om mig själv och vara mindre självkritisk för att orka vara snäll mot 

mig själv”. Att vara snällare eller mer omtänksam mot sig själv i likhet med föregående citat 

berördes av flera omsorgspersoner men även av en ungdom som uppger att hen ska ta med sig 

att försöka vara mer omtänksam mot mig själv. Andra berörde även att inte döma sig själv, att 

kunna se sig själv som viktig, att ha tilltro till sig själv och att öka acceptansen för sig själv 

och sin situation.  Detta kan illustreras genom följande citat: “Att jag är bra som jag är, att fler 

går/gått igenom samma sak och det är inget att skämmas för! Att jag tar saker och ting i mitt 

tempo!” (ungdom) samt: “Förståelse, man behöver inte alltid räcka till, bara finnas där” 

(omsorgsperson).  

Vidare berörde flera omsorgspersoner att ett vänligare förhållningssätt mot sig själv och att 

ta hand om sig själv i sin tur även kan medföra att de kan bemöta och ta hand om andra/sitt 

barn på ett bättre sätt. Följande två citat kan illustrera detta: “Bra att påminna om vikten av att 

ta hand om sig själv för att vara en tryggare förälder” samt: “Att landa i att det finns inga 

universallösningar och quickfix. Låt det ta tid och om du är snäll mot dig själv är det lättare 

att hjälpa andra”.  

Ny kunskap 

Enbart omsorgspersonerna lyfte och beskrev att de hade fått med sig ny kunskap som de 

upplevde användbar i sin vardag. Kunskap som berördes handlade exempelvis om psykisk 

ohälsa generellt eller hur vi fungerar psykologiskt och fysiskt. En deltagare skrev exempelvis: 

“Det lilla jag har varit med, så tycker jag att jag har fått mer kött på benen angående psykisk 

ohälsa”. Det som lyftes av flest deltagare gällande ny kunskap berörde dock känslor, vilket 

följande två citat illustrera: “Att alla känslotillstånd är viktiga och de finns till av en orsak.” 

samt: “Hur känslomässig system funkar och att förstå sig själv hur man reagerar i en stressig 

situation” 

Behandlingsramar 

 Temat behandlingsramar handlade om mer praktiska aspekter av behandlingen. Här 

framkom synpunkter och eventuella förbättringar men även delar som deltagarna tyckte hade 
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fungerat bra. Temat framkom i beskrivningarna hos både omsorgspersonerna samt 

ungdomarna men mer frekvent och i större omfattning hos omsorgspersonerna.   

Upplägg och struktur. Ett önskemål som flera omsorgspersonerna lyfte fram var mer tid 

till diskussion och utbyte av erfarenheter. Två exempel på deltagare som berört detta skrev: 

“Mer diskussion med varandra. "Så här gör vi och det blev så etc". Denna "lösningen" hade vi 

etc” samt: “Jag hade gärna sett fler konkreta diskussioner i gruppen där man kunde dela 

erfarenheter, tips och råd”. En deltagare uttryckte dock att det funnits en bra balans 

mellan information och diskussion i gruppen. Vidare uttryckte några av deltagarna en önskan 

om att behandlingen skulle ha varit mer konkret och att detta exempelvis kunde ha gjorts 

genom diskussioner och övningar. En deltagare beskrev: “En aning för abstrakt- jag hade 

gärna sett fler konkreta övningar, tex. gruppdiskussioner utifrån situationer eller egna 

erfarenheter.” och en annan: “Mer gruppövningar, gruppdiskussioner om hur man konkret kan 

hjälpa barnen när de mår dåligt.”. En deltagare önskade mer struktur: ”Jag gillar röda trådar. 

Inte för mycket struktur men lite mer.” Önskan om att göra behandlingen mer konkret 

framkom även hos några av ungdomarnas beskrivningar men utifrån önskemål om mer 

psykoedukation där en ungdom önskade få mer konkret information om hur oro påverkar 

kroppen och hur en kan hantera sin oro. En annan ungdom önskade att behandlingen hade 

innehållit psykoedukation om olika former av psykisk ohälsa. I ungdomarnas beskrivningar 

framkom även att vissa upplevt svårigheter med att komma ihåg hemuppgifterna mellan 

sessionerna.  

Tid och tempo. Ytterligare en aspekt som framkom berörde behandlingens tid och tempo, 

vilket framkom i båda grupperna. En deltagare uttryckte att det hade varit för lång tid medan 

övriga som lyfte fram en tidsaspekt önskade mer tid. Vissa uppgav en upplevelse av att 

tidsbegränsningen medförde att de inte hann med allt eller att mer tid skulle ha fördjupat 

kursen. En deltagare skrev: “Lite för kort tid. Passen skulle kunna vara längre, ex kl 13-16. 

Det kändes att kursen blev lite "avskalad" och jag tror att längre pass hade gett kursen mer 

djup.” Andra hade synpunkter på vilken tid sessionerna hölls.  

Gruppen. En positiv del som framkom i beskrivningarna både hos några av ungdomarna 

samt hos några omsorgspersoner var behandlaren. En omsorgsperson lyfte dock även fram en 

negativ aspekt gällande att det var två personer som hjälptes åt under behandlingen och skrev 

följande: “Ni är två som leder gruppen, men en av er är mest tyst. Om ni ska fortsätta vara två, 

kan det vara bra att båda leder arbetet. Annars kan NN fortsätta leda grupper”. Då det kom till 

behandlingsgruppen som helhet framkom vissa synpunkter i omsorgspersonernas 

beskrivningar, exempelvis vikten av gruppsammansättning. En omsorgsperson uttryckte att 
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det var för få deltagare samt att det hade varit en fördel om alla vuxna hade haft en ungdom 

som gick i ungdomsgruppen. En annan deltagare önskade möjligheten att dela erfarenheter 

med sitt barn. 

Upplevd förändring i familjen 

Detta tema berörde deltagarnas upplevelse av hur behandlingen påverkade deras familj och 

framförallt den eller de familjemedlemmar som deltog i respektive behandlingsgrupp. Det 

fanns ingen samstämmighet i upplevelsen av hur behandlingen påverkade 

familjen/familjemedlemmar, varken i omsorgspersonernas eller i ungdomarnas beskrivningar. 

Tre av ungdomarna uppgav en tydlig positiv förändring där två av dessa skrev: “Ja min pappa 

är mer förstående och vet mer vad jag faktiskt går/gått igenom! En ögonöppnare som givit 

mer förståelse.” samt: “De är mycket mer positiva i allting de gör, de gör de olika övningarna, 

vilket gör dem lugnare”. Andra uttryckte sig mer tveksamma till om behandlingen medfört 

någon förändring eller att det delvis gjort det. Två olika exempel på detta är: “Nej inte riktigt, 

men de har alltid varit väldigt bra på att prata med mig och ta hand om mig osv.” samt: “Lite 

med mamma, hon förstår bättre, men inte med pappa.” Det fanns även de som uttryckte att det 

inte hade skett någon förändring hos deras föräldrar utan att vidareutveckla sin upplevelse. 

Vidare uppgav vissa att deras föräldrar inte hade gått i föräldragruppen och berörde inte 

vidare om förändring hade skett hos dem ändå  

I omsorgspersonernas svar framkom skillnader både gällande om de upplevde att 

behandlingen hade påverkat familjen eller inte, men även utifrån hur de belyste eventuell 

upplevd förändring, utifrån ungdomen, sig själva eller relationen dem emellan. Några av dem 

som inte upplevde en förändring beskrev inte detta vidare medan andra beskrev varför de inte 

såg en förändring eller varför en förändring inte hade inträffat. Gällande förändring hos barnet 

skrev en av deltagarna:   

Inte så mycket skillnad. Pratar inte så mycket om gruppen. Ibland kan hon säga vad dom 

gjort. Men jag upplever inte att hon använder sig av det hon lärt sig när hon väl behöver 

det. Då når jag inte fram.  

De som beskrev en upplevd förändring hos sin ungdom lyfte exempelvis att ungdomen 

upplevdes vara mer positivt, gladare, öppnare och modigare. En av deltagarna skrev: 

“Positivt, blivit mer öppen hemma”. Flera lyfte även fram ökad förståelse och kunskap som 

en viktig del i förändringen som de såg hos sitt barn: “Ja, jag tror vår dotter fått fler verktyg 

och en breddad förståelse för sina tankar och reaktioner/sitt agerande”. Vidare beskrev flera 

deltagare en förändring hos sig själva utifrån relation till och bemötandet av ungdomen. 

Exempelvis beskrev flera att de hade blivit lugnare, tryggare och fått en ökad förståelse. Det 
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fanns även de som uttryckte sig tveksamma till en förändring hos sig själva. En av dessa 

uppgav att det är situationsbundet: “Ibland, ibland inte. Mycket beroende på vad som 

inträffar/inträffat i barnets liv just för stunden”. 

Kvantitativ analys - ungdomar 

Beroende t-test genomfördes för att jämföra ungdomarnas skattningar av följande fyra 

frågor före och efter behandlingen: 1. Hur har jag det? 2. Hur är det i min familj? 3. Hur går 

det i skolan? och 4. Hur har jag det i livet?. Vidare jämfördes även den sammanlagda summan 

av dessa fyra frågor med t-test. Totalt var det nio av de 30 ungdomarna som ingick i studien, 

som besvarade fråga ett, två och fyra både innan och efter behandlingen, och åtta som 

besvarade fråga tre. Ingen signifikant förändring fanns avseende skattningarna av fråga 1.Hur 

har jag det?, 2. Hur är det i min familj? och 4. Hur går det i livet? se tabell 1.  Däremot visade 

fråga 3. Hur går det i skolan? på en signifikant förändring före och efter behandling med stor 

effektstorlek, där ungdomarna skattade lägre efter behandlingen än före behandlingen.  

Tabell 4 

 

Kvantitativ analys - omsorgspersoner 

Beroende t-test genomfördes för att jämföra omsorgspersonernas skattning före och efter 

behandling av följande frågor: 1. Hur har jag det?, 2. Hur är det i min familj?, 3. Hur mår mitt 

barn? och 4. Hur går det i livet?, samt det sammanvägda resultatet av dessa frågor. Totalt 38 

av de 72 ursprungliga deltagare besvarade fråga ett och fråga fyra både innan och efter 

behandlingen. Vidare var det 37 personer som besvarade fråga två och tre före och efter 

behandlingen, och som en totalsumma av de fyra frågorna kunde beräknas på. Signifikanta 

förändringar fanns vid de fyra frågorna samt vid den sammanlagda summan av skattningarna. 
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Fråga två och totalsumman visade på stora effektstorlekar medan fråga ett, tre och fyra visade 

på medelstora effektstorlekar.  

Tabell 5 

 

Mixad analys 

Resultatet från den mixade analysen innefattade data från nio av 30 ungdomar samt 35 av 

72 omsorgspersoner. Dessa deltagare besvarade både utvärderingsenkäten samt genomförde 

skattningen av frågorna “Hur har jag det?”, “Hur är det i min familj?” och “Hur går det i 

livet?” före och efter behandlingen. 

Bedömningen av de inkluderade deltagarnas svar på utvärderingsenkäterna resulterade i en 

uppdelning i två grupper, en för de deltagare som uttryckte sig positivt till behandlingen och 

en för de som uttryckte fler synpunkter eller upplevdes mer kritiska till behandlingen. Det var 

ingen som bedömdes vara helt eller övervägande negativt inställd till behandlingen men det 

fanns en skillnad exempelvis gällande de synpunkter som lyfter, samt den upplevda 

förändringen i familjen hos deltagarna, vilket medförde att två grupper kunde skapas. I tabell 

6 beskrivs dessa grupper som positiv samt kritisk.  

Utifrån det sammantagna resultatet av skattningen före och efter behandlingen gällande 

frågorna “Hur har jag det?”, “Hur är det i min familj?” och “Hur går det i livet?” hos varje 

individ bildades två grupper. En grupp bestod av deltagare som skattade ett oförändrat eller 

försämrat mående och en grupp som skattade en positiv förändring. Resultatet tydliggjordes 

med hjälp av en korstabell, se tabell 6. 

Tabell 6 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur upplevelsen av gruppbaserad CFT förhåller sig till 

förändringen i psykiskt mående hos ungdomar med psykisk ohälsa samt hos omsorgspersoner 

till ungdomar med psykisk ohälsa. Resultatet i studien visar på en generellt sett positiv 

upplevelse av CFT behandlingen, både då det kommer till gruppformatet samt de moment 

som ingick i behandlingen. Avseende deltagarnas skattningar visade resultatet på att 

ungdomarnas psykiska mående inte förbättrades under behandlingstiden, till skillnad från 

omsorgspersonerna där en signifikant förbättring återfanns på samtliga frågor. Ungdomarna 

hade endast en signifikant förändring vilken var en försämring avseende frågan “Hur går det i 

skolan?”. Vidare var majoriteten av de som uttryckte en positiv inställning till behandling 

också de som skattade en positiv förändring. Det fanns dock inget tydligt samband mellan de 

som bedömdes som mer kritiska till behandlingen och deras skattning av psykiskt mående. 

Bland ungdomarna var det en större andel som skattade en negativ förändring än bland 

omsorgspersonerna. Vidare var det även en större andel som skattade en negativ förändring 

och som uttryckte sig mer kritiskt till behandlingen hos ungdomarna än hos 
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omsorgspersonerna.  

Innehållsanalyser 

Studiens resultat från innehållsanalysen styrker projektets tidigare kvalitativa studier som i 

samstämmighet med aktuell studie visade på en positiv upplevelse av behandling (Bratt, 

2019; Bratt, i tryck)  

Övergripande upplevelse. Deltagarnas upplevelse och resultatet visar på en övergripande 

positiv upplevelse av CFT-behandlingen både hos ungdomarna och hos omsorgspersonerna. 

Detta stämmer överens med tidigare forskning som visat att compassionfokuserad terapi är 

väl accepterad, och framförallt av en klinisk population (Craig et al., 2020).  

I mötet med gruppen. Flera delar av det som framkom berörde mötet med de andra 

deltagarna som något positivt och berikande. Detta tema delades in i två subteman.  

Upplevelser av utbyte med andra och känslan av att inte vara ensam. I båda grupperna 

upplevdes det framförallt som något positivt i behandlingen att kunna delge och ha ett utbyte 

med övriga deltagare, även om en del ungdomar lyfte fram vissa svårigheter kring det 

inledningsvis. Vidare beskrev flera deltagare i båda grupperna att behandlingen medfört en 

upplevelse av att de inte var ensamma i sin situation och att detta var något som var hjälpsamt 

och betydelsefullt för dem. I begreppet självmedkänsla är en komponent att uppleva det som 

mänskligt att ha svårigheter istället för att känna att man är ensam om att drabbas (Neff, 

2003). Subtemat, känslan av att inte vara ensam, kan vara en indikation på att gruppformatet 

är fördelaktigt för att kunna arbeta med att öka upplevelsen av att känna samhörighet med 

andra. Att gruppbaserad CFT skulle kunna ha sådana fördelar lyfts även fram av Craig et al. 

(2020) utifrån genomförd systematisk litteraturöversikt.  

De upplevelser som framkommer från temat, i mötet med gruppen, har även varit 

framträdande i andra delar av forskningsprojektet. Bratt (2019) genomförde, som tidigare 

nämnts, djupintervjuer med deltagande omsorgspersoner respektive ungdomar (Bratt, i tryck) 

där essensen sammanfattades i tre övergripande komponenter vardera. Båda grupperna hade 

en komponent som berörde just utbytet med de övriga deltagarna, “Being open and sharing 

experiences” för omsorgspersonerna och “Feeling connected” för ungdomarna. Att dessa 

aspekter lyftes fram i djupintervjuerna så väl som i den utvärderingsenkät som användes i 

denna studie styrker att interaktionen med de övriga deltagarna är en central och viktig del av 

erfarenheten. Liknande resultat har även framkommit i gruppbaserad CFT för vuxna som lider 

av psykisk ohälsa (McManus et al. 2018). 

Färdigheter och förhållningssätt. Överlag framkom en positiv upplevelse av de moment 

som ingick i behandlingen även om några deltagare lyfte vissa delar som svåra. Dock syntes 
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ingen tydlig bild gällande vad som upplevdes svårt utan detta skiljde sig från individ till 

individ. Det som framkom tydligare var vilka moment och färdigheter som var viktiga för 

deltagarna. Båda grupperna lyfte fram vikten av att kunna lugna sig själv och ytterligare en 

viktig del som framförallt framhölls av omsorgspersoner var att på olika sätt förändra sitt 

förhållningssätt gentemot sig själv, att bli vänligare och mer förstående samt att kunna hantera 

självkritik. Vissa menade även att detta i sin tur medförde att de kunde ta bättre hand om 

andra, exempelvis sitt barn. Dessa upplevelser skulle kunna avspegla en ökad tillit till sin 

egen förmåga att hantera och ta hand om sitt barn, vilket anses vara en viktig del vid hjälp och 

stöd riktade mot omsorgspersoner till barn och unga som lider av psykisk ohälsa (Brown, 

2018). Tidigare forskning har även visat att det finns ett samband mellan självmedkänsla och 

omsorgstagande av andra samt hjälpsökande, där personer med höga nivåer av 

självmedkänsla även har höga nivåer av både omsorgstagande och förmågan att söka hjälp 

hos andra. I samma studie framkommer dock att även låga nivåer av självmedkänsla 

predicerar höga nivåer av omsorgstagande men i kombination med låga nivåer av 

hjälpsökande (Hermanto & Zuroff, 2016). Utifrån dessa resultat menar Hermanto & 

Zuroff (2016) att kombinationen av en ökad förmåga till både omhändertagande och 

hjälpsökande hos andra kan öka förmågan att vara medkännande mot sig själv. Således kan 

det vara av vikt att även stötta omsorgspersoner till att kunna söka hjälp och stöd hos andra.  

Ny kunskap. Ett tema som var unikt för omsorgspersonerna var temat ny kunskap där 

deltagarna på olika sätt lyfte fram kunskap som de fick under behandlingen och som de 

upplevde som värdefull för dem. Det som berördes av flest kretsade kring känslor.  

Behandlingsramar. I utvärderingarna lyftes även praktiska delar av behandlingen upp, 

främst av omsorgspersonerna men även hos ungdomarna. Liknande synpunkter och tankar 

framkom i båda grupperna men hos ungdomarna endast från enstaka personer, vilket delvis 

kan avspegla storleken på urvalet i de olika grupperna.  

En synpunkt som berördes av båda grupperna handlade om att tiden upplevdes 

begränsande. Den aktuella behandlingen pågick under 8 sessioner som var 2 timmar långa. 

För god effekt för gruppbaserad CFT bör 12 timmar erbjudas, dock kan fler timmar behövas 

vid svårare problematik (Craig et al., 2020). Önskan om mer tid skulle kunna motivera ökad 

behandlingstid men enligt Craig et al. (2020) finns lite stöd för ökad effekt efter 24 timmars 

gruppbehandling. Flera omsorgspersoner önskade även mer tid till diskussion och vissa 

önskade att behandlingen gjordes mer konkret, exempelvis genom övningar och exempel. 

Vissa ungdomar önskade tydligare psykoedukation. De förändringar som gjordes utifrån 

genomförd pilotstudie inför projektet var att öka antalet sessioner samt minska andelen 
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psykoedukation till förmån för mer tid till diskussioner och praktiskt arbete (Bratt, 2016). 

Resultatet från temat behandlingsramar kan eventuellt motivera ytterligare justeringar, men 

som är anpassade utifrån de olika grupperna. Exempelvis skulle individuella behov hos 

ungdomarna kunna fångas upp genom individuella sessioner mellan gruppsessionerna.  

Upplevd förändring i familjen. Innehållsanalysen visade ingen enhetlig bild gällande hur 

behandlingen påverkade deltagarnas familj, trots att de kvantitativa resultaten visade på en 

signifikant förbättring avseende frågorna “Hur är det i min familj?” och “Hur mår mitt barn?” 

hos omsorgspersonerna. I ungdomsgruppen uppgav vissa en positiv förändring hos sina 

omsorgspersoner medan andra var mer tveksamma eller inte upplevde någon förändring alls. 

Hos omsorgspersonerna fanns det även en skillnad i hur de belyste eventuell förändring i 

familjen. En del i detta kan vara att vissa ungdomar och deras omsorgsperson/-er gick 

parallellt med varandra medan andra inte gjorde det. De sista grupperna som hölls för 

omsorgspersoner genomfördes utan möjlighet till att deras ungdom kunde gå i motsvarande 

ungdomsgrupp. Detta kan ligga till grund för varför vissa beskrev eventuell förändring hos sitt 

barn medan andra beskrev det utifrån sig själv och sitt bemötande av dem. Det skulle kunna 

vara så att det finns en skillnad i hur behandlingen tas emot och nyttjas av deltagarna utifrån 

om de går parallellt med varandra.  

Kvantitativa analyser 

Ungdomarnas skattningar av psykiskt mående visade endast på en signifikant förändring 

före och efter behandlingen. Ungdomarna skattade där en försämring avseende frågan “Hur 

går det i skolan?”. Till skillnad från detta visade omsorgspersonernas skattningar signifikanta 

förbättringar avseende samtliga fyra frågor och vid den sammanlagda summan av 

skattningarna före och efter behandlingen. 

Som tidigare nämnts finns det stöd för att CFT är mer effektivt än ingen eller sedvanlig 

behandling avseende flera psykologiska svårigheter (Craig et al., 2020). Även om aktuell 

studie inte kan uttala sig om CFT i relation till andra former av behandling, är resultatet från 

den kvantitativa analysen för omsorgspersonerna i linje med tidigare forskning då en 

signifikant positiv förändring kan ses med medelstora till stora effektstorlekar. Vidare skiljer 

sig dessa resultat till viss del från tidigare resultat inom samma forskningsprojekt då Bratt 

(2020) inte visade på någon signifikant förändring före och efter behandling avseende 

omsorgspersoner som genomgått CFT. Till skillnad från detta överensstämmer dock 

ungdomarnas resultat till stor del med Bratt (2020) där ingen signifikant förändring sågs före 

och efter behandling. Det resultatet som skiljer sig för ungdomarna är den signifikanta 

försämringen med stor effektstorlek på frågan ”Hur har jag det i skolan?”. Som Krause et al. 
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(2018) betonar angående depressionsbehandling för ungdomar, har studier som mäter 

behandlingseffekt framförallt ofta lagt vikt vid symtomförbättring och fungerande. Det finns 

eventuellt en möjlighet att den nämnda frågan ”Hur har jag det i skolan?” fångade något 

utanför symtomförbättring, som tidigare mätningar inte gjorde. Inom forskningsprojektet har 

det tidigare även framkommit att flera ungdomar inte gick till skolan innan behandlingen men 

att de vid slutet av behandlingen började gå till skolan. Att börja gå i skolan kan ses som en 

framgång men kan samtidigt innebära att ungdomen behöver hantera nya svårigheter 

kopplade till skolan, vilket skulle kunna medföra att frågan “hur har jag det i skolan?” skattas 

lägre än när de inte gick i skolan. Vidare kan eventuella negativa upplevelser i samband med 

att börja gå till skolan även ha påverkat det övergripande måendet hos ungdomarna och den 

signifikant negativa förändringen av frågan kan ha skymt eventuella förbättringar i de övriga 

tre frågorna. 

Mixad analys 

Det var totalt 29 deltagare som bedömdes beskriva en genomgående positiv upplevelse av 

behandlingen och av dessa 29 var det 22 stycken som även skattade en positiv förändring 

avseende psykiskt mående. Detta kan jämföras med antalet deltagare som bedömdes beskriva  

behandlingen mer kritiskt, vilket var 15 deltagare. Av dessa 15 var det sex stycken vars 

skattning av psykiskt mående var oförändrad eller där skattningen hade en negativ förändring. 

Då en övervägande del av de som uttryckte sig positivt om behandlingen också skattade en 

positiv förändring går det att anta att ett samband är möjligt, även om denna studies ramar 

begränsar möjligheten att undersöka det mer noggrant. Vidare är det svårare att uttala sig om 

de negativt skattade förändringarna och de kritiskt uttryckta utvärderingarna då inget tydligt 

mönster kunde ses och då även deltagarna som bedömdes uttrycka mer kritik till 

behandlingen också beskrev en övergripande god upplevelse. 

I en studie av McManus, et al. (2018) undersöktes effekten av gruppbaserad CFT i en 

klinisk population. I likhet med aktuell studie samlade de även in korta skriftliga 

utvärderingar gällande deltagarnas upplevelse. McManus, et al. (2018) uppger att det fanns en 

generell överensstämmelse gällande deltagarnas upplevelse och effekten av behandlingen som 

visade på en positiv upplevelse och god effekt av behandlingen. Detta resultat är således i 

samstämmighet med aktuell studies resultat gällande sambandet mellan en positiv upplevelse 

samt positiv förändring av psykiskt mående.  

Oväntade fynd 

I den mixade analysen uppdagades vissa skillnader mellan ungdomarna och 

omsorgspersonerna som till viss del skymtades redan vid de initiala kvalitativa och 
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kvantitativa analyserna. Analysen visade bland annat på att det var en större andel av 

ungdomarna som både skattade en negativ förändring samt uttryckte sig mer kritiska till 

behandlingen. Bradley et al. (2013) beskriver hur ungdomar och deras föräldrar sällan delar 

samma målsättning vid psykoterapi. De nämner att föräldrar lägger större vikt vid 

hjälpsamma strategier för att hantera olika beteenden samt att tala ut om svårigheter. I motsats 

fokuserar ungdomar istället på personlig utveckling och att internalisera svårigheter. Även om 

ungdomar så väl som omsorgspersoner i denna utförda kvalitativa analys båda betonade 

vikten av hjälpande strategier och att kunna hantera olika situationer så är det en möjlighet att 

den mixade analysens skiljaktigheter till viss del grundade sig i olika behandlingsmål hos 

ungdomarna och omsorgspersonerna. Detta då olika behandlingsmål även kan påverka den 

subjektiva upplevelsen av behandlingen. Skillnaderna i ungdomarnas och 

omsorgspersonernas svar skulle kunna motivera att behandlingen anpassas mer efter de olika 

grupperna.  

Metoddiskussion  

Två begränsningar i studien berör generaliserbarhet där en är att det nästan uteslutande var 

tjejer som deltog i ungdomsgruppen. Den andra handlar om det storleksmässigt begränsade 

urvalet i framförallt ungdomsgruppen, vilket bland annat medför en risk för att eventuella 

skillnader inte framkom i analysen. Samtidigt finns en styrka gällande ekologisk validitet då 

studien genomfördes i en klinisk population i en reell vårdmiljö inom barn och 

ungdomspsykiatrin.  

Resultatet påverkades även av ett stort bortfall i båda grupperna. Detta berodde på att alla 

deltagare inte besvarade utvärderingsenkäten och/eller genomförde skattningen men även att 

vissa deltagare missade eller valde att inte skatta enstaka frågor i skattningsformuläret, vilket 

påverkade den mixade analysen där endast det sammanlagda resultatet av tre av frågorna 

användes.  

I forskningsprojektet fanns en kontrollgrupp som innehöll både ungdomar och 

omsorgspersoner som fick sedvanlig behandling. I aktuell studie inkluderades inte 

kontrollgruppen, vilket medför att det inte går att uttala sig om orsakssamband avseende 

resultatet i de statistiska analyserna. Förändringen i psykiskt mående kan således bero på 

andra faktorer än behandlingen. Valet att inte nyttja den befintliga kontrollgruppen gjordes 

dels utifrån att den sedvanliga behandlingen inte var tydligt definierad i projektet, vilket 

medför svårigheter vid tolkning av resultat. Vidare fanns inte heller den kvalitativa datan som 

användes i studien hos kontrollgruppen, då de inte genomförde utvärderingen. Framförallt var 

det dock på grund av studiens syfte, att undersöka hur deltagarnas förändrade psykiska 
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mående förhöll sig till deras upplevelse av behandlingen, som kontrollgruppen ej användes. 

Målet var således inte att finna orsakssamband.  

Deltagarna i studien hade olika förutsättningar vid behandlingen utifrån om de genomförde 

den parallellt med sin familjemedlem eller inte. Vissa omsorgspersoner eller ungdomar var 

inte intresserade eller valde att avsluta behandlingen samtidigt som deras anhörig gick 

behandlingen. Som tidigare nämnts genomfördes även behandlingsgrupper för 

omsorgspersoner då det inte fanns en parallell ungdomsgrupp. Detta kan ha påverkat 

resultatet i studien, men utifrån begränsningar i data kunde analyser gällande detta inte 

genomföras.  

Det kvalitativa materialet i form av skrivna svar från utvärderingsenkäter har flera 

begränsningar. Frågorna är besvarade med en eller några få meningar, vilket tillsammans med 

att det inte fanns möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor begränsar informationen 

avsevärt. Även deltagarnas förmåga att uttrycka sig i skrift kan ha påverkat då möjligheten att 

beskriva sin upplevelse kan ha begränsats. Detta medför att studien kan ha missat viktiga 

delar av behandlingsupplevelsen eller att felaktiga tolkningar gjorts av de skrivna svaren. 

Valet att använda utvärderingsenkäterna gjordes då avsikten var att komplettera tidigare 

kvalitativa studier i forskningsprojektet där det finns en osäkerhet kring om urvalet är 

representativt. Risken finns att de som hade svårigheter eller inte blev hjälpta av behandlingen 

valde att inte delta i djupintervjuerna. Att använda svaren från utvärderingsenkäterna 

medförde att fler deltagare inkluderades, vilket minskar risken att endast de som var nöjda 

med behandlingen svarade. I den tidigare genomföra kvalitativa studien deltog 11 

omsorgspersoner (Bratt, 2019), vilket kan jämföras med 40 i aktuell studie. I den ännu ej 

publicerade studien deltog 6 ungdomar (Bratt, i tryck), vilket i sin tur kan jämföras med 14 i 

aktuell studie. 

Förändringen av deltagarnas mående före och efter behandlingen mättes med ett 

frågeformulär baserat på CORS. Ungdomarna besvarade samtliga fyra frågor som används i 

CORS, med förändringen att det fanns markeringar från ett till tio. Då förändringarna är så 

pass små från det ursprungliga och validerade mätinstrumentet kan det även i detta fall anses 

validerat för mätning av psykiskt mående. Resultatet bör ändå tolkas med försiktighet då 

CORS endast är validerat för ungdomar upp till 15 år (Casey et al. 2019). CORS är dock en 

version av ORS som riktar sig till vuxna men som även är validerat för barn och unga från 12 

års ålder (Duncan et al., 2006). Vidare använde omsorgspersonerna ett förändrat formulär där 

en av de ursprungliga fyra frågorna togs bort och ersattes av en nykonstruerad. Således 

medför detta att validiteten begränsas och det går inte med full säkerhet uttala sig om vad 
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formuläret mätte. Till skillnad från en stor del av tidigare psykoterapiforskning (Krause et al., 

2019) lägger dock inte formuläret tonvikt vid symtomförbättring eller beteendeförändring, 

vilket ger möjlighet att fånga andra viktiga faktorer som även de bidrar till det upplevda 

måendet. Genom att använda utvärderingen och självskattningen, trots brister i validitet, fanns 

möjlighet att jämföra resultatet med både tidigare kvantitativa och kvalitativa studier i 

projektet som använt andra instrument. Detta skulle tillsammans kunna fånga en mer 

omfattande bild av behandlingen.  

Vad gäller den mixade analysens utformning medför den begränsningar kring vilka 

tolkningar som kan göras utifrån resultatet. På grund av urvalets storlek och de två gruppernas 

beroende av varandra var det inte möjligt att göra statistiska jämförelser mellan grupperna 

inom studiens ram. Detta innebär således att resultatets sammanställning i den mixade 

analysen endast är en kvalitativ uppskattning och slutsatserna lika så. Utifrån frågeställningen 

var syftet att undersöka eventuella mönster och på så sätt få en bredare bild av deltagarnas 

behandlingsupplevelse, något en kvalitativ bedömning av resultatet kan betraktas svara på. 

Vidare kompletterar de olika formerna av data varandra då olika aspekter kan uppenbara sig 

vid olika typer av frågor. Även om möjligheterna att generalisera eller dra vidare slutsatser 

utifrån resultatet är begränsade kan studien antas fånga den breda bild som eftersträvades. 

Praktiska implikationer 

Utifrån resultaten i innehållsanalyserna tycks CFT vara en behandlingsform som upplevs 

positiv av ungdomar som får behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin samt av 

omsorgspersoner till denna grupp. Utifrån detta skulle gruppbaserad CFT kunna vara en 

lämplig behandlingsform i denna kontext, om det även går att påvisa en positiv 

behandlingseffekt.  

Förutom en positiv upplevelse av behandlingen förbättrades omsorgspersonernas psykiska 

mående. Att vara förälder till en ungdom som lider av psykisk ohälsa är, som tidigare nämnt, 

en påfrestning och kan exempelvis leda till självtvivel, känslor av skuld och hjälplöshet 

(Stapley et al., 2016). Resultaten från studien talar för att CFT kan vara en metod som kan 

förbättra måendet hos den här gruppen, vilket även skulle kunna ge positiva effekter för deras 

barn.  

Framtida forskning 

Då forskningen kring CFT för ungdomar som lider av psykisk ohälsa och deras 

omsorgspersoner tidigare saknats, krävs mer forskning för att kunna uttala sig om 

behandlingens lämplighet för populationen. Generellt finns forskning som undersöker 

gruppbaserad CFT, men det finns en begränsad andel studier som undersöker individuell 
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CFT, och även då individuell CFT riktad mot barn och unga. Därtill finns anledning att 

utifrån studiens resultat undersöka vilka komponenter i CFT som är användbara för denna 

grupp och då främst för ungdomar. I aktuell studie genomförde vissa ungdomar och 

omsorgspersoner behandlingen parallellt med varandra, vilket tycks ha haft en inverkan på 

deltagarnas upplevelse av behandlingen. Det kan således vara en möjlig ansats i kommande 

forskning att undersöka detta vidare.  
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