
Dagens fokus: familj

Steg 1 
Varför fokus läggs på familj 

Beskriv tillsammans med familjen varför familjeklimatet är 
viktigt vid depression. 
•	 Goda och välfungerande relationer i vardagen leder till 

bättre mående och minskar stress.
•	 Ett stöttande familjeklimat och en positiv relation mel

lan föräldrar och ungdom ökar chansen att ungdomen 
söker förälder för stöd. 

•	 Kritik	och	konflikter	belastar,	ökar	stress	och	vidmakt
håller depressiv symtomatologi.

•	 Depressionssymtom såsom energibrist och irritabilitet 
med	passivitet	och	isolering	kan	lätt	leda	till	konflikter	
och tjat i familjen, vilket i sin tur kan öka ungdomens 
isolering och minskad kommunikation.
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Steg 2
Aktuell familjesituation

Sammanfatta tillsammans med familjen aktuellt familje
klimat. 
Förvissa dig om att ungdom och föräldrar är delaktiga och  
landar i en gemensam beskrivning av vardagen med hög  
igenkänning. 
Observera att det är viktigt att både ungdom och föräldrar 
känner sig validerade i problem på familjenivå. Det är varken 
lätt att ha en depression eller att vara förälder till ett barn 
med depression. 
Undvik anklagelser och dömande. Det är sällan hjälpsamt 
eller effektivt för att uppnå förändring. 
Samtidigt behöver vi vara tydliga med att en förändring är 
nödvändig för att bryta den depressiva spiralen.

Steg 3
Välj område för dagen

Kom gemensamt fram till vilket område som ska prioriteras 
vid dagens familjesamtal utifrån vad som är problematiskt 
och behöver förändras. 
•	 Positiv tid tillsammans.
•	 Positiv kommunikation.
•	 Prata om problem.
•	 Hantera	konflikter.

Steg 4 
Familjearbete

Nedan följer olika alternativ på fokus i samtalet beroende på 
behoven som framkommit i kartläggning av familj, depressiva 
spiralen och familjens önskemål. 



Att skapa en positiv kommunikation 

1. Beskriv för familjen hur du uppfattat nuvarande kommu
nikationsmönster. Ta reda på om du uppfattat det rätt.

2. Fråga vad ungdomen anser hindrar respektive underlättar 
kommunikation med föräldrarna i dagsläget.

Komplettera vid behov.
•	 Blir föräldern för orolig och behöver skyddas? 
•	 Uppfattas föräldern som för ”på”? 
•	 Är föräldern för snabb till problemlösning och problem 

slätas över? 
•	 Tenderar	kommunikationen	att	bli	konfliktfylld?	
•	 Är föräldern inte tillgänglig för kommunikation? 

3.  Fråga föräldrarna vad de anser hindrar respektive under
lättar god kommunikation med ungdomen. 

Komplettera vid behov. 
•	 Stress?
•	 Konflikter?
•	 Att ungdomen drar sig undan? 
•	 Är irriterad? 
•	 Att ungdomen inte lyssnar? 
•	 Att kommunikationen mestadels består av tillsägelser?

4. I de fall där ungdomen inte alls söker föräldern för samtal 
eller stöd, försök få en uppfattning om vad det är som 
driver att ungdomen inte berättar om sin situation för 
föräldrarna. 
•	 Rör det sig om normal tonårsdistans? 
•	 Rädsla att oroa/belasta föräldrarna som uppfattas som 

sköra? 
•	 Depressivt tankeinnehåll om att vara belastande? 
•	 Förälderns bemötande när ungdomarna berättar om sina 

tankar och känslor? 
•	 Reagerar föräldrar med kritik? 
•	 Uppfattas föräldrarna som invaderande? 

Positiv tid tillsammans

1. Beskriv för familjen hur du uppfattat nuvarande positiv 
tid tillsammans. Ta reda på om du uppfattat det rätt.

2. Utforska anledningarna till att familjen gör för få saker 
tillsammans. 

Komplettera vid behov:
•	 Har ungdomen dragit sig undan kontakt? 
•	 Består	gemensam	tid	av	konflikter?		
•	 Är föräldrarna för upptagna? 
•	 Upplever ungdomen att hen inte kan visa hur hen egent

ligen mår inför föräldrarna?
•	 Känner sig ungdomen kritiserad eller inte förstådd? 
•	 Saknas det rutiner för t ex gemensamma måltider eller 

aktiviteter/samtal?
3. Gå tillsammans igenom hur föräldrarna kan uppmuntra 

gemensam tid och positiva aktiviteter tillsammans med 
ungdomen. 

Undersök vilka aktiviteter ungdomen tidigare uppskattat 
och utgå från dessa.
4. Be ungdomen och därefter föräldrarna ge förslag på olika 

saker att göra tillsammans.
Hjälp familjen vid behov.
Skriv ner förslag.
Undvik att värdera de olika förslagen i det här skedet.
5. Be familjen att välja en eller ett par gemensamma aktivi

teter som man önskar prova. Ungdom väljer först. 
Börja i liten skala och välj saker som har stor chans att 
lyckas. Använd förslagsvis arbetsblad ”Föräldrastrategier”.
•	 Bestäm vad, när, hur och vem.
•	 Be familjen skriva ner uppgiften.
•	 Problemlös eventuella hinder och möjliga lösningar. 



4. Kom överens om något som familjen vill prova på hemma. 
Börja i liten skala och välj saker som har stor chans att 
lyckas. Använd förslagsvis arbetsblad ”Föräldrastrategier”.
•	 Bestäm vad, när, hur och vem.
•	 Be familjen skriva ner uppgiften.
•	 Problemlös eventuella hinder och möjliga lösningar. 

Hantera konflikter

För en del ungdomar är irritabiliteten uttalad och inte sällan 
riktad mot föräldrarna. Vissa föräldrar kan också ha ett för-
hållningssätt som driver på konflikterna.  
1. Beskriv för familjen hur du uppfattat angående hur kon
flikter	ser	ut	och	hanteras	i	dagsläget.	Ta	reda	på	om	du	
uppfattat det rätt.
•	 Förekomst.
•	 Återkommande triggersituationer som familjen behöver 

vara vaksamma på.
•	 Hur	konflikterna	hanteras	från	ungdomens	sida	och	från	

föräldrarnas.

Undvik att fastna i längre utläggningar kring själva ämnet 
för	konflikterna.	
2. Ge psykoedukation och diskutera varför det är viktigt att 
minska	konflikter.
•	 Konflikter	vidmakthåller	depressionen.	
•	 Minskar chansen att ungdomen söker förälder för stöd.
•	 Ökar risken att ungdomen isolerar sig.

3. Diskutera	med	föräldrarna	vilka	konflikter	föräldrar	kan	
undvika genom att välja sina strider och vilka regler och 
gränser de behöver stå fast vid. 

4. Gå	igenom	olika	sätt	att	hantera	konflikter	och	vilka	
be teenden som ökar respektive minskar risken för upp
trappning.

5. Utifrån vad som framkommer problemlös kring möjliga 
lösningar och kom överens om något som familjen vill 
prova på hemma.

Börja i liten skala och välj saker som har stor chans att 
lyckas. Använd förslagsvis arbetsblad ”Föräldrastrategier”.
•	 Bestäm vad, när, hur och vem.
•	 Be familjen skriva ner uppgiften.
•	 Problemlös eventuella hinder och möjliga lösningar. 

Prata om problem

Att prata om problem kan lätt leda till konflikter. Vissa saker 
behöver ändå föräldrar adressera. Vanliga fällor man kan gå 
i som förälder är att problematiska beteenden får allt för 
mycket fokus och att de tas upp vid fel tillfällen. 
1.  Beskriv för familjen hur du uppfattat angående hur för

äldrarna pratar om problem med sin ungdom. Ta reda på 
om du uppfattat det rätt.

2. Ge psykoedukation och gå igenom varför det är en viktig 
del i depressionsbehandling att kunna prata om problem 
utan	att	det	leder	till	konflikt.	

Undvik att fastna i längre utläggningar kring det som föräld
rarna uppfattar som problembeteenden hos ungdomen. 
3. Diskutera strategier för hur man kan prata om problem på 

ett konstruktivt sätt. 
•	 Att välja sina strider: diskutera bara de problem som 

verkligen behöver diskuteras.
•	 Att välja rätt tidpunkt.
•	 Att använda jagbudskap istället för duborde.
•	 Komma med konkreta förslag på förändringar snarare än 

påpekande av fel.
•	 Vara beredd att kompromissa.
•	 Hålla	sig	till	en	specifik	situation	istället	för	generalise

rande egenskaper.



•	 Kroppsspråk: himla med ögonen, aggressivitet, rörelse
hastighet.

•	 Tal: exempelvis långa utläggningar, upprepningar, ljud
volym, tonfall. 

•	 ”Aldrig” ”alltid” formuleringar.
•	 Håll dig till situationen. Gör inte problem till egen

skaper. 
5. Diskutera olika strategier.
•	 Avled.
•	 Timeout.
•	 Bryt	innan	konflikten	trappats	upp.

6. Uppmuntra föräldrarna att vara uppmärksamma på trig
gersituationer och gamla beteendemönster och vanor.

7. Kom överens om något som familjen vill prova på hemma. 
Börja i liten skala och välj saker som har stor chans att 
lyckas. Använd förslagsvis arbetsblad ”Föräldrastrategier”.
•	 Bestäm vad, när, hur och vem.
•	 Be familjen skriva ner uppgiften.
•	 Problemlös eventuella hinder och möjliga lösningar. 

Steg 5 
Vanliga fallgropar

Gå tillsammans med familjen igenom vanliga fallgropar. 
Normalisera, validera svårigheterna och gå igenom möjliga 
lösningar. 
•	 Familjemedlemmar kan bli uppgivna när resultat låter 

vänta på sig och falla tillbaka i gamla mönster. Betona 
betydelse av att vara uthållig och inte låta sig nedslås av 
tillfälliga bakslag. Förändring är svårt och tar tid. 




