
Grundläggande psykoterapiutbildning  

på Systemisk Narrativ grund, Steg 1 
 
Uppsatser 2021 

Annika Ackerud uppsats Steg 1 vt-2021 

- Som att hålla handen ... 

En narrativ studie om vad som är verksamt i  
terapeutiska samtal om våld i nära relationer  

Petra Granlund uppsats Steg 1 vt-2021 
En fluga på väggen 
Den objektiva kunskapens omöjlighet 

Hanna Husak uppsats Steg 1 vt-2021 

Är jag med er? 

- En kvalitativ studie med reflexiv ansats om alliansens  
vikt vid familjesamtal på BUP 

Helena Isaksson uppsats Steg 1 vt-2021 

Det där är inte jag, det är bara mina diagnoser 
- om att möta personer ur ett salutogent förhållningssätt  
inom psykiatrin 

Malin Ljunglöf uppsats Steg 1 vt-2021 

Fredad zon i ett rum med möjligheter 

"Hur kontexten och behandlaren påverkar vad som blir hjälpsamt för klienten i 
kontaktsamtal" 

 

Uppsatser 2019 

Andreas Andersson uppsats Steg 1 ht-2019 

Att vara (och bli) pappa inom socialtjänstens familjebehandling 
–ett självreflexivt nedslag i en familjebehandlares vardag 

Lars Andersson uppsats Steg 1 ht-2019 
På spaning efter den invitation som flytt 
-ett sätt att skapa mening 

Salome Hector uppsats Steg 1 ht-2019 

Personliga brev vid terapiavslutningar 

-En praktikbaserad studie om hur brev vid avslut  
påverkar mig som terapeut 

Julia Nyberg Uppsats steg 1-ht-2019 

Vems är bekymret? 
– En kvalitativ studie, med reflexiv ansats, om terapeutens hållning 
i familjesamtal då ungdomen ses som problembäraren i familjen. 
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Lisa Petersson uppsats steg 1 ht-2019 

”Jag förstod att hon förstod…” 

– En studie av kvinnors upplevelser av att delta i en ceremoni  
med utomstående vittne. 

Anne-Marie Rosendahl B-uppsats Steg 1 ht-2019”…följa en väg jag inte vet vart den leder.” 
– En samforskande studie om hjälpsamhet 

Annicka Sannlind Uppsats Steg 1 ht-2019 

”Hur kan en NPF diagnos vara hjälpsam?” 
– En intervjustudie om hur den enskilde och förälder påverkas 
av att en neuropsykiatrisk diagnos ställs, med fokus på de positiva aspekterna. 

Miia Sennfors uppsats Steg 1 ht-2019 

Välgörande sammanhang 

-en kvalitativ intervjustudie av föräldrars upplevelse av  
hjälpsamhet på familjecentral 

Louise Åkerström uppsats steg 1 ht-2019 
”Jag är glad för att vi är som vi är” 
-Ett utforskande av känslokommunikationsläkning 

 

Uppsatser 2018 

Pertti Kunila uppsats steg 1 vt-2018 
En resa mot hoppet, eller en narrativ vandring! 
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