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INLEDNING
Som barnpsykoterapeut kan man råka ut för det märkliga faktumet att under
sitt yrkesliv mycket få gånger ha sett en kollega arbeta med psykoterapi. En
presenterad falldragning kan komma nära men är ändå inte detsamma som
att få direkt inblick i terapirummet. Det har varit en plats skilt från omvärlden där barnet ska kunna känna sig trygg att uttrycka sig utan risk för insyn.
Detta förhållande är otillfredsställande i både kliniskt arbete, forskningssammanhang och en vidare social kontext. Genom att göra mötet i psykoterapisessionen mindre slutet för inblick kan risken för overksam eller skadlig
praktik på området minskas. En förståelse kan främjas för verksamma förändringsprocesser och antaganden om hur psykodynamisk barnpsykoterapi
bör utföras utifrån vedertagen praxis kan utmanas.
Det är fascinerande hur svårt det är att fånga barnpsykoterapins kärna. Terapierna är mångfacetterade och varje enskilt möte mellan barn och psykoterapeut får sin unika prägel. Flera grundläggande frågor kan ställas. Vad händer
i det psykoterapeutiska mötet mellan psykoterapeut och barn? Vad i samspelet dem emellan bidrar till att psykoterapin utvecklas? Vad gör psykoterapeuten i rummet jämfört med den föreskrivna tekniken och psykoterapeutiska teoribasen? Hur kan man förstå skeenden som är allmänmänskliga och
är verksamma i alla mänskliga möten i relation till psykoterapeutiska förlopp?
Under ett flerårigt deltagande i ett tidigare forskningsprojekt väcktes mitt
intresse för psykoterapeuters individuella olikheter. Det blev tydligt på hur
vitt skilda sätt psykoterapeuter kunde vara och agera inom en och samma
psykoterapiform och att psykoterapeutens personliga stil var en faktor som
kunde ha ett direkt inflytande på psykoterapiprocessen. Jag lade också märke
till hur mycket mötet mellan patient och terapeut präglades av patientens
problematik och personlighet, vilket bidrog till varje psykoterapis unika
karaktär och förlopp.
Frågan om hur processer utvecklar sig i barnpsykoterapi har ännu inte besvarats på ett tillfredställande sätt (Kazdin, 2009). Videoinspelningar av terapisessioner har under de senaste åren blivit vanligare inom psykodynamisk
barnpsykoterapi. Dessa har skapat möjligheter till inblick i psykoterapeuters
möte med barn, vilket bidragit till att nya frågor formulerats kring hur det
psykoterapeutiska mötet utvecklar sig och på vilket sätt det leder till förändringsprocesser. Frågeställningar gällande vad som utspelas i psykoterapin
har förskjutits från att studera verbala utsagor till icke-verbala skeenden i
form av kroppsspråk och det affektiva mötet mellan barn och psykoterapeut.
9

Hjälpsökande familjer har mycket olika förutsättningar. Vissa har nära på
tvingats till mottagningen av oroliga släktingar eller skolhälsopersonal. De
kan ha läst om psykoterapi på någon hemsida. Andra är väl förtrogna och
förhoppningsfulla kring den hjälp de söker. En oskiljaktig del av att ett psykoterapeutiskt möte kommer till stånd är hur motivation och förväntningar
skapas och uttrycks hos barn, föräldrar och psykoterapeuter inför psykoterapi (Bonner & Everett, 1986). I den här avhandlingen undersöks bland annat förväntningar och mål som föräldrar och psykoterapeuter har innan den
egentliga barnpsykoterapin har börjat. Dessa frågor, och ytterligare som har
tillkommit, har jag fått möjlighet att undersöka närmare som doktorand vid
Institutionen för pedagogik och didaktik.
En förutsättning för denna avhandling och dess forskningskontext har varit
multicenterstudien The Erica Process and Outcome Study (EPOS-projektet)
som sedan 2000 bedrivits vid Ericastiftelsen i Stockholm (Carlberg, 2010;
för mer information om projektet, se appendix I). EPOS-projektet bygger på
tidigare studier av förändringsprocesser i barnpsykoterapi (Carlberg, 1999).
EPOS-projektet med dess inriktning på systematiska fallstudier av barnpsykoterapier med parallell föräldrakontakt har tillhandahållit forskningsbakgrund och data för att belysa mina frågeställningar och har varit en framkomlig väg för att utforska de unika processer som utvecklas mellan barn
och psykoterapeut. Inom EPOS-projektet har fenomen såsom psykoterapeuternas perspektiv på förändring inom psykodynamisk barnpsykoterapi studerats (Carlberg, 2009), liksom föräldraterapeuters syn på den terapeutiska
alliansen i föräldrakontakten (Maar, et al. 2007). Barns förväntningar och
upplevelser av psykodynamisk barnpsykoterapi har också gjorts till föremål
för studier (Carlberg et al., 2009). Avhandlingen bygger vidare på dessa
studier genom att använda det redan insamlade materialet. En av de ingående
studierna bygger på en videoinspelad psykoterapi, för att få en direkt inblick
i den psykoterapeutiska processen, en typ av angreppssätt som inte tidigare
använts inom EPOS-projektet.
Ytterligare en förutsättning utgjordes av den forskningsmiljö vid Institutionen för pedagogik och didaktik som jag fick ta del av under avhandlingsarbetets gång. Avhandlingen relaterar också till tidigare forskning som genomförts i gränslandet mellan pedagogik och hälsa. Britt Bragée (2009) studerade hur den vuxna människan upplever sin situation då kroppslig sjukdom
inte leder till nytt meningsfullt sammanhang utan i stället till ett psykologiskt
och kroppsligt sammanbrott. Erna Grönlund (1994) undersökte hur känslor
kunde bearbetas i dansterapi hos barn med tidig psykologisk problematik.
Hon fann att terapeutiska interventioner på både kroppslig och emotionell
nivå hade en större effekt på barnets problematik än enbart en enda intervention. Robert Ohlson (2009) fann när han studerade idéer om mental
ohälsa hos vuxna personer med upplevd psykiatrisk problematik hur hälsa
10

kan kontextualiseras i olika referensramar och hur psykisk problematik kan
bidra till ett dubbelt stigma, dels uttryckt som svaghet och dels att upplevas
som avvikande, vilket kan leda till andras rädsla och avståndstagande. Gunnar Carlberg (1999) undersökte psykoterapeuters erfarenheter av vändpunkter i psykodynamisk barnpsykoterapi och beskrev psykoterapeuters syn på
den terapeutiska ramens och det mänskliga mötets betydelse för förändringsprocesser i psykoterapi. Pia Eresund (2002) studerade hur pojkar med externaliserad problematik kan behandlas med stödjande expressiv psykoterapi
(SEPP), en form av psykodynamisk korttidspsykoterapi. Hur mödra- och
barnhälsovård möter invandrarfamiljer och samspelar med olika kulturella-,
sociala- och psykologiska förutsättningar har undersökts av Sonja Olin Lauritzen (1990) som beskrev kulturmötets hinder och möjligheter. Marie
Bergstrand (2000) belyste det hälsorådgivande samtalet mellan distriktssköterska och patient, de strategier som används under mötet och den förståelse
båda parter har för situationen. Föräldrars erfarenheter av att ha ett barn med
somatisk sjukdom, i detta fall eksem, studerades av Petra Roll Bennet
(2006). I studien beskrevs föräldrars normaliserande strategier samt olika
sätt att acceptera eller motsäga sig samhälleliga normer runt sjukdomen. Ida
Bertell (2013) undersökte spädbarnspsykoanalytikers professionsutveckling.
I studien framkom hur arbetet att skapa en metod för spädbarnpsykoanalys
medförde en affektiv spänning mellan tradition och nyskapande som påverkade lärprocessen. Sammanfattningsvis bygger således denna avhandling
vidare på en forskningstradition där frågor om hälsa, ohälsa, möten mellan
vårdtagare och vårdgivare samt pedagogiska dimensioner av psykoterapeutiska processer har undersökts.
Jag var under tiden för arbetet med avhandlingen verksam som praktiserande
barnpsykoterapeut. Det har varit givande att reflektera över mitt arbete som
psykoterapeut i relation till de forskningsfynd som har genererats ur avhandlingsarbetet. Arbetet som psykoterapeut har gynnats av detta skiftesbruk.
Samtidigt har det varit viktigt att hålla isär olika roller samt reflektera över
hur min andra identitet som verksam kliniker kan ha påverkat min forskarroll. Ovanstående har också inneburit att jag verkat inom två skilda forskningsmiljöer. Institutionen för pedagogik och didaktik, har erbjudit en vidare
pedagogisk forskningsram till skillnad från Ericastiftelsen där en mer barnpsykiatrisk forskningstradition råder.

Synen på barndom och barns psykiska hälsa
För att kunna sätta in psykodynamisk barnpsykoterapi i ett samhälleligt
sammanhang beskrivs i det följande hur synen på barndom växt fram och har
varierat med den sociokulturella och historiska kontexten samt är intimt förknippad med den sociala ordningen i övrigt (Brady et al., 2015). Det terapeu11

tiska mötet får särskilda förtecken på grund av att barn är under psykologisk
utveckling. Barnens varande påverkas också av vuxenvärldens syn på barndom, åsikter om barnens plats i samhället och vilka ingripanden som bör
göras.
James et al. (1998) beskrev hur olika teorier blir styrande för hur barns sociala utveckling beskrivs och att olika barndomar konceptualiseras. Vuxenvärldens syn på barns utveckling har grovt följt två idéhistoriska fåror. Den
ena genomgripande tankeströmningen, som härstammar från 1700-talets
upplysningstid, såg barnet som en primitiv varelse och betonade vikten av att
skola in barnet i samhället för att undvika att barnet inte blir förvildat. Barnet
sågs som ociviliserat och opålitligt varför det behövde tuktas in i samhället.
Den andra tankeströmningen härstammar från romantikens naturalistiska
världsbild under början av 1800-talet och beskrev att barns psykologiska
utveckling tänks vara i fara genom civilisationens destruktiva sidor. Det
goda barnet behöver skyddas mot samhällets frestelser och dess onda inverkan för att bli en god och ansvarsfull samhällsmedborgare (Rousseau, 1762).
Vi kan spåra båda dessa tankeströmningar i dagens syn på barndom. Ett exempel är uttrycket ”det kompetenta barnet” där barnet tidigt ses som kapabelt att ta eget ansvar och egna beslut. De skilda föreställningar vi har om
barndomen påverkar mötet med barn vilket ger möjlighet eller begränsar
dem när det gäller att vara aktörer i socialt samspel med egen agens. En central fråga är hur avvikelser från en föreställd normativ psykologisk utveckling från barndom till vuxen konceptualiseras. Barn tillåts göra saker som inte
skulle accepteras av samhället om de utfördes av vuxna. När en viss gräns
passeras ses barnets känslor, tankar eller beteende som ett problem och en
psykologisk avvikelse som barnet behöver hjälp med av vuxenvärlden att
hantera. Det kan till exempel gälla förmåga att vänta, turtagning, oro eller
aggressivt beteende. Gränsen kan vara svår att dra och ses på olika sätt i
skilda kulturer och sammanhang.
Barns socialisation sker under olika kontextuella och kulturella villkor
(Qvarsell, 2003). Det blir därmed nödvändigt att sätta in barnet som studeras
i en vidare samtida kulturell kontext och vara öppen för hur den färgar förståelsen för barnets natur och vad barndom innebär (James & Prout, 2015).
Ett sätt är att genomföra disciplinövergripande studier av barndomen för att
skapa en mer mångfacetterad bild.
… add to the total mosaic of our knowledge about children and childhood, with
each of these disciplinary interests usefully attending to different theoretical aspects. (James, et al., 1998 s.199)

Forskningen har fokuserat på antaganden om barns generella behov. Sådan
forskning har sedan kunnat bli vägledande för olika insatser för barn. När
12

begreppet barnperspektiv har växt sig starkare, är frågan huruvida det handlar om hur vuxenvärlden ser på barns livssituation och behov eller om hur
barn själva uppfattar sina villkor (Qvarsell, 2003).
Problemet är att den professionelle har sina föreställningar och kunskaper om
(generella) barns behov och hur de bör mötas. … Tänkta behov eller andra föreställningar om vad som är bra för barn kan alltså komma i konflikt med barnets
rätt att säga sin mening eller att ge sin uppfattning om en situation. (s. 103)

Barn beskrivs ofta i relation till vuxna där relationen bygger på att den som
är vuxen ska uppfostra, beskydda och ta hand om barnet. Det kan finnas en
tendens bland vuxna att intuitivt tro sig förstå vad som är bäst för barn utan
att ta reda på deras åsikter om vad de far illa av och vad de behöver för stöd.
Barnets perspektiv lägger istället tonvikten på barnets agens och vad det
själv har för åsikter och behov. Gradvis har en bild utvecklas av barnet som
en social och känslomässig individ som har tillgång till en rationell kompetens (James et al., 1998). Barn ses på olika sätt i skilda sammanhang, såsom i
behov av att skyddas från exempelvis nätkulturens destruktiva sidor till att
vara aktiva i planering av och ta eget ansvar i tidig ålder för sin skolverksamhet.
I det barnpsykoterapeutiska mötet mellan barn och psykoterapeut blir frågan
om barnets delaktighet högst relevant. Barnet i psykoterapi kan i olika grad
ta och erbjudas utrymme för egna åsikter om hur interaktionen ska gestaltas.
Den studerade psykoterapiformen genomsyras av ett hänsynstagande till
barnets eget perspektiv och agens både inom psykoterapisessionen och i
vardagslivet. Genom att studera hur barnets frihetsgrad främjas kan förståelse för hur ett psykoterapeutiskt klimat växer fram beskrivas och hur denna
aspekt beaktas.
Psykisk hälsa (eng. mental health) har av Världshälsoorganisationen (WHO)
fått en vid definition:
Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her
own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively
and is able to make a contribution to his or her community. (WHO, 2016 s.1).

Vad som ses som psykisk ohälsa hos ett barn och som därmed kan kopplas
till behov av någon form av stöd eller behandling är kontextuellt betingat
och har varierat under olika tidsperioder och kulturella sammanhang. Begreppet har använts som en samlande beteckning för såväl lättare psykologisk problematik såsom oro, nedstämdhet, sömnsvårigheter som svårare
psykologisk ohälsa vilken uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos
(Forsell & Dalman, 2004; Bremberg & Dalman, 2014). Barnpsykiatrikom13

mittén definierar psykisk ohälsa som symtom vilka är varaktiga, hindrar den
unga personen från att fungera och utvecklas optimalt samt orsakar lidande i
någon form (SOU 1998:31). Sverige använder officiellt WHO:s International
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, (ICD) för
att klassificera och ställa psykiatriska diagnoser. Inom barn- och ungdomspsykiatrin används främst diagnossystemet Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) som innehåller psykiatriska diagnoser och
utvecklingsrelaterade tillstånd (APA, 2013).
I en landsomfattande kartläggning av barns vanligaste psykologiska besvär
beskrev elvaåriga barn i självskattningsformulär sömnsvårigheter (25%),
irritation (20%), nervositet (10-12%) och nedstämdhet (10-15%) (SCB,
2014). Cirka 4 % av alla barn mellan 0-17 i Sverige har under ett år kontakt
med barn- och ungdomspsykiatrin (Socialstyrelsen, 2013). Uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörningar är det främsta skälet till kontakt. Andra
symtom som ofta är förekommande är ångest och oro samt problem med
utåtagerande beteenden. I undersökningar om förekomst av psykisk ohälsa i
olika delar av världen har man funnit att prevalensen är ungefär den samma,
även om typ av ohälsa skiljer sig åt (Fonagy et al., 2002). I en studie av
Merikangas et al. (2010) fann man att 40 % av barn inom barn- och ungdomspsykiatrin i USA hade fler diagnoser, så kallad komorbiditet.
I en metastudie av Kgl Vetenskapsakademin kring förändring av psykisk
ohälsa i Sverige mellan åren 1945 till 2009 fann man att de ingående studierna varken kunde belägga eller avfärda en ökning av psykisk ohälsa bland
barn i åldern 0-10 år (Petersen et al., 2010). Slutsatsen drogs att det behövs
bättre kunskapsunderlag för att följa utvecklingen och hitta tidiga tecken på
psykisk ohälsa hos barn upp till 10 år. Gällande ungdomar är kunskapsläget
bättre. En ökning av nedstämdhet, ängslan och oro bland ungdomar mellan
15-16 år under de senaste decennierna har dokumenterats (ibid). Självmordsförsök har ökat bland flickor mellan 16-24 år. Socialstyrelsen (2013) beskriver att antalet barn och unga som får vård för psykisk ohälsa fortsätter att
öka, framför allt för depressioner och ångestsjukdomar. Ökningen kan bero
på flera faktorer, såsom faktisk ökad ohälsa, att psykisk sjukdom inte är lika
stigmatiserande som tidigare eller på grund av barn- och ungdomspsykiatrins
ökade tillgänglighet. En studie visade att tre fjärdedelar av alla vuxna med
diagnosticerad psykiatrisk problematik uppfyllde diagnoskriterierna före 18
års ålder (Kim-Cohen et al., 2003).
Vad som orsakar barns psykiska ohälsa måste ses i en multifaktoriell kontext. Dessa kan vara barnets biologiska förutsättningar och mogenhetsgrad,
vänskapsrelationer, upplevda krav från skola och samhället i stort, eller som
reaktion på sociala omständigheter inklusive samhällets normer. Psykisk
ohälsa hos barn får ofta påverkan på skolgång, vänskaps- och familjerelat14

ioner, fritidsintressen samt framtidsplaner (Hagell & Maughan, 2017). Familjens psykiska och sociala välmående kan få kännbara effekter på barnets
psykiska hälsa. Variationen kan vara stor gällande materiella tillgångar, tillgång till förskola/skola av hög kvalitet samt social uppväxtmiljö. Edwards
och Bromfield (2009) fann att barns beteendeproblem i hög grad är beroende
av områdets socio-ekonomiska status samt hur mycket en känsla av tillhörighet skapats.
… greater levels of neighborhood socio-economic disadvantage have been consistently associated with increased behavior problems for children even when
controlling for family factors. (s. 317)

I Sverige söker barn med psykisk ohälsa och deras föräldrar hjälp hos olika
instanser. Det som beskrivs som första linjens psykiatri är i nuläget kommunala insatser såsom skolhälsovård samt landstingets primärvård. Barn- och
ungdomspsykiatrin är en specialistresurs organiserad i öppenvård, mellanvård samt slutenvård. Barnpsykiatrisk vård omfattar många olika former
såsom rådgivning, stödinsatser och olika behandlingsformer. De som erbjuds
psykodynamisk barnpsykoterapi har ofta tidigare varit i kontakt med flera
olika vårdinstanser eller provat andra behandlingsinsatser. Den ökade tillströmningen till barn- och ungdomspsykiatrin har ökat pressen på att tillhandahålla kunskap om faktorer som bidrar till gynnsamt behandlingsutfall.
Socialstyrelsen (2009) har beskrivit svenska förhållanden som otillfredsställande eftersom behandlingsmetod verkar väljas utifrån vilken behandlingsinstans barnet kommer till, vilka resurser som finns att tillgå samt personalens
professionella inriktning och preferenser snarare än utifrån barnets behov.
Att medvetet välja behandlingsmetod kräver kunskap om vilka behandlingar som
är effektiva vid olika diagnoser och för vilka patienter metoderna är effektiva
och på vilket sätt som metoden skall förmedlas. För många barnpsykiatriska tillstånd saknas fortfarande den kunskapen. (s.8)

Barns uttrycksformer
Barns sätt att reagera och utrycka sina erfarenheter är annorlunda än vuxnas
(Hansen, 2012). En stor del av barns kommunikation och psykologiska uttryck sker genom lek, teckningar och icke-verbalt agerande. Barn i åldern
fem till sju år ägnar sig hälften av sin vakna tid till lek (Jensen, 2007). Lek
kan fylla vitt skilda funktioner: utforskande av den sociala världen, uttrycka
kreativitet samt ge stimulans i utvecklande av både kognitiva, intellektuella
och relationella färdigheter (Russ, 2003). Leken kan bidra till övning och
utveckling av barnets kommunikationsförmåga, förståelse för andras känslor
samt övning av social kompetens (Vygotsky, 1930:1995). Lek kan också
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bidra till ökad kreativitet och problemlösningsförmåga och är ett sätt för
barnet att lära sig att tänka självständigt (Russ, 2003).
Den sociala leken är en särskilt betydelsefull form av lek. Jensen (2007)
menar att lekhandlingar har som uppgift att vara lekens motor och skapar
möjligheter för andra aktörer att haka på och svara på invitation till samlek.
När barn leker tillsammans hamnar de i situationer som kräver att de löser
olika slags problem. Lek kan vara ett sätt att bearbeta nya erfarenheter, både
de som upplevs som negativa och positiva. Leken är ett rum för att öva förmågan att tolka både egna och andras känslor och reaktioner samtidigt som
barnet vet att det är en leksituation. I lekens form kan barn pröva på olika
roller och samhälleliga normer (Evenshaug & Hallen 2001). Barns låtsaslek
kan vara ett sätt för barnet att öva mentala representationer, det vill säga att
kunna föreställa sig det som inte finns här och nu. Låtsasleken hjälper barnet
att sätta sig in i andras tankar och hur andra tänker om barnet (Jensen, 2007).
Barnets förmåga till rollek ökar genom åren. Barns allt mer mogna kognitiva
kapaciteter får också betydelse för samspelet med andra barn. Mindre barn
har begränsad förmåga till att gå utanför sin egocentriska sfär och ta andras
perspektiv. Barnets känsla av agens, självkänsla och känslighet för sociala
normer har betydelse för samspelet.
En del barn kan sakna nyfikenhet på andra barns lek och visar bristande intresse av att ingå i leksammanhang samt tar få egna initiativ till lek. Lekförmågan kan vara störd och därmed inte tillgänglig för barnet. Andra barn kan
bli styrande och dominanta på ett destruktivt sätt eller ha svårigheter att tyda
leksignaler (Folkman & Svedin, 2003). Leken kan även ha en destruktiv
kvalitet och vara hämmad, regressiv eller innehålla ett tvångsmässigt upprepande av traumatiska upplevelser utan att leda framåt. Den kan i hög grad
påverkas av vuxnas ingripanden eller frånvaro av ingripanden.

Avhandlingens pedagogiska sammanhang
Pedagogik som vetenskap kan definieras som ”studiet av mänskliga utvecklingsprocesser under olika yttre villkor” (Gustavsson, 2004 s.8). Psykoterapi
och pedagogik är därmed intimt förknippade. Båda handlar om mänsklig
utveckling och lärande genom medveten påverkan. I både pedagogiska utvecklingsprocesser och psykoterapi finns ett förväntat rollmönster mellan
deltagarna och ”… skapar dialogiska möten mellan läroprocessens två parter
…” (Janson, 2001a, s. 78). Lärprocessen i psykoterapi kan jämföras med den
som sker inom pedagogisk verksamhet. ”Kunskapsbildning handlar inte om
förmedling utan om (re)-konstruktion, och det är i mellanrummet mellan
individ och omvärld som kunskapandet sker” (Qvarsell, 2003, s104). Den
psykoterapeutiska kontexten kan främja både barnets och psykoterapeutens
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framväxande förståelse för barnets psykologiska och relationella svårigheter,
styrkor och behov. Det innebär att kunskapen formas i samarbete mellan två
parter och vad som ska förändras är inte givet på förhand. Det skapar ett
spänningsfält mellan explicit uppsatta mål för psykoterapin och vad som
växer fram under psykoterapins förlopp. Detta skiljer sig således från tanken
på en psykoterapeut som inför psykoterapin har en färdig kunskap om barnets behov och psykoterapins funktion.
Planerade ingripanden i barns utveckling och relationsförmåga har både en
kunskapsmässig och en normativ komponent (Janson, 2001a). Dessa två kan
vara invävda i varandra så att de är svåra att skilja åt. En aktuell fråga både
inom pedagogisk vetenskap och inom psykoterapiforskning är vad som är
önskvärd förändring, för vem och enligt vilka värden. Hur en viss förändring
värderas och i hur hög grad den eftersträvas blir en normativ frågeställning
som måste problematiseras innan olika metoder används för att uppnå denna
förändring (Svensson, 2004). Janson (2001a) ställer frågan ”… med vilken
rätt går en människa, professionell eller inte, in i en annan livsföring för att
påverka och förändra den?” (s.65). I sin vardagliga yrkesverksamhet ställs
både pedagogen och psykoterapeuten inför ständiga ställningstaganden när
det gäller hur de ska förhålla sig till de förklaringssystem som finns till förfogande. Barnet är dessutom beroende av sina föräldrar, som blir delaktiga i
olika hög grad i barnets beslut. Utmaningen kan då bli att hjälpa barnet till
ökad agens och därmed få barnet att själv reflektera och fatta egna beslut
utifrån sin ålder och mognadsgrad.
Det mänskliga mötet i både den psykoterapeutiska och pedagogiska dimensionen kan skapa en socialt delad verklighet, ett gemensamt perspektiv, mellan barn, föräldrar och psykoterapeuter (Hardin & Higgins, 1996). Begreppet
social delad verklighet avser i detta sammanhang hur den gemensamt skapade uppfattningen leder till samstämmighet kring synen på problematik och
relationer. Denna samsyn kan skapas genom auktoritär påverkan, men kan
också växa fram genom samtal och gemensamma handlingar (Montgomery,
2004). Det sistnämnda kan sägas vara en beskrivning av en tänkt psykoterapeutisk process. Det pedagogiska bidraget i denna avhandling blir därför att
undersöka hur denna socialt delade verklighet kan växa fram i psykoterapisituationen.

Avhandlingens disposition
Avhandlingen har formen av en sammanläggningsavhandling bestående av
tre delstudier och en fördjupande kappa. Delstudierna undersöker föräldrars
och psykoterapeuters målformuleringar och förväntningar inför barnpsykoterapin, det psykoterapeutiska mötet mellan barn och psykoterapeut samt hur
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olika metoder kan spegla interaktionen mellan dem. I avhandlingen undersöks två övergripande områden. Det ena området är innehållsrelaterat och
handlar om vad som kan ses som betydelsefulla förändringsprocesser i det
barnpsykoterapeutiska mötet och det andra är mer metodinriktat och handlar
om tillvägagångssätt att utvärdera och forska kring psykodynamisk barnpsykoterapi.
Studie I (Odhammar & Carlberg, 2015) undersöker föräldrars och psykoterapeuters förväntningar inför den kommande barnpsykoterapin samt hur
dessa uttrycks i explicita målformuleringar. Studie II (Odhammar, et al.,
submitted) belyser den psykoterapeutiska processen med fokus på mötet
mellan barn och psykoterapeut genom en närstudie av en videoinspelad psykoterapi. Studien fokuserar även på hur Child Psychotherapy Q-set (CPQ;
Schneider & Jones, 2004), en skattningsmetod för att beskriva interaktion i
barnpsykoterapi, kan bidra till att beskriva förändringsprocesser i jämförelse
med andra metoder: psykoterapeutens beskrivning av psykoterapiprocessen
och hur denne skattar sina känsloupplevelser under psykoterapisessionerna
med känsloordsformuläret FWC-24 (Holmqvist, 2001). Studie III (Odhammar, et al., 2011) undersöker förändring i global funktionsförmåga efter
barnpsykoterapi. Begränsningar i skattningsinstrumentet Children’s Global
Assessment Scale (CGAS; Lundh et al., 2010) analyseras genom att ett par
psykoterapier undersöks i syfte att skapa en kvalitativ förståelse bakom låg
respektive hög förändring i barnets globala funktionsförmåga skattat med
instrumentet. En tidigare studie inom EPOS-projektet (Carlberg, et al.,
2009), som ligger utanför avhandlingen, beskrivs mer djupgående för att
även barnets egen röst och erfarenhet ska få komma till uttryck. Studien
belyser även intervju som metod för att studera barns förväntningar och erfarenheter av psykodynamisk barnpsykoterapi.
Kappan har följande disposition: I detta inledande avsnitt har avhandlingen
satts in i sitt pedagogiska sammanhang, barndomen belysts ur ett historiskt
perspektiv samt olika aspekter på barns psykiska hälsa beskrivits mer övergripande. I det avsnitt som följer diskuteras begrepp som kan ses som fundamentala för förståelse för vilka processer som både bidrar till barnets psykologiska utveckling och det som sker i det psykoterapeutiska mötet mellan
barn och psykoterapeut. Därefter lotsas läsaren in i vad barnpsykoterapi är i
nutid och vad det varit i ett historiskt perspektiv. Vidare beskrivs aktuell
process- och utfallsforskning om psykodynamisk barnpsykoterapi samt därefter studiens centrala begrepp. Metodavsnittet beskriver de olika övervägande och val som gjorts vid genomförande av de tre sinsemellan metodologiskt olika studierna. Etiska överväganden och min egen forskarroll diskuteras. Därefter beskrivs resultaten för de olika delstudierna och deras gemensamma kunskapsbidrag redovisas och diskuteras. Avhandlingen avslutas
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med en metodkritisk diskussion samt ett avsnitt om avhandlingens implikationer för barnpsykoterapeutisk verksamhet och fortsatt forskning.
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PSYKODYNAMISK BARNPSYKOTERAPI
Nedan beskrivs psykodynamisk barnpsykoterapi. Terapiformens historiska
bakgrund presenteras för att skapa förståelse hur nutida teori och praktik
växt fram. Andra terapiformer presenteras för att ge en vidare bild och sätta
in psykodynamisk barnpsykoterapi i en större kontext.
Psykoterapi har definierats som
… en behandlingsmetod väl förankrad i psykologisk teoribildning, tillämpad av
en därtill utbildad person. Relationen mellan psykoterapeut och klient måste vara
professionell. Syftet med psykoterapin är att undanröja hinder för utveckling och
mognad. (Cullberg, 1995, s. 9)

En mer specifik definition av psykoterapi är att beskriva de psykologiska och
relationella fält behandlingen tänks omfatta.
An interpersonal process designed to bring about modifications of feelings, cognitions, attitudes and behaviour which have proved troublesome to the person
seeking help from a trained professional. (Strupp, 1978, s.3)

Psykoterapin behöver innehålla en teoretisk förklaring till vad som orsakat
och vidmakthåller patientens problematik. Därtill behövs en modell som
beskriver de innehållsmässiga grundprinciperna för utförandet av psykoterapin (Roth & Fonagy, 1996). Det kan innebära en detaljerad behandlingsmanual eller mer generella riktlinjer för psykoterapins genomförande. Blagys
and Hilsenroth (2000) redogjorde specifikt för den psykodynamiska psykoterapin och beskrev dess fokus på känsloupplevelser, psykologiska förvar,
barndomserfarenheter, upplevelser av relationer, den terapeutiska kontakten
samt undersökande av önskningar och fantasier. Gränsen mellan psykoterapi
och närliggande verksamheter som har psykoterapeutiska effekter kan vara
svår att dra. Förtroliga samtal som förekommer inom kyrkliga organisationer, counselling och coachning kan ge psykoterapeutiska effekter. Flera angränsande begrepp täcker delvis samma område, exempelvis psykologisk
behandling och psykologiskt stöd.

Barns psykologiska utveckling och den psykoterapeutiska
processen
Forskning om barns kognitiva, emotionella och relationella utveckling har
lett till förståelse för att inbyggda genetiska förutsättningar och andra medfödda egenskaper hos barnet är beroende av en känslomässigt engagerad och
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närvarande vuxen för att kunna utvecklas (Decety & Meltzoff, 2011). Barnet
ses i detta perspektiv redan från födseln som aktivt bidragande i det intersubjektiva samspelet med omsorgspersonen1.
Mot bakgrund av vad som ovan sagts om avhandlingens pedagogiska sammanhang har denna ett samspelsorienterat perspektiv och tar sin teoretiska
utgångspunkt i antagandet att de generella interaktionsprocesser som sker
mellan barn och vuxna som bidrar till ett barns psykologiska utveckling även
kan beskriva centrala fenomen i den psykoterapeutiska processen (Hansen,
2012; Stern; 1985; Stern 2010; Svendsen et al., 2012). ”In this view all
communication is co-constructed by both partners, although not necessarily
in symmetrical ways.” (Beebe & Lachmann, 2012 s.62). Genom psykodynamisk barnpsykoterapi kan, i ljuset av ett sådant samspelsorienterat perspektiv, barnets tidigare problematiska intersubjektiva upplevelser bearbetas
och barnet får nya relationella erfarenheter (Altman et. al, 2002). I barnets
möte med psykoterapeuten och i relationen som växer fram mellan dem
finns en förändringspotential som har former som är gemensamma med de
som finns i barnets interaktion med sin omsorgsperson.
Jag kommer nedan att beskriva de utvecklingspsykologiska begrepp som jag
ser som centrala för att förstå såväl barnets utveckling som deras bidrag till
verksamma förändringsprocesser i terapiprocessen: intersubjektivitet, affektreglering, anknytning, mentalisering och inre arbetsmodell (Svendsen et al.,
2012). Varje stycke inleds med ett exempel som visar hur begreppet kan ta
sig uttryck i vardagen. Denna beskrivning är även relevant för att förstå det
pedagogiska sammanhanget för avhandlingen där psykoterapiprocessen kan
ange riktning och ram för utvecklingen av en socialt delad verklighet där
barnets utvecklingspotential kan realiseras.
Intersubjektivitet
Lisa 1 år tittar på sin mamma och säger glatt ”dä!”. Hon pekar med fingret
på en katt. Mamma vänder på huvudet, tittar åt samma håll som Lisa och
ropar glatt, ”Jaa, vaaaa söööt”. Hon för samtidigt långsamt ut armarna och
lägger huvudet på sned. Lisa och mamma tittar på varandra och ler. Lisas
mamma visar att de uppmärksammar samma sak, att hon har en intention att
känslomässigt uppleva den söta katten samtidigt som hon visar att hon förstår Lisas känsla2.

1

Begreppet omsorgsperson används då den person som ger psykologisk närhet till barnet kan
vara någon annan än barnets förälder.
2
De exempel som ges för att belysa olika utvecklingspsykologiska begrepp är fiktiva och
skapade av författaren till denna avhandling.
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Intersubjektivitet kan definieras som den gemensamma upplevelse som uppstår i samspel mellan människor och som skapar erfarenheter av ömsesidighet och samhörighet (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013). Daniel Stern
(2005) beskriver en intersubjektiv känsla som ”jag känner att du känner att
jag känner” (s.91). Strax efter födelsen visar barn på tidiga former av intersubjektivitet. Troligtvis är förmågan medfödd men realiseras och utvecklas i
kontakten med andra människor (Stern, 2005). Det späda barnet svarar på
andra människor på ett sätt som visar på deras inbyggda strävan att dela affekter och erfarenheter. Det kan använda sig av preverbal intersubjektivitet,
härma handlingar och dela visuell uppmärksamhet för att knyta ett socialt
band med omsorgspersonen (Meltzoff & Brooks, 2007). Delad uppmärksamhet, delad intentionalitet och delad affekt kan ses som tre åtskilda men
sammanvävda aspekter av intersubjektivitet som uppträder vid olika utvecklingsnivåer hos barnet (Stern, 2010). Graden av intersubjektivitet är ständigt
fluktuerande, har olika karaktär och kvalitet och påverkas av tankar, känslor
och tidigare erfarenheter. Det intersubjektiva fältet finns hela tiden närvarande på en implicit nivå i verklig eller fantiserad kontakt med andra, men är
inte alltid tillgängligt för kognitiv bearbetning. Det innebär att en intersubjektiv upplevelse kan etableras med andra via olika uttryckssätt såsom upplevelse av affekter, olika former av vitalitet eller via språkliga uttryck (Stern
2010). Det är just det intersubjektiva mötet som psykoterapi till stor del
handlar om (Stern, 2005).
Vårt psykiska liv skapas kort sagt tillsammans med andra. Det är denna kontinuerliga, gemensamt skapade dialog med andra psyken som jag kallar den intersubjektiva väven. (s.93)

Stern beskriver även intersubjektivitetens betydelse för en människas upplevelse av sig själv och den agens hon besitter. Utan andras blickar har en
människa svårt att hålla samman, forma och vara i kontakt med sig själv.
Den egna identiteten blir bekräftad genom intersubjektiva möten i sociala
sammanhang.
Affektreglering
Lisa blir alldeles utom sig av rädsla när hon faller ner från stolen. Mamma
kommer, håller om Lisa och säger med lugn, långsam röst: ”så ja, så ja”. Till
sist lugnar sig Lisa. Mammas intoning och reglering av Lisas upprörda tillstånd gör att Lisa förstår sina egna känslor och kan komma ur denna starka
affekt.
Kunna uppleva och känna egna och andras affekter är fundamentalt för barns
psykologiska utveckling. Barnet är en aktiv deltagare i ett ömsesidigt affek22

tivt utbyte som är nödvändigt för att denne ska kunna förstå, självreglera och
korrigera sin egen upplevelse (Damasio, 2002). Barnet behöver närvarande,
pålitliga och känslomässigt tillgängliga relationer för att kunna utveckla
stabila inre representationer och positiva förväntningar på sig själv och av
andra människor. Preverbala mönster i form av sammankopplande av känsla,
kognition och handling upplevs i interaktionen med omgivningen (Stern,
1985). Barnet får i relationen hjälp att utveckla affektmedvetenhet, det vill
säga förmågan att uthärda känslor utan att bli överväldigad och att inte behöva isolera de kognitiva aspekterna från de affektiva. I det vardagliga samspelet sker det till stor del genom affektintoning, vilket innebär att en affekt
tas emot av omsorgspersonen och ges tillbaka till barnet i en mer hanterbar
form. Omsorgspersonen markerar affekten och förmedlar samtidigt till barnet att det inte rör sig om dennes känslotillstånd utan barnets. Genom att
omsorgspersonen inte imiterar ett skeende utan snarare matchar barnets inre
emotionella tillstånd skapar det möjlighet för barnet att särskilja sina känslor
från den vuxnes och därmed möjlighet att förstå sin egen känsloupplevelse
(Stern, 2010). Stern använde begreppet vitalitetsaffekt för att beskriva hur
det lilla barnet affektivt uppfattar samvaron med den viktiga omvårdaren,
exempelvis när föräldern lyfter upp det i sin famn, matar barnet eller möter
barnet efter sömn. Vitalitet i samvaron kan upplevas inom barnet i form av
känslotoner där barnet förnimmer skillnader i intensitet, form och förlopp.
Anknytning
2-årige Lasse ramlar när han springer efter två småfåglar. Liggande gråtande
på marken vänder han huvudet och letar efter mamma. Han ser mamman som
kommer springande. Hon lyfter upp honom och tar honom till sin famn.
Mamma smeker honom och sjunger tyst en för Lasse välkänd sång. Lasse
lugnar sig efter någon minut och snyftar bara lite tyst.

För att försäkra sig om maximal trygghet och emotionellt stöd anpassar barn
sitt beteende till sina omsorgspersoners sätt att relatera och möta barnets
känslomässiga behov. De anknytningsstrategier som blir följden är således
ett resultat av det förhållningssätt som barnet upplever fungerar utifrån sina
erfarenheter och sin implicita förståelse av sig själv och andra. Syftet är ytterst att skapa de optimala förutsättningarna för skydd och trygghet samt att
garantera fortsatt anknytning (Bowlby 1980). Mary Ainsworth et al. (1978)
beskrev tre anknytningsmönster utifrån hur lyhört det känslomässiga samspelet mellan barn och dess anknytningsperson är. Vid en trygg anknytning
är föräldrarna förutsägbara för barnet och finns tillgängliga vid behov av
tröst och skydd. Barnet kan då skapa en balans mellan anknytning och självständighet samt värdesätta psykologisk närhet och intimitet. Det gör att barnet känner sig trygg i att våga utforska världen eftersom den vuxne förväntas
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skydda vid fara och finns tillgänglig vid behov av tröst (Bowlby, 1980). Vid
en organiserad otrygg undvikande anknytning ogillar eller klarar föräldrarna
inte av barnets klängiga och behövande känslomässiga behov. Barnet förebygger risken att bli avvisad av föräldern genom att tona ner sina behov av
att använda denne som en trygg bas. Barnet kan därmed bli osynligt och
självförsörjande. Barnet försöker locka fram ett gillande genom att undertrycka negativ affekt, vilket på sikt kan leda till allt för god anpassning. Barnet läser av det konkreta innehållet i interaktionen och bryr sig mindre om
den relationella emotionella aspekten. En organiserad otrygg ambivalent
anknytning kan skapas när barnet har svårt att läsa av föräldern och samspelet sker i hög grad på den vuxnes villkor. Föräldern styrs i mindre grad av
barnets signaler vilket kan leda till att barnet inte lär sig att på ett konstruktivt sätt själv reglera samspelet, utan är istället utelämnad åt förälderns godtycke. Barnet får därmed svårt att förstå hur det ska få sina behov tillgodosedda. Barnet kan få litet förtroende för sin egen förmåga, utan kan istället
skruvar istället upp anknytningsbehovet maximalt som ett sätt att säkerställa
uppmärksamhet av inkonsekventa föräldrar. Ett sätt att skapa trygghet och
förutsägbarhet, är att försöka kontrollera sin omgivning, t ex genom att barnet ängsligt klamrar sig fast vid föräldern. Ett otryggt ambivalent anknytningsmönster skapas på bekostnad av barnets utforskande av sin omvärld.
Barnet läser av den emotionella tonen i kontakten, och tolkar den ofta felaktigt, men bryr sig mindre om den innehållsliga aspekten av det kommunikativa budskapet. Ett fjärde anknytningsmönster, desorganiserad anknytning
har föreslagits (Main & Solomon, 1990). Barnet med detta anknytningsmönster har ofta upplevt försummelse eller våld och vilket inneburit att utvecklingen av en organiserad anknytning har hindrats. Föräldrarna kan också
själva vara traumatiserade vilket förhindrar att de kan ge barnet den trygghet
det behöver. Barnet får svårigheter att anpassa sitt beteende för att få trygghet och tröst. Ofta är det anknytningspersonen som utgör ett hot eller skapar
osäkerhet hos barnet. Dess beteende blir skrämmande och svårt att förstå.
Detta innebär att den person som är den som normalt skulle skydda och
trösta barnet samtidigt är orsaken till barnets rädsla och otrygghet. Barnet
kan senare utveckla en strategi som innebär att bli kontrollerande gentemot
omsorgspersonen genom överdrivet omvårdande eller utveckla ett styrande
aggressivt beteende.
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Mentalisering
Martin kommer springande till förskolan där han ska hämta sin 4-åriga dotter Eva. Han är sen och förskolan stängde för 10 minuter sedan. Förskoleläraren Nina ser på Martin med en sträng blick och säger ”ja, Eva undrade lite
var du var när alla andra barn redan hämtats.” Martin säger stressat till Eva
att hon ska skynda sig. Ute i omklädningsrummet tar Eva tid på sig, vill visa
några bilder på väggen, och Martin skriker ”Men kan du inte rappa på, slöfock!” Eva börjar gråta. Martin säger med sträng och hög röst ”att du aldrig
gör som jag säger!”.
Martin känner att han inte är någon bra pappa. En fläkt av skam tynger honom. Genom att starka negativa känslor sköljer över honom minskar tillfälligt hans förmåga att sätta sig in i Evas situation och sin egen del i skeendet.
Efter ett tag minskar Martins ilskna känslor och han kan då bättre förstå Eva
situation och vad det innebär att vara 4 år.

Med mentalisering avses en persons förmåga att ha tillgång till och förståelse för egna och andras önskningar, fantasier, tankar, känslor och beteenden
(Gergely et al., 2002). En förälders kapacitet till mentalisering spelar viktig
roll för det känslomässiga mötet med barnet. Det skapar en förutsättning för
barnets egen växande mentaliseringsförmåga vilken utvecklas ur barnets
erfarenhet av interaktion med sina omsorgspersoner (Fonagy & Campbell,
2015). Genom god mentaliseringsförmåga främjas barnets sociala förståelse
och fungerande. Mentaliseringsförmågan är inte konstant utan fluktuerar,
bland annat beroende på starka affekttillstånd som begränsar kapaciteten att
mentalisera i stunden. Motsvarande process kan också ses under de omständigheter då mentalisering skapar alltför starka affekttillstånd som är svåra att
uthärda, vilket kan leda till att mentaliseringen undviks kring ångestväckande områden. En betydelsefull aspekt av mentaliseringsbegreppet är den
icke-språkliga implicita mentaliseringen. Människor tolkar sin omvärld i ett
konstant flöde som inte behöver vara kopplat till ord eller tankeprocesser. En
plötslig känsla av obehag eller välbefinnande kan infinna sig som inte uppfattas kognitivt eller reflekteras över. En annan framträdande aspekt av mentalisering är förståelse för att ens antaganden kring en händelse eller person
inte alltid uppfattas på samma sätt för andra utan är egna konstruktioner som
inte med säkerhet stämmer med verkligheten.
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Inre arbetsmodell
Lisa blir ångestfull, mycket orolig och börjar gråta när hennes kamrat går
hem efter en dag av lek. Hon är övertygad om att kompisen inte tycker om
henne och kommer hitta en annan bästis. Mamma försöker förklara att hennes kompis måste hem till middagen och att det inte beror på Lisa att hon
måste gå.
Barnets inre arbetsmodeller3, som börjar konsolideras i slutet av första året,
representerar känslor och förväntningar som skapats och därefter generaliserats i samspel med omsorgspersoner. Detta som en följd av barnets upprepade erfarenheter av det tidiga samspelet. De inre arbetsmodellerna styr i
hög grad ett barns upplevelse av sig själv, de egna intentionerna samt påverkar hur andra och omvärlden upplevs och förutsägs (Bowlby, 1980). Inre
arbetsmodeller kan påverka utformningen av relationer under livet, då de
ligger till grund tolkningen av andras beteende samt förväntningar kring
människors emotionella tillgänglighet (Riggs, 2010). Denna process sker till
stor del på en icke-verbal nivå och kommer delvis att utgöra implicit relationell kunskap som inte är tillgänglig för reflexivt medvetande men influerar
vilka stimuli som uppfattas och minns. (Main et al., 1985). Barnets emotionella uttryck och beteende kan trigga andra att vara på ett sätt så att barnets
inre arbetsmodeller förstärks (Riggs, 2010).

Psykoterapiformer för barn
Den barnpsykoterapeutiska praktiken kan bedrivas på många olika sätt. Vad
som ses som syfte och mål med psykoterapin, och därmed lämpliga interventioner, skiftar mellan olika teoretiska inriktningar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) riktar främst in sig på att förändra problematiskt beteende. Vanligt förekommande är att barnets beteende samt samspelet med barnets omgivning skattas i en beteendeanalys som tar hänsyn till vad olika beteendemönster har för påverkan på barnet och dess omgivning. Målet är, förutom
att minska problembeteendet och det lidande det innebär, att hjälpa barnet att
utveckla varaktiga färdigheter. En annan huvudfåra inom KBT är att fokusera behandlingen på barnets kognitiva föreställningar som skapar problem i
barnets vardag. I familjeterapi ses relationella mönster mellan familjemedlemmarna som centralt för uppkomsten av psykologisk problematik. Utgångspunkten är att en familj interagerar i ett ömsesidigt samspel som kan
skapa dysfunktionella familjemönster. Målet med familjeterapin är, att påverka relationell problematik vilket i sin tur ofta skapat individuella symtom
3

Andra begrepp som beskriver samma eller närliggande fenomen: Schema, script eller inre
representationer.
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(Johansen & Torsteinsson, 2015). Gruppsykoterapeutisk verksamhet för barn
sker oftast i smågrupp med barn som har likartad problematik eller varit med
om traumatiserande upplevelser. Tanken är att barn kan få stöd genom att
möta andra barn med liknande problematik och därmed uppleva att det inte
är ensam om problemet eller erfarenheten. Terapin strävar även att barnet
ska få positiva upplevelser trots sin problematik eller svåra sociala situation.
Föräldrainsatser är en indirekt behandlingsform som är tänkt att stärka föräldrarna i deras föräldraroll och därmed vara till hjälp för att minska barnets
problematik. Föräldragrupper kan ha olika teoretisk utgångspunkt och syfte.
Ofta är stödet inriktat på beteendemässiga problem hos barnet såsom aggressivitet och uppförandeproblem.

Psykodynamisk barnpsykoterapi ur ett historiskt perspektiv
Nedan görs ett försök att sätta psykodynamisk barnterapi i ett historiskt
sammanhang. Detta för att skapa förståelse för hur ställningstaganden och
tekniska överväganden växt fram utifrån skilda och ibland motsägelsefulla
teoretiska utgångspunkter som haft inflytande på den form av barnpsykoterapi som studeras i avhandlingen.
Teoretiska begrepp inom psykodynamisk psykoterapi har skapats i nära kontakt med den kliniska verkligheten och sällan ur forskning. Nya begrepp
utformas i kliniska sammanhang för att förstå patienters problematik och
relationella svårigheter. Barnpsykoterapi på psykodynamisk grund har influerats av olika utvecklingspsykologiska antaganden och teorier kring personligheten som växt fram och varit inflytelserika under olika tidsepoker. Dessa
har medfört olika syn på vad som är psykologisk problematik och hur den
uppkommer. Betoning hos skilda teoretiker på olika delar av mänskligt fungerande har lett fram till förespråkande av olika förhållningssätt och teknik
hos terapeuten. Dessa inriktningar har varit driftpsykologi, jagpsykologi,
objektrelationspsykologi, självpsykologi samt anknytnings- och affektteori
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Till dessa kan tillfogas det relationella perspektivet (Altman et al., 2002).
Sigmund Freuds (1909) fallbeskrivning av ”Lille Hans”, som led av en stark
fobi för hästar, kan ses som en första start för barnpsykoterapi. Freud träffade aldrig Lille Hans för behandling utan den genomfördes genom att Freud
samtalade med och instruerade Hans pappa. Även om synen på orsakerna till
Hans fobi och tillvägagångssättet i psykoterapin skiljer sig åt från nutida
praktik, kan föreställningen att barnets inre värld påverkar yttre symtom och
relationella svårigheter sägas vara ett grundläggande antagande inom psykodynamiska barnpsykoterapi av idag. På 1910-talet genomfördes terapi direkt
med barn av den kvinnlige analytikern Hermine von Hug Hellmuth. Under
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1920-talet började barnpsykoanalys och barnpsykoterapi bedrivas regelbundet på Tavistock Clinic i London under ledning av Margaret Lowenfeld på
The Institute of Child Psychology. I Lowenfelds tappning fick barnets lek i
terapirummet en framträdande roll och man använde sig av standardiserat
material, såsom sandlåda med tillhörande lekmaterial, där barnen via lek
kunde uttrycka och gestalta sina svårigheter.
Anna Freud (Sandler et al., 1980) och Melanie Klein (Rustin & Rustin,
2016) var ledande under barnpsykoterapins tidiga år, från 1920-talet och
framåt. Deras inställning till människans psykiska liv skiljde sig markant åt
från varandra och därmed synen på hur barnpsykoterapi skulle bedrivas. En
av kärnfrågorna var i vilken grad terapeuten är en reell person för barnet och
vilken grad terapeuten är ett överföringsobjekt. Det vill säga att barnets kontakt med psykoterapeuten präglas av barnets tidigare relationer och inre bilder och på så vis präglas av förvrängning. Anna Freud betonade att barn
befinner sig i en annan situation än vuxna i relation till sin terapeut då föräldrarna fortfarande är personer som finns i barnets närhet och barnet är reellt beroende av (Sandler et al., 1980). Hon lade vikt vid att kontakten även
färgas av att terapeuten är en ny person som barnet måste bygga upp förtroende för och därmed blir barnets positiva relation till terapeuten betydelsefull. En annan skiljelinje berörde lekens funktion. Melanie Klein ansåg att
barns lek uttrycker barnets ångest och omedvetna fantasier, vilket därmed
skiljer sig från Anna Freuds tankegångar att leken, förutom att bidra till njutning, mer är ett försvar med syfte att undvika den verklighet som skapar
smärta för barnet. De var dock eniga att tolkningar var en nödvändig del av
psykoterapi. Beteendeförändringar och bättre affektreglering sågs bero på
barnets reorganisering och förståelse för sina erfarenheter (Shirk & Burwell,
2010).
Psykoanalytikern Donald W. Winnicott (1971) beskrev i sin teori om övergångsfenomen att lekande är grundläggande för barns utveckling. Psykoterapi äger rum i barnets och terapeutens ”lekutrymmen”, vilka delvis sammanfaller. Det är psykoterapins uppgift att skapa möjligheter för barnet att
gå från icke-lekande till lekande. Winnicott betonade att lekområdet inte är
detsamma som den inre psykiska världen. Detta mellanliggande upplevelseområde mellan den psykiska och den yttre världen utgör merparten av ett
barns upplevelser. ”Denna iakttagelse hjälper oss också förstå varför djupgående psykoterapi kan göras utan tolkningar.” (s.73). Winnicott betonade
vikten av att barnet i psykoterapi kan få förändrade inre representationer av
sig själv och viktiga människor i dess omgivning. Dessa förändringar möjliggörs genom barnets och psykoterapeutens trygga och ”hållande” relation.
Synen på arbete med barnets föräldrar skiljde sig markant åt mellan ovanstående teoretiker. Anna Freud arbetade med föräldrar utifrån tanken om att de
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behöver förstå barnets utvecklingsmässiga behov. Melanie Klein var mer
inriktad på barnets fantiserade bild av föräldern, och avstod därför att ha
någon djupare kontakt med barnets föräldrar då den inre världen var fokus
för psykoterapin. Donald W. Winnicott såg barnets utveckling som intimt
ihopkopplad med hur relationen till modern gestaltade sig.
Jungianska tankegångar fick inflytande på svensk barnpsykoterapi under 50talet bland annat genom psykologen Gudrun Seitz, som anställdes i mitten av
fyrtiotalet som den första barnterapeuten på Ericastiftelsen i Stockholm
(Lantzourakis, 1995). Hennes tankegångar kretsade kring barnets inneboende kraft till psykologisk växt och läkande. Hon såg psykisk problematik
som orsakad av att barnets utvecklingspotential inte fått uttrycksmöjligheter.
En symbolisk bearbetning i form av icke-verbal lek tänktes bearbeta problemområden hos barnet där tolkningar, rationella förklaringar och information inte nådde fram. Det sågs ofta som bättre att låta symbolen bli lämnad
ifred utan tolkningar och verbala förklaringar. Terapeutens uppgift blir då att
möta barnet på dess emotionella utvecklingsnivå, koncentrera dess uttryck
och därefter knyta ihop metaforiskt material. Terapeuten antar en passiv
hållning, och ligger "ett halvt steg efter barnet" och letar efter allt som är
betydelsebärande i barnets lek och agerande. Terapeuten ska på ett aktivt sätt
vara ”här och nu” tillsammans med barnet och stå för gränssättning för att på
så sätt freda ramen kring terapin (Lantzourakis et al., 2003).
Psykodynamisk barnpsykoterapi på mentaliseringsbaserad grund har blivit
allt mer vanligt förekommande (Schmeets et al., 2008). Psykoterapin fokuserar på att få barnet att använda sina förmågor att mentalisera, det vill säga att
på ett mognare och mer konstruktivt sätt kunna reflektera över egnas och
andras tankar, intentioner, beteende och känslomässiga tillstånd. Det har
inneburit att fokus förskjutits från insiktsorienterade till mer processorienterade interventioner.
Det relationella perspektivet uppstod ursprungligen som en kritik mot Freuds
driftsteori. Tanken var att en persons inre snarare är organiserat genom de
relationella erfarenheterna och inte på grund av inneboende drifter och försvar. Om ett psykologiskt fält ska studeras innefattas alltid två eller flera
personer i fantiserad eller verklig interaktion. Relationens betydelse för utvecklande och vidmakthållande av psykologisk problematik betonas (Altman, 2002).
The patient´s intrapsychic and unconscious world is seen as largely composed of
disavowed perceptions of other people, and expectations of other people carried
forward from earlier expectations. (s.8)

I det relationella perspektivet framhålls den psykoterapeutiska situationen
och det psykologiska mötet mellan patient och psykoterapeut som tyngd29

punkten i behandlingen. Mötet med psykoterapeuten som en ny relationell
erfarenhet för barnet betonas. För att detta möte ska bli psykoterapeutiskt
verksamt måste även barnet uppleva relationen med terapeuten i ljuset av
tidigare, ofta problematiska, relationer. I relationell barnpsykoterapi ses barnets föräldrar som en central del i det relationella fältet och därmed viktiga
att involvera i behandlingen.
Av ovanstående kan vi utkristallisera vissa betydelsefulla skiljelinjer mellan
olika psykodynamiska teoribildningar:
1. Synen på barns psykologiska utveckling medför olika tankegångar
om vad som är psykologisk problematik och hur den uppkommit.
2. I hur hög grad problematik ses som relationell.
3. I hur hög grad relationen mellan barn och psykoterapeut ses som en
ny reell erfarenhet eller en överföringsrelation där barnet upplever
terapeuten i ljuset av tidigare betydelsefulla relationer.
4. Hur viktig relationella faktorer i den psykoterapeutiska situationen är
för psykoterapeutiska förändringsprocesser.
5. Terapeutens aktivitetsgrad.
6. Synen på tolkningars betydelse för psykoterapeutiska förändringsprocesser.
7. Hur mycket av psykoterapeuten interventioner som hämtas från det
barnet presenterar i samtal och lek under psykoterapisessionen eller
från samspelet i mötet mellan barn och psykoterapeut.
8. Synen på olika former av stöd till och samarbete med föräldrarna parallellt med barnets psykoterapi.

Psykodynamisk barnpsykoterapi idag
Psykodynamisk barnpsykoterapi kan även idag ta sig olika former. Nedan
redogörs för den form av psykodynamisk barnpsykoterapi som undersöktes i
de studier som ligger till grund för avhandlingen.
De svårigheter som behandlas hos barnet ofta har uppstått genom barnets
repetitiva emotionella erfarenheter som formats till inre arbetsmodeller
(Bowlby, 1969), det vill säga barnets upplevelse av sig själv, andra och hur
världen är beskaffad. Barnets känslomässiga upplevelsevärld ses som betydelsefull för förståelse av barnets problematik. Fokus i psykoterapin ligger
på barnets självupplevelse och förståelse av hur andra relaterar till barnet.
Detta i sin tur tänks påverka barnets psykologiska mående, begränsar barnets
handlingsfrihet samt gör att relationer och självet upplevs på ett sätt som inte
gynnar utvecklingen. Terapiformen betonar även det relationella fältet mellan terapeut och barn samt använder de relationella erfarenheterna i terapirummet till att bearbeta barnets svårigheter. Relationen antas vara präglad
både av barnets tidigare relationella upplevelser såväl som av terapeuten som
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en ny person (Carlberg, 1999). Terapeutens förhållningssätt är anpassat till
barnets problematik och utvecklingsnivå och präglas av accepterande av de
uttryck barnet förmedlar, följsamhet och en undersökande attityd.
Barn kommunicerar i högre grad än vuxna genom icke-verbala uttryckssätt.
Det medför att lek i hög grad blir den dominerande kommunikationsformen i
psykodynamisk barnpsykoterapi. Leken har ansetts som ett symboliskt uttryck för barnets fantasier, vilket medfört att tolkningen av innebörden har
varit en viktig uppgift för psykoterapeuten. Genom fördjupad förståelse av
leken som en kommunikationsform har lekens funktion breddats och fokus
förskjutits. Den berättande formen i barnets lek får därmed en betydande roll
i det intersubjektiva mötet mellan barn och psykoterapeut (Hansen, 2012).
Förutsättningen för att barnets ska tillåta sig att gå in i en leksituation är upplevelsen av grundläggande trygghet i situationen (Gordon, 2014). I lekens
form kan barnet uttrycka sin självbild, upplevd problematik, relationella
svårigheter, konflikter och rädslor. Låtsasleken hjälper barnet skapa situationer som ger barnet möjlighet att tillsammans med psykoterapeuten uttrycka sig och prova nya förhållningssätt i en trygg miljö. Leken kan formas
utifrån barnets behov och är inte bunden att följa uppsatta regler. Fantasi och
ologiska sammanhang får råda och barnet har möjlighet att uttrycka rädslor
eller förbjudna känslor och tankar.
Centralt i psykodynamisk barnpsykoterapi är den förutsägbara ramen som
kan bli betydelsefull genom att praktiskt och symboliskt sätta gränsen för
psykoterapin. Den speciella psykoterapeutiska kontexten ger en inramning
som tydliggör och fördjupar relationen mellan barnet och psykoterapeuten
och som kan bidra till att hjälpa att mobilisera barnet till förändring. Denna
ram innebär att plats, tid och psykoterapeut är konstant genom hela psykoterapin för att barnet ska känna sig säker och trygg i att utforska svåra tankar
och beteenden. Barnet kan visa negativa känslor och relationella svårigheter
utan att behöva frukta att relationen ska brytas (Urwin et al. 2009).
Barnets psykoterapi sker i ett speciellt barnterapirum. I rummet finns material som barnet kan använda för att uttrycka sig, såsom sandlåda med tillhörande leksaker, handdockor, målarfärger, lera och spel. Terapirummet är
avskilt från barnets vardagliga liv. Nedan beskrivs ett exempel för att illustrera och levandegöra ovanstående beskrivning. Alicia kommer för att påbörja sin psykoterapi.
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Alicia 9-år kommer till BUP med sina föräldrar. Alicia upplevs som aggressiv mot både syskon och kamrater. Hon verkar också nedstämd och bekymrad. Efter en inledande utredning erbjuds Alicia psykodynamisk barnpsykoterapi. Vi möter henne och terapeuten vid den första psykoterapisessionen.
Psykoterapeuten Lasse beskriver för Alicia att hon kan använda sig av allt
som rummet har att erbjuda. Alicia går fram till sandlådan och börjar bygga
med föremålen i skåpet. Hon formar sanden till två berg. Mellan dem tänker
sig Alicia en flod. Hon placerar ut en båt. I båten sitter en familj. De ska
fram till ett nöjesfält som ligger längs floden. Alicia berättar att svårigheten
är att ta sig dit, rätt kurs måste hållas mellan de två bergen för att inte båten
ska krossas eller gå på grund. Flickan i båten är förväntansfull men också
väldigt orolig att de inte ska nå fram. Alicia frågar sig om barnet kan lita på
mamma och pappa, att de ska klara av att navigera båten?
Lasse bemöter Alicias berättelse med att utforska hur det går för familjen,
vilka faror som lurar, kan flickan göra något för att hjälpa sina föräldrar?
Hur är det för flickan att vara förväntansfull men ändå osäker på utgången?
Lasse stannar kvar i berättelsen och försöker inte överföra Alicias lek till den
verkliga situationen som han anar att Alicia gestaltar. Lasse tänker att det
skulle vara alltför tidigt och att Alicia inte skulle kunna ta till sig en sådan
koppling.
Barnpsykoterapi handlar utöver hjälp med psykologisk problematik, även
om ett mänskligt möte mellan två personer. Ett gemensamt meningsskapande genom en dialog, där båda påverkar och reagerar på den andres agerande. Barnet och psykoterapeuten är i ett intersubjektivt samspel där de
definierar sig själva, varandra och situationen.
Barnpsykoterapi skiljer sig på flera punkter från vuxenpsykoterapi. Barnet är
i psykologisk utveckling vilket kan innebära att barnet ännu inte kan se
framtidsscenarier och därmed ha svårt att föreställa sig den framtida nyttan
av psykoterapin. Barn använder sig av andra uttrycksformer än vuxna. Vissa
sätt att förhålla sig hos terapeuten som är underförstådda i vuxenterapi blir
för konstiga för ett barn, till exempel om psykoterapeuten väntar med att
yttra något tills patienten tar initiativet till att börja prata. Kontakten med
barnets omgivning skiljer sig från vuxenpsykoterapi då instanser såsom
skola, barnavårdscentralen eller socialtjänst kan vara involverade under behandlingens gång.
I barnpsykoterapi får beroende en annan innebörd än i vuxenpsykoterapi.
Barnet kan ha kommit till psykoterapin på grund av någon förälders oro,
eller så har familjen blivit rekommenderad av en annan instans. Barn har ett
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reellt beroende till sina föräldrar och andra omsorgspersoner i barnets sociala
miljö. Mötet mellan barnet och psykoterapeuten sker därmed på olika premisser och är präglat av ett ojämlikt förhållande. Psykoterapeuten är, förutom att vara en vuxen, en professionell person som befinner sig på ”hemmaplan”. Förhållandet kan beskrivas med begreppen vertikal respektive horisontell relation (Janson, 2001b). I den vertikala relationen styrs interaktionen
av den ena parten. I en horisontell interaktion kan ett utbyte av olika perspektiv ske och ett gemensamt perspektiv förhandlas fram. ”För de horisontellt agerande är det den gemensamma upptäckten, inte makten över den
andre, som ger relationen dess mening” (s.248). I en psykoterapi kan den
horisontella relationen innebära att psykoterapeuten och barnet gemensamt
styr innehåll och samspel.
Om vi går tillbaka till de åtta punkter ovan som pekade på skiljelinjer mellan
olika syn på psykodynamisk barnpsykoterapi, kan vi skönja att i barnpsykoterapeutisk verksamhet har relationella aspekter mellan barnet och psykoterapeuten allt mer betonats (Altman et al., 2002). Detta har lett till ökad grad
av aktivitet hos att psykoterapeuten. Genom betoningen av det psykologiska
mötet mellan barn och psykoterapeut har tydliggörande av denna process
kommit i förgrunden i det terapeutiska mötet.

Målformulering i barnpsykoterapi
För många familjer är ett första steg in i psykoterapin att identifiera sina mål.
Urwin (2009) betonade betydelsen av att föräldrar känner att mottagningen
förstått deras förväntningar och syn på barnets problematik. Genom att tillsammans explicit formulera mål kan barn, föräldrar och psykoterapeuter
skapa en gemensam plattform inför starten av psykoterapin. Skillnader vad
gäller förväntningar kring behandlingskontakten kan upptäckas och diskuteras liksom frågan om psykoterapi är ett lämpligt eller optimalt behandlingsalternativ (Shirk & Karver, 2003). I en studie av Hawley och Weiz (2003),
gällande barn, föräldrar och psykoterapeuter, konstaterades att i mer än 75 %
av psykoterapier påbörjades behandlingen utan konsensus kring vad som
utgjorde problematiken. Law och Jacobs (2015) menade att det är viktigt att
målen formuleras i ett nära samarbete mellan psykoterapeuten och familjen.
”… the most important measure of change is that which children, young
people and their families have chosen to make themselves.” (s. 8-9). Om
terapeuten är välvilligt inställd till att diskutera målformuleringar kan detta
bidra till en känsla av att terapeuten har förmåga och villighet att engagera
sig i terapin på familjens villkor (Horvath & Luborsky, 1993). Explicita målformuleringar kan också påverka den terapeutiska alliansen mellan barn och
barnpsykoterapeut (Shirk & Karver, 2011).
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Parallell föräldrakontakt
Genom ökad förståelse för föräldrars betydelse för barns utveckling och
psykiska hälsa har parallell föräldrakontakt blivit en betydelsefull del av
psykodynamisk barnpsykoterapi. Föräldrakontakten är ett medel för att
skapa en stöttande och stabil ram runt terapin samt främja ett gemensamt
språk. Föräldrakontakten kan innebära allt från vägledande samtal med information om barnpsykoterapin till stöttande av relationen mellan föräldrar
och barn. Det kan handla om att ge stöd till föräldrar som uttrycker en egen
problematik, vilken i sin tur påverkar relationen till barnet (Chetnik, 1989).
Samarbete med föräldrarna kan bidra till att en intervention i barnpsykoterapin får effekt (Hawley & Weisz, 2005).
I föräldrakontakten ges tillfälle att reflektera kring barnets problematik kopplat till psykologisk utveckling, relationer i familjen, föräldraroll och samarbetet mellan föräldrarna (Novick & Novick, 2005). Samtalen kan ge föräldrarna redskap för hur de på ett konstruktivt sätt kan hantera sitt barns svårigheter. Arbetet med föräldrarna kan skapa möjlighet tillfälle till reflektion
över vad barnets reaktioner i vardagssituationer kan bero på. Diskussion
kring gränser mellan barn och förälder kan bidra till ökad förståelse för hur
relationer i familjen uppfattas (Rustin, 2009). Sannolikheten för att föräldrarna ser barnets svårigheter som hanterbara och känslan av att de har egna
möjligheter att hjälpa barnet med sina svårigheter ökar om de känner sig
styrkta i sin föräldraroll (Taub et al., 2001). Föräldrarnas känslor runt det
faktum att deras barn är i behov av barnpsykiatrisk hjälp behöver ofta lyftas
fram, inklusive eventuella skuldkänslor kring att de bidragit till eller inte
kunnat förhindra sitt barns problematik (Grünbaum & Mortensen, 2016).
Föräldrarna kan behöva få hjälp med att hantera omgivningens uppfattning
gällande deras föräldraskap och barnets problematik samt stärkas i att våga
lita på sina egna känslor och omdömen om vad som är bäst för barnet. Föräldrarnas psykoterapeut kan också behöva lyfta fram föräldrarnas tankar och
känslor inför sitt barn och sitt föräldraskap samt nyansera bilden av barnet i
föräldrarnas medvetande.
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TIDIGARE FORSKNING OM PSYKODYNAMISK
BARNPSYKOTERAPI
Centrala begrepp för att förstå psykoterapiprocessen
Nedan presenteras de begrepp som har varit centrala under avhandlingsarbetet med att undersöka processfaktorer i mötet mellan barn och psykoterapeut i psykodynamisk barnpsykoterapi samt i att belysa olika metoder för att
beskriva psykoterapeutiska processer. En förtrogenhet med begreppen gemensamma faktorer, förändringsmekanism, terapeutisk allians, förväntning
och motivation, relationellt perspektiv samt interaktionsstruktur är nödvändig för att sätta de empiriska undersökningarna i ett större sammanhang.
Dessa begrepp har valts då en definition och beskrivning är betydelsefulla
för att förstå den barnpsykoterapeutiska processen i en relationell och social
kontext som är relevant för förståelse för avhandlingens syften och resultat.
Vidare behövs de för att förstå den pedagogiska dimensionen gällande
barnpsykoterapi.

Gemensamma faktorer
Gemensamma faktorer är ett begrepp som används för att beskriva faktorer i
psykoterapi som inte omfattas av den teknik som är specifik för en viss psykoterapiform (Nocross, 2011). Saul Rosenzweig (1936) var den första som
föreslog att gemensamma faktorer kunde vara mer betydelsefulla för psykoterapeutisk förändring än de tekniker som lärdes ut och praktiserades inom
olika former av psykoterapi. De gemensamma faktorerna kan delas in i de
som rör patient- och psykoterapeutvariabler samt utifrån den psykoterapeutiska kontexten. Exempel på patientvariabler inom barnpsykoterapi är barnets förväntningar på psykoterapins genomförande och mål, barnets grad av
svårigheter, samt hur redo barnet är till förändring och dess villighet att involvera sig i terapin. Terapeutvariabler är till exempel terapeutens skicklighet, terapeutens personlighet och hur mycket terapeuten håller sig till föreskriven metod. Terapeuten måste upplevas som genuint intresserad av att
hjälpa barnet, förmedla kompetens och har en tro på att det går att lösa barnets problematik. Den psykoterapeutiska kontexten kan handla om matchning mellan psykoterapeut och barn, terapins omfattning samt att ett tryggt
affektivt laddat möte kommer tillstånd (Carr, 2009; Kazdin et al., 2006;
Llewelyn & Hardy, 2001).
Garfield (1957) identifierade flera olika gemensamma faktorer såsom en
empatisk icke-moraliserande psykoterapeut, den emotionella och stödjande
relationen samt möjligheten för patienten att få förståelse gällande sina pro35

blem. Denna emotionellt laddade förtroendefulla relation har föreslagits som
en grundläggande förutsättning för att patienten ska bli hjälpt med sin problematik (Frank & Frank, 1993).
Avgränsningen gentemot specifika faktorer försvåras genom att de gemensamma faktorerna ibland kan inlemmas och förskrivas som en teknisk aspekt
i en psykoterapimetod (Stevens et al., 2000). Dessutom kan det många
gånger vara svårt att separera specifika och ospecifika faktorer då en teorispecifik intervention kan vara beroende av fundamentala gemensamma faktorer, såsom den terapeutiska alliansen, finns närvarande (Wampold &
Budge, 2012). Exempelvis kan en tolkning vara verkningslös om inte patienten är motiverad för förändring. De gemensamma faktorerna kan behöva
kombineras med terapispecifika metoder för att bli verksamma (Lambert &
Ogles, 2004).
Den kontextuella och medicinska modellen är två sinsemellan skilda synsätt
på psykoterapi (Wampold & Imel, 2015). Den kontextuella modellen antar
att en stor del av förändringsprocesser beror på gemensamma faktorer och
beskriver således terapeutisk allians, enighet om mål och medel samt den
reella relationen mellan patient och psykoterapeut som viktiga för utfallet.
Positiva förväntningar på terapin och patientens anpassning till terapiformen
ses som gynnsamt. Terapeutens relationella egenskaper och färdigheter anses
viktigare än trogenhet till metoden (Wampold & Imel, 2015). Även om de
gemensamma faktorerna har stor betydelse postuleras det i den kontextuella
modellen att det behövs en teoretisk förklaring för patientens svårigheter och
en beskrivning hur dessa svårigheter kan övervinnas med en viss terapiform
för att behandlingen ska vara effektiv (Laska & Wampold, 2014). I den medicinska modellen anses metodspecifika teknikerna vara de som svarar för
förändring av psykopatologi och gemensamma faktorer såsom den enskilde
terapeutens inverkan tänks spela mindre roll så länge denne håller sig till den
modell som terapin ingår i. Det samma gäller för relationsfaktorers betydelse
för utfall.

Förändringsmekanism
Begreppet Förändringsmekanism kan definieras: ”… the processes or events
that are responsible for the change; the reasons why change occurred or how
change came about” (Kazdin, 2007, s. 3). Inom psykoterapiforskning har
man traditionellt försökt att visa att psykoterapi fungerar, snarare än att undersöka hur och varför processfaktorer leder till förändring (Greenberg,
1991). Genom att använda begreppet Change Process Research (CPR) så
sammanlänkas de två forskningsområdena utfalls- och processforskning
(Greenberg, 1986). Det är angeläget att kombinera förståelse för processaspekter på kvalitativ nivå med utfallsrelaterade frågeställningar. Dels för att
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få kunskap om vad som leder till förändring hos barnet men också för att
skapa en djupare förståelse för det framväxande mötet mellan barn och psykoterapeut.
Dose-responsmodellen föreslår att om en intervention är verksam så innebär
det att ju mer av interventionen desto mer effekt (Hansen, 2002). Llewelyn
och Hardy (2001) pekar på att mer av den aktiva komponenten inte alltid
leder till bättre resultat, utan en processvariabel kan ha olikartad påverkan
vid olika skeenden i en psykoterapi. “Instead, it may be that the key components of therapy have the effect only occasionally, when the conditions are
right” (s.11). De aktiva beståndsdelarna i en behandling behöver inte heller
vara de mest karakteristiska utan även mindre förekommande terapiprocesser kan vara prediktorer för behandlingsresultat. (Ablon et al., 2011). Medierande faktor beskriver i det här sammanhanget viktiga samband mellan intervention och utfall samt den påverkan som behövs för förändring utan att
faktorn själv orsakat denna (Kazdin, 2009). Både förändringsmekanismer
och medierande processer har beskrivits som betydelsefulla processaspekter
att studera för att förstå vad som leder till utfall.
Boston Change Process Study Group (BCPSG; Bruschweiler-Stern et al.,
2002) undersökte förändringsprocesser på mikronivå bland annat genom
analyser av psykoterapier. De förespråkade att den primära förändringsagenten var implicita relationella processer mellan terapeut och patient. En outtalad icke-språklig förståelse för andras och egna mentala tillstånd kan därmed
leda till att förändrade relationsmönster. Förhållandet kan ses som analogt
med hur det lilla barnet samspelar med en omsorgsperson. Ovanstående tankar skiljer sig från tanken att förstå verbal kommunikation och patientens
berättelser som huvudfåran i det relationella utbytet.
The split-second world of the local level is a level of small specific events, rather
than primarily a level of verbalised meanings. … Moreover, our view is this local
level process constitutes an important domain of therapeutic change, because it is
the site of change in relational procedures. (Bruschweiler-Stern et al., 2002
s.1053)

Själva målet med terapin ses som förändrad implicit relationell kunskap.
Denna process kan endast skapas genom det öppna gemensamma utforskandet, där relationen mellan patient och terapeut har en stor del. En viktig del
av denna förändringsprocess är att känslan av en dyadisk kvalitet infinner sig
i kontakten. Ovanstående tankegång leder till större fokus på den framväxande dynamiska processen än terapeutisk teknik (BCPSG, 2010). Med detta
synsätt måste alltid verbal påverkan, exempelvis en tolkning, förklaring eller
stödjande yttranden, förstås i den implicita relationella kontext de förekom-
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mer. Det leder också till ökat fokus på förändring av kontaktens affektiva
undertext (BCPSG, 2010).
The meanings that emerge from our interactions with others are communicated
through multiple simultaneous channels with-split second timing, timing too rapid and too rapidly changing to be rendered in words. (s.193)

Grundsynen i synsättet är att de relationella erfarenheter som patienten upplever kan skapa en bättre förmåga till relaterande i patientens värld. Ju mer
mångfacetterad affektivt mötet är ju mer av tillgång till agens kan möjliggöras.
Gunnar Carlberg (2010) beskrev vändpunkter i psykodynamisk barnpsykoterapi som ett resultat av en verksam förändringsmekanism och betonade behovet av att tydliggöra psykoterapeuters erfarenheter av dessa. Detta då erfarenheter i de undersökta psykoterapierna tenderade att vara av implicit karaktär och inte verbalt formulerade. Psykoterapeuter beskrev ofta vändpunkter efter oväntade händelser eller rambrott. Även starka emotionella möten
av intersubjektiv karaktär mellan psykoterapeut och barn kopplades till
vändpunkter i psykoterapin (Carlberg, 1997). I en studie av Terr et al. (2005,
2006a, 2006b) undersöktes psykoterapeuters upplevelser av ögonblick (eng.
moments) i barnpsykoterapi som ledde till förändring. Terr fann att barnets
tillit till terapeuten måste finnas och en allians byggas innan dessa speciella
möten uppträder. Terapeutens agerande utanför de psykoterapeutiska ramarna kunde då vara ett sätt att nå fram till barnet, exempelvis genom att terapeuten genomförde aktiviteter utanför terapirummet i linje med barnets intressen. Terr (2005) förde fram vikten av psykoterapeutens emotionella hållande och att inte reagera allt för mycket på barnets uppvisade svårigheter.
Tre principer i terapeuten agerande identifierades som främjande vid mötet
mellan barnet och psykoterapeuten (1) följa patienten, (2) vara en reell person när detta krävs (3) hjälpa barnet att på ett genomgripande sätt förstå fantiserade och faktiska aspekter av barnets problem.

Terapeutisk allians
In this sense, psychotherapy is not done to the client as some medical procedures
might be, but rather with the client. The therapist and the client must ally in
building a productive therapeutic relationship or, as it is formally called in the
literature, a “therapeutic alliance”. (Clark, 2013. s. 229)

Den terapeutiska alliansen har varit ett av de mest studerade begreppen inom
psykoterapiforskning (Crits-Christoph et al., 2006; Horvath et al., 2011).
Begreppet är komplext och omfattar överensstämmelsen mellan terapeut och
patient angående mål och medel i terapin samt det känslomässiga band som
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utvecklas mellan dem (Bordin, 1979). Safran och Muran (2000) sammanfattade den känslomässiga aspekten av terapeutisk allians: “… affective quality
of the relationship between patient and therapist (e.g., the extent to which the
patient feels understood, respected, valued, and so on)” (s. 12). Alliansen
kan stärkas genom patientens involvering i terapin samt terapeutens förmåga
att leva sig in i patientens svårigheter (Bordin, 1979). Alliansen kan dessutom påverkas av psykoterapins trovärdighet för patienten, hur trygg patienten känner sig i terapisituationen samt hur mottaglig patienten är för förändring (Llewelyn & Hardy, 2001). Terapeuten kan bidra med äkthet, värme
och acceptans, vara trygg i behandlingsformen och visa engagemang. Patienten kan bidra via förtroende, vänlighet och efterlevnad av de terapeutiska
ramarna samt genom att vara motiverad och positiva förväntningar inför
psykoterapin. Terapeuten och patienten tillsammans kan bidra till alliansen
via ömsesidig förståelse och samstämmighet om mål och medel i behandlingen (Hougaard, 1994).
Meissner (2007) sätter in den terapeutiska alliansen i en vidare terapeutisk
kontext.
I have reformulated the concept to include all those factors and dimensions of the
analytic relation that constitute the therapeutic pact and determine the context
within which effective therapeutic interventions, interactions, and interpretive
communication can take place. (s.231)

Den terapeutiska alliansen fluktuerar under terapins gång och reparation av
alliansbrott kan innebära stora terapeutiska möjligheter och inflytande på
förändringsprocesser (Horvath et al., 2011).
Den terapeutiska alliansen i barnterapi kan försvåras om barnet inte tagit
eget initiativ till kontakten och därmed blir både mål och medel med terapin
svåra att komma överens om. Terapeutens psykologiska närvaro kan bidra
till att göra barn engagerade och positiva till psykoterapi. Svendsen (2008)
betonade betydelsen av tidig allians som en ram för initialfasen i det barnpsykoterapeutiska arbetet och beskrev vikten av att skapa målformuleringar
på barnets egen nivå för att involvera barnet. Om barnet dessutom är omotiverat kan den terapeutiska alliansen försvåras eftersom den ofta måste föregås av ett motivationsarbete (Hawley & Weisz, 2003). Barns pågående psykologiska utveckling påverkar deras kognitiva och känslomässiga förmågor
och därmed hur de förhåller sig till psykoterapeuten (Baylis et al. 2011). Det
kan innebära en svårighet att visa empatisk förståelse utan att för den skull
gå utanför den terapeutiska kontexten (Meissner, 2007). DiGiuseppe et al.
(1996) menade att betoningen på det affektiva bandet mellan barn och terapeut i barnpsykoterapi medfört att mål och medel kommit i skymundan.
Föräldrarnas roll för skapandet av en psykoterapeutisk allians blir betydelse39

full i barnpsykoterapi eftersom förhandlande kring medel och mål inför terapi ofta sker med föräldrarna. Under psykoterapin är föräldrarna involverade även om psykoterapin är riktad till barnet (Hawley & Weisz, 2005).
Alliansen i barnterapi kan dessutom bli mer komplex därför att den innehåller både barnets och föräldrarnas relation med barn- respektive föräldrapsykoterapeuten (Green, 2009).

Förväntning och motivation
I avhandlingen användes en psykologisk relationell förklaringsmodell vid
studiet av begreppet förväntning. Förväntning skapas inom en individ genom
mötet mellan yttre verklighet och tidigare erfarenheter när individen tänker
på en förmodad eller kommande händelse. Förväntningar kan antas vara
viktiga för förberedelse inför psykoterapi och påverka på vilket sätt det psykoterapeutiska mötet kommer att gestaltas. Ett barn i psykoterapi är aldrig
bara en passiv mottagare inför terapistart utan mötet innehåller föreställningar kring terapeuten, hur terapin kommer att utföras och utfallet av terapin
(Nock & Kazdin, 2001). Det är betydelsefullt att föräldrar har positiva och
korrekta föreställningar och förväntningar inför sitt barns psykoterapi eftersom dessa i sin tur påverkar barnets förväntningar i hög grad (Shuman &
Shapiro, 2002). Barn påverkas av den förhandsinformation de får inför ett
möte med en vuxen, vilket i sin tur kan inverka på hur barnet upplever mötet
och interaktionens kvalitet. Besvikelser kan resultera i motstånd i att delta i
psykoterapin eller att interagera med psykoterapeuten (Gurland et al., 2012).
Carlberg (2010) visade att för barn mellan 5-10 år kan oavsiktliga rambrott
påverka barnets förväntningar på terapin. Den ökade emotionella kontakten
mellan terapeuten och barnet skapar även relationella erfarenheter som kan
påverka barnets förväntningar på den fortsatta psykoterapin.
Begreppet motivation kan förstås som inre och yttre faktorer som stimulerar
människor att intressera sig för att uppnå ett mål. Motivationen beror på
styrkan på önskningen, behovet, belöningsvärdet samt förväntningar. Graden
av tillit till sin egen förmåga spelar roll för motivationsgraden (Eccles &
Wigfield, 2002). Motivation ska inte ses som en statisk kvalitet utan som ”a
fluctuating interaction of multiple factors” (Rosenbaum & Horowitz, 1983,
s. 346).
Motivationen hos barn och föräldrar kan i olika grad bidra till en beredskap
att delta aktivt i både planeringsstadiet och i psykoterapin (Constantino,
2012). Barn kan ha svårt att självständigt se olika handlingsalternativ eller
framtidsscenarion och därför få problem att utveckla en egen motivation. Det
kan medföra att de därför i hög grad påverkas av föräldrarnas och andra för
barnet viktiga personers inställning till den kommande psykoterapin
(Kazdin, 1996). Om ett barn inte själv upplever sig behöva hjälp i sin livssi40

tuation kan en inledande period före och under psykoterapin behövas ägnas
åt att motivera barnet så att behandlingen känns värdefull.
Motivationsbegreppet är ett potentiellt överbryggande begrepp mellan psykoterapeutisk och pedagogisk verksamhet. Pintrich et al. (1993) beskrev
motivationens betydelsefulla roll för all förändring och lärande. Han introducerade en tredelad modell som består av motivationsfaktorer, kognitiva
faktorer och lärandekontexten. Modellen understryker dels den dynamiska
process som lärande innebär men bidrar också till att lyfta fram de affektiva
aspekterna av lärande; lärprocesser involverar inte bara en ”kall” kognitiv
process utan innefattar i hög grad även emotionella aspekter som bidrar till
att påverka förutsättningarna för en individs lärande. Pintrich betonade i
samband med detta kontextens betydelse för motivationen i en lärandesituation och aktualiserade begreppet metakognition, vilket omfattar kritisk medvetenhet om eget tänkande och lärande samt sig själv i lärosituationen. Begreppet är närbesläktat med mentalisering, som används i den här avhandlingen för att beskriva barnets förmåga att reflektera, känna och förstå kring
eget och andras psykologiska handlande, tänkande och affektiva tillstånd.

Relationellt perspektiv
Ett relationellt perspektiv betonar det intersubjektiva relaterandet som en bas
i behandlingsarbetet (Altman et al., 2002; Binder, 2006; Gullestad & Killingmo, 2011) Psykoterapeutens expertroll förändras och psykoterapeuten
betraktas som medskapare av innehållet i den psykoterapeutiska processen,
vilken ses som ett möte mellan två subjekt. Samagerandet blir centralt och
psykologisk förändring förstås som en följd av nya relationella erfarenheter.
Den explicita agendan som utgörs av det som barnet och terapeuten samtalar
om och den implicita som rör regleringen av relationen mellan psykoterapeut
och patient är två nivåer i den kliniska situationen. Reglerandet av det intersubjektiva fältet i psykoterapi, som äger rum kontinuerligt i varje ögonblick
sker till stor del icke-verbalt (Stern, 2004). Förändringsfaktorer i psykoterapi
kan bestå av det autentiska intersubjektiva mötet mellan patient och psykoterapeut, där båda upplever varandra som genuina personer utanför den psykoterapeutiska ramen (Stern et al. 1998; Stern 2004). Genom dessa upplevelser
kan barnet erfara nya sätt att vara med andra, så kallade moments of meeting,
speciella ögonblick fulla med affekt och närvaro. Dessa får en särskild subjektiv kvalitet och känsla av äkthet. Nya områden har därmed möjlighet att
utforskas genom att relationen vidgas (Stern, 2004).
We propose that a “moment of meeting” is the transactional event that rearranges the patient’s implicit relational knowing by rearranging the intersubjective
field between patient and therapist, … (Lyons-Ruth et al. et al., 1998, s. 285286)
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Interaktionsstruktur
Interaktionsstruktur kan definieras som ett unikt mönster som beskriver interaktionen mellan två personer över tid. Begreppet har en relationell innebörd genom att det kan ge kunskap om samspelet mellan psykoterapeut och
barn och inte enbart psykoterapeutens interventioner eller barnets agerande.
Interaktionsstrukturer blir centrala i avhandlingen då de kan användas som
ett sätt att operationalisera relationella aspekter av mötet i psykoterapi som
är betydelsefulla för att beskriva förändring av interaktionen över tid i en
specifik psykoterapi (Ablon et. al, 2011; Jones, 2000). Genom att undersöka
hur och i vilken grad skilda interaktionsstrukturer förekommer i en och
samma psykoterapi skapas en förståelse för hur samspelet mellan barn och
psykoterapeut gestaltar sig. Genom begreppet kan fenomen som till exempel
en stödjande relation eller psykologisk närhet beskrivas. Genom att operationalisera mötet i form av interaktionsstrukturer kan forskaren skapa en hanterlig bild av ett mycket komplext skeende.
It has even helped researchers describe the unique, ideographic and idiosyncratic
processes occurring within individual dyads of therapists and patients … which
many believe lie at the very heart of therapeutic action. (Ablon et al., 2011, s. 15)

Valet att sparsamt använda vissa begrepp i avhandlingen
Jag har i avhandlingen valt att sparsamt använda vissa vedertagna psykodynamiska begrepp. Det omedvetna kan definieras som den del av psyket som
inte är tillgänglig för en människa utan är bortträngt på grund av att en försvarsbarriär hindrar materialet från att nå medveten nivå. Genom att använda
implicit relationellt vetande och inre arbetsmodeller diskuterar jag psykiskt
innehåll som är mer omfattande till sin natur. Det implicita fältet finns närvarande i varje psykoterapi, är mer operationaliserbart och har bäring för förståelse för barns inre värld. Det implicita hålls inte från medvetandet genom
motstånd. Stern (2005) beskriver att implicita minnen och representationer
utgör en stor del av den psykoterapeutiska relationen.
Överföringsbegreppet blir mer komplext att använda i barnpsykoterapeutisk
verksamhet än i vuxenpsykoterapi. Barn är naturligt mer aktiva och har ett
annat förhållningssätt till psykoterapeuten än vuxna. Detta gör det svårare
för psykoterapeuten att hålla en mer neutral position vilket tidigare tänkts
förstärka överföringsfältet då psykoterapeuten blir en ”projektionsskärm”.
Anna Freud (1967) betonade att barn har en daglig kontakt med föräldrar
och genom det engagemanget blir behovet inte lika stort att använda psykoterapeuten som en överföringsperson. En annan tanke är att verbala överföringstolkningar är för kognitivt komplexa för att barnet ska omfatta dessa.
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Motöverföring är inte helt oproblematiskt begrepp eftersom det förutsätter
kommunikation riktad till psykoterapeuten som sedan reagerar på denna. Det
är i motsättning till att se den intersubjektiva väven som det fenomen som
studeras. I detta möte sker ett sam- och rekonstruerande där båda parter deltar. Projektiv identifikation är ett begrepp som är betydelsefullt för att förstå
psykoterapiprocessen i kliniska sammanhang men är empiriskt svårbeforskat
då begreppet främst beskriver inre processer på en omedveten nivå.

Utfallsstudier av psykodynamisk barnpsykoterapi
Forskning om psykodynamisk barnpsykoterapi har varit begränsad vad gäller behandlingsutfall. Midgley och Kennedy (2011) konstaterade flera orsaker till detta, såsom psykoterapeuters ovilja att delta i forskning och att den
forskning som utförts inte har sammanställts på ett systematiskt sätt. Den
befintliga utfallsforskningen har till större delen bestått av små enskilda studier med brist på samordning. Detta har lett till att dessa inte använts som
grund för fortsatt forskning som skulle ha kunnat bidra till kunskapsbasen.
Verksamma processer har uppfattats som svåra att fånga då psykodynamisk
barnpsykoterapi setts som svårgripbar, tvetydig och i hög grad består av
svårtydda inre subjektiva verkligheter (Fonagy, 2009). Genom att processen
i psykoterapierna inte på ett direkt sätt är kopplat till utfall är det svårt att
fastslå vilken intervention eller skeende i psykoterapin som är den verksamma komponenten. I det följande redovisas en forskningsöversikt i syfte
att klargöra kunskapsläget när det gäller utfallsforskning på psykodynamisk
barnpsykoterapi.
Utfallsforskning gällande psykodynamisk barnpsykoterapi har varit inriktad
på att undersöka olika terapimetoders effekt på specifika symtom eller mer
generell problematik (Wampold & Imel, 2015). I de forskningsöversikter
som genomförts har sammanlagt ett 60-tal utfallsstudier identifierats. Behovet av vidare forskning har konstaterats (Abbass et al., 2013; Midgley &
Kennedy, 2011; Midgley et al., 2017; Palmer et al. 2013).
Psykodynamisk barnpsykoterapi kan hjälpa barn med en rad olika symtom.
Barn med internaliserade problem, till exempel rädslor, nedstämdhet och
bristande självkänsla blir hjälpta i högre grad än barn med externaliserad
problematik såsom tvångsdiagnoser eller beteendeproblem (Fonagy & Target, 1994; Palmer et. al, 2013). I en naturalistisk studie undersöktes utfall av
psykodynamiska psykoterapier i barnpsykiatrisk öppenvård (Nemirovski
Edlund et al., 2014). Urvalet bestod av 207 terapier med barn mellan 4-12 år
med ett brett spektrum av psykiska hälsoproblem. Studien visade på förbättring gällande social funktionsförmåga samt minskad svårighetsgrad gällande
psykisk problematik och dess påverkan på barnets vardag. Positiva effekter
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av psykodynamisk barnpsykoterapi har även visats för barns ökade sociala
anpassning och fungerande i relationer till vänner och familj (Kazdin, 2004).
Barn med depression kan vara hjälpta av psykodynamisk psykoterapi (Horn
et al., 2005; Tsiantis & Trowell, 2010). I en internationell multicenterstudie
uppfyllde 74 % av de barn som genomgått psykodynamisk psykoterapi inte
längre kriterierna för en klinisk depression. (Trowell et al., 2007). I en studie
innehållande psykodynamiska terapier som förekommer i barnpsykiatrisk
vård studerade Weitkamp med kollegor (2014) effekten av behandling för
barn med depressionssymtom. En medelstor till stor effektstorlek gällande
symtomlindring samt en ökad generell livskvalitet påvisades. I den omfattande Heidelbergstudien (Kronmüller et al., 2010) undersöktes psykodynamisk psykoterapi i en prospektiv naturalistisk studie. 71 barn mellan 6-18 år
fick i genomsnitt 82 terapisessioner inom barnpsykiatrisk öppenvård. Studien pekade på att psykodynamisk terapi kan vara effektiv vid depression
och annan affektiv problematik. Garoff et al. (2012) visade på signifikant
minskning av graden av depressiva symtom efter en niomånaders manualiserad behandling med psykodynamisk psykoterapi för barn mellan 8-15 år.
En omfattande RCT-studie av Goodyer et al. (2017) beskrev psykodynamisk
psykoterapi för ungdomar på i genomsnitt 11 sessioner och fann vid uppföljning efter 1 ½ år att 77 % inte längre var kliniskt deprimerade.
Forskningsstödet för att psykodynamisk psykoterapi skulle vara en verksam
metod för barn med ångeststörning är begränsat. Endast ett fåtal studier har
visat att barn med sådana symtom är hjälpta av psykodynamisk psykoterapi
(Muratori et al., 2003). Göttken et al. (2014) beskriver i en pilotstudie med
barn mellan 4-10 år som fått 20-25 sessioner korttidspsykoterapi. Av de 27
barn som genomgick behandling uppfyllde 66 % inte kriterierna för ångestdiagnos efter behandling. Resultaten kvartstod vid uppföljning efter 6 månader. Milrod et al. (2013) undersökte i en mindre studie psykodynamisk korttidspsykoterapi med 24 sessioner för barn mellan 8-16 år som fått en ångestdiagnos. Ingen av de 10 ingående barnen i studien uppfyllde kriterierna för
ångestdiagnos vid avslut.
Barn som upplevt övergrepp, trauma och vanvård har visat sig vara hjälpt av
psykodynamisk barnpsykoterapi (Midgley & Kennedy, 2011). Trowell et al.
(2002) visade på god behandlingseffekt av psykodynamisk terapi i en randomiserad studie med flickor 6-14 år som utsatts för sexuella övergrepp.
Flickorna i studien hade flera diagnoser och behandlingen visade sig något
effektivare när det gäller generaliserad ångest än separationssvårigheter och
depression. PTSD-symtom såsom återupplevande av traumatiska händelser
och undvikandebeteende minskade efter behandling. En studie av Stefini, et
al. (2013) beskrev hur barns (6-18 år) anknytningsmönster signifikant för-
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ändrades från 22.5 % med trygg anknytning vid initialbedömning till 63.4 %
vid avslut av psykodynamisk psykoterapi (M=82 sessioner).
Andra studier gällande psykodynamisk barnpsykoterapi har undersökt ramfaktorer såsom exempelvis tidsbegränsning. Studier har pekat på olika resultat när det gäller fördelar gällande kort respektive lång behandling. En metaanalys gav stöd för att psykodynamisk korttidspsykoterapi för barn och
ungdomar är en effektiv behandling för en rad olika symtom såsom psykosomatiska besvär, ångest, emotionell problematik samt beteendeproblem
(Abbass et al., 2013). Tidsbegränsningen har visat kunna leda till sämre utfall för barn med depression eller problem med utåtagerande (Kronmüller et
al., 2010). Smyrnios och Kirkby (1993) fann att 12 sessioners korttidsbehandling av barn mellan 5-9 år med lättare ”emotionella störningar i barndomen” gav bättre utfall än om barnet genomgått en lång behandling. Studiens slutsatser begränsades dock av stort bortfall. Winkelmann et al., (2005)
visade i en mindre studie att barn som fått psykodynamisk korttidspsykoterapi förbättras mer än kontrollgruppen (31 % i experimentgruppen jämfört
med 8 % i kontrollgruppen). I Heidelbergstudien fann man högre effekt för
långtidspsykoterapi än för korttidspsykoterapi och fann att vissa barn visade
behov av längre behandlingstider. Muratori et al. (2003) fann att tidsbegränsad barnpsykoterapi med 11 sessioner hade bättre utfall vid tvåårig uppföljning jämfört med Treatment-As-Usual. Andra studier har pekat på att längd
och intensitet är positivt korrelerad till utfall (Heinicke and Ramsay-Klee,
1986; Boston and Lush, 1993; Fonagy and Target, 1996).
Forskningsresultat har pekat åt olika håll när det gäller ålderns påverkan på
utfall. Flertalet studier har beskrivit att yngre barn förbättras med psykodynamisk behandling (Fonagy & Target 1994; Target & Fonagy 1994; Muratori et al. 2002). Även Nemirovski Edlund et al. (2014) fann i den tidigare
nämnda databasstudien att förbättringen gällande psykiatriska symtom var
större för yngre barn (4-6 år) än för äldre barn (10-12 år). Fonagy och Target
(1996) fann att barn under nio års ålder hade ett bättre utfall jämfört med
äldre barn och att yngre barn hade störst nytta av en intensiv behandling.
Casey och Berman (1985) rapporterade däremot att barnets ålder inte påverkade utfallet. I två studier (Casey & Berman, 1985; Deakin & Nunes, 2009)
undersöktes könets inflytande på psykoterapiutfall. Dessa studier tyder på att
flickor hade bättre utfall efter psykodynamisk barnpsykoterapi än pojkar.
Andra studier har inte påvisat signifikanta skillnader mellan könen (Weisz et
al., 1995). Arbete med föräldrar parallellt med psykodynamisk barnpsykoterapi har visat sig bidra till positivt utfall. (Palmer, et al. 2013).
Ett flertal studier har visat att goda behandlingsresultat kvarstod vid långtidsuppföljning (Trowell et al. 2007, 2002; Muratori et al., 2002, 2003) samt
att en viss förbättring av problematik kan ske efter behandlingens avslut
(Muratori et al. 2005; Mc Laughlin et al., 2013). Symtomförbättring hos de
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som genomgått individuell psykodynamisk psykoterapi verkar ske långsammare än andra terapiformer (Midgley & Kennedy, 2011).

Processtudier av psykodynamisk barnpsykoterapi
Trots att psykologiska teorier har förklaringsmodeller för vad som leder till
förändring och växt hos människor är kunskapen begränsad när det gäller
vad som orsakar förändring i psykoterapi (Kazdin, 2009). Utfallsstudier behöver kombineras med studier av processen i barnpsykoterapi för att det
skall bli möjligt att bättre förstå de förändringsprocesser som bidrar till ett
visst utfall. Processforskning undersöker vad som utmärker olika former av
psykoterapi, olika kontexters betydelse för psykoterapin samt vad i psykoterapi som bidrar till förändring. Påverkan på processen kan delas upp i psykoterapeut-, patient-, teknik-, samspels- samt omvärldsfaktorer.
We also wish to make the argument that psychotherapy research will not be able
to answer questions asked by therapists in a way that are applicable to practice
unless we describe the complexities of the dynamics of therapy and, at the same
time, structure and make sense of the richness of therapeutic interactions (Llewelyn & Hardy, 2001, s.2).

En komplicerande omständighet i processforskning är att flera vedertagna
begrepp som beskriver psykoterapiprocessen klumpas ihop till generella
allians- och relationsmått vilket kan försvåra att erhålla forskningsstöd (Karver et al., 2005). Exempelvis Bordins (1979) alliansbegrepp innefattar såväl
samsyn kring mål och medel som ett upplevt positivt affektivt laddat möte
mellan patient och psykoterapeut.
I metastudier har gemensamma faktorers effekt på utfallet uppskattas olika,
alltifrån 9 % (Wampold, 2001) till 30 % (Lambert & Barley, 2002). Butler
och Strupp (1986) beskrev svårigheten med att identifiera aktiva komponenter eftersom det är svårt att isolera specifika tekniker från gemensamma faktorer. Dessa kan se olika ut eller uppträda i olika grad i en jämförelse mellan
olika terapiformer (Kazdin, 2005). Samstag (2002) diskuterar svårigheten att
överföra klinisk praktik till psykoterapiforskning:
In this way, psychotherapy research does not accurately reflect clinical practice
where the characteristics of a particular therapist interact with the characteristics
of a particular patient. The use of a specific intervention (e.g., an interpretation)
in one moment in a dyad will have a different meaning and impact in another
moment and in another dyad, depending on the individual personalities, the characteristics of the therapeutic relationship, and the phase of treatment. (s.60)
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Carr (2009) menade att gemensamma faktorer såsom terapeutisk allians är
som mest verksamma när patienten och psykoterapeuten är engagerad i teorispecifika tekniker. Shirk och Burwell (2010) diskuterade hur mycket av
bandet mellan barnet och psykoterapeuten som skapas inom psykoterapin
och fann att en stor del av detta band är resultatet av barnets förutsättningar
och karaktäristik såsom ”good verbal skills, a supportive environment, motivation for treatment, and the capacity to form relationships.” (s.186).
I barnpsykoterapi där föräldrarna har en parallell kontakt är det svårare att
avgöra vilken allians som bidrar till terapeutisk förändring hos barnet
(Kazdin et al., 2006). Föräldrars aktiva medverkan har setts som katalysatorn
till en framgångsrik behandlingsprocess.
Equal emphasis is placed on the therapeutic alliance with the child/adolescent as
well as the parent, thereby simultaneously acknowledging and empowering the
parent in his/her role and competence. (Naidu & Behari, 2010, s.43)

Barnets sociala miljö samt svårigheter och resurser hos barnets familj och
nätverk kan påverka möjligheterna för barnet att använda sig av psykoterapin. I de fall psykodynamisk barnterapi bedrevs utan att man parallellt arbetade med föräldrarna, kunde detta snarare vara kontraproduktivt (Midgley &
Kennedy, 2011). I de fall föräldrarna arbetar aktivt i behandlingen är det mer
sannolikt att de genomför förändringar i barnets omgivning som bidrar till
positiv förändring av barnets problematik (Dew & Bickman, 2005). Wise
(2001) beskrev vikten av att familjen får adekvat stöd för att lära sig att klara
av svåra händelser och förhållanden. Dew och Bickman (2005) beskrev ett
positivt samband mellan förväntningar på ett gynnsamt utfall och att barnets
problematik minskar. Green (2009) fann att den terapeutiska alliansen med
barnet hade betydelse för barnets engagemang vid terapistart medan alliansen med föräldrarna predicerade positiv förändring av barnets problematik
hos barnet ett år efter avslut.
Forskning om processer i vuxenpsykoterapi har beskrivit vissa processaspekter som viktiga för utfall: 1. Den värme och förtroende som uppstår
mellan psykoterapeut och patient. 2. Att patienten tror på och är villig till att
helhjärtat gå in i psykoterapin. 3. Empatiskt och bekräftande samarbete. 4.
Terapeutens skicklighet och förmåga till timing av interventioner i psykoterapin. 5. Att en terapeutisk allians uppstår. 6. Känslomässigt upplevande av
det psykoterapeutiska mötet (Orlinsky & Howard 1986; Orlinsky et al.,
1994). En alltför överstrukturerad eller alltför ostrukturerad psykoterapi kan
också leda till mindre grad av terapeutisk allians (Lambert, 2016).
Sambandet mellan terapeutisk allians och utfall är inte helt klarlagt. Metaanalyser har visat på ett stabilt men svagt samband mellan terapeutisk allians
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och behandlingsutfall (r=.20-.29) (Shirk & Karver, 2003; 2011). Effektstorleken var jämförbar mellan olika terapiformer. Studierna påvisade också att
den terapeutiska alliansen hade större betydelse för barn med externaliserad
problematik än internaliserad. Trots att allianskapande är svårare att uppnå
för den gruppen spelar en god terapeutisk allians större roll för att barnet ska
engagera sig i terapin än för barn med internaliserad problematik. Kazdin
(2005) beskriver ”The timeline problem”. Tidig allians har visat sig predicera förbättring av problematiken samtidigt kan tidiga framsteg i psykoterapin skapa och förstärka den terapeutiska alliansen. Forskningsfynd pekar
dock på cirkulära orsaksamband mellan allians och symtomförändring (Falkenström et al., 2014). Brott i alliansen kan bli till innehåll i terapin och i
reparationen stärks alliansen som blir en betydelsefull komponent för psykoterapins utfall (Safran & Muran, 1996).
Bättre allians i barnpsykoterapi har associerats med ett samarbetsinriktat
klimat, barnet involveras i att formulera mål samt att terapeuten inte är för
snabb med att få barnet att tala om problematiska ämnen och bidrar till att
skapa hopp och uppmuntran (Walter & Petr, 2006). “Efforts to engage the
child by pushing or praising are contraindicated” (Shirk & Karver, 2011,
s.87). Vuxna som intervjuades om tidigare barnpsykoterapi beskrev erfarenheten att ha mött en empatisk icke-dömande person som en viktig faktor i
barnterapin (Midgley & Target, 2006). Nissen-Lie et al. (2012) fann att Professional Self Doubt (PSD) var positivt relaterat till allians. Detta bero på att
hög PSD hos terapeuter kan avspegla en hälsosam självkritisk utvärdering
och en ödmjuk inställning gentemot komplexiteten i terapeutiskt arbete.
Psykoterapeuters förmåga att hantera egna och patientens negativa känslor
och därmed inte vara kritisk eller krävande har också påverkan på alliansuppbyggande (Wampold & Imel, 2015). Osäkerhet, vara kritisk och distanserad, överstrukturera terapin, olämpligt självavslöjande samt en för stor
tystnad hos terapeuten under sessionen har funnits bidra negativt till alliansen (Ackerman & Hilsenroth, 2001).
Psykoterapeutfaktorer har behandlats som mindre viktiga i studier som undersökt en föreskriven psykoterapimetods inverkan på utfallet. Detta i linje
med tanken att så länge psykoterapeuten följer manualen spelar terapeutfaktorer mindre roll för utfallet än teorispecifika interventioner. Luborsky et al.
(1997) fann i en metaanalys av vuxenpsykoterapier att terapeuteffekten översteg effekten av den specifika metoden och att erfarna psykoterapeuter som
följer behandlingsmanualen kan skilja sig avsevärt gällande utfall hos sina
patienter. Blatt et al. (1996) pekade på att det finns stora skillnader i effektivitet mellan olika psykoterapeuter oberoende av erfarenhet och utbildningsgrad. Andra studier har tillskrivit positivt utfall till terapeutens personliga
egenskaper snarare än den metod som används (Lambert & Barley, 2002;
Nocross, 1995). Terapeuteffekten varierar mellan olika studier, med störst
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förekomst i naturalistiska studier (Baldwin & Imael, 2013). Vissa utmärkande drag kunde skönjas hos de effektiva psykoterapeuterna; en mer psykologisk orientering än biologisk när det gäller orsaker till problematiken, terapeuten förväntar sig en omfattande behandlingstid innan patienten uppvisar
förändring av sin problematik, kunna skapa en allians med patienten samt att
terapeuten är kompetent inom och följer sin metod (Wampold & Imel,
2015). Nocross (2002) fann gällande vuxenpsykoterapi att en psykoterapeut
som är förstående, accepterande, empatisk, varm och stödjande främjar det
psykoterapeutiska mötet. Andra egenskaper som beskrivits som positiva är
att psykoterapeuten är flexibel, ärlig, trovärdig och säker på sin sak (Ackerman & Hilsenroth, 2003).
Studier av olikheter och skillnader i arbetssätt mellan terapeuter med samma
teoretiska referensram har visat sig betydelsefulla för att förstå vad som händer i barnpsykoterapier. Barnterapeuter med samma utbildning kan skilja sig
betydligt åt i synen på den terapeutiska processen, användandet av terapeutisk teknik och sättet att förhålla sig i terapirummet. Fernandez-Alvarez et al
(2003) definierade terapeuters personliga stil som:
The set of characteristics that each therapist applies in every psychotherapeutic
situation, sharpening its basic attributes. It is made up of the peculiar conditions
that lead the therapist to behave in a particular way in the course of his professional work. (s.117)

Världsbild, människosyn och personlighet kan i olika hög grad påverka hur
man som psykoterapeut ser på den terapeutiska processen och hur terapin
bör utformas. Till detta tillkommer påverkan från andra yrkesmässiga erfarenheter som har betydelse för utvecklande av terapeutisk stil. Psykoterapeuter med större erfarenhet har funnits ha bredare fokus gällande uppmärksamheten på terapeutiskt material än mindre erfarna kollegor (Castaneiras et al.
2006).
Simon (2006) betonade vikten av att psykoterapeuten anammar en terapeutisk modell som är kongruent med sin syn på världen och därmed uppnår
autenticitet. Psykoterapeuten behöver dock variera sitt förhållningssätt och
sin teknik till olika patienter (Beutler et al., 2004). Summers och Barber
(2009) beskrev kritiska kompetenser som har identifierats hos vuxenpsykoterapeuter med psykodynamisk inriktning: 1. Förmågan till en beskrivning av
problemet (case formulation) 2. Kunna hålla kvar fokus på det problem som
beskrivs i den initiala formuleringen. 3. Snabbt etablera och upprätthålla en
terapeutisk allians. Hur skicklig psykoterapeuten är på att koordinera sina
interventioner i förhållande till patientens mottaglighet har beskrivits som en
annan viktig kompetens (Llewelyn & Hardy 2001). Terapeuten behöver
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kunna utstråla hopp och optimism samt vara flexibel att anpassa sin agenda
till patienten behov (Wampold, 2015).

Skattningsinstrument i processforskning på barnpsykoterapi
Hur kan kvaliteten i den psykoterapeutiska relationen utforskas? Ett sätt att
förstå hur processen utvecklas är att använda standardiserade skattningsinstrument för att undersöka olika aspekter i barnpsykoterapeutisk praktik. Det
krävs därför valida och reliabla instrument som mäter de fenomen som undersöks (Shirk & Burwell, 2010). En svårighet har varit att olika studier som
undersöker samma fenomen sällan har använt samma forskningsinstrument.
Nedan beskrivs instrument som använts i olika studier av psykodynamisk
barnpsykoterapi och i klinisk verksamhet och som är relevanta för avhandlingen.
Hopes and expectations (Urwing 2009) är en skattningsmetod som under
bedömningsfasen före barnterapi beskriver förväntningar inför behandlingen
hos terapeuter och föräldrar. Formuläret används sedan för att mäta uppfyllelse på dessa områden i en tregradig skala. En styrka med metoden är möjligheten att följa terapiprocessen samt att se hur förväntningarna uppfyllts
vid avslutad behandling. Terapeutens förberedelse och reflektion inför terapi
ökas därmed. Genom att noga ta reda på mål, förhoppningar och förväntningar kan en diskussion om vilken terapimetod som är den mest lämpliga
diskuteras. The Therapeutic Alliance Scale for Children-revised (TASC-r;
Shirk & Saiz, 1992) har utvecklas för att följa hur den psykoterapeutiska
alliansen förändras mellan barn och psykoterapeut över tid. Skalan använder
sig av Bordins (1979) definition av psykoterapeutisk allians, innefattande
affektivt band mellan patient och psykoterapeut samt överensstämmelse i
synen på mål och medel. Goal Based Outcomes (GBOs; Law & Jacobs,
2015) kan utvärdera framsteg i psykoterapi och undersöka hur barn och föräldrar upplever att mål har uppfyllts efter en terapeutisk intervention. GBOs
kan ge ett kvalitativt perspektiv och mäta olika sorts förändring som inte
alltid fångas av symtombaserade utfallsmått. GBOs kan användas till diskussion med familjen kring upplägg och mål med psykoterapin samt kring
uppnådda resultat.

Barnets röst, förväntningar och erfarenheter av barnpsykoterapi
I Children's expectations and experiences of psychodynamic child psychotherapy (Carlberg et al., 2009) som är en studie med kvalitativ ansats utförd
inom EPOS-projektet (se appendix I) undersöktes genom intervjuer 6-10
åriga barns förväntningar inför och erfarenheter av barnpsykoterapi. Studien
presenteras mer utförligt eftersom den har direkt koppling till avhandlingen.
Studien fyller en lucka i avhandlingen genom att ge röst åt barnens egna
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upplevelser i psykoterapin. Studien pekar på att intervjuer med barn kring ett
område som barnpsykoterapi är både möjliga och meningsfulla att genomföra för att komma nära barnets egna upplevelser av sig själv och stundande
eller avslutad psykoterapi. Barnen fick utöver intervjuer uttrycka sig via
teckningar, leksaker samt fylla i ett självskattningsformulär rörande självkänsla, upplevt psykologiskt välmående och relationer till andra. De flesta av
barnen, trots sin unga ålder, hade förmågan att ge värdefulla berättelser verbalt eller icke-verbalt kring sina problem på ett fritt och uttrycksfullt sätt. En
majoritet av barnen i studien uttryckte positiva förhoppningar och förväntningar inför de kommande psykoterapierna, var nyfikna på terapeuten och
vad som skulle komma att ske. Det står i kontrast till den allmänna uppfattningen att barn inte är motiverade till psykoterapi. Positiva erfarenheter från
utredningen antogs bidra till detta. En majoritet av barnen beskrev svårigheter i relationer med andra eller uttryckte att de ville ha hjälp med psykologiska problem. En tredjedel kunde inte svara på varför de skulle påbörja
psykoterapi. Det var lättare för barnen att identifiera sina problem än att veta
hur de skulle kunna få hjälp att lösa dessa. Det var inte tydligt för alla barn
att terapi kunde hjälpa dem eller förändra deras problematik. Detta trots att
den initiala bedömningen av barnets svårigheter genomförts och barnet
sålunda hade haft en enskild kontakt med en psykolog på mottagningen.
Många av barnen hade en diffus bild av hur behandlingen skulle ske.
En majoritet upplevde psykoterapin som positiv eller mycket positiv efter
avslut. De barn som uttryckte negativa känslor inför psykoterapi var också
negativa efter avslutad kontakt. Det var även dessa barn som uppvisade ett
negativt utfall. Det framstod som betydelsefullt att noga förbereda barnet och
familjen för terapi och att lyssna på barnens upplevelser. Barnens upplevelser gällande den effekt som terapin hade på problematiken var realistiska,
balanserade och insiktsfulla. Barnen visade sig hjälpta av icke-verbalt stöd
såsom enkla skattningsförfaranden och visuella hjälpmedel såsom en uppbyggd minimodell föreställande ett terapirum med sandlåda och leksaker.
Studien pekade på att också yngre barn och barn med stora psykologiska
svårigheter kunde uttrycka sina förväntningar och erfarenheter.

Summering av forskningsläget
Utfallsstudier har framför allt studerat hur olika former av psykoterapi kan
vara verksamma vid vissa symtom. Dessa studier har visat på förekomsten
av förändringar men inte varför och i vilket sammanhang dessa sker. Den
sparsamma utfallsforskning på psykodynamisk barnpsykoterapi som genomförts har givit stöd för terapiformen vid ett antal olika symtom och tillstånd
samt visat på dess begränsningar. Välkontrollerade studier inom fältet är få
och forskningsstödet behöver stärkas.
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Gemensamma faktorer mellan olika psykoterapiformer har beskrivits som
mer betydelsefulla för psykoterapeutisk förändring än de tekniker som lärs ut
och praktiseras inom olika psykoterapiinriktningar. Den mest undersökta av
dessa faktorer är terapeutisk allians. Denna kan påverkas av psykoterapins
trovärdighet för patienten, hur trygg patienten känner sig i terapisituationen
samt hur väl patienten är mottaglig för förändring. Den terapeutiska alliansen
i barnterapi kan försvåras om barnet inte tagit eget initiativ till kontakten och
därmed blir både mål och medel med terapin svåra att komma överens om.
Bättre allians med barn har associerats med att psykoterapeuter främjar ett
samarbetsinriktat klimat, får barnet involverat i att formulera mål, inte är för
snabb med att få barnet att tala om problematiska ämnen, inte är för formell
samt bidrar med hopp och uppmuntran. Ett emotionellt band med en ickemoraliserande psykoterapeut kan leda till att barnet mer aktivt deltar i psykoterapin och ger uttryck för sina känslor och personliga tankar. Matchning
mellan psykoterapeut och barn har betonats som ett betydelsefullt bidrag till
terapiprocessen. Hur skicklig psykoterapeuten är på att koordinera sina interventioner i förhållande till patientens mottaglighet har beskrivits som en
annan allianskapande kompetens.
Föräldrarnas aktiva medverkan har setts som katalysatorn till en framgångsrik behandlingsprocess. Barnets sociala miljö såsom svårigheter och resurser
hos barnets familj och nätverk kan påverka möjligheterna för barnet att använda sig av psykoterapin. Studier har pekat på vikten av att föräldrar har
positiva och korrekta föreställningar och förväntningar inför sitt barns psykoterapi och att dessa i sin tur påverkar barnets förväntningar i hög grad.
Genomförs en psykodynamisk barnpsykoterapi utan föräldrakontakt finns
risken att behandlingseffekten uteblir eller får en negativ inverkan.
Ovanstående genomgång av forskningsläget visar att kunskap har ackumulerats, men också på det stora behovet av fortsatt forskning för förståelse för
vilka processer som skapar förändring i barnpsykoterapi. Ökad kunskap behövs om hur barn som går i terapi kan dra nytta av psykoterapi och hur behandlingsformen bidrar till växt och förändring. Det faktum att utfallsforskning visar på positivt utfall för en viss problematik belyser inte vad i terapin
som frambringar denna förändring. Ett sätt är att undersöka detta är genom
terapier i sin helhet som förekommer i ordinarie barnpsykiatrisk verksamhet.
Hur mötet mellan barn och psykoterapeut uppstår och gestaltar sig samt hur
psykoterapeutens interventioner bidrar till psykologisk växt hos barnet.
Denna avhandling avser att undersöka dessa processer.
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Avhandlingen syftar till att undersöka förlopp och förändringsprocesser i
psykodynamisk barnpsykoterapi med avseende på föräldrars och psykoterapeuter målformuleringar och förväntningar inför barnets psykoterapi, det
psykoterapeutiska mötet mellan barn och psykoterapeut, utfall mätt med
standardiserade utfallsmått jämfört med upplevda förändringar gällande barnets problematik samt belysa olika metoder för att beskriva psykoterapeutiska processer. Ovanstående syfte kan specificeras i nedanstående frågeställningar:






Hur ser föräldrars och psykoterapeuters mål och förväntningar ut inför barnpsykoterapi? (studie I)
Hur kan interaktionen mellan psykoterapeut och barn under terapins
gång beskrivas? (studie II)
Vilka processer i psykodynamisk barnpsykoterapi kan främja psykologisk förändring hos barnet? (studie II och III)
Hur kan psykoterapiprocesser undersökas och dess komplexitet
fångas med hjälp av olika perspektiv och en kombination av olika
data? (studie II)
Hur kan utfall utifrån skillnader mellan standardiserade symtommått
och en vidare psykologisk beskrivning förstås? (studie III)

Då studier av barnpsykoterapier där enskilda processer relateras till förändring hos barn är sällsynta är avsikten med föreliggande avhandling att i någon mån bidra till att fylla detta tomrum och därmed skapa förståelse för och
hur man kan undersöka processer i enskilda psykoterapier.
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METOD
Nedan beskrivs de metodologiska utgångspunkter som legat till grund för de
tre delstudierna som ingår i avhandlingen. Vidare beskrivs genomförandet i
form av datainsamling, databearbetning och dataanalys samt etiska överväganden. Den övergripande strategiska ansatsen har varit att studera psykodynamiska barnpsykoterapier som förekommer i den kliniska vardagen. Tidigare insamlat material inom EPOS-projektet har erbjudit material till detta.
Tanken har varit att undersöka dessa psykoterapier på gruppnivå både före
och under pågående psykodynamisk psykoterapi samt även skapa kunskap
om den psykoterapeutiska processen genom en djupare analys i form av
nedslag i några av de i studien ingående psykoterapierna. I de olika delstudierna har olika nivåer, skeden av processen och aktörer i barnpsykoterapier
undersökts.

Metodologisk ansats
För att besvara avhandlingens olika frågeställningar och fånga en mångfacetterad verklighet har flera metoder använts för att studera mötet mellan barn,
föräldrar och psykoterapeuter (Denzin & Lincon, 2003; McLeod, 1996).
Undersökningsmetoderna har valts utifrån frågeställningarna i de olika studierna. Då de olika studerade fenomenen krävde olika metoder för att kunna
fångas har mixed method, använts i avhandlingen, det vill säga en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser, för att dra nytta av
olika metoders styrkor (Creswell & Plano Clark, 2011). Genom att kombinera båda typerna av insamlade data kan en mer sammansatt bild av det studerade fenomenet uppnås (Fishman et al., 2017).
The mixed-methods models provides an epistemological rationale for combining
research methods that generate what are in effect different kind of knowledge,
and it offers guidelines for integrating the two kind of methods within a single research study. (s.8)

En insamling av olika typer av material som beskriver ett fenomen ur olika
perspektiv kan beskrivas som triangulering (Denscombe, 2016). Triangulering kan främja en bredare förståelse för det fenomen som ska studeras och
således minska risken för reduktionism. De i studien ingående barnpsykoterapierna har studerats systematiskt med hjälp av data från olika källor: Föräldrars och psykoterapeuters reflektioner kring bland annat mål och måluppfyllelse genom enkäter, barnpsykoterapeuters upplevda känslor under terapitimmar genom ifyllande av känsloordslistan FWC-24 efter varje psykoterapisession, terapeuters reflektioner på inspelat terapimaterial, direktinblick i
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psykoterapiprocesser genom videoinspelade psykoterapisessioner samt psykiatrisk bedömning av barnets problematik. Genom att vända sig till fler
informanter kring samma barnpsykoterapi kunde en fylligare bild ges av
förloppet. En form av triangulering sker också genom att de olika studierna
med olika data undersöker fenomen som är delar av den barnpsykoterapeutiska processen. Triangulering kan också innebära att man belyser ett fenomen genom en kombination av forskningsmetoder. Data som är insamlade
med olika metoder kan komplettera varandra och ge en mer fullödig bild och
belysa samma fenomen ur olika perspektiv. På så sätt kan varje metods
styrka användas optimalt och olika metoders svagheter kompenseras. De
tekniker för datainsamling som använts i föreliggande studie har varit enkäter, skattningsskalor, videoinspelningar, intervjuer, barnpsykiatrisk bedömning och självskattningsformulär.

Systematiska fallstudier
Fallstudier har en lång tradition inom psykoterapiområdet och har varit en av
de vanligaste metoderna inom psykodynamisk forskning och metodutveckling (Carr, 2009). Dessa har fyllt en viktig funktion för att beskriva den teoretiska basen för olika psykoterapeutiska synsätt och processaspekter i enskilda psykoterapier (Fishman et al., 2016). Exempel på fallstudier inom
psykodynamisk barnpsykoterapi är Elisabeth Cleves (2000, 2002) studier
som utifrån noggranna process- och arbetsanteckningar har försökt tränga in
i de terapier där hon själv varit psykoterapeut. Ett annat exempel är en psykoterapi som är inspelad i sin helhet under 3 år med en autistisk pojke. Där
studerades systematiskt förändringar i interpersonellt relaterande (Alvarez &
Lee, 2004). Midgley (2006) menar att fallstudier ofta har använts för att
övertyga andra om författarens ståndpunkt. En fara med fallstudier är att
episoder väljs för att passa in i en specifik teoretisk referensram, medan data
som motsäger denna ignoreras.
However, historically, within the academic mainstream, because of their narrative, relatively nontechnical nature, their easy accessibility to the general public,
their focus on personal experience, and their lack of experimentally derived
group based, quantitative data, case studies were viewed as being, by the nature,
unscientifically journalistic and subjectively biased, and they became marginalized in psychotherapy research. (Fishman et al. 2017, s.15)

I avhandlingen användes systematiska fallstudier. Data hämtades från flera
psykoterapier som undersöktes med material från olika källor och tidpunkter
i det psykoterapeutiska förloppet. Genom detta förfaringssätt skapades en
bild av den enskilda psykoterapin som i högre grad omfattar komplexiteten
och ger fler perspektiv på den psykoterapeutiska processen. Användningen
av systematiska fallstudier bidrar till att naturligt förekommande psykotera55

pier kan studeras på ett mer systematiserat sätt än den traditionella kliniska
fallstudien. De kan möjliggöra en djupare och mer månfacetterad inblick i en
enskild psykoterapi och ge en bild av behandlingsprocessen som inte fångas
av gruppdata (Ablon et al., 2011).
The mysteries of psychotherapeutic change might best be understood by the intensive study of one treatment at a time since each dyad seems to create its own
unique process associated with change. (s.43)

I varje psykoterapi kan data av olika karaktär insamlas som belyser skilda
aspekter av psykoterapin och därmed ge en fylligare beskrivning av både
form och innehåll i psykoterapin (Carlberg, 2010).
För att göra en systematisk fallstudie valid och öka trovärdigheten har flera
tillvägagångssätt föreslagits: Noggrann beskrivning av det undersökta fallet,
dess gränser och varför just det fallet valdes. Genom att i detalj beskriva
avgränsningen och varför den valdes kan avgränsningsproblematiken minimeras (Yin, 2014). Data bör beskrivas med en tydlig och transparent balans
mellan data och forskarens tolkning (Fishman, 2016). Det innebär att det är
betydelsefullt att ge en innehållsrik beskrivning av barnen och deras problematik.

Tekniker för datainsamling
De typer av datainsamling som användes beskrivs nedan mer allmänt. Genom att använda triangulering tänks det undersökta fenomenet belysas ur
olika perspektiv.

Enkäter
Enkäter kan användas som ett led i en forskningsprocess som även inkluderar andra tekniker. Användande av enkäter i forskning är som alla insamlingstekniker förknippad med både fördelar och svårigheter. Enkäter gör det
enkelt att jämföra olika informanters svar. Informanten har möjlighet att
eftertänksamt fylla i utan tidspress. En fördel kan vara att intervjuareffekten
minskar, det vill säga att intervjuaren påverkar informantens svar i riktning
mot sin egen uppfattning eller upplevelse. Å andra sidan kan enkätfrågor bli
för styrande eller för öppna. Informanten kan inte få hjälp vid upplevda svårigheter att fylla i enkäten. Möjligheten till påverkan försvinner för att erhålla fylligare svar eller förklara frågor som missförstås Forskaren kan inte
heller samla in tilläggsinformation i form av följdfrågor och fördjupning.
Insamlingsmetoden kan leda till större externt bortfall (Trost, 2007).
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Videoinspelade psykoterapier
Videoinspelning av pågående interaktion har fått en ökad betydelse i studier
av olika typer av klinisk verksamhet för att kunna studera interaktion på
mikro-nivå. Videoinspelning kan vara särskilt lämpad för att upptäcka och
analysera subtila icke-verbala nyanser i det psykoterapeutiska samspelet
(Town et al., 2012). En fördel med videoinspelade terapier är att hela datamaterialet finns tillgängligt för analys, kan stoppas, spelas i slow-motion
eller snabbspolas. Det är också ett av de få sätten att studera mötet mellan
barn och terapeut i den naturliga miljön (Harrison, 2002). En inblick i råmaterialet ger en annan möjlighet till att analysera samspel i psykoterapin än
om det filtreras genom barnet och terapeutens subjektiva upplevelser. Hur
väl videoinspelade psykoterapier kan fånga processer i psykoterapin har
ifrågasatts: ”However, videotaped observations revealed that these narratives
fail to capture many of the micro-events of the multilayered interactive process” (Bruschweiler-Stern et al. 2002 s.1052). Hur stor påverkan videoinspelning har på psykoterapisessionen har diskuterats, såsom videoinspelningens grad av intrång och dess potentiella inverkan på psykoterapiprocessen. ”Further objections lie in theoretically based assumptions that research
methods confound treatment objectives” (Town et al., 2012, s. 277).

Instrument för att skatta psykoterapiprocess
Studier med Q-metodologi kan användas för att undersöka socialt och kommunikativt samspel mellan människor (Staiton Rogers & Dyson, 2011).
Skattningsinstrumentet Child Psychotherapy Q-set (CPQ) har utvecklats för
att beskriva komplexa processer i barnpsykoterapi för barn mellan 3-13 år
(Jones, 2000; Schneider et al., 2009). CPQ förenar kvantitativ bearbetning
med kvalitativa metoders förståelseaspekter för att med praktiknära begrepp
beskriva olika aspekter i en psykoterapisession (Bychkova et al., 2011;
McKeown & Thomas, 1988). Metoden innebär att en oberoende bedömare
genom hundra påståenden skattar barnets agerande, psykoterapeutens interventioner samt interaktionen mellan barn och psykoterapeut för att undersöka kontinuitet och utveckling i en terapeutisk process. CPQ kan på så sätt
med ett beskrivande språk fånga de aktiva ingredienserna och skapa en levande bild av en psykoterapiprocess som upplevs som nära den kliniska
verkligheten (Schneider et al, 2010). CPQ är tänkt att vara obunden med
avseende på teori och skolbildning och tillåter forskare från olika teoretiska
inriktningar att kommunicera kring aktiva processer gällande utfall (Ablon
2011). Metoden tänks därför göra det möjligt att skildra ett brett spektrum av
händelser, interventioner och processer i terapi. CPQ kan ge en beskrivning
av processen i barnpsykoterapi och interaktionen mellan barn och terapeut
och minska ett komplext samspel till hanterbara proportioner. (Schneider et
al., 2010).
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Goodman et al. (2016) undersökte med CPQ hur psykoterapeuter inom olika
psykoterapiinriktningar skattade en imaginär prototypsession för deras psykoterapiform. Studien visade att instrumentet kunde skilja på psykoterapeuter inom psykodynamisk barnpsykoterapi och KBT för barn, och att de skattade olika utifrån teoretisk hemvist. Instrumentet kunde också påvisa likheter. Arbete med patientens reflekterande funktion var ett framträdande drag
för båda psykoterapiinriktningarna.

Instrument för att skatta psykoterapeutens emotionella reaktioner
Psykoterapeutens emotionella reaktioner är en betydelsefull aspekt av den
psykoterapeutiska processen för att förstå relationen mellan psykoterapeut
och barn (Dahl et al., 2012). Terapeutens känslor kan också påverka hur
denne använder sig av specifika tekniker och hur barnet uppfattar interventioner (Dahl et al., 2014). Terapeutens egna emotionella reaktioner kan också
ge viktig information kring den pågående processen i psykoterapin och det
unika mötet mellan terapeuten och ett visst barn (Holmqvist & Armelius,
1996). Därför är det av intresse att fånga denna aspekt av psykoterapiprocessen.
Feeling Word Checklist (FWC-24, Holmqvist, 2001) är ett självskattningsformulär (appendix III) med 24 känsloord, som anges på en skala mellan 1-3,
som används för att fånga psykoterapeutens emotionella reaktioner under
psykoterapisessionen (Holmqvist, 2001). Psykoterapeuten fyller i formuläret
direkt efter avslutad psykoterapisession. Skalan finns i olika versioner med
varierande antal känsloord. Lindqvist et al., (2016) analyserade 4443 känsloordslistor från 191 psykoterapier från olika teoriinriktningar med både barnoch vuxenpatienter med olika diagnoser i syfte att undersöka ett stort och
heterogent urval. Författarna fann fyra faktorer som förklarade 64 % av variansen. Engagerad, förklarade 40 % av variansen och omfattade ord som
glad, lekfull och energisk. Rörd, förklarade 12 % av variansen och omfattade
ord som överraskad, överväldigad och varm. Inadekvat, förklarade 8 % av
variansen och omfattade ord av negativ karaktär, såsom att terapeuten var
missnöjd eller uttråkad. Avslappnad, förklarade 5 % av variansen och omfattade ord som indikerade att terapeuten kände sig lugn.

Genomförande av avhandlingens delstudier
Jag har valt att undersöka avhandlingens frågeställningar genom att studera
det psykoterapeutiska mötet ur barns, föräldrars och psykoterapeuters perspektiv under skilda skeenden, före under och efter psykoterapiförloppet. I
studie I undersöktes mål och förväntningar inför barnpsykoterapi hos föräldrar och psykoterapeuter. Studie II var en n-ärstudie av en videoinspelad
individuell terapi, där både barnets och terapeutens bidrag till samspelet dem
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emellan och psykoterapiprocessen undersöktes med skattningsinstrumentet
Child Psychotherapy Q-set (CPQ), psykoterapeutens beskrivning av psykoterapiprocessen samt självskattningsformuläret Feeling Word Checklist
(FWC-24). I studie III undersöktes hur barnets förändrade globala funktionsnivå före och efter avslutad psykoterapi kan beskrivas med kvantitativa
och kvalitativa mått.

Deltagare och rekrytering
De tre studierna genomfördes som en del av The Erica Process and Outcome
Study (EPOS), som är en multi-centerstudie där målformulerade psykodynamiska barnpsykoterapier med parallell föräldrakontakt undersöktes (appendix I).
Psykoterapierna genomfördes på barnpsykiatriska mottagningar i Sverige
och Danmark. Den geografiska spridningen var stor och både större städer
och mindre orter ingick. En förfrågan om deltagande i EPOS-projektet
skickats till barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningar spridda
över Sverige och delar av Danmark (studie I, II och III). Samtliga 38 familjer
som erbjudits psykoterapier som uppfyllde urvalskriterierna erbjöds att medverka i EPOS-projektet. Av dessa kom slutligen 33 familjer att ingå i studierna. Detta innebär att barn och psykoterapeuter var gemensamma för avhandlingens delstudier. Mottagningarna valdes inte ut utan intresserade psykoterapeuter svarade på förfrågan från forskningsgruppen. Genom att psykoterapier inom den ordinarie kliniska verksamheten inom barn- och
ungdomspsykiatrin undersöktes, kunde barnens problematik skilja sig avsevärt åt, psykoterapiernas längd varierade, mottagningarna och de aktuella
familjerna hade olika förutsättningar för sitt deltagande.
Inklusionskriterier: För att delta i de tre studierna skulle barnet vara mellan
fem och tio år vid psykoterapistart. Åldergruppen valdes för det är vanligtvis
mellan dessa år som psykoterapi utövas med detta upplägg. Barnen valdes
inte aktivt ut utifrån problematik utan var psykoterapeuternas patienter i
ordinarie verksamhet. För att psykoterapin skulle ingå i EPOS-projektet
skulle barnet erbjudas en eller två sessioner a´ 45 minuter per vecka under
minst sex månader upp till 21/2 års tid. Psykoterapin skulle vara psykodynamisk. Föräldrarna/vårdnadshavarna förväntades delta i en egen parallell föräldrakontakt under psykoterapin minst var 14:e dag.

Barnpsykoterapeuterna
Trettiotvå psykoterapeuter arbetade med barnen i psykoterapi. Av dessa var
26 kvinnor och 6 män. En psykoterapeut hade två barn i behandling. Barnpsykoterapeuterna hade mellan 1 och 30 års erfarenhet av att arbeta som
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barnpsykoterapeuter. Alla psykoterapeuter hade även en yrkesutbildning
inom hälso- och sjukvård, såsom psykologer eller socionomer. Majoriteten
var legitimerade psykoterapeuter med inriktning på barn- och ungdomspsykoterapi. De psykoterapeuter som hade grundläggande psykoterapiutbildning
men inte var legitimerade psykoterapeuter erhöll handledning från en erfaren
legitimerad psykoterapeut. Alla psykoterapeuter hade psykodynamisk inriktning.

Barnen
Undersökningsgruppen bestod av 38 barn som erbjöds psykodynamisk
barnpsykoterapi på barnpsykiatriska mottagningar i Sverige och i Danmark.
Barnen representerade en bred spridning i ålder och psykologisk problematik
och kan ses som representativ för barn som kommer i kontakt med barn- och
ungdomspsykiatrin i Norden (tabell 1). Övervikten av pojkar speglar fördelningen av kön för sökande till barn- och ungdomspsykiatrin inom åldersgruppen. För att ingå i studien fanns inga exklusionskriterier gällande diagnos eller andra psykologiska svårigheter. Barnen hade ofta flera symtom
och deras problematik var mångfacetterad (Arcelus & Vostanis, 2005). Fyra
barn fick initialt inte en DSM-diagnos. Eftersom dessa barn bedömdes ha låg
global funktionsnivå enligt CGAS, kunde avsaknaden av diagnoser för
denna grupp sannolikt förklaras av otillräckliga diagnostiska rutiner på de
barnpsykiatriska mottagningarna under tiden för studien. Fem psykoterapier
exkluderades: fyra på grund av avslutad terapi redan vid initialskedet, en på
grund av brist på data som sändes till forskningsteamet. Bortfallsanalys visade att inga särdrag skiljde de fem psykoterapierna från de som inkluderades.
Tabell 1. Barnen i de 33 psykoterapierna.
Antal barn
Kön
Ålder
Komorbiditet

Huvuddiagnos
Uppmärksamhetsstörning eller
utagerandestörning
Separationsångest eller reaktiv anknytningsstörning
Ångeststörning
Children’s Global Assessment Scale
(CGAS)

33
22 pojkar
11 flickor
5–10 (m = 7,6)
1 diagnos (n = 14)
2 diagnoser (n = 11)
3 diagnoser (n = 4)
n = 15
n = 10
n=6
m = 53.93 SD = 8.43

Processen i fyra barnpsykoterapier studerades närmare. Maria (studie I) Ben60

jamin (studie II) David och Lisa (studie III)4.

Föräldrakontakten
Parallellt med barnpsykoterapin erbjöds att genomföra en föräldrakontakt
med en annan terapeut på mottagningen som pågick under hela barnpsykoterapin. Frekvensen var 1g/vecka till 1/g varannan vecka. Föräldraterapeuterna
var socionomer och psykologer med lång klinisk erfarenhet. Majoriteten
hade psykoterapeutisk vidareutbildning.

Datainsamling
För att undersöka föräldrars och psykoterapeuters upplevelser av barnets
psykoterapi och föräldrakontakten användes enkäter (studie I, II och III).
Tanken med enkätfrågorna var att ge respondenterna utrymme till fylliga,
reflekterande svar. Frågorna var därför så långt som möjligt öppna och möjliga att besvara på ett sätt som respondenten valde själv (Ejlertsson, 2014).
Samma frågor ställdes till både föräldrar och psykoterapeuter för att kunna
göra jämförelser. Frågorna skickades ut från forskningsteamet och distribuerades genom föräldraterapeuten till föräldrar i samband med samtal på mottagningen. Föräldrarna återsände sedan anonymt med enbart kod besvarade
enkäter direkt till forskningsgruppen.
En barnpsykiatrisk bedömning genomfördes före och efter behandling på
alla barn för att beskriva primära och sekundära diagnoser samt psykosociala
faktorer och omgivningsfaktorer (studie I-III). Data insamlades från både
mottagningen och externa källor gällande barnpsykiatrisk bedömning vid
start och avslut. Som instrument användes:
1. Children’s Global Assessment Scale (CGAS), som operationaliserar barnets globala funktionsnivå på en skala mellan 1-100 genom att skatta problematik inom
tre områden: i familjen, i skolmiljön och med kamrater (Shaffer et al., 1983;
Lundh et al., 2010).
2. Hampstead Child Adaption Measure (HCAM), för att få en mer differentierad
bild av barnets fungerande. HCAM är en hundragradig skattningsskala bestående
av en global skala och 14 subskalor (appendix IV).
3. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) (American
Psychiatric Association, 1994).
4. The Strength and Difficulties Questionaire (SDQ)

Studie I: Barn- och föräldrapsykoterapeuter samt föräldrar beskrev sina
förväntningar inför psykoterapi och sina målformuleringar. Psykoterapeuter4

Namnen är fingerade.
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na beskrev även upplevda vändpunktssessioner, viktiga förändringar, allians
mellan barn och psykoterapeut. Enkäterna besvarades vid start och avslut
samt vid var tredje alternativt var sjätte månad för ett mindre antal föräldrar
och psykoterapeuter.
Studie II: En barnpsykoterapi med en vid psykoterapistart 8-årig pojke videofilmades i sin helhet. Denna valdes genom slumpmässigt urval mellan de
två i projektet videoinspelade psykoterapierna. Terapin omfattade 42 sessioner. Två timmar föll bort på grund av tekniska svårigheter vid inspelningen. Psykoterapin spelades in med fast videokamera som var synlig från alla
delar av rummet. Kameran sattes på strax innan barnet och terapeuten trädde
in i rummet och stängdes av efter terapisessionens slut. Vid ett par tillfällen
vid kodning av de videoinspelade sessionerna går det explicit att se att barnet
direkt uppmärksammar inspelningen genom att han tittar in i kameran.
Studie III: För att undersöka det komplexa sambandet mellan process och
utfall studerades två psykoterapier, med låg respektive hög förändring på
CGAS, data i form av upplevd måluppfyllelse insamlad från frågeformulär
som fyllts i av barnterapeuterna var tredje månad.

Databearbetning och dataanalys
Datamaterialet analyserades med avseende på: 1. explicita målformuleringar
och förväntningar inför psykoterapi (studie I), 2. det psykoterapeutiska mötet
mellan barn och psykoterapeut i terapirummet (studie II och III), 3. analys av
metoder ämnade mäta utfall i psykoterapi samt att beskriva den psykoterapeutiska processen (studie II och III). Nedan presenteras analysen för de tre i
avhandlingen ingående studierna.
Studie I: En jämförande analys av psykoterapeuters och föräldrars beskrivning av mål och förväntningar inför psykoterapi i 33 barnterapier genomfördes med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Ur enkätsvar skapades meningsenheter (Coffey & Atkinson, 1996). Målformuleringarna kodades och hänfördes till kategorier på en högre abstraktionsnivå.
När de preliminära kategorierna skapats undersöktes datamaterialet för att
säkerställa att alla meningsenheter kunde refereras till en kategori som samtidigt utesluter alla andra kategorier. Därefter skapades övergripande teman.
Därefter analyserades datamaterialet inom samma barnterapi gällande de
olika informanternas svar rörande de olika aspekterna av forskningsfrågorna.
En jämförande analys av data från olika barnpsykoterapier genomfördes.
Konsensusdiskussioner mellan förste- och andreförfattaren genomfördes för
att minska utrymmet för alltför subjektiva tolkningar av informanternas enkätsvar (Williams & Morrow, 2009). En psykoterapi analyserades gällande
62

förväntningar kopplade till process och utfall (appendix II, Maria, a girl in
psychodynamic child psychoterapy).
Studie II: Den videoinspelade psykoterapin skattades i sin helhet med CPQ
av förstaförfattaren. Skattningen i studien genomfördes genom att varje inspelad session i slumpvis ordning studerades och noggranna anteckningar
fördes. Därefter skattades sessionen med CPQ enligt manual (appendix V).
Bedömaren skattade hela terapisessioner, snarare än små segment av barnets
och terapeutens samspel. Fokus låg på konkreta händelser. Skattaren undvek
ställningstagande om huruvida en viss terapeutintervention är effektiv eller
önskvärd från en viss teoretisk synvinkel. Varje psykoterapisession skattades
med hundra kort bestående av tre typer av påståenden gällande: (1) Barnets
känslor och beteenden och erfarenheter, (2) Psykoterapeutens handlingar och
attityder, och (3) Karaktären i interaktionen mellan barn och psykoterapeut.
Korten sorterades i nio kategorier från det mest karaktäristiska med avseende
på förståelsen av materialet till det mest atypiska. Resultatet noterades på en
speciell kodningsblankett för att senare föras in i databas.
Enkäter där barnpsykoterapeuten beskriver barnpsykoterapin var tredje månad samt vid start och avslut analyserades med induktiv processanalys för att
studera psykoterapeutens upplevelse av psykoterapiprocessen. Barnterapeutens enkätsvar lästes noga igenom flera gånger för att få en övergripande
uppfattning av terapeutens bild av interaktionen mellan henne och barnet
samt psykoterapins förlopp. Samma tre perspektiv som i CPQ (barnets beteende, terapeutens interventioner och interaktionen dem emellan) användes
för att strukturera data.
Interbedömarreliabilitet säkerställdes genom en oberoende skattare som tränades i metoden. Hög interbedömarreliabilitet uppnåddes (ICC= .72; range:
.69-.78) genom interbedömarskattning av 10 slumpmässigt utvalda sessioner, vilka utgjorde 25 % av materialet. En principalkomponentanalys genomfördes för att avtäcka specifika interaktionsstrukturer. Dessa kan sägas utgöra samspelsmönster mellan terapeut och barn som är stabila över tid och
kan tänkas ge en bild av psykoterapins innehåll och förlopp (Jones, 2000).
Som analysprogram användes statistikprogrammet SPSS v.24. Fyra interaktionsstrukturer framträdde (Supportive, Working with Problems, Power
Struggle, Psychological Closeness). Dessa interaktionsstrukturer förklarade
34 % av den totala variationen. De interaktionsstrukturer som skapades analyserades för att beskriva psykoterapin. Därefter analyserades psykoterapisessionerna med de fyra interaktionsstrukturerna med en with-in Manova
följd av parvisa jämförelser. Terapisessionerna korrelerades med de tre
CPQ-prototyperna (PDT, KBT och Reflective Functioning). Interaktionsstrukturerna korrelerades slutligen med de tre prototyperna. De av psykoterapeuten besvarade känsloordslistor (FWC-24) analyserades med en princi63

palkomponentsanalys för att beskriva fluktuationer i psykoterapeutens beskrivning av känslor uppkomna under varje psykoterapisession. Sex FWCfaktorer framräknades. Avslutningsvis analyserades korrelationen mellan
FWC-faktorer och interaktionsstrukturer som framkommit med CPQ.
Studie III: Analys med t-test genomfördes av initial- och slutdata gällande
CGAS. I en tidigare studie på 20 (61 %) av de ingående psykoterapierna
uppnåddes god interbedömarreliabilitet (ICC= .71) (Nolkrantz Frydman,
2010). Måttet Hampstead Clinic Adaption Measure (HCAM) användes för
att få en mer nyanserad beskrivning av global förändringsförmåga hos barnet
före och efter psykoterapi. För att belysa det komplexa sambandet mellan
process och utfall och för att kunna utveckla en mer kvalitativ förståelse,
genomfördes en tematisk analys av kvalitativa data från två psykoterapier.
Analysen innefattade psykoterapeutens beskrivning av psykoterapiprocessen
relaterat till barnets beskrivna globala funktionsnivå vid avslutad psykoterapi
(Braun & Clarke, 2006). I den ena psykoterapin skattade barnpsykoterapeuten en stor förändring med CGAS, medan i den andra en liten förändring. De
temata som framkom var abstraherade från explicita uttalanden men med
öppenhet för implicita underliggande meningsstrukturer. Tillvägagångssättet
kan kategoriseras som Sequential explanatory design (Ivanova et al., 2006)
då insamlade kvantitativa data därefter analyserades i ljuset av data, som
skapade en kvalitativ förståelse.
… the mixed-methods sequential explanatory design, which implies collecting
and analyzing quantitative and then qualitative data in two consecutive phases
within one study. Such issues include deciding on the priority or weight given to
the quantitative and qualitative data collection and analysis in the study, the sequence of the data collection and analysis, and the stage/stages in the research
process at which the quantitative and qualitative data are connected and the results are integrated. (Ivankova et al., 2006, s.3)
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Tabell 2: Sammanställning av data, insamlingsmetod och analys i avhandlingens delstudier.
Studie I
Barn- och
föräldraterapeuters
samt föräldrars
målformuleringar inför
psykoterapi i 38
psykoterapier

Data

Studie II
42 videoinspelade
psykoterapisessioner i en
psykodynamisk
barnpsykoterapi
Föräldrar och psykoterapeuters beskrivning av det
psykoterapeutiska förloppet
Barnpsykoterapeuters
känslor under varje session

Studie III
Barnpsykiatrisk
bedömning före
och efter
genomförd
barnpsykoterapi i
38 psykoterapier
Kvalitativa data
kring process och
utfall i två
barnpsykoterapier

Insamlingsinstrument

Enkätdata från
barnpsykoterapier

Child Psychotherapy Qset (CPQ)
Feeling Word Checklist
(FWC-24 )data

CGAS
HCAM
DSM-lV
Enkätdata

Analys och bearbetning

Kvalitativ innehållsanalys
Konsensusdiskussioner

Interbedömaranalys
Principalkomponentanalys
Induktiv processanalys

Kvalitativ innehållsanalys

Validitet och generaliserbarhet
Den grundläggande utmaningen i kvalitativa studier är att överbrygga forskarens subjektiva förmodanden och tolkningar av data (Salner, 1989). De
metodologiska grepp som använts i avhandlingen är tänkta att främja både
extern validitet och ekologisk validitet (Bryman, 2002), det vill säga att kunskapen är tillämplig i den kliniska vardagen vilket kan bidra till att dess resultat kan upplevas som meningsfulla i det praktiska arbetet med barnpsykoterapi samt att resultaten kan komma till användning i en vidare social kontext.
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Williams och Morrow (2009) framhöll begreppet ”trustworthiness” för att
bygga in validiteten i forskningsprocessen. De framhåller: 1. Vikten av en
tydlig metodbeskrivning. 2. Dataintegritet – kvalitet på data och att studien
kan replikeras. 3. Metodtriangulering, det vill säga användningen av en
mångfald metoder med syfte att studera samma fenomen för att fånga en
komplex verklighet och att på olika sätt informera sig om samma fenomen.
4. Mättnad/Redundans, upprepande av redan etablerad information utan att
tillföra någon ny. En metodologisk utmaning i systematiska fallstudier är
generalisering till en högre abstraktionsnivå.
The issue of generalizability from single case remains one of the major obstacles
in elevating the status of single–case studies in psychotherapy research. (Iwakabe
& Gazzola, s.327)

Dess begränsning i generaliserbarhet kan uppvägas genom ackumulering av
liknande studier görs och resultaten från dessa jämförs (Jones, 2000). Bristen
på systematisk reliabel forskning kan därmed kompenseras. Genom att fallstudien placeras i en tydlig kontext kan generalisering underlättas (Iwakabe
& Gazzola, 2014).
Det föreligger alltid en risk att fallmaterialet tolkas och beskrivs i enlighet
med forskarens tidigare erfarenheter, värderingar och teoretiska ståndpunkter
(Denscombe, 2016; Iwakabe & Gazzola, 2014). Genom att det i avhandlingen redogörs för forskarens teoretiska hemvist och värderingar samt vilken
roll de kan spela i forskningsprocessen har dessa risker minskats och tydliggjorts för den tänkta läsaren. Genom att ett forskarteam arbetade med tolkning av materialet fram till konsensus uppnåddes kunde risken för vantolkning av resultaten reduceras och kompensera för forskarens med nödvändighet färgade glasögon.
I datainsamlingen har hög validitet eftersträvats genom att data är nära den
kliniska vardagen och ligger nära informanternas beskrivningar. Informanterna har också kunnat uttrycka sig med egna ord genom enkätens utformning, vilket minskar risken för att styra informanterna i riktning mot forskarens bild av psykoterapiprocessen.

Etiska överväganden
I följande stycken beskrivs de etiska överväganden som gjorts under arbetet
med avhandlingen. Val av forskningsområde, etiska hänsyn till patienter,
föräldrar och psykoterapeuter, de speciella hänsyn som bör tas när barn ingår
i forskning, hantering av data, informerat frivilligt samtycke och konfidentialitet samt forskarens roll diskuteras.
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När barn och deras familjer påbörjar en psykoterapeutisk kontakt är de i ett
utsatt och sårbart läge. En skiljelinje mellan klinisk verksamhet och forskning är det etiska avvägandet som görs mellan ”risk och nytta”. Nytta för
rden enskilda patienten i en forskningsstudie är svår att avgöra. Hänsyn
måste tas till vilken effekt forskningen får på den aktuella behandlingsinsatsen. Det är viktigt att skydda patientens integritet och bevara ett insynsfritt
rum och å andra sidan att skapa en psykoterapeutisk verksamhet där insyn
finns med syfte att vidareutveckla behandlingsformen. Forskningen kan på
så sätt ha en trolig framtida nyttoeffekt. Kunskaper om förändringsprocesser
i psykoterapi ökar och barn och deras familjer kan få adekvat behandling,
vilket i förlängningen kan bidra till samhällsnytta. Att medverka i studier av
psykoterapiprocesser kan ha både positiva och negativa konsekvenser. Intervjuaren kan vara en person som upplevs visa starkt intresse för patienten och
kan därför bli betydelsefull. Detta kan i vissa fall underlätta initialkontakten
med psykoterapeuten. I andra fall kan barnet få en upplevelse som gör att
denne inte vill fortsätta in i en terapeutisk kontakt.

Patienthänsyn
Att informera sig om patientens samtycke till forskning och till att publicera
material har flera fallgropar. Ett godkännande av patienten är inte heller helt
oproblematiskt då patienten är i beroendeställning till terapeuten. Det kan
göra att det är svårt att säga nej till deltagande i en forskningsstudie. Ofta
råder också en hierarkisk struktur och terapeuten får inte sällan rollen som
någon form av föräldrafigur till patienten vilket komplicerar beslut om att
delta ytterligare.
Ett etiskt dilemma är det faktum att patienten ska kunna ångra sig efter insamlandet av data. I både barn- och vuxenpsykoterapier kan man tänka sig
att terapiprocessen i sig kan medföra en förändring i inställningen till att
delta i ett forskningsprojekt. I EPOS-projektets information till deltagare i
studien framgår tydligt möjligheten att avbryta medverkan. En viktig etisk
princip är att man inte kan undandra personer från terapeutisk behandling
bara för att de inte vill delta i en forskningsstudie. Vill patienten avbryta
deltagande i studien bör terapin ändå fortsätta till planerat avslut. Tillfrågas
patienten innan terapin startar uppstår andra etiska frågeställningar. Innebär
ett nej till att delta att man får en terapi som är bättre eller sämre? I föreliggande studier har ingen ersättning utgått till deltagarna. I APAs5 etiska principer (1982) slås fast att ersättning till deltagare inte bör vara för alltför hög.
Detta då ersättningsnivån kan vara en stark påverkande faktor, även i de fall
då ersättningen uppfattas som låg av andra (Bershoff, 2003).
5

APA, American Psychological Association.
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Terapeuthänsyn
Processforskning för med sig att även terapeutens arbetsätt studeras och interaktionen mellan terapeut och patient undersöks. Terapeuten som ingår i en
forskningsstudie kan i vissa fall känna sig utsatt. Vanligtvis har inte terapeuten erfarenhet av att deltagit i någon tidigare studie. I EPOS-projektet har
därför en omfattande information vad deltagande i projektet innebär och en
nära dialog med psykoterapeuterna eftersträvats.
I studier där patienten är anonym för forskaren förekommer det ofta att terapeuten går att identifiera. När det gäller barnterapeuter ingår de i en liten
snäv krets och möjligheter till igenkännande blir större. När terapisessioner
filmas eller tas upp på ljudband ställs särskilda etiska krav. I denna avhandling har bara de forskare som är direkt berörda av aktuell studie tillgång till
materialet och inte forskargruppen som helhet.
Det är inte alltid terapeuten i förväg kan förutspå effekterna av forskningens
intrång i terapirummet då den kan förändra karaktären i den terapi den undersöker (Roth & Fonagy, 1996).

Barn som ingår i forskning
När barn är involverade i en studie ställs man inför särskilda och extra känsliga etiska överväganden. I ansökan till etisk nämnd krävs endast informerat
samtycke med barnets föräldrar och forskaren har ingen vetskap om
huruvida föräldrarna diskuterar med eller informerar sina barn. Föräldrars
godkännande är tillfredställande ur ett juridiskt perspektiv men kan vara
otillfredsställande ur ett etiskt eftersom barnet inte alltid tillfrågats kring
beslutet. Barnets ålder har naturligtvis betydelse, eftersom dess förutsättning
för delaktighet i beslutet är olika. Barnen i studien är 5-10 år vilket gör det
svårare att få ett informerat samtycke där barnen kan överblicka konsekvenserna av sitt beslut. Forskning kring barns kognitiva förmågor visar att barn
under gynnsamma omständigheter har större förmåga än vad man tidigare
trott att ta ställning till liknande frågeställningar (Backe-Hansen, 2003). Barn
har även andra begränsningar när det gäller att uttrycka synpunkter och erfarenheter, såsom att de i hög grad håller med vuxenauktoriteter och den beroendeställning de kan ha till vuxna. Barn som går i barnterapi har speciella
svårigheter vilket kan försvåra ett eget beslut. Ett problem som kan uppkomma i longitudinella studier är att något som inte är känsligt i yngre åldrar
kan bli det i ett senare skede i livet. Barnet kan då förändra sin inställning till
sitt deltagande i forskningsstudien. En del barn kanske vill lämna sin egen
terapi bakom sig eller låta den vara något i sitt inre. När det är lämpligt att
avsluta en barnterapi är en psykoterapeutisk avvägning och svårigheter kan
uppstå om barnterapin ingår i ett forskningsprojekt som stipulerar att terapin
ska avslutas inom en viss tid. Risk finns att terapeuten avslutar i förtid eller
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förlänger psykoterapin.
Strävan i två av studierna (I och III) har varit att påverkan på barnen skulle
vara minimal. Enkäter har besvarats av psykoterapeuter och föräldrar. De
bedömningar som gjort före och efter psykoterapi har varit de samma som
utförs i ordinarie kliniska verksamhet. Barnen kan ha påverkats indirekt genom att föräldrarna svarade på enkäter. Troligtvis var påverkan mestadels
positiv då föräldrar i enkäter beskrivit att de reflekterat mer över barnets
situation och psykoterapi genom att besvara frågorna.
Endast barnet i den videoinspelade terapin har varit direkt berörd av datainsamlande (studie II). Etiska dilemman har aktualiserats då en enskild psykoterapi undersöks genom videoinspelning. Barnet har varit medvetet om videoinspelningen och gett sitt godkännande. Föräldrar har gett skriftligt godkännande. Beskrivningen av de tre barn som framträder mer utförligt i studie
I och III har bearbetats med tanke på konfidentialitet genom att det material
som framträder i avhandlingen är avidentifierat och förändrat, utan att innebörden gått förlorad. Bedömning har gjorts att dessa barn inte särskilt behöver ge sitt godkännande.

Informerat samtycke och konfidentialitet
EPOS-projektet har i sin helhet godkänts av lokal etisk kommitté vid Karolinska Institutet (30.1 2001, 00-453) Studien har vägletts av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Föräldrarna i studien har tagit del av riktat informationsblad kring de delar som berör dem i
datainsamlandet och skriftligen godkänt medverkan. Möjligheten av att avsluta medverkan trots tidigare godkännande har framgått tydligt. För att garantera konfidentialitet distribuerades enkäter till föräldrarna genom deras
psykoterapeuter. Detta skedde i samband med föräldrasamtalen på mottagningen. Föräldrarna skickade efter ifyllande kodade enkäter direkt till forskarlaget. Det innebar att endast psykoterapeuterna kände till deras identitet
utan att ha tillgång till deras svar. Alla namn som förekommer i avhandlingen är fingerade.
Familjerna förutsätts fått tillräcklig information om studien för att samtycka
till eller avböja medverkan. Det vill säga reell frihet utan att tvång eller någon form av manipulation förekommit. Nowell & Spruill (2000) diskuterar
möjligheten att patienter undanhåller information till terapeuten som upplevs
som allvarlig eller extrem om patienten är medveten om att sekretessen inte
är absolut, vilket är fallet i en forskningsstudie.

69

Hantering av data
Videoband och enkäter har förvarats kodade i ett låst skåp på Ericastiftelsen.
Databas har upprättats utan koppling till namn eller mottagning. Frågan om
vem som får ta del av materialet har aktualiseras både under datainsamlandet
och efter. Att vara på en stor institution och ingå i en forskningsgrupp där
kanske inte alla medlemmar är engagerade i samma projekt men ändå diskuterar varandras projekt komplicerar sekretessen. Det kan t ex handla om att
flera olika sekreterare skriver ut materialet. Endast den del av forskningsgruppen som varit direkt involverad i aktuell studie har haft tillgång till data.
Publicering av kvalitativa data är känsligt. Fallstudier gör terapiprocesser
levande, gripbara och mer lättförståliga. Om man vill skriva om en abstrakt
process så den blir förståelig för en bredare publik måste man konkretisera
med mer detaljer som följd (Odhammar, 2003). Hur ska man då försäkra att
patienten behandlas etiskt och inte utelämnas då materialet publiceras? I
EPOS-projektet har föräldrar och psykoterapeuter godkänt deltagande i studien men inte specificerat i hur hög grad de kan tänka sig medverka i publicering. Det faktum att EPOS-projektet är en naturalistisk kvalitativ studie
gör det än känsligare och frågan hur mycket man ska maskera materialet blir
aktuell. Minimerande av risken för igenkänning i ett fallmaterial genom förklädning kan stå i motsättning till att det material som presenteras ska ha
autenticitet. Det kan både vara lättare och svårare att ta etiska beslut om man
som forskare är mindre involverad och på längre avstånd ifrån patienten och
psykoterapiprocessen.
Hög grad av konfidentialitet har eftersträvats genom att det material som
presenterats i avhandlingen beskrivs på ett sätt att igenkännande omöjliggörs. Detta har inneburit att processer har beskrivits snarare än konkreta
händelser. För att bevara konfidentialiteten har vissa data ändrats utan att
innehållet förändrats på ett för förståelsen avgörande sätt.
Tuckett (2000) diskuterar dilemman när det gäller publicering av data från
terapeutisk verksamhet. Han jämför de forskningsetiska regler som gäller
inom det medicinska området där det framhålls att inga försök till förklädnad
får ske på grund av möjligheten att dra felaktiga slutsatser av de data som
presenteras. En av de viktigaste principerna inom terapeutisk verksamhet är
att patienten ska vara helt säker på att inget han säger ska kunna bli känt eller
ha några som helst konsekvenser utanför terapirummet. Frågan blir då hur
man trots detta ska kunna ha en praktik som bidrar med forskningsdata och
därmed bidrar till att en hög standard hålls inom den psykoterapeutiska professionen.

70

Forskarrollen
Begreppet allegiance (Luborsky et al., 1975) beskriver hur en forskares teoretiska tillhörighet färgar forskningsresultaten. Forskarens uppgift är att beskriva världen utanför den egna personliga erfarenheten. Samtidigt påverkar
tidigare erfarenheter med nödvändighet forskningsprocessen. Förförståelse
och ideologiska ställningstaganden kommer oundvikligen inverka på mötet
med det som studeras vilket också får etiska implikationer.
Jag är själv psykolog och barnpsykoterapeut vid Ericastiftelsen i Stockholm,
vilket naturligtvis färgar min förförståelse kring avhandlingens frågeställningar och kunskapsområde. Ericastiftelsen är en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning och en enskild högskola som utbildar just barnpsykoterapeuter med psykodynamisk inriktning. Jag är involverad i upplägget av psykoterapeututbildningen och har blivit engagerad i vad en nybliven psykoterapeut behöver ha med sig för kunskaper och färdigheter från utbildningen.
Många av psykoterapeuterna i studien är skolade vid Ericastiftelsen. Denna
kulturkompetens har varit både en tillgång och en försvårande faktor i min
forskning. Mina glasögon är färgade men det kan utan denna förförståelse
vara svårt för en mer extern forskare att förstå kopplingen mellan terapeutens
interventioner och den bakomliggande terapeutiska teorin.
Det finns flera etiska implikationer med att studera en process som tänks
vara avskild och sker mellan två personer. En fördel för mig som praktiserande barnpsykoterapeut är att jag har vana att hantera material av sådant
slag, då jag är van att se barns agerande i psykoterapisessionen, ett agerande
som kan och tillåts vara annorlunda än utanför psykoterapirummet. När det
gäller de fyra barn som jag studerat djupare finns det varken yrkesmässig
eller privat relation mellan mig och de behandlande psykoterapeuterna.
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SAMMANFATTNING AV DELSTUDIERNAS
RESULTAT
I vad som följer sammanfattas resultaten av de tre ingående studierna, därefter följer en fördjupande diskussion av de resultat som framkommit.

Studie I: Odhammar, F., & Carlberg, G. (2015). Parents’
and psychotherapists’ goals prior to psychodynamic child
psychotherapy. European Journal of Psychotherapy &
Counselling, 17(3), 277-295.
Behandlingsmål som satts upp av föräldrar och psykoterapeuter har ansetts
vara viktiga för den fortsatta psykoterapeutiska kontakten, men hittills har
dessa inte undersökts tillräckligt (Weiberger & Eig, 1999). För många familjer är första steget in i psykoterapin att formulera sina mål, vilket kan bidra
till att skapa en gemensam plattform och terapeutisk allians. Att föräldrar
involveras i planeringen av psykoterapin samt intar en positiv attityd till
densamma, kan öka barnets motivation och förståelse för den kommande
psykoterapin.
Studien syftade till att öka kunskapen om formuleringar av mål som de beskrivs av föräldrar samt barn- och föräldrapsykoterapeuter inför barnpsykoterapi. För att undersöka ovanstående formulerades följande frågeställningar:



Vilka mål formuleras inför psykoterapi?
Hur kan skillnader mellan psykoterapeuters och föräldrars mål förstås?

Resultatet pekade på att psykoterapeuter och föräldrar var motiverade och
övervägande hade positiva förväntningar inför barnpsykoterapi med parallell
föräldrakontakt. Studien visade också på att föräldrarna hade begränsad kunskap om barnpsykoterapins upplägg och ramar. En hög grad av innehållsmässig överensstämmelse mellan barnpsykoterapeuter och föräldrar uppnåddes kring målen i barnpsykoterapin. I hälften av terapierna överensstämde
målen helt gällande hur de beskrev vilken problematik som psykoterapin
ämnade behandla. De formulerade dock sina mål olika. Barnterapeuternas
mål var influerade av deras teoretiska orientering och professionella språk.
Ofta var målen knutna till intrapsykisk och relationell utveckling hos barnet.
Målformuleringarna innehöll sällan ett föräldra- eller familjeperspektiv. Föräldrarna uttryckte sina förväntningar gällande barnets psykologiska utveckl-
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ing i mer generella termer i form av psykologiskt välmående. Dessa mål
kunde innefatta att öka barnets förmåga att etablera ömsesidiga välfungerande relationer, ta kontakt med andra människor samt att skapa relationer
som barnet kan lita på. I de fall föräldrarna formulerade mål gällande inåtriktade symtom handlade det ofta om att psykoterapin skulle bidra till att
minska barnets oro eller behov av tvångsmässig kontroll.
I en fjärdedel av de studerade psykoterapierna var målen olika, men komplementära. I dessa fall var föräldrarnas mål mer inriktade på barnets uppvisade symtom varvid en minskning av utåtagerande symtom såsom bråkighet,
överaktivitet eller utbrott eftersträvades. Psykoterapeuterna angav mål av
mer intrapsykisk karaktär såsom exempelvis minska barnets omnipotens och
öka barnets självkänsla.
Föräldraterapeuterna formulerade mål som fokuserade på att stödja föräldrarna och då ofta relaterade till deras föräldraroll och hur de kan stödja
varandra. Föräldrarna beskrev mål för föräldraterapin som i högre grad handlade om hjälp för den problematik barnet upplevs ha snarare än stöd riktat till
dem själva.
Vid jämförelse mellan föräldrar och psykoterapeuter gällande samma målkategori framstod tydliga skillnader i både innehåll och syn på problemet. När
det exempelvis gällde kategorin barnets relation till föräldrar hade barnterapeuterna fokus på att stärka det emotionella och förtroendefulla bandet mellan barn och föräldrar. Det kunde ta sig uttryck i mål som att minska barnets
självtillräcklighet. Föräldrarna beskrev målet i samma kategori som att få
barnet att acceptera gränser, känna tillit till sina föräldrar samt att skapa en
mer harmonisk situation mellan barn och föräldrar. Föräldraterapeuternas
målsättning var oftare att minska beroendet mellan barn och föräldrar, eller
hjälpa föräldrarna att uppmuntra sitt barn att utrycka känslor och erfarenheter. Ytterligare ett mål för föräldraterapeuterna var att få föräldrarna att hantera sina ilskna känslor snarare än att agera ut gentemot barnet.
Den dokumenterade skillnaden i språkbruk och olika uppfattningar kring mål
för psykoterapin belyser behovet av en samarbetskultur mellan familj och
behandlare där mål formuleras tillsammans i enlighet med familjens referensram och livserfarenheter. Detta kan antas öka sannolikheten för att behandlingen anpassas till den specifika familjen och att positiva förväntningar
skapas. Då föräldrarna uttrycker mer generella mål utifrån sin vardagserfarenhet kan de vara sårbara inför terapeutens beskrivningar då de uttrycks i ett
professionellt språkbruk. Det är då viktigt som psykoterapeut att lyssna noga
och i detalj till föräldrarnas språkbruk. Genom att explicit ta fram och upptäcka skillnader kan dessa diskussioner leda till ett gott psykoterapiklimat.
Med tydligt formulerade mål underlättas föräldrarnas förståelse för psykoterapin och varför den kan vara hjälpsam.
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Studie II: Odhammar, F., Goodman, G., & Carlberg, G.
(2017) Different perspectives in measuring processes in
psychodynamic child psychotherapy. (Submitted)
Studier av terapiprocessen har företrädelsevis utförts på gruppnivå. De har
bidragit till en fördjupad förståelse av process och resultat, men tenderat att
vara för allmängiltiga för att precisera specifika aktiva ingredienser i enskilda terapier (Jones, 2000). Det finns ett behov av att analysera terapeutiska interventioner i det unika mötet mellan psykoterapeut och barn och att
på så sätt identifiera förändringsfaktorer (Kazdin, 2009; Midgley, 2007).
Syftet med studien var att i en barnpsykoterapi undersöka användbarhet och
begränsningar hos skattningsinstrumentet The Child Psychotherapy Q-Set
(CPQ; Schneider & Jones, 2004) för att förstå processen i psykodynamisk
barnpsykoterapi jämfört med två andra mått: barnpsykoterapeutens beskrivning av psykoterapiprocessen och Feeling Word Checklist (FWC-24; Holmqvist, 2001). Syftet var dessutom att undersöka hur dessa tre olika mått
tillsammans kunde beskriva förändring över tid, hur de speglar relationen
mellan barn och psykoterapeut samt hur de kan bidra till förståelse av förändringsprocesser (Bychkova et al., 2011; Goodman & Athey-Lloyd, 2011;
Goodman & Schneider et al., 2010). Följande frågeställningar formulerades:





Vilka interaktionsstrukturer kan identifieras med CPQ?
Hur beskriver psykoterapeuten processen i psykoterapin och framträder psykoterapeutens känslor med FWC-24?
Hur kan olika beskrivningar CPQ; psykoterapeutens beskrivning av
psykoterapin samt FWC-24 berika varandra och bidra till förståelse
för psykoterapiprocessen?0
Hur kan psykoterapin beskrivas jämfört med hypotetiska prototypsessioner i psykodynamisk barnterapi?

Genomförd skattning med CPQ gav en bild av psykoterapeutens interventioner och barnets (Benjamin) agerande samt interaktionen mellan dem i den
undersökta psykoterapin. Bilden kompletterades genom den beskrivning som
psykoterapeuten gav när denne efter varje session fyllde i FWC-24 och var
tredje månad beskrev sin subjektiva bild av förloppet i psykoterapin.
Fyra interaktionsstrukturer kunde skapas genom analys av 40 psykoterapisessioner skattade med CPQ. Analysen pekade på fyra distinkt olika förhållningssätt och mönster i interaktionen mellan barn och psykoterapeut. Interaktionsstrukturen Supportive har alliansbyggande förtecken, Working with
Problems innebär att psykoterapeuten arbetar med de problem barnet kom74

mer med, Power Struggle handlar om att barnet är krävande och att det svåra
undviks. Terapeuten ser inte den psykoterapeutiska processen utan blir istället didaktisk utanför sin psykoterapeutroll. Psychological Closeness avser
känslomässig närhet mellan barnet och psykoterapeuten och att barnet vågar
visa svåra känslor. Analysen visade att Supportive var mer framträdande än
Working with Problems och Psychological Closeness, vilka i sin tur var mer
framträdande än Power Struggle. Psychological Closeness var negativt korrelerad över tid, vilket indikerar en minskad psykologisk närhet mellan barnet och terapeuten under psykoterapin.
Psykoterapeutens subjektiva beskrivning av psykoterapin, uttryckt i besvarade av enkäter, vid tre månader kan i hög grad anses motsvara i interaktionsstrukturerna Power Struggle och Supportive. Det pågick en kamp kring
att Benjamin skulle komma till terapin där psykoterapeuten stödde Benjamin
i att våga satsa på psykoterapin. Psykoterapeuten arbetade med att skapa en
trygg ram runt psykoterapin samt en arbetsallians dem emellan. Vid sex månader motsvarade psykoterapeutens beskrivning av den pågående psykoterapi interaktionsstrukturen Psychological Closeness. En nära känslomässig
kontakt började gry och relationen fördjupades. Vid nio månader motsvarade
psykoterapeutens beskrivning interaktionsstrukturerna Psychological Closeness och Working with Problems. Benjamin började närma sig sin oro och
känsla av litenhet. Det blev lättare för terapeuten att sätta ord på Benjamins
ledsenhet och oro för separation. Psykoterapeuten lyfte fram, tydliggjorde
och verbaliserade tankar och känslor, speciellt rörande deras relation. Det
ledde till att Benjamins ångest minskade och att han inte behöver agera ut
sina rädslor. Vid tolv till femton månader motsvarade beskrivningen i mycket interaktionsstrukturen Working with Problems. Under den perioden fördjupades arbetet med att stärka Benjamins självkänsla och hans tillit till
andra. Benjamin kunde känna på hur det är att vara liten och svag. Hans
tilltro till sin egen styrka och förmåga att klara sig på egen hand ökade.
Vid analys av CPQ framkommer att terapeuten låter barnet styra interaktionen och psykoterapins innehåll. Terapeuten arbetar mer med nutid än tidigare
perioder i barnets liv. Terapeuten har en accepterande och icke dömande
attityd. Terapeuten är mottaglig för barnets känslor och hjälper honom att
känna dem genom affektintoning. Terapeuten har inte en ambition att lära
barnet strategier för att bemästra sina problem.
De FWC-24 formulär som psykoterapeuten besvarade efter varje session
genererade 6 stycken faktorer.
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Tabell 3. FWC-faktorer som genererades i analysen av psykoterapin.

FWC Warm (Warm, Content) = .77
FWC Playful (Playful, Happy, Enthusiastic, Energetic) = .90
FWC Relaxed (Open, Relaxed, Calm) = .87
FWC Free (Free, Prudent) = .90
FWC Negative (Cold, Indifferent, Bored, Annoyed, Neutral) = .81
FWC Prepared (Surprised) (neg)

FWC Free, Warm och Relaxed ökade över tid. FWC Free och Playful var
positivt signifikant korrelerad med interaktionsstrukturen Supportive. I denna
terapi var FWC Free, Playful, Relaxed och Warm negativt signifikant korrelerad med interaktionsstrukturen Working with Problems.
Samtal om mål och förväntningar har beskrivits som en viktig del av den
terapeutiska alliansen (Svendsen & Hansen, 2008). I den studerade psykoterapin fördes få samtal om varför Benjamin behöver psykoterapi och målet
med terapin. Terapeuten beskrev däremot indirekt och med metaforer behandlingens mål på ett sätt som Benjamin kunde ta emot. En ingående diskussion av behandlingsmålen skulle förmodligen inte nå fram till Benjamin
på grund av hans svårigheter med att närma sig sin problematik. Psykoterapeutens egen beskrivning av utvecklingen och graden av måluppfyllelse var
mer tydligt formulerad i ett utvecklingsförlopp än i motsvarande beskrivningar med CPQ. Det kan delvis förstås i ljuset av att psykoterapeutens beskrivning var färgad av sin egen teoretiska förståelse av utveckling i
barnpsykoterapi.
Studien visar att olika metoder för att förstå psykoterapi speglar och kompletterar bilden av den terapeutiska processen. CPQ ger en bild av terapeutens och barnets handlingar samt interaktionen mellan dem, vilket kompletterar den subjektiva bild psykoterapeuten ger vid besvarande av enkäter och
FWC-24. CPQ ger en bild av innehåll, förlopp, psykoterapeutens agerande
och interaktionen mellan barn och psykoterapeut, men speglar i liten grad
kvaliteten på och timingen av interventionerna. CPQ undersöker i mindre
utsträckning ansiktsuttryck, kroppsspråk, eller tonfall, vilket kan vara avgörande för att beskriva intersubjektiviteten mellan psykoterapeut och barn
(Goodman & Athey-Lloyd, 2011). I den undersökta terapin kunde psykoterapeutens subjektiva beskrivning av psykoterapiprocessen och FWC ge en
kompletterande bild gällande dessa aspekter utifrån ett mer inifrånperspektiv. De olika metoderna gav skilda bilder av samma förlopp och indikerar
skillnader mellan terapeutens subjektiva erfarenheter och CPQ. Till exempel
att interaktionsstrukturen Psychological Closeness minskar över tid står i
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kontrast till terapeutens egen beskrivning av en känsla av växande psykologisk närhet.
Den undersökta psykoterapin skiljde sig avsevärt jämfört med expertskattningar med CPQ gjorda för att skapa en hypotetisk prototyp för psykodynamisk barnpsykoterapi (Goodman et al., 2016). I den undersökta terapin var
den hypotetiska prototypsessionen för PDT mer framträdande än KBT. När
terapin följde den KBT-prototypen kände sig terapeuten mer lekfull och
entusiastisk, och interaktionsstrukturen Psychological Closeness var mer
framträdande. Benjamin verkade svara bra på struktur. Mindre grad av struktur gjorde honom orolig. Det medförde att Benjamin verkade vara mest
hjälpt när terapeuten agerade enligt KBT-prototypen. När PDT-prototypen
var dominerande kände sig terapeuten mindre öppen, avslappnad och lugn.
Detta kan förklaras av Benjamins sätt att bemästra situationen när han var i
kontakt med sina negativa känslor. Benjamin visade då en glad, opåverkad
yta och hade svårigheter att uppleva och uttrycka äkta känslor.
Studien stöder antagandet att CPQ inte bara visar på skillnader mellan olika
terapiformer utan även på skillnaden mellan hur teori förespråkas och psykoterapi utövas i praktiken, vilket nödvändiggör betydelsen av en diskussion
om vad som kan betraktas som essentiella ingredienser i en psykodynamisk
barnpsykoterapi. I Benjamins terapi anpassar terapeuten tekniken till det
specifika barnet och hans behov. Terapeuternas anpassningsförmåga visar
betydelsen av metakompetens; övergripande kompetenser som psykoterapeuter behöver för att avgöra vilka interventioner som ska användas och när
de är lämpliga.

Studie III: Odhammar, F., Sundin, E.C., Jonson, M., &
Carlberg, G. (2011). Children in psychodynamic
psychotherapy. Changes in global functioning. Journal of
Child Psychotherapy, 37(3), 261–279.
Många studier av psykoterapi speglar inte den komplexa kliniska verkligheten. Kliniskt relevanta utfallsmått såsom livskvalitet, framtidstro och självkänsla har visat sig svåra att kvantifiera (Fonagy et al., 2002). Det finns därför behov av utfallsstudier som utförs i naturligt förekommande klinisk verksamhet (Carlberg, 2010; Kazdin, 2004; Midgley et al., 2009).
Syftet med studien var att identifiera förändringar i barns globala funktionsnivå efter psykodynamisk barnpsykoterapi samt belysa faktorer som kan
bidra till dessa förändringar. Variabler som kan predicera förändring i global
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funktionsförmåga undersöktes, såsom ålder, diagnos, komorbiditet och behandlingsvariabler. Studien undersökte diskrepanser mellan effektmått på
gruppnivå jämfört med analyser av barns utveckling efter genomgången
barnpsykoterapi. Genom användande av kvalitativ metodik skapades förståelse för den psykoterapeutiska processens förhållande till utfall i barnpsykoterapier. Dessa övergripande syften specificerades i nedanstående frågeställningar:




Hur förbättras barnets globala fungerande efter psykodynamisk
barnpsykoterapi?
Vilken är relationen mellan barnpsykoterapeutens CGAS-skattning
och barnets ålder, kön, diagnos och komorbiditet samt längd och
frekvens i psykoterapin?
Hur kan analysen av processen i barnpsykoterapi baserad på systematiskt insamlad kvalitativ data från interaktionen mellan barnet och
psykoterapeuten belysa variationer i utfall?

Ett fynd från studien var att barnens globala funktionsnivå mätt med CGAS
och HCAM ökade efter psykodynamisk barnpsykoterapi med parallell föräldrakontakt (d=1.80 respektive d=1.98) vilket stödjer behandlingsformen.
27 av totalt 33 barn hade en CGAS-förändring över 10 skalsteg vilket skattas
som en tydlig klinisk förbättring. De fyra delskalor som visade störst förändring i HCAM var: Humör och humörskiftningar, Frustrationstolerans och
impulskontroll, Självförtroende och självkänsla samt Förmåga att hantera
påfrestande situationer. För att identifiera modererande faktorer som kunde
predicera ett positivt utfall genomfördes en korrelationsanalys. Analysen
omfattade individfaktorer som det inflytande barnets ålder och kön, diagnos
samt komorbiditet hade på terapiutfall. Analysen innefattade antal barnpsykoterapisessioner och dess frekvens, det antal veckor barnets psykoterapi
omfattade samt antal sessioner i föräldrakontakten. Inga signifikanta korrelationer etablerades mellan dessa variabler och förändring i CGAS. Resultat
gällande modererande faktorer på utfallet måste tolkas med försiktighet då
undersökningsgruppen var liten.
Den kvalitativa analysen som utfördes för att få en djupare förståelse för data
visade att viktiga individuella förändringar, exempelvis uppfyllelse av de
angivna målen, inte alltid reflekterades i psykometriska mätmetoder såsom
CGAS. För de två psykoterapierna som analyserades identifierades ett antal
förändringsprocesser som tolkades utifrån ett utvecklingsteoretiskt perspektiv och visade på överensstämmelser med utvecklingspsykologiska processer
som förekommer naturligt mellan barn och förälder. Psykoterapeuten visade
exempelvis en genuin nyfikenhet som inte var påträngande eller för snabb
när det gällde att förstå barnet utifrån sina egna utgångspunkter. Vidare blev
psykoterapeuten en modell i form av en icke-dömande vuxen som satte grän78

ser men ändå kvarhöll en psykologisk kontakt. Psykoterapeuten främjade
barnets mentaliseringsförmåga vilket i sin tur lade grunden för en fördjupad
intersubjektivitet dem emellan. Det framkom att psykoterapeuten arbetade
med att bredda och fördjupa barnets emotionella register, visade på att både
negativa och positiva känslor kan få finnas samtidigt och hjälpte barnet att
uppleva negativa känslor utan att behöva agera ut dem. Psykoterapeuten
härbärgerade och tog med affektintoning hand om smärtsamt material viket
fördjupade den terapeutiska relationen.
Sammanfattningsvis pekade studien på: 1. komplexiteten i psykoterapiprocessen och att det kan vara svårt att fånga en rättvisande bild av effekten av
terapi med enkla utfallsmått eller kvarvarande psykiatriska symtom. Den
positiva förändring som åstadkommits inom ett flertal områden såsom ökat
oberoende, mer positiva affekter, bättre självkänsla och en mer optimistisk
bild av framtiden kunde beskrivas som psykologiska fenomen snarare än i
form av psykiatriska termer. 2. Även i psykoterapier där endast en mindre
förbättring gällande CGAS konstateras kan barnet ha dragit nytta av terapin
och utvecklats inom ovanstående beskrivna områden. 3. Intersubjektiviteten
mellan barn och psykoterapeut är essentiell. Kontakten omfattar både överföringsaspekter och ett reellt relaterande som sammantaget kan bidra till att
terapeuten kan komma närmare barnet på en djupare nivå. 4. Terapeutens
förhållningssätt och interventioner karaktäriseras av att det skapas en fast
terapeutisk ram för utforskning av intersubjektivitet och barnets inre arbetsmodeller.
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DISKUSSION
Avhandlingens syfte var att undersöka föräldrars och psykoterapeuters mål
och förväntningar innan psykodynamisk barnterapi, det psykoterapeutiska
mötet mellan barn och psykoterapeut, förändringsprocesser under psykoterapin samt att utforska metoder som ger en bild av och möjliggör en bredare
förståelse av det psykoterapeutiska mötet. Avhandlingen undersöker också
standardiserade utfallsmått jämförda med upplevda förändringar gällande
barnets problematik. Studierna pekar på att förutsättningarna för psykoterapeutisk förändring och växt hos barnet skapas i ett gemensamt intersubjektivt möte mellan psykoterapeut, barn och dess familj. Detta möte har bäring
för en vidare pedagogisk kontext rörande medveten påverkan, meningsskapande och socialisation. Diskrepans mellan den psykologiska utvecklingen
hos barnet efter psykoterapi och psykiatriska utfallsmått understryker betydelsen av att ha en bred förståelse för barnets problematik. Avhandlingen
visar hur olika metoder för att förstå psykoterapiprocessen ger kompletterande bilder gällande det psykoterapeutiska mötet, uppnådda mål och minskade symtom hos barnet. Nedan diskuteras de tre studiernas sammanlagda
kunskapsbidrag.

Målformuleringar och förväntningar inför barnpsykoterapi
Familjens första kontakt med mottagningen kan vara en viktig utgångspunkt
för framgångsrikt samarbete och ömsesidig förståelse. Psykodynamisk
barnpsykoterapi syftar till att behandla ett brett spektrum av olika typer av
problematik vilket innebär att det kan finnas ett behov av att formulera mål
innan psykoterapin påbörjas. Genom att uttryckligen diskutera tillvägagångssätt och mål för barnets psykoterapi och den parallella föräldrakontakten kan skillnader i förväntningar upptäckas och diskuteras med föräldrar
och barn innan terapin startar. I studie I framkommer i motsats till en studie
av Hawley och Weisz (2003) att terapeuternas och föräldrarnas mål gällande
barnpsykoterapin i stor utsträckning överensstämmer eller är närliggande när
terapeuter och föräldrar formulerade mål oberoende av varandra. Studie I
visar också att psykoterapeuter när de anger mål till övervägande del är influerade av sin teoretiska orientering och sitt professionella språkbruk medan
föräldrar ofta använder sig av ett mer vardagligt språkbruk som reflekterar
deras vardagserfarenheter. Detta kan leda till att kommunikationen dem
emellan försvåras. Föräldrarna kan därför vara sårbara och känna sig främmande inför vårdgivarnas professionella uttryck och förklaringsmodeller.
Ovanstående visar på betydelsen av att familjen involveras i formulerande av
syfte och mål med psykoterapin samt har ett inflytande över hur den ska
genomföras. Dessa bör formuleras så långt som möjligt i enlighet med famil80

jens sätt att uttrycka sig, referensramar och livserfarenheter. Urwin, (2009)
menar att explicita målformuleringar kan bidra till att föräldrarna känner att
terapeuterna förstått deras förväntningar och syn på problematiken. Formulerade mål kan trots att de skiljer sig i fokus vara en tillgång om de diskuteras
öppet i syfte att ge en mer heltäckande bild av familjens behov. Sannolikheten kan därmed öka att behandlingen anpassas till en specifik familj. Det är
av vikt att målen som upprättas vid starten av psykoterapi inte ses som slutgiltiga utan kan modifieras eller att nya mål tillkommer. En rigid användning av formulerade mål kan i vissa fall begränsa den psykoterapeutiska
processen.
En viktig aspekt för att få till stånd en gynnsam inledning av kontakten är att
barnets mål, motivation och föreställningar om vad som kommer att ske i
psykoterapin. Resultat från en tidigare studie i EPOS-projektet (Carlberg et
al., 2009) visar på att barn kan vara medvetna om innehåll och mål inför sin
kommande psykoterapi. Studien visar också på motsatsen. Vissa barn som
inte själva tagit initiativet till psykoterapin kan vara oklara över syftet med
och upplägg av psykoterapin och/eller ha mycket lite kunskap om sin problematik. Denna observation pekar också på vikten av att se och stärka barnets delaktighet i planering och målformulering inför psykoterapi. Det blir
betydelsefullt att den initiala anledningen till kontakten blir tydlig och förståelig för barnet eftersom problematiken kan ses på olika sätt av barnet
själv, skola och föräldrar (Shirk & Karver, 2003). Ett sätt att tydliggöra meningen med psykoterapin är att upprätta explicita mål. Ett översättningsarbete kan, som tidigare påpekats, krävas för att integrera de vuxnas mål med
barnets när språkbruket hos de olika parterna är olika, även om tankar kring
syftet med psykoterapin inte skiljer sig åt. Förhandling av mål kan skapa
realistiska förväntningar och bidra till att barnet får en mer positiv och tydlig
bild av den kommande psykoterapin. Som DiGiuseppi et al. (1996) har påpekat kan en djupgående diskussion om målen vara avgörande, eftersom
samtycke om mål kan vara en av de kritiska aspekterna för att stärka den
psykoterapeutiska alliansen. ”Both patient and parents may benefit from a
sense of ownership of the treatment aims” (Emanuel et al., 2014, s.179).
Barn kan skifta i sina förväntningar på terapeuten när det gäller sin egen roll
och om hur psykoterapin kommer att gestalta sig. En bidragande orsak till att
barnets förväntningar förändras kan vara att barnet förstår den terapeutiska
relationen vilket ger förutsättningar för att barnet ska vilja bli mer delaktig i
psykoterapin. De formulerade målen utgör en ram i sig och tillhandahåller en
röd tråd som tydliggör inriktning och framsteg. Målen används för att visa
och påminna barnet och terapeuten vart de är på väg i psykoterapin, samtidigt som det kan vara tillfredställande att kunna se framsteg i förhållande till
målen.
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Studie I pekar på att psykoterapeuter har olika åsikter vad gäller målformuleringens roll i psykodynamisk barnpsykoterapi och att en rigid användning av
formulerade mål kan begränsa den psykoterapeutiska processen och därmed
snäva in psykoterapin på ett sätt som gör den mindre dynamisk. Genom att
inte formulera mål skulle en psykoterapi mer kunna karaktäriseras av ett
gemensamt sökande kring barnets upplevda problematik och vid behov förändra inriktning under psykoterapins gång. De uppsatta målen kan användas
som en aktiv psykoterapeutisk teknik eller utgöra något som psykoterapeuten
har att arbeta utifrån utan att det nämns i någon större omfattning i psykoterapin. Studie II ger exempel på en barnpsykoterapi där mål inte uttrycks
explicit i någon större grad under terapin men där barnpsykoterapeuten i
enkätsvar uttrycker hur hon arbetar med och planerar utifrån dessa. Psykoterapeuten beskriver att hon lättare kan tänka efter och fundera över vad som
hänt i psykoterapin, då målformuleringarna hjälpt till att sortera i arbetet.
Tidigare studier har beskrivit vikten av parallell föräldrakontakt och att föräldrarna stöttar barnet inför och i den pågående psykoterapin (Hawley &
Weisz, 2005). Samarbete med föräldrarna kan bidra till att skapa realistiska
förväntningar och ge förutsättningar för en gynnsam psykoterapi. Interventioner i barnpsykoterapin kan få draghjälp av att barnets föräldrar är medvetna om sin egen påverkan samt om hur de kan hjälpa barnet mellan terapisessionerna. Barn är beroende av sina föräldrars stöd och samtycke i de
flesta lärandeprocesser. Detta gäller i utbildningssammanhang såväl som i
psykoterapeutiska sammanhang. I studie I framkommer att synen på föräldrarnas roll och behov kan skilja sig mellan föräldern och den professionella
behandlaren. Målen som uttrycks kan dessutom ha olika fokus. Föräldrarna
tenderar initialt att vara inriktade på att ge barnet stöd snarare än att själva få
hjälp. Studie I visar också att föräldraterapeuterna överlag formulerar mål
gällande föräldrakontakten som fokuserar på stöd till föräldrarna i deras roll
som föräldrar samt i relationen dem emellan. Det framstår då som betydelsefullt att föräldraterapeuten inte går för fort fram med sin egen agenda. Dialogen kan endast skapas om det finns en känsla av delaktighet och agentskap
hos föräldrarna, såväl inför psykoterapistart som under behandlingens gång.
I linje med fynd från tidigare studier som visar att föräldrar under kontakten
ofta förändrar sin syn på inriktningen av föräldrasamtalen är det viktigt att
föräldrapsykoterapeuten kontinuerligt undersöker hur målformuleringarna
förändras över tid (Novick & Novick, 2005). Dessa kan handla om egna
psykologiska behov, stöd i föräldraskapet eller i parrelationen.

Interaktionsprocesser mellan psykoterapeut och barn
I varje barnpsykoterapi varierar barnets sätt att uttrycka sig, terapeutens interventioner och samspelet dem emellan över tid. De undersökta psykotera82

pierna visar alla på olika förlopp i terapierna och förhållningssätt hos psykoterapeuterna. I de psykoterapier som närmare undersöktes kvalitativt har
psykoterapeuten gradvis byggt upp förtroendet mellan dem innan fokus förflyttas till den problematik barnet kommer med (Studie II och III). Barnet
och terapeuten är i perioder inbegripna i förhandlande kring terapins innehåll
och mål. En del av denna förhandling sker på en icke-verbal nivå. Det kan
exempelvis ske genom barnets bestämda och målinriktade agerande då det
kommer in i psykoterapirummet. Psykoterapeuternas agerande framstår i de
undersökta psykoterapierna som en blandning av relationella och tekniska
interventioner. De anpassar sitt sätt att relatera till barnet och sin användning
av psykoterapeutisk teknik utifrån olika utgångspunkter i psykoterapin samt
barnets personlighet, förutsättningar och problematik. I analysen i studie II
framkommer att en teknik har effekt om den är rätt tidsmässigt anpassad och
övriga omständigheter är de rätta. Nedan ett exempel från analysen gällande
senare delen av Benjamins psykoterapi:
Benjamin började närma sig sin oro och känsla av litenhet. Under perioden fördjupades arbetet med att stärka Benjamins självkänsla och hans
tillit till andra samt känna på hur det är att vara liten och svag. Det blev
lättare för terapeuten att sätta ord på Benjamins ledsenhet och oro för separation. Psykoterapeuten lyfte fram, tydliggjorde och verbaliserade tankar och känslor, speciellt rörande deras relation. (Studie II)
Metakompetens kan antas vara en fundamental egenskap hos psykoterapeuten. Denna innebär en förmåga hos psykoterapeuten som vägleder kring
lämplig intervention och på vilket sätt den ska genomföras samt förmåga att
läsa barnet när det gäller emotionella och relationella aspekter.

Att undersöka psykoterapiprocesser
Systematiska fallstudier kan bidra till förståelse inom områden som är kvalitativt innehållrika och komplexa (Stiles, 2009). Dessa är även lämpliga för
att spåra förändring över tid (Iwakabe & Gazzola, 2014). I linje med Ablon
et al. (2011) framträder i de undersökta terapierna den unika psykoterapeutiska processen i varje enskild terapi och belyser att processvariabler måste
förstås i sin unika kontext.
More sophisticated methodologies and analyses that capture interactions of multiple process variables over time are generally recommended by most authors
working in process–outcome research. (Samstag, 2002, s.60)

Komplexiteten i att fånga de skeenden som pågår i behandlingsprocessen
framkom i de undersökta psykoterapierna. En av avhandlingens utmaningar
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har varit att beskriva både inre och yttre processer hos barn och psykoterapeuter samt subtil icke-verbal interaktion. Studie II visar att en mer mångfacetterad bild av den psykoterapeutiska processen kunde genereras genom att
kombinera metoder att insamla information så att en utomstående observatörs bild kan kombineras med en mer subjektiv förståelse från de medverkande. Resultaten från studie II ger exempel på svårigheten att undersöka
fenomen som både är implicita och explicita. Psykoterapeutens förståelse
gav en delvis annan bild än den som framkom när den oberoende observatören studerade psykoterapin. Genom videoinspelning har den subtila ickeverbala interaktionen fångats. Psykoterapeutens subjektiva beskrivning av
terapiprocessen och FWC gav en kompletterande och mer mångdimensionell
bild av psykoterapin sedd genom psykoterapeutens känsloupplevelser. CPQ
gav en bild av psykoterapeutens och barnets agerande samt interaktionen
dem emellan som kompletterade den bild psykoterapeuten förmedlade.
CPQ som mått visade sig användbar för att beskriva en enskild psykoterapis
unika interaktionsstrukturer. En svaghet hos metoden är att den kan beskriva
innehåll, interventioner, struktur och förlopp i en psykoterapi men är mindre
känsligt för kvalitet och lämplighet i terapeutens interventioner. Exempelvis
så finns ingen koppling till lämplighet i påstående 17 i CPQ-manualen: Therapist actively exerts control over the interaction (e,g structuring, introducing new topics) (appendix V, s.8). Det vill säga att terapeuten inför en
struktur och riktning på sessionen i motsats till att låta barnet introducera nya
teman och strukturera sin lek. Hur terapeuten agerar och möter barnet i
denna aspekt kan också skilja i kvalitet. CPQ beskriver inte heller ansiktsuttryck, kroppsspråk eller tonläge, något som kan vara fundamentalt för att
förstå interaktionen mellan terapeut och barn (Goodman & Athey-Lloyd,
2011). Styrkan med CPQ är att metoden visar på interaktionsmönster som
till exempel kan synliggöra olikheter mellan terapiformer och även skillnader mellan hur teori förespråkas och psykoterapi utövas i praktiken.

Förändringsprocesser och utfall i barnpsykoterapi
Efficacystudier som undersöker psykoterapier som utförs med randomiserad
och kontrollerad design kan innebära att man exkluderar psykoterapier där
barnet har flera olika diagnoser eller där andra förhållanden föreligger som
är svåra att kontrollera. Effectiveness-studier undersöker psykoterapier som
förekommer i klinisk verksamhet. Fördelen med att ha kontroll på ickeberoende variabler kan då vägas mot att de psykoterapier som undersöks
liknar och har relevans för den kliniska verkligheten.
De formulerade målen från barn, föräldrar och psykoterapeuter i en psykodynamisk barnpsykoterapi är ofta vidare än det diagnostiserade psykiatriska
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symtomet. Risk finns att allt för mycket fokuseras på symtommått och att
psykologisk utveckling som har relevans för livskvalitet och barnets livssituation förbigås (studie III). Globala utfallsmått och psykiatriska diagnoser
såsom CGAS och DSM-lV kan ge en reduktionistisk bild som inte speglar
barnets hela problematik. Även i terapier där smärre symtomförbättring
skattas med en snävare diagnossättning kan barnet ha dragit nytta av terapin
på fler viktiga områden. Psykoterapier som fokuserar på affektreglering,
självkänsla och intersubjektivitet kan skapa positiva effekter och växt hos
barnet och främja dess fortsatta utveckling. Det finns en risk att dessa förändringar inte tas upp som viktiga utfallsvariabler inom en smal diagnoscentrerad barnpsykiatrisk verksamhet. Bilden behöver därför kompletteras med
en genom en mer kvalitativ analys av upplevd förändring av barnets problematik och livssituation. Flera mått på förändring kan därför behöva användas
för att svara på frågor kring generella förmågor och livsvärden som gäller
barnets utveckling: Förbättrad självkänsla, tillit till andra, mer flexibla strategier att hantera svårigheter, relationell kompetens, framtidstro samt sociala
aspekter såsom skolgång kan beskrivas som psykologiska förbättring snarare
än som minskade psykiatriska symtom (studie III).
Den minskade tyngd som problematiken innebär för omgivningen bör också
beaktas. Förståelse eller acceptans från familj eller skola kring barnets svårigheter och psykologiska problematik kan göra väsentlig skillnad för hur
barnet klarar vardagen och upplevs av andra. Den parallella föräldrakontakten kan spela en avgörande roll för att föräldrarna ska känna att de själva får
stöd och blir lyssnade på och för att de ska kunna stötta barnets psykoterapi.
Interventioner i terapin kan få hjälp av att föräldrarna hjälper barnet att arbeta vidare med sin problematik mellan terapisessionerna. För barnet kan
föräldrakontakten minska känslan av att vara den som pekas ut som den som
behöver hjälp.
Meta-studier pekar på att olika terapiformer får ungefär lika gott utfall. Det
kan bidra till att gemensamma faktorer övertolkas som förändringsmekanismer och betydelsen av det sammanhang de verkar ges en för liten betydelse. Det faktum att psykoterapier får likvärdiga resultat kan även bero på
att olika terapispecifika mekanismer, såsom till exempel insiktsbaserade
interventioner eller exponering, kan leda till samma utfall (Baker & McFall,
2014). De flesta psykoterapeutiska processer har inte ett tydligt linjärt samband mellan orsak och verkan, med väldefinierade tekniker som botar ett
visst symtom. De aktiva beståndsdelarna i en behandling behöver inte nödvändigtvis vara de mest karakteristiska (Ablon, 2011).
...distinct processes might operate differently depending on variables such as patient characteristics, therapist characteristics, presenting problem, symptom severity, and phase of treatment. (s.17)
85

Den här avhandlingen är ett exempel på hur komplexiteten i en barnpsykoterapeutisk behandlingsprocess kan synliggöras.

Lärprocessen i psykodynamisk barnpsykoterapi
De relationella aspekterna och faktorer såsom förväntningar, motivation och
personliga egenskaper hos både barn och psykoterapeut kan ses som allmänmänskliga och har även bäring på pedagogiska processer. Avhandlingen
har beskrivit hur en socialt delad verklighet kan växa fram i psykoterapisituationen. Terapeutens förhållningssätt och interventioner innefattar en mänsklig relation där intersubjektivitet kan testas på ett tryggt sätt som liknar förälderns omsorg eller pedagogens möte med barnet.
In this way, the goal of psychotherapy research shifts from the search for active
ingredients toward efforts to identify fundamental principles of human interaction that underlie the interpersonal conditions essential for therapeutic change.
(Butler & Strupp, 1986 s. 30)

En fråga både inom pedagogisk och i psykoterapeutisk verksamhet är vad
som är önskvärd förändring, för vem och enligt vilka värderingsgrunder.
Denna fråga blir ställd på sin spets när det gäller barn. Lärprocessen i psykodynamisk barnpsykoterapi syftar bland annat till att barnet ska kunna förstå
sina känslor, tankar och handlingar bättre och få möjlighet att utveckla positiva relationer. Utmaningen kan bli hur terapeuten ska få barnet att själv
reflektera och ta egna beslut utifrån barnets ålder och mognadsgrad. Det
ställer krav på att terapeuten litar på barnets utvecklingspotential och arbetar
medvetet för att bidra till att stödja barnets agens och förmåga att förstå och
omfatta sin problematik. Inom all verksamhet med barn blir en diskussion
kring påverkan och delaktighet betydelsefull genom att barns utvecklingsnivå och förmåga till delaktighet i beslut är olika. Psykoterapeutens och barnets förståelse av terapins syfte växer fram i ett gemensamt undersökande,
oberoende av den initiala anledningen till kontakten. Vi ser det en bit in i
Benjamins psykoterapi:
En fördjupad kontakt kommer till stånd mellan Benjamin och psykoterapeuten
och Benjamin utforskar relationen mellan dem. Benjamin tar för första gången
aktivt hjälp av terapeuten för att visa upp, sätta ord på och undersöka, sina fantasier och rädslor. Terapeuten pekar på kopplingar mellan Benjamins upplevelser
och det han känner. (studie II)

Detta är i linje med Qvarsells (2003) tankar om att kunskapsbildning inte
handlar om förmedling utan om rekonstruktion i mellanrummet mellan indi86

vid och omvärld vilket har varit som centralt i avhandlingens teoretiska perspektiv. I datamaterialet var intersubjektiviteten mellan barn och psykoterapeut grundläggande och deras relaterande lade grunden för terapeuten att
kunna komma nära barnet på en djupare nivå. Terapeutens förhållningssätt
och interventioner kan karakteriseras som ett sätt att skapa en fast terapeutisk
ram som involverade en mänsklig följeslagare och där intersubjektiviteten
kan testas.

Metodkritisk diskussion
Avhandlingen tar som utgångspunkt att mötet mellan barn och psykoterapeut
i psykodynamisk psykoterapi kan beskrivas i ljuset av utvecklingspsykologiska processer och ges en mer övergripande pedagogisk förståelseram. Med
denna kontextuella förståelse synliggörs processen före och under psykodynamisk barnpsykoterapi i ordinarie barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet.
Forskning i en naturalistisk miljö bidrar till djup och mångfald men har
också sina begränsningar. Genom inklusionskriterierna i avhandlingens studier undersöktes heterogena patient- och psykoterapeutgrupper. Barnen i
studien hade flera och olika typer av psykisk problematik vilket återspeglar
förekomsten av olika problem bland barn som kommer för behandling inom
barn- och ungdomspsykiatri. Psykoterapierna kunde variera i omfattning och
upplägg utifrån barnets behov. Valet att undersöka terapier i en naturalistisk
miljö medförde svårigheter när det gäller att undersöka vissa aspekter kvantitativt såsom utfallet i psykoterapin relaterat till åldersgrupp, kön och viss
typ av problematik. I studie III visade sig dessa faktorer, troligtvis beroende
på en liten undersökningsgrupp, inte ha någon systematisk betydelse för
utfallet.
Avhandlingens naturalistiska ansats, med undersökta psykoterapier som kan
kännas igen av psykoterapeuter och familjer i barnpsykiatrisk vård, kan
väcka ett forskningsintresse hos kliniskt verksamma psykoterapeuter och
minska klyftan mellan akademisk forskning och klinisk verksamhet. Barnpsykoterapeuter har under decennier arbetat med barn i terapi och upplevt att
barnet fått hjälp med sin problematik och att metoden varit gynnsam för
barnets psykologiska växt. Denna känsla har i huvudsak varit grundad i
praktisk erfarenhet och tilltro till den metod och teori som har använts.
Forskningsresultat har av praktiker ofta funnits mindre användbara då de
upplevts som främmande för den kliniska verkligheten. Andra källor till
kunskap såsom klinisk erfarenhet, handledning och diskussion med kollegor
har setts som bättre källor till kunskap. Kontrollerade studier med slumpvis
urval, kontrollgrupp, manual och adherence-skattning har såväl hög reliabili87

tet som hög intern validitet men inte sällan låg extern validitet, det vill säga
begränsad giltighet utanför det studerade fallet. Kliniker kan därmed uppleva
att forskning inte beskriver den komplexa verklighet de möter i sin praktik.
Detta då mer experimentella studier i många fall omfattar barn med ett enstaka utvalt symtom, bättre global funktionsförmåga och som dessutom
kommer från mer gynnsamma sociala förhållanden (Kazdin, 2002).
Psykoterapeuterna valde själva om de ville vara med i undersökningen utifrån förfrågan. Det innebär att urvalet kan vara snedfördelat och i huvudsak
inkludera psykoterapeuter som initialt var positiva till studien. Det goda
psykoterapeutiska utfallet i studie III kan ha påverkats av att psykoterapierna
var utförda av psykoterapeuter som var uppmuntrade av att de ingick i en
forskningskontext. En metodologisk svaghet var att psykoterapeuterna själva
gjorde CGAS-skattningen av barnets globala funktionsförmåga. Den interbedömarreliabilitet som etablerades med hjälp av en oberoende bedömare på
61 % av barnen kunde till viss del kompensera för den beskrivna metodologiska svagheten. Mätningen av måluppfyllelse kan också bidra till ett positivt utfall då psykoterapeuterna kunde lägga extra fokus på de mål som formulerades vid starten av psykoterapin. På grund av studiens design kan allmänt positiva förväntningar hos föräldrar och psykoterapeuter återspegla
urvalet av psykoterapier och därför vara mindre representativa. Det goda
utfallet bör därför också sättas i relation till detta urval och inte oproblematiskt generaliseras. Det fanns heller ingen kontrollgrupp vilket innebär svårigheter att avgöra i vilken omfattning självläkning eller barnets naturliga
utveckling påverkar utfallet.
En styrka i avhandlingen är att data var omfattande och beskriver olika nivåer och skeenden av den psykoterapeutiska processen och att olika informanter kom till tals. Genom att avhandlingens design medgav att terapier
belyses från fler perspektiv, kunde en komplex bild av psykoterapiprocessen
fångas. En brist i designen är däremot att barnen inte inkluderades som informanter. Den svagheten kompenserades till viss del av att en tidigare studie i EPOS-projektet, där barn intervjuades kring sin psykoterapi, togs med i
beskrivningen av de studerade psykoterapierna (Carlberg et al., 2009).
I delstudie I och II används data från enkäter besvarade av terapeuter och
föräldrar. Formulär har inbyggda begränsningar i form av begränsad möjlighet till följdfrågor och dialog. Dessutom kan i förväg formulerade skrivna
frågor styra respondentens svar. En svaghet finns i att psykoterapeuterna
besvarade och delgav målformuleringar i enkätform adresserade till forskare.
Ett val i EPOS-projektet var att fånga de olika deltagarnas syn på mål utan
att dessa nödvändigtvis diskuterades i förhand. Genom detta förfarande
kunde skillnader mellan föräldrar och psykoterapeuters mål tydligt urskiljas.
Det innebär att språkbruket i det reella mötet med familjen då psykoterapeu88

ter och föräldrar diskuterar och framlägger sina mål kunde skilja sig åt jämfört med deras enkätsvar.
Operationaliseringar av begrepp medför en förenkling och en ensidig bild av
det fenomen begreppet är tänkt att beskriva. Val av ett forskningsinstrument
färgar de fynd som erhålls. Begränsningar i datamaterialet leder till en ofullständig bild av det terapeutiska förloppet. Exempelvis har endast en av psykoterapierna undersökts genom videoinspelning. Trots det framträder psykologiska processer både inom barnet och mellan psykoterapeut och barn i
insamlade data.
De 33 studerade psykoterapiernas utformning i terapirummet kan ha skiljt
sig avsevärt åt, trots att de beskrivits som psykodynamiska, eftersom ingen
manual användes. Ingen analys gjordes heller av psykoterapiernas trohet mot
metoden. Tvärt om pekar data på hur psykodynamiska psykoterapier kan ta
sig olika uttryck och att terapeuten anpassar sitt förhållningssätt efter den
kliniska situationen. Det går i linje med Simons studie (2006) som beskrev
vikten av att psykoterapeuten anammar en terapeutisk stil som är kongruent
med dennes egen syn på världen och därmed uppnår autenticitet. Beutler
med kollegor (2004) betonade att psykoterapeuten behöver variera sin approach och teknik till olika patienter. Detta kan ses som ett av den psykodynamiska psykoterapins kännetecken.
En grundförutsättning för att generera valid kunskap inom humanvetenskapen med hjälp av kvalitativ metodik är forskarens medvetenhet om den subjektiva aspekten i form av forskarens egna perspektiv och implicita antaganden. Forskarens självreflektion blir därmed central då det är svårt att som
forskare gå utanför den sociala, historiska och kulturella kontexten (Salner,
1989). Studien kan bli mer generaliserbar genom att jag som forskare har
beaktat om och i hur hög grad de data som framkom i avhandlingen överensstämmer med existerande relevanta teorier och kunskaper inom utvecklingspsykologi, pedagogik och teorier om psykoterapeutiska processer
(Denscombe, 2016).
Lush (2011) har framfört kritik mot standarden på psykodynamiska fallstudier, som ofta tenderar att kortas och därmed återge för liten del av det ursprungliga materialet av sessionen. Risken är då att andra betydelser än de
som bekräftar teorin inte övervägs. Det har förebyggts genom studier av en
hel psykoterapiprocess inspelad på video. Videoinspelning utgör dock ett
potentiellt intrång i det psykoterapeutiska rummet som kan ha påverkan på
terapisessionen. En övertro kan finnas på att video på ett heltäckande sätt
fångar innehållet i det psykoterapeutiska mötet. Det är därför betydelsefullt
och metodologiskt motiverat att kombinera data från videoinspelning med
andra kompletterande data.
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Psykoterapi utgör en speciell kontext med sin unika karaktär. Mycket av det
som utspelar sig i psykoterapi har en implicit innebörd och är inte synlig för
direkt observation samt får en unik innebörd i varje enskild psykoterapi.
Förhållandet är något som delas i studier av all mänsklig verksamhet men
accentueras i en psykoterapeutisk process.

Avhandlingens implikationer för fortsatt forskning och den
kliniska praktiken
Genom ökad uppmärksamhet på den psykoterapeutiska relationen som en
förändringsfaktor blir forskning om variationer och skillnader i terapeuternas
sätt att arbeta betydelsefulla för att förstå vad som händer i barnpsykoterapi.
Barnpsykoterapeuter med samma utbildning kan skilja sig avsevärt i sin syn
på den terapeutiska processen, sin användning av terapeutisk teknik och sitt
förhållningssätt i mötet med barnet. Vad som kan betraktas som de essentiella ingredienserna i psykodynamisk barnpsykoterapi behöver diskuteras när
teoretiska antaganden och praxis förändras. Den här avhandlingen pekar på
att det är möjligt att upptäcka när teoretiska antaganden och föreslagna tekniska förhållningssätt inte sammanfaller med den barnpsykoterapeutiska
praktiken.
I likhet med en studie av Ramires et al. (2015) är inte psykoterapeutens tolkning av överföringsfältet särskilt framträdande i de undersökta psykoterapierna. Tolkningar av innehållet i barnets lek och uttryckssätt förekommer
mycket sparsamt i materialet (studie II och III). Psykoterapeuten betonar inte
heller tidigare perioder i barnets liv utan fokus ligger till större delen på nutid. Psykoterapeuten tolkar inte heller i någon högre grad omedvetet material. Detta är i linje med Gastauds (2015) beskrivning att psykoterapeuters
interventioner i verkliga barnpsykoterapier kan skilja sig från hypotetiska
prototyper. En diskussion behöver föras gällande synen på innehållstolkningar av symboliskt material i relation till hanterandet av barnets affektreglering och den aktuella interaktionen mellan barn och psykoterapeut. Psykodynamisk barnpsykoterapi kan till viss del definieras utifrån vad den inte
är. I de studerade terapierna förekommer i ingen eller mycket liten grad
hemuppgifter. Undervisande inslag som till exempel vad barnet ska göra och
hur det ska agera utanför psykoterapirummet, exponering för barnets rädslor
eller utompsykoterapeutisk kontakt är likaledes ovanligt. De gemensamma
faktorernas betydelse, såsom barnets och psykoterapeutens förväntningar,
terapeutisk allians och terapeutens inflytande på terapiprocessen, behöver
diskuteras när psykoterapier inte sammanfaller med teoretiska antaganden
om psykoterapiteknik (Goodman et al., 2015).
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Antagandet om en strukturell likhet mellan den psykoterapeutiska processen
och barns generella psykologiska utveckling i interaktionen med omsorgspersonen har fått synen på psykoterapeutiska processen att förändras (Hansen, 2012). En ökad betoning på att utveckla barnets mentaliseringsförmåga
har inneburit tonvikt på aspekter kring intersubjektivitet i psykoterapin och
då i synnerhet mellan barn och psykoterapeut. Genom betoning på implicita
skeenden och icke-verbal kommunikation blir ett viktigt syfte med psykoterapin att barnet får en fördjupad och rik upplevelse på denna nivå. Detta
möte mellan barn och psykoterapeut behöver undersökas vidare.
Kontakten i en barnpsykoterapi omfattar aspekter som innehåller både en
överföringsrelation och relaterande till ett verkligt objekt som tillsammans
antas lägga grunden för terapeuten att kunna komma nära barnet på en djupare nivå. Psykoterapeutens förståelse av barnets inre värld och relationella
svårigheter behöver återges till barnet i en form som bygger på barnets växande kapacitet att arbeta med sina upplevda svårigheter. En förutsättning för
detta torde vara kontinuitet i form av samma psykoterapeut, tid och plats för
psykoterapin.
Barnpsykoterapi särskiljer sig genom att föräldrar och kanske även övrigt
nätverk är direkt involverade och kanske både är initiativtagare och uppdragsgivare. Det blir därför en utmaning att balansera de två aspekterna, det
vill säga att både vara målinriktad och att möjliggöra en psykoterapiprocess
som utvecklar sig i olika riktningar över tid. I den psykodynamiska traditionen finns en öppenhet som medger möjlighet för nya infall och vägar under det att psykoterapin pågår och att som psykoterapeut starta en session
utan ”minne och begär” (Bion, 1967). Det vill säga att terapeuten börjar
sessionen med öppenhet för vad som än aktualiseras och inte driver en egen
agenda, har setts som ett utmärkande drag.
Fler studier av enskilda psykoterapier behövs. Genom ytterligare systematiska fallstudier genereras kunskap som kan ge förståelse för den enskilda
psykoterapin men också ha generell giltighet. Särskilt forskning som skapar
förståelse för hur olika processer leder till förändring är nödvändiga för att
synliggöra och begripliggöra aktiva faktorer i psykoterapi. Dessa studier
måste även undersöka när och under vilka omständigheter en viss intervention leder till förändring. Ovanstående pekar på vikten av att utveckla och
utvärdera lämpliga processmått, i synnerhet kring interaktionen mellan psykoterapeut och patient. I nuläget är många processmått inriktade på endera
parten.
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Det stora behovet av kunskap som ger kliniker verktyg i den psykoterapeutiska vardagen understryker vikten av studier vars resultat äger yttre validitet
och upplevs som kliniskt meningsfulla.

Upplägg av psykodynamisk barnpsykoterapi
Föreliggande avhandling väcker också frågor kring möjliga upplägg av psykodynamisk barnpsykoterapi. I de undersökta terapierna har terapeutens val
av förhållningssätt styrts av barnets handlande och förmåga att ta emot terapeutens interventioner samt dynamiken i interaktionen. Varje psykoterapeutbarnpar skapar sina egna unika förutsättningar för ett psykoterapeutiskt arbete som kan leda till förändring. Den forskning som presenteras här har
pekat på att psykoterapeutens agerande kan behöva vara av mer stödjande
karaktär i början av terapin för att sedan bli mer inriktad på barnets problem
(studie I och II). Barnet måste känna att det är i en stabil och trygg miljö med
en säker och positiv relation till psykoterapeuten och uppleva att psykoterapeuten är känslig för och kan hantera barnets emotionella signaler (Shirk &
Russel, 1996). En intervention får effekt när den levereras anpassad till rätt
person i ett gynnsamt intersubjektivt sampel.
En ökad förekomst av korttidspsykoterapier har frammanat en mer aktiv och
styrande psykoterapeut vilket torde öppnat upp för liknande förhållningssätt i
långtidspsykoterapier. Psykoterapeutens aktivitetsgrad kan pendla och även i
hur hög grad psykoterapeuten styr innehåll under psykoterapisessionerna kan
variera. Aktivitetsgraden kan skilja mellan olika faser i psykoterapin.
Synen på graden av psykoterapeutens self-disclosure, det vill säga avslöjande av egna känslor, personliga tankar och erfarenheter kan variera. De
kan ses som en psykoterapeutisk teknik, som ett uttryck för psykoterapeutens
personlighet eller ett sätt att intensifiera mötet i det intersubjektiva fältet.
Även små icke-verbala reaktioner i det intersubjektiva affektiva mötet är en
form av self-disclosure, en äkta respons som per definition är självavslöjande. Terapeutens roll blir med det synsättet mer än att vara en objektiv
hjälpare och den terapeutiska processen ses mer som ett möte mellan två
individer som har olika roller (Binder, 2006).
De resultat som här har redovisats visar överlag på snabb måluppfyllelse
vilket väcker frågan om hur länge en psykoterapi behöver pågå (studie I och
III). Tidigare studier har visat på effektivitet när det gäller korttidspsykoterapier (Kronmüller et al., 2010; Muratori et al., 2003). Ska längden bestämmas
före terapistart, av måluppfyllelse eller av andra faktorer? Troligtvis konsolideras de uppnådda målen i en terapi som fortsätter efter måluppfyllelse.
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En barnpsykoterapeutisk praktik grundad på forskningsresultat med olika
former av process- och utfallsmått skapar förståelse för vad i terapiprocessen
som bidrar till önskvärd förändring och kan leda till bättre och effektivare
behandlingsformer. Fler barn kan därmed få adekvat hjälp som utformas
utifrån förståelse för verksamma förändringsmekanismer. Dessa måtts styrkor och begränsningar behöver lyftas fram för att de ska kunna användas på
ett fruktbart sätt.
Currently, in identifying effective treatments, we are restricted to the psychometric or social impact measures used. Yet most of the instruments say too little
about the way the children and their parents experience their lives. (Fonagy et al.,
2002)

Avhandlingen kan också vara av relevans för psykoterapeututbildningar, då
den pekar på vikten av att utveckla varje students personliga approach samt
integrera den med en grundad teoretisk bas. Vikten av att lära ut metakompetens, det vill säga när och hur en viss intervention ska användas framträder
tydligt. Kunskap om matchningens betydelse framstår som fundamental,
vilket innefattar att patient och terapeut passar för varandra, terapiformen
kan hjälpa för patientens problematik och att terapiformen passar patienten. I
utbildningen av nya psykoterapeuter är det betydelsefullt att betona kunskap
och färdigheter kring gemensamma faktorer som inte kan hänföras till en
specifik teoribildning eller teknik.
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SUMMARY IN ENGLISH
Background
This aim of this thesis is to contribute to our knowledge of the processes of
change in psychodynamic child psychotherapy with parallel parent contact.
The three studies in the dissertation examine parents’ and psychotherapists’
stated goals and expectations prior to the child’s psychotherapy, processes of
change focusing on the psychotherapeutic encounter between child and psychotherapist, and outcome gauged by standardized measures compared to
perceived change regarding the child’s problems. The thesis also examines
different instruments for describing the psychotherapeutic process.
This dissertation adopts an interaction-oriented perspective and takes its
theoretical starting point in the assumption that general interaction processes
that take place between children and adults, which contribute to a child’s
psychological development, can also describe central phenomena in the psychotherapy process (Hansen, 2012; Stern; 1985; Stern 2010). Through psychodynamic child psychotherapy, a child’s previous problematic intersubjective experiences can be processed and the child gets new relational experiences (Altman et. al, 2002). In the child’s encounter with an engaged psychotherapist, and in the evolving relationship between them, there is
potential for change.
The limited research on the outcomes of psychodynamic child psychotherapy that exists does support this therapy form as treatment for several symptoms, and also points to some of its limitations. This research must be combined with studies of the child psychotherapy process in order to make it
possible to better understand the processes of change that take place in psychotherapy, and that can contribute to specific outcomes. Questions regarding what takes place in psychotherapy have shifted from studying verbal
statements to non-verbal events and the emotional encounter between child
and psychotherapist. Different psychotherapy forms have some factors in
common, such as the therapeutic alliance; these have been described as being important for psychotherapeutic change. The therapeutic alliance is
sometimes more difficult to achieve in child therapy, since it is not often the
child that has initiated the contact, hence it is difficult to agree on both the
goals and the means of therapy. The parents’ active participation has been
regarded as a catalyst for a successful treatment process and for creating a
sound psychotherapeutic alliance. Some studies have indicated the importance of parents having positive and correct ideas and expectations regarding their child’s psychotherapy and that these, in turn, affect the child’s
expectations to a great degree.
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Aim and research questions
Given the above mentioned research context, this dissertation tries to investigate processes prior to and during psychodynamic child psychotherapy
with parallel parent contact within ordinary child and adolescent psychiatry
care. In particular the thesis aims at examining processes of change in psychodynamic child psychotherapy with regards to: 1. parents’ and psychotherapists’ stated goals and expectations prior to the child’s psychotherapy,
as well as examining the conditions prior to beginning child psychotherapy.
2. processes of change in psychodynamic child psychotherapy focusing on
the psychotherapeutic encounter between child and psychotherapist. 3. outcome gauged by standardized measures compared to experienced change
regarding the child’s problems. 4. illustrate different instruments intended
for describing the psychotherapeutic process. These aims can be further
specified in the following research questions:
• What do parents’ and psychotherapists’ goals and expectations prior to
child psychotherapy look like? (Study I)
• How can the interaction between psychotherapist and child during the
course of therapy be described? (Study II)
• Which processes in psychodynamic child psychotherapy can support
the child’s psychological change? (Studies II and III)
• How can psychotherapy processes be examined, and their complexity
be grasped, with the help of different perspectives and a combination
of different data? (Study II)
• How can the outcome be analyzed from differences between standardized measurements of symptoms and a broader psychological account?
(Study III)
As studies of child psychotherapy, wherein individual processes are related
to changes in the child, are rare, the intention of this dissertation is to contribute to filling that void to some extent and thereby create understanding
for the processes in a separate psychotherapy, and for how these processes
can be examined.
Method
The overall strategic attempt has been to study psychodynamic psychotherapies carried out in ordinary clinical care. Previously gathered material within
the Erica Process and Outcome Study (EPOS) was used. The idea was to
study these psychotherapies on the group level both prior to and during psychodynamic psychotherapy in progress, as well as to create knowledge of the
psychotherapeutic process through deeper analysis by touching upon a few
of the psychotherapies that make up the study. The different parts of the
study examine different levels, stages of process, and participants in child
psychotherapy.

96

To answer the different research questions and to get a hold of a multifaceted
reality, several methods and a combination of quantitative and qualitative
research angles have been used (Denzin & Lincon, 2003; McLeod, 1996). In
the dissertation, systematic case studies are used. 33 naturalistic psychotherapies with parallel parent contact at child psychiatry clinics in Sweden and
Denmark were studied. Data was collected from various sources and points
of time in the course of psychotherapy. This procedure created a picture of
the individual psychotherapy that encompasses the complexity and the different perspectives of the psychotherapy process. The children represented a
broad variety of ages and psychological problems, and can be regarded representative for children that get in contact with child and adolescent psychiatry. There were no exclusion criteria, regarding diagnosis or psychological
problems, for participating in the study. The children had several symptoms
and diagnoses. Their problems were multifaceted.
Results
Study I: Odhammar, F., & Carlberg, G. (2015). Parents’ and psychotherapists’ goals prior to psychodynamic child psychotherapy, European Journal
of Psychotherapy & Counselling, 17(3), 277-295.
Parents’ and psychotherapists’ stated treatment goals have been considered
important for the subsequent psychotherapeutic contact, but have not been
sufficiently studied heretofore (Weiberger & Eig, 1999). For many families,
the first step in psychotherapy is to formulate their goals, which can contribute to creating a common foundation and a therapeutic alliance. The study
aims to increase the knowledge of the formulating of goals as they are described by the parents, as well as by the child’s and the parents’ therapist
prior to child psychotherapy. To examine the above stated, the following
research questions were formulated:
• Which goals are stated prior to psychotherapy?
• How can differences between psychotherapists’ and parents’ goals be
understood?
The study indicates that the psychotherapists and parents were motivated and
mainly had positive expectations on child psychotherapy with parallel parent
contact. The study also shows that the parents’ knowledge of the organization and framework of child psychotherapy was limited. A high level of
agreement, regarding the content of the child psychotherapists and the parents’ goals with the child psychotherapy, was achieved. However, they stated their goals differently. The child therapists’ stated goals were influenced
by their theoretical orientation and professional language. They rarely had a
family perspective. Parents stated their goals in more general terms, often
addressing the child’s psychological well-being. In a quarter of the studied
psychotherapies, the goals were diverse, yet complementary. In these cases,
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the parents’ goals were focusing more on the symptoms the child showed,
thus aiming at reducing symptoms of acting out. The parents described goals
with the parallel parent contact that to a greater extent concerned help with
the problems the child experienced, rather than support directed towards
themselves. The parents’ therapists stated goals focusing on supporting the
parents, often relating to their roles as parents and how they could support
one another. The results of the study, with respect to different uses of language and different understandings of the goals of psychotherapy, illustrates
the need for a culture of cooperation between family and the one conducting
the treatment, where goals are formulated together and in accordance with
the family’s frame of reference and life experiences. Presumably, this would
increase the probability of adapting the treatment to the family in question,
and of creating positive expectations.

Study II: Odhammar, F., Goodman, G., & Carlberg, G. (2017) Different
perspectives in measuring processes in psychodynamic child psychotherapy.
(Submitted)
Studies of the therapy process have preferably been conducted on the group
level. They have contributed to a deepened understanding of process and
result, but tend to be too generic to specify precise active elements of individual therapies (Jones, 2000). Hence, there is a need for analyzing therapeutic interventions in the unique encounter between psychotherapist and child
to identify factors of change (Kazdin, 2009; Midgley, 2007).
The aim of this study was to explore how different measurements can contribute to our understanding of processes of change in psychodynamic child
psychotherapy. The Child Psychotherapy Q-Set (CPQ) was compared with
the child psychotherapist’s description of the psychotherapy process, systematically collected every third month during therapy, and after each session the Feeling Word Checklist-24 (FWC-24). The aim was also to examine
how these three different measurements together could describe change over
time and how they are mirrored in the relation between child and psychotherapist. The following questions were formulated:
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What interaction structures can be identified with the CPQ?
How does the therapist describe the process in psychotherapy and
how do therapists’ feelings appear using the FWC-24?
How do the different measurements enrich one another and contribute to the understanding of the psychotherapeutic process?
How can the therapy be described compared to a hypothetical psychodynamic child psychotherapy prototype session?

A videotaped child psychotherapy was analysed in its entirety. The CPQ
gave an image of the psychotherapist’s and the child’s actions and interactions, which complemented the subjective image of the psychotherapist
when filling out questionnaires and the FWC-24. Analyses of the interaction
between the child and psychotherapist indicated the importance of creating a
supportive and secure environment to achieve a feeling of psychological
closeness, before working with the child’s problems. The analysis of the
therapy highlights the importance of the therapist’s meta-competence, i.e.,
overarching competencies that psychotherapists need to use to guide any
intervention, what interventions to use, and when they are suitable.

Study III: Odhammar, F., Sundin, E. C., Jonson, M., & Carlberg, G. (2011).
Children in psychodynamic psychotherapy. Changes in global functioning.
Journal of Child Psychotherapy, 37(3), 261–279.
Studies of psychotherapy do not always reflect the complex clinical reality.
Relevant measures of outcomes such as life quality, belief in the future and
self-esteem have been found hard to quantify (Fonagy et al., 2002). This
study aims at identifying changes in some children’s global functioning level
after psychodynamic child psychotherapy, and to describe moderating factors that can contribute to these changes. Variables predicting change in
global functioning ability were studied, such as age, diagnosis, comorbidity,
as well as variables of treatment, such as frequency and the number of weeks
of the child’s psychotherapy. The study looks at discrepancies between
gauged effect on the group level compared to analyses of the development of
children after child psychotherapy treatment. Using qualitative methods, an
understanding of the relation between the psychotherapy process and the
outcome of child psychotherapy was achieved. These general aims were then
specified in the following questions:
• How is a child’s global functioning improved after psychodynamic
child psychotherapy?
• What is the relation between the child psychotherapist’s CGAS rating
and the child’s age, sex, diagnosis and comorbidity, and the length and
frequency of psychotherapy?
• How can the analysis of the child psychotherapy process, based on systematically collected qualitative data from interaction between child
and psychotherapist, illustrate the variation in outcome?
One finding in the study is that the children’s global functioning level measured with Children’s Global Assessment Scale (CGAS) and the Hampstead
Child Adaption Measure (HCAM) increased after psychodynamic child psychotherapy with parallel parent contact (d=1.80 and d=1.98 respectively). 27
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children had a CGAS change that was more than 10 steps on the scale, which
is rated as distinct clinical improvement. The four subscales showing greatest change in the rating scale HCAM were “general mood, and variability of
mood”, “ability to tolerate frustration and control impulses”, “development
of confidence and self-esteem” and “ability to cope with very stressful
events”. The correlational analysis that was carried out, which concerned
moderating factors that could predict good outcome, found no significant
correlations between these variables and the change in CGAS. The results
regarding moderating factors on the outcome must be carefully interpreted
since the studied group was small.
The study points to the complexity of the psychotherapy process, and to the
fact that it is hard to get a comprehensive picture of the effect of therapy
from simple outcome measurements or remaining psychiatric symptoms.
The positive change that took place in several areas, such as increased independence, more positive affections, improved self-esteem and a more optimistic idea of the future could sooner be described as psychological phenomena than with narrow psychiatric terminology. In psychotherapies were
merely minor improvements regarding CGAS were observed too, the child
could benefit from therapy and developed in certain areas. In the two psychotherapies that were analyzed qualitatively, several processes of change
were identified that indicated similarities with processes in developmental
psychology, which occur naturally between child and parent. For example,
the therapist showed genuine curiosity that was not too insistent or too fast
with respect to understanding the child from his/her own starting point. The
psychotherapist aided the child’s abilities of mentalization, which in turn laid
the foundation for a deepened intersubjectivity between them. It appeared
that the psychotherapist worked on broadening and deepening the child’s
emotional repertoire. The psychotherapist housed, and – by affect attunement – took care of, painful material, thus the therapeutic relationship could
deepen.
Discussion and conclusions
This thesis describes how conditions for psychotherapeutic change and
growth within a child are created in a mutual intersubjective encounter between psychotherapist and child, and how a socially shared reality can
evolve in the psychotherapy setting. Intersubjectivity between the child and
the psychotherapist is fundamental and lays down the foundation for the
therapist to approach the child on a deeper level. The therapist’s attitude and
interventions could be characterized by the creating of a steady therapeutic
framework for exploring intersubjectivity and the child’s internal working
models. The relational aspects, such as expectations, motivation, and personal traits in child and psychotherapist both, are similar to a parent’s care or a
pedagogue’s meeting a child and are relevant to further processes concerning
conscious influence, the creating of meaning, and socialization. In the psy100

chotherapies that have been qualitatively studied more closely, the psychotherapist has gradually built trust, and an intersubjective encounter has been
established before the focus is shifted to the child’s problems.
Because psychodynamic child psychotherapy can be used to treat a broad
spectrum of different types of problems, there is a need for formulating goals
before psychotherapy is begun. Even though these goals of the stated goals
might differ, they can become a resource if they are discussed overtly with
the purpose of providing an image that better corresponds to the needs of the
family. They can make up an important starting point for successful cooperation and mutual understanding between therapist and family. A shared approach might be less attainable if the use of language differs. This points to
the importance of negotiating the aims, goals and ways of conducting the
psychotherapy in a way that includes the family. Since parents often express
more general goals drawing on everyday experiences, it is important to listen
closely, and in detail, to the parents’ use of language. Clearly stated goals
facilitates the parents’ understanding of the psychotherapy and why it can be
helpful. It is of importance that the goals drawn up at the beginning of therapy are not viewed as final, but that they can be modified, or that new goals
are added, and that the psychotherapy can be characterized by mutual exploration of the child’s experienced problems.
An important aspect regarding a favorable beginning of contact is the child’s
motivation, and his/her ideas of what are going to take place during psychotherapy. By strengthening the child’s participation in planning and in formulating goals prior to psychotherapy, realistic expectations and a favorable
psychotherapeutic contact can be created, as well as contributing to the child
getting a clearer image of the ensuing psychotherapy (Carlberg et al., 2009).
A factor contributing to the child’s expectations could be the child’s understanding of the therapeutic relationship.
Previous studies have described the importance of parallel parent contact,
and that the parents support the child before and during the psychotherapy
(Hawley & Weisz, 2005). Interventions in child psychotherapy can be
helped along by the parents being aware of their own influence over the
child and of how they can help their child in between therapy sessions. This
dissertation indicates that the views on the parents’ roles and needs can differ between the parents and the professional in parent contact. The parents
might initially focus on supporting their child, while the parents’ therapist
formulates goals focusing on giving the parents support in their roles as parents, and in the relationship between the two of them. Cooperating with the
parents and closely keeping track of the parents’ needs during different periods of the parallel parent contact can contribute to creating realistic expectations and thereby creating conditions for a favorable psychotherapy.
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The analysis shows that it is rather the case that technical interventions have
effect if the relational conditions are right. It is then to be assumed that metacompetence is a fundamental quality of the therapist. This means that the
psychotherapist has knowledge of how to conduct the appropriate intervention, and the ability to guide someone through it, as well as the ability to read
the child with respect to relational and motivational factors.
Discrepancies between the psychological development of the child and psychiatric measurements of outcome underline the importance of achieving a
broad understanding of the child’s problems. Global outcome measures and
psychiatric diagnoses could provide a reductionist image that does not fully
reflect the child’s problems, but which must be completed by further understanding for the ways in which psychotherapy can be beneficial to more general capacities, such as self-esteem, access to increased emotional and relational competence, belief in the future, flexible strategies, and social aspects.
Hence, multiple measures of change need to be used to answer questions
regarding the child’s development. This dissertation points to the need for
developing suitable process measures for studying when, and under what
circumstances, a specific intervention and type of interaction between psychotherapist and patient lead to change. Moreover, the research presented
here shows that a more multifaceted image of the psychotherapeutic process
can be generated by combining different instruments that capture on the one
hand the outside observer’s notion and on the other hand the more subjective
understanding from the participants themselves.
Which ingredients in psychodynamic child psychotherapy that can be considered essential is a question in need of further discussion. The assumption
that there is a structural similarity between the psychotherapy process and
children’s general psychological development connected to the caregiver has
changed the view on both psychotherapy process and practice. From increased attention to the psychotherapeutic relationship as an important factor
of change, research on variation and differences in therapists’ ways of working are becoming increasingly important to investigate. Each psychotherapist-child dyad creates its own unique conditions for the psychotherapeutic
encounter. In the examined therapies, the therapist’s approach has been directed by the child’s ability to receive the therapist’s interventions, as well as
by the dynamics of the interaction. The research presented here indicates that
the psychotherapist’s conduct might need to have more of a supporting character at the beginning of therapy and then become more concentrated on the
child’s problems. An intervention has an effect when it is delivered with
timing adapted to the right person in favorable intersubjective interaction.
This dissertation may also be of relevance to psychotherapist training since it
points to the importance of developing each student’s personal therapeutic
style, and integrating that with a grounded theoretical basis. In educating
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new psychotherapists it is important to emphasize knowledge and skills concerning common factors that cannot easily be attributed to a specific technique or school of theory.
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APPENDIX I: EPOS-PROJEKTET
EPOS-projektet startades 2000 vid Ericastiftelsen i Stockholm (Carlberg et
al., 2009; Carlberg, 2010; Maar et al., 2007; Odhammar et al., 2011, Odhammar et al., 2015). Projektet bygger vidare på tidigare studier av förändringsprocesser i psykodynamisk barnpsykoterapi (Carlberg, 1996, 1997,
1999). EPOS-projektet syftar till att på olika nivåer förstå process och utfallsaspekter i målrelaterade tidbegränsade barnpsykoterapier med parallell
föräldraterapi. Projektet har en naturalistisk ansats som syftar till att presentera resultat som speglar den mångfacetterade terapeutiska verkligheten så
som den upplevs av kliniskt verksamma terapeuter och de familjer vars barn
erbjuds psykoterapi inom den öppna barnpsykiatriska vården. Nedan beskrivs EPOS-projektet översiktligt för att skapa en förståelse för föreliggande
avhandlings datainsamling och hur avhandlingen kan placeras in i ett forskningssammanhang.
Undersökningsgrupp och inklusionskriterier
I EPOS-projektet ingår 38 barnterapier med parallell föräldrakontakt som
bedrivs på barnpsykiatriska mottagningar runt om i Sverige och Danmark.
Förfrågan skickades till barnpsykiatriska mottagningar kring intresse att
delta i projektet.
Barnen i studien var mellan 5-10 år vid starten av psykoterapin. Terapin
omfattade 1-2 sessioner i veckan mellan 6 månader och 21/2 år. Föräldrarna
förväntades delta i föräldrasamtal minst var 14:e dag.
Materialinsamling
Ett omfattande datamaterial kring terapierna har insamlats. Materialet är
komplext och kan belysa studiens frågeställningar ur en mångfald olika
vinklar:
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Enkäter till föräldrar och psykoterapeuter med frågeställningar kring
mål och måluppfyllelse, aktuella teman, förändringar och andra
aspekter på barnpsykoterapin som formulerades och dokumenterades i enlighet med en detaljerad plan. Dessa enkäter omfattade ett
startformulär, ett avslutningsformulär samt formulär var tredje månad under terapins gång (för 12 barnpsykoterapier var sjätte månad).
Terapierna följdes upp med ett formulär till föräldrarna 1½ år efter
terapins avslutning.



Mottagningarnas bedömningar av barnets problematik vid start och
avslut. Bedömningar gjordes enligt det diagnostiska systemet DSMlV och med skattningsskalorna The Hampstead Child Adaption
Measure (HCAM), Child Global Assesment Scale (CGAS) samt
Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) som besvarades av
föräldrar och skolpersonal vid terapistart, efter tolv månaders terapi
och vid avslutning.



Två barnpsykoterapier videoinspelades i sin helhet.



Intervjuer med barn, terapeuter och föräldrar.



Feeling Word Checklist (FWC-24) som besvarades av barn- och föräldraterapeuterna efter varje terapisession föra att fånga terapeuternas upplevelser av sina egna känslor under psykoterapisessionen.
Terapeuterna fick också genom därigenom möjlighet till ett reflektionstillfälle direkt efter varje terapisession.

Databearbetning
EPOS-projektet omfattar både kvalitativa och kvantitativa aspekter samt
utfalls- och processforskning med en naturalistisk forskningsansats. Tonvikten ligger dock på kvalitativ processforskning. De ovanstående mätmetoderna kan placeras in i nedanstående tabell:
Tabell 4. Sammanställning av bedömningsinstrument i EPOS-projektet.
Kvalitativ process

Kvalitativt utfall

Intervjuer
Intervjuer
Frågeformulär
Frågeformulär
The Child Psychotherapy Q-Set
(CPQ)

Kvantitativ process

Kvantitativt utfall

Känsloordslistor (FWC-24)
Frågeformulär
CPQ

CGAS,
SDQ
HCAM
Intrapsykisk utveckling
Frågeformulär

127

128

APPENDIX II: Maria, a girl in psychodynamic child
psychotherapy
To illustrate the complexity in how different expectations can be manifested
in the child, parents and psychotherapists as well as how the expectations are
affected during the course of the psychotherapy an example from a case
from study I will be presented (Odhammar & Carlberg, 2015)6. Ten-year old
Maria was assessed as having an insecure attachment pattern and severe
emotional problems. In social contexts Maria functioned best in a one-to-one
relationship.
Expectations prior to the child psychotherapy
The child therapist identified the following three goals for the psychotherapy: 1. Help Maria come into contact with her emotional life and strengthen
her self-image and self-esteem. 2. Be able to function independently in social
contexts and have a better capacity for contact with children and adults. 3.
Improve her ability to use her intellectual resources. The parent psychotherapist stated the following goals: 1. Support the parents’ 'training' of Maria in
order to function socially with particular peers. 2. Strengthen the parents in
their work with Maria’s self-image and self-confidence. 3. Support the family in finding various ways to respond to Maria’s maturity and development.
The parents described their expectations by saying that they had expectations
that the treatment unit staff would be experts in child psychiatric problems
and stated only one goal formulation: Support Maria during the journey, in
all the ups and downs. Maria herself stated that the reason for contact with
the Child and Adolescent Psychiatric Unit was chiefly because she had a
hard time and difficulties in school. She had not thought about any goals that
concerned her directly but was able to express sadness. Maria’s own
thoughts about why the parents should attend were that they would be less
strict and angry.
The psychotherapy according to the child psychotherapist
In the beginning Maria needed a great deal of support and was very scared of
making a mistake. Therefore during the initial phase of therapy the therapist’s approach was one of containing and affirming. Maria needed a great
deal of time in order to dare to express herself and to feel confident enough
to ask questions. Maria slowly began to perceive her own ability in various
areas and this strengthened her self-esteem and she began to dare to stand up
for, feel and think from her own perspective. Maria showed that she liked
6

Begränsningar i tidskriftens maxlängd för textmanus medförde att fallstudien inte inkluderades i artikeln där studie I presenterades.
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being with the therapist and she enjoyed, the room’s possibilities. Maria
began to become more able to see herself in relation to others. The therapist
began to be a little more challenging in order to train Maria in standing up
for herself and her opinions. The therapist also represented the hope and
expectation that Maria would manage to change outside the therapy room.
At the end of psychotherapy Maria liked being in a relationship as well as
being heard and seen and had become increasingly interested in other people, how others think and feel as well as how social interplay works. She was
more able to express feelings such as anger, sadness and joy as well as being
able to direct her feelings towards others.
Analysis of the psychotherapy regarding expectations
The example illustrates the complexity of many parties being involved and
that parents, child and psychotherapists have different goals for the therapy
that have not been discussed properly. The important tension between
whether the child feels she is attending therapy for her own sake or due to
the parents’ wishes emerges as important. Maria’s expectations prior to psychotherapy, to reduce problems related to the school milieu, created a discrepancy between her goals and those of the therapist who focused on Maria’s own difficulties.
The example also shows how the therapy process in itself can change expectations. By creating a containing, affirming and safe atmosphere in the therapy room Maria was able to reflect on her own expectations and needs. Finding a climate of increasing co-operation contributed to Maria’s involvement
in the therapy. The therapist’s holding and affirming approach led Maria to
dare to express herself more as well as developing her expectations of the
therapy’s content and goals. Trust grew and Maria began to develop an
agency in her actions and a feeling of being able to think from her own perspective. Maria also began to see her own competence in various areas,
which strengthened her self-esteem and increased her expectations of her
own ability.
It seems that the parents’ and parental therapists’ goal formulations were not
discussed at a deeper level of parental contact before starting psychotherapy.
The parents’ attitude was that they were meeting experts and that they would
receive help from those who knew better. There is a lack of explicit discussion in the parental work of how it is possible to understand the different
views of therapists and parents. The parental therapist had expectations that
the contact would change the parents so that they in turn would be able to
help Maria in her development. The parents showed a greater tendency to
think that the experts would help Maria. The child therapist’s goal formulations did not include a family perspective that could contribute to different
views on the family’s needs.
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APPENDIX III: Feeling Word Checklist-24 (FWC-24)

Tillsammans med barnet har jag denna timme känt mig:
(0 = inte alls, 1 = ganska lite, 2 = ganska mycket, 3 = mycket)

Lekfull
Likgiltig
Öppen
Sansad
Kall
Nervös
Rörd
Maktlös
Neutral
Nöjd
Skamsen
Varm

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Glad
Uttråkad
Avspänd
Överväldigad
Irriterad
Lugn
Entusiastisk
Spänd
Överraskad
Energisk
Förlamad
Fri

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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APPENDIX IV: Hampstead Child Adaption Measure
(HCAM)

A. Delskalor

1. Förmåga att sköta egna kroppsliga behov
2. Förmåga till inlärning och arbete
3. Frustrationstolerans och impulskontroll
4. Relationer med föräldrar (vårdnadshavare)
5. Relationer med syskon
6. Relationer med jämnåriga utanför familjen
7. Relationer med föräldrar utanför familjen
8. Självförtroende och självkänsla
9. Förmåga att hantera påfrestande situationer
10. Humör och humörskiftningar
11. Sexuell utveckling
12. Lek, hobbys och intressen
13. Känsla av moraliskt ansvar
14. Fysisk hälsa i relation till emotionell status

B. Global skattning
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APPENDIX V: Child Psychotherapy Q-Set (CPQ)
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The 100 items of the Child Psychotherapy Process Q-set (CPQ) provide a basic
language for the description and classification of therapy process in child treatments.
The CPQ is intended to be pantheoretical with respect to any particular theory, and
should permit the portrayal of a wide range of events, interventions, and process in
therapy. It is hoped that the use of a standard language and rating procedure will
provide the means for systematically characterizing child-therapist interactions. Raters
Q-sort entire therapy sessions, rather than small segments of child or therapist
communication. The general purpose of the instrument is to provide a meaningful index
of the therapeutic process, which may be used in comparative analyses or studied in
relation to pre-and post-therapy assessments.
The procedure is relatively simple. After studying a therapeutic session and
arriving at some formulation of the material, sort the cards into a row of nine categories.
At one end of the row, place those cards you believe to be the most characteristic with
respect to your understanding of the material. At the other end, place those cards you
believe to be most uncharacteristic with reference to your description.
A convenient method of sorting is to first form three stacks of cards -- those items
deemed characteristic being placed on one side, those items deemed uncharacteristic
being placed on the other side, and those cards remaining falling in between. When the
three piles of cards have been assembled, they can be further divided into the
proportions indicated for each descriptive category. The number of cards to be placed in
each category are:

Category

No.
of Cards

Label of Category

9
8
7
6
5
4
3
2
1

5
8
12
16
18
16
12
8
5

Extremely characteristic or salient
Quite characteristic or salient
Fairly characteristic or salient
Somewhat characteristic or salient
Relatively neutral or unimportant
Somewhat uncharacteristic or negatively salient
Fairly uncharacteristic or negatively salient
Quite uncharacteristic or negatively salient
Extremely uncharacteristic or negatively salient

Raters may occasionally feel that there is insufficient evidence to make a
judgement with confidence or may feel some discomfort at the constraints imposed by
the sorting procedure. The Q-items themselves represent a good deal of reflection and
advice, however, as is true of other systems of content analysis, the Q-sort is designed
to reduce complex interaction to manageable proportions, and to achieve research
economy. No instrument of this kind perfectly fits or captures all the possible events in a
therapy session. It should also be noted that assignment of a fixed number of cards to
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each category has been shown empirically to be a more valuable procedure than the
situation in which a clinician can assign any number of cards to a category.
The Q-sort is composed of three types of items: (1) items describing child
emotion states and behavior or experience; (2) items reflecting the therapist actions and
attitudes; and (3) items attempting to capture the nature of the interaction of the dyad,
the climate or atmosphere of the encounter. The manual should be carefully studied, as
the descriptions, and examples of the items are intended to minimize potentially varying
interpretations. Raters are asked to take the position of a "generalized other", i.e. an
observer who stands mid-way between child and therapist and who views the
interaction from the outside. In placing each item ask yourself: Is this attitude, behavior,
or experience clearly present (or absent)? If the evidence is not compelling, ask
yourself: To what extent is it present or absent? Try to be as open-minded and objective
as possible, focusing on the behavioral and linguistic cues presented in the clinical
material. Search for specific evidence. Try not to be influenced by your personal
reactions to either therapist or child. Avoid, for example, judgments of whether a
particular therapist activity is effective or ineffective, or desirable or undesirable from a
particular theoretical point of view.
Raters are sometimes uncertain as to whether a particular item should be placed
in the relatively neutral or unimportant category, or in one of the categories reflecting
that it is uncharacteristic of the hour. An item should be placed in the neutral category
when it is a relatively irrelevant or inconsequential aspect of a particular therapy
session. Place an item in the uncharacteristic category rather than the neutral category
if the absence of a particular event is important to mark in order to achieve a more
complete description of the hour. A more extreme placement of the item in the
uncharacteristic direction signals that the absence of a particular behavior or experience
is remarkable. Many items have specific instructions about this in their definitions.
Extensive research employing Q-methodology has demonstrated that with patience and
care, Q-ratings capture meaningful descriptions of experience in the consulting room
and achieve high inter-rater reliability.
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CHILD PSYCHOTHERAPY Q-SET:
ITEMS AND DEFINTIONS
Item 1:

Child expresses negative feelings (e.g., criticism, hostility) toward
therapist [vs. expresses approval or admiration].

Place toward characteristic direction if child expresses criticism of the therapist,
or feelings of dislike, scorn, anger, or antagonism. For example, child attributes
undesirable traits to the therapist, saying that the therapist is ugly, mean, stupid,
or kicks therapist.
Place toward uncharacteristic direction if child expresses positive or friendly
feelings toward therapist, e.g., expresses love or affection for the therapist.
Item 2:

Therapist comments on the child's nonverbal behavior (e.g., body
posture, gestures).

Place toward characteristic direction if therapist draws attention to child's nonverbal behavior, such as facial expressions, blushes, or body movements.
Exclude child's play. For example, therapist remarks that the child is spinning
round and round in circles, therapist notes child's twiddling fingers.
Place toward uncharacteristic direction if there is little or no focus on obvious,
repetitive, or problematic nonverbal behavior.
Item 3:

Therapist's remarks are aimed at encouraging child's speech.

Place toward characteristic direction if therapist encourages child to express
herself verbally. This refers to remarks aimed at eliciting verbalizations and not
simply to general exploratory comments and questions. The therapist might
encourage the child to talk rather than act, or ask, "can you talk about that?" or
encourage the child to describe difficult thoughts or ideas. For example, therapist
encourages a child who is afraid of the dark to say to herself, "I am a brave girl, I
can take care of myself in the dark."
Place toward uncharacteristic direction if therapist does not actively encourage
child's verbalizations, interrupts, or excessively reframes child’s statements.
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Item 4:

There is discussion of why child is in therapy.

Place toward characteristic direction if there is talk about why the child is in
therapy. For example, the therapist asks if the patient understands why he was
brought to therapy, or discusses therapeutic goals.
Place toward uncharacteristic direction if there is no reference or allusion to the
reasons for therapy by either therapist or child. For example, child queries
therapist regarding why he must continue sessions, and therapist does not
respond with specific reasons as to why child is there.
Item 5:

Child has difficulty understanding the therapist's comments.

Place toward characteristic direction if child seems confused or fails to
understand therapist’s comments. This may be the result of therapist's lack of
clarity, or a defensive response by the child. For example, the child asks "What?"
or otherwise indicates that she doesn't know what the therapist means.
Place toward uncharacteristic direction
comprehension of therapist’s comments.
Item 6:

if

child

readily

demonstrates

Therapist is sensitive to the child’s feelings.

Place toward characteristic direction if therapist is sensitive to the child's feelings
and can communicate this understanding in a way that seems attuned to the
child. For example, therapist makes a statement that indicates an understanding
of how the child felt in a certain situation.
Place toward uncharacteristic direction if therapist does not respond to child in a
way that conveys attunement. For example, child's shyness is criticized by
therapist as avoidance.
Item 7:

Child is anxious and tense [vs. calm and relaxed].

Place toward characteristic direction if child exhibits tension, anxiety, or worry.
This may be demonstrated in either speech or play. For example, child appears
halting and timid.
Place toward uncharacteristic direction if child appears calm or relaxed or
conveys a sense of ease even while addressing uncomfortable topics.
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Item 8:

Child is curious.

Place toward characteristic direction if child exhibits curiosity or interest in
surroundings, such as interest in toys in the room, or the thoughts, feelings, or
behaviors of others, including the therapist's. For example, child asks numerous
questions about other children under the therapist’s care.
Place toward uncharacteristic direction if child does not seem curious. For
example, child lacks interest in surroundings, or understanding something or
someone better.
Item 9:

Therapist is nonresponsive [vs. affectively engaged].

Place toward characteristic direction if therapist's stance toward the child is cool,
formal, and detached, or marked by emotional retreat or withdrawal.
Place toward uncharacteristic direction if therapist is responsive and affectively
involved during interactions with the child.
Item 10:

Child seeks greater intimacy with the therapist.

Place toward characteristic direction if child appears to wish for a more intimate
relationship. For example, child expresses concern about the therapist;
expresses a wish to see the therapist more often; or seeks greater physical
closeness by sitting close to or hugging the therapist.
Place toward uncharacteristic direction if child remains distant, or avoids greater
intimacy or closeness.
Item 11:

Sexual feelings or thoughts emerge.

Place toward characteristic direction if the child's sexual ideas, wishes, or
fantasies are discussed; or expressed in play or behavior.
Place toward uncharacteristic direction if child does not express sexual ideas or
feelings; or if sexual thoughts seem to be avoided or suppressed.
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Item 12:

Therapist models unspoken or unelaborated emotions.

Place toward characteristic direction if therapist uses own affect and emotional
tone when addressing the child's emotional states. For example, when the child
describes burying a beloved pet without feeling, the therapist says sadly, "that
makes me really upset, I feel like crying."
Place toward uncharacteristic direction if therapist responds to child's unspoken
or unelaborated emotions with ideational or explanatory statements. For
example, when child discusses loss of a pet without affect, therapist says I think
you are sad.
Item 13:

Child is animated or excited.

Place toward characteristic direction if child appears excited or aroused in some
way. For example, child becomes animated and talkative in response to
therapist's comment.
Place toward uncharacteristic direction if child appears bored, dull, lifeless, or
subdued. For example, when therapist greets child, he shrugs his shoulders and
sluggishly sits and stares.
Item 14:

Physical symptoms or health are discussed.

Place toward characteristic direction if discussion emphasizes somatic concerns
or physical symptoms. For example, child may complain of fatigue; or of having
headaches, stomachaches and the like.
Place toward uncharacteristic direction if child exhibits somatic distress, but does
not present it for discussion.
Item 15:

Child makes physical contact with the therapist.

Place toward characteristic direction if child touches the therapist (e.g., rubs
against, hugs, pushes, kicks).
Place toward uncharacteristic direction if child keeps a physical distance from
therapist. For example, child pulls back as therapist approaches.
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Item 16:

There is discussion or evidence of bodily functions (e.g., bowel
movements).

Place toward characteristic direction if there is discussion or enactment through
play of bodily functions. Bodily functions may include micturition, bowel
movements, or the function of sexual organs.
Place toward uncharacteristic direction if discussion of body functions is actively
avoided, or not discussed when this topic emerges in play or behavior. For
example, child asks to be excused to use the restroom twice during the hour, and
the therapist does not address this event.
Item 17:

Therapist actively exerts control
structuring, introducing new topics).

over

the

interaction

(e.g.,

Place toward characteristic direction if therapist imposes structure on the
direction of the interaction. For example, therapist introduces a theme for play,
suggests that the child take on a specific role, or engages in the play to impose
new themes, teach the child skills or alternative ways of behaving.
Place toward uncharacteristic direction if therapist intervenes relatively
infrequently, or makes little effort to structure the interaction. For example,
therapist tends to follow the lead of child, by allowing him to introduce main
topics, or to structure his own play.
Item 18:

Therapist is judgmental and conveys lack of acceptance.

Place toward characteristic direction if therapist's comments or tone of voice
convey irritation, criticism, or a lack of acceptance. For example, therapist
communicates that child's behavior is somehow displeasing, objectionable, or
disturbing.
Place toward uncharacteristic direction if therapist refrains from overt or subtle
negative judgments of the child. For example, problematic behavior of the child is
explored while still conveying to the child that she is worthy.
Item 19:

Child asks for advice or information.

Place toward characteristic direction if child asks therapist for advice or
information to help him understand or perform a task. For example, child asks
therapist how to resolve a conflict with his peers.
Place toward uncharacteristic direction if child avoids asking for advice or
information. For example, child refuses or rejects therapist's offered suggestions,
advice, or information after having presented a problematic situation.
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Item 20:

Child is provocative; challenges the therapist or rules and
boundaries of the therapy hour.

Place toward characteristic direction if child seems to behave or speak in a
manner aimed at provoking the therapist or challenging the apparent rules and
boundaries of the therapy hour. For example, after therapist points out that a
pen may mark the desk if not careful, child continues to "toy" with the pen,
appearing to have the intention of provoking limit-setting, disapproval, irritation,
or rejection.
Place toward uncharacteristic direction if child appears not to engage the
therapist in an emotionally provocative way, or does not challenge the bounds of
the therapy.
Item 21:

Therapist self-discloses.

Place toward characteristic direction if therapist reveals personal information, or
personal reactions to the child. For example, therapist tells child where she grew
up, or tells child, "I have a son about your age."
Place toward uncharacteristic direction if therapist refrains from such selfdisclosure even when child exerts pressure for therapist to do so. For example,
therapist does not answer question directly when child asks if the therapist is
married.
Item 22:

Child expresses fears of being punished or threatened.

Place toward characteristic direction if child expresses verbally, or in play, fears
that he will be punished, or that someone or something is a potential source of
pain, injury, danger, harm, or evil.
Place toward uncharacteristic direction if child expresses expectation of being
praised or protected.
Item 23:

Therapy session has a specific focus or theme.

Place toward characteristic direction if interaction is kept to a single or a few
primary foci. For example, child plays out or conveys repetitively his desire to be
the sole object of another's attention.
Place toward uncharacteristic direction if multiple topics are discussed, or if
interaction seems to lack direction or focus, or seems somewhat diffuse.
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Item 24:

Therapist's emotional conflicts intrude into the relationship.

Place toward characteristic direction if therapist's responses convey the
therapist's own emotional or psychological experience or conflicts. For example,
when child laughs at something disturbing, therapist replies, "we don't joke about
things like that."
Place toward uncharacteristic direction if therapist restrains from responding
personally to provocation and disturbing material. For example, if child directs
sarcasm at therapist's appearance, therapist is quiet or says, "I am bothering you
today."
Item 25:

Child has difficulty leaving the session.

Place toward characteristic direction if child manifests discomfort or
awkwardness at the conclusion of the session. For example, child prolongs
discussion or play once the end of the hour is announced; child refuses to leave.
Place toward uncharacteristic direction if child ends the hour with considerable
ease. For example, child dashes for the door when therapist announces the end
of the hour.
Item 26:

Child is socially misattuned or inappropriate.

Place toward characteristic direction if child misses or misreads social cues or
gestures of the therapist or exhibits awkward social exchanges with others. For
example, when the therapist greets child with a friendly hello, child is
unresponsive or moves ahead to an idiosyncratic or inappropriate subject.
Place toward uncharacteristic direction if child is attentive about social
interactions. For example, when therapist shifts in chair toward the end of the
session, child asks, "is the time up?"
Item 27:

There is a focus on helping the child plan behavior outside the
session.

Place toward characteristic direction if therapist offers explicit guidance or
suggests how the child behave with others. For example, therapist encourages
child to put homework in knapsack by the front door every evening so he will not
forget to take it to school; therapist asks child what he thinks might happen if he
were to directly tell a parent how he feels when that parent nags him.
Place toward uncharacteristic direction if therapist refrains from guiding child in
the planning of his behavior despite requests or pull from the child to do so.

11

Item 28:

Therapist accurately perceives the therapeutic process.

Place toward characteristic direction if the therapist conveys an accurate
assessment of the child's experience of the therapy relationship. For example,
when the child states he wishes to leave, but physically lingers in the session, the
therapist finds a way to respond to the child's mixed feelings.
Place toward uncharacteristic direction if the therapist appears to misperceive the
child's emotional state, the intent of his speech, the nature of the interaction
between them, or to misperceive the problem.
Item 29:

The quality of child's play is fluid, absorbed [vs. fragmented,
sporadic].

Place toward characteristic direction if child is engaged in activities, or shows
sustained focus.
Place toward uncharacteristic direction if child shifts from one activity to the next
without a sustained focus in such a manner that no activity develops into
something that can be understood or followed. For example, child spends a few
moments with building blocks, then moves to the playing with puppets, and on to
leafing through books with no apparent narrative informing the play.
Item 30:

Child's aspirations or ambitions are themes.

Place toward characteristic direction if child discusses life goals or future. For
example, child talks about her hopes of becoming a doctor, mommy, or
firefighter.
Place toward uncharacteristic direction if child shows or talks about a constriction
of future expectations, whether in the form of realistic planning or wishful
thinking.
Item 31:

Therapist asks for more information or elaboration.

Place toward characteristic direction if the therapist asks questions designed to
elicit information, or presses the child for a more detailed description of an
occurrence. For example, therapist asks about the child's personal history, or
queries what thoughts went through her mind on the first day of school.
Place toward uncharacteristic direction if therapist does not actively elicit
information from the child, or fails to follow up on vague or uncertain
communication.
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Item 32:

Child achieves a new understanding or insight.

Place toward characteristic direction if a new perspective, attitude, or warded-off
content emerges during the course of the hour. For example, following the
therapist's remark, the child acknowledges his role in difficulties with his siblings.
Place toward uncharacteristic direction if child resists looking at issues from a
new perspective, or different vantage point.
Item 33:

Child expresses feelings about needing someone or being close to
someone.

Place toward characteristic direction if child expresses wishes about being close
or intimate with someone (excluding therapist). For example, child indicates he
is lonely, wants a best friend.
Place toward uncharacteristic direction if child makes statements or expresses
feelings about wanting to be distant, separate, or not needing someone.
Item 34:

Child blames others, or external forces, for difficulties.

Place toward characteristic direction if child tends to externalize or blame others
or uncontrollable influences for difficulties. For example, child breaks a toy and
blames the therapist for buying flimsy toys.
Place toward uncharacteristic direction if child takes appropriate responsibility for
own actions or position. For example, child says he did poorly on a test because
he failed to study, or takes responsibility for breaking the therapist’s vase.
Item 35:

Child's self-image is a theme.

Place toward characteristic direction if child's feelings, attitudes, and perceptions
of self are a theme (whether positive or negative). For example, child claims that
she is really good at sports, but not very smart when it comes to schoolwork; or
discusses themes relating to gender identity.
Place toward uncharacteristic direction if the child's self-image is avoided or has
little or no part in dialogue or play when expected.
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Item 36:

Therapist points out child's use of defences.

Place toward characteristic direction if therapist identifies the way the child wards
off awareness of threatening information or feelings. For example, when child
quits game as she is losing, therapist points out that she is quitting because she
is trying to move away from the feelings coming up in the game; as therapist is
talking to the child, child covers ears and makes noises drowning out the
therapist’s voice, and therapist points out that the child is trying to block out
something uncomfortable.
Place toward uncharacteristic if interpretation of defences plays little or no role
during the hour.
Item 37:

Therapist behaves in a didactic manner.

Place toward characteristic direction if therapist's attitude or stance toward child
is like that of a teacher to a student. For example, therapist models being at-ease
in anxiety provoking situations, or educates the child about his symptoms.
Place toward uncharacteristic direction if therapist avoids explicit instruction or
education in favor of more exploratory or metaphoric statements. For example,
therapist uses imagery or a story instead of explanation.
Item 38:

Therapist and child demonstrate a shared
understanding when referring to events or feelings.

vocabulary

or

Place toward characteristic direction if child and therapist use idiosyncratic or
unique words in a similar manner. For example, child say's "I am having those
tippy feelings again", and later the therapist refers to how bothersome tippy
feelings feel to the child.
Place toward uncharacteristic direction if child and therapist struggle to
understand one another's language and meanings. For example, child describes
feelings of being in a tunnel when scared, and therapist speaks in terms of
anxieties and negative thoughts, leaving out the child's words.
Item 39:

Child is competitive, rivalrous with the therapist.

Place toward characteristic direction if the child seems competitive with the
therapist. For example, the child insists on winning, or brags that she is smarter
than the therapist.
Place toward uncharacteristic direction if child avoids or does not seem able to
imagine competing with the therapist. For example, child wishes to halt a game
the moment before she wins to let the therapist catch up with her.
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Item 40:

Child communicates without affect.

Place toward characteristic direction if child speaks or presents information in a
monotone or affectless manner.
Place toward uncharacteristic direction if child's communications are affect-laden.
For example, child expresses different affects through a varied voice range,
make-believe characters, or postures.
Item 41:

Child does not feel understood by the therapist.

Place toward characteristic direction if child conveys the feeling of being
misunderstood, or assumes that the therapist cannot understand him. For
example, child doubts that the therapist can understand his position because he
is an adult and not a child.
Place toward uncharacteristic direction if child conveys the sense that the
therapist understands his experience or feelings. For example, in response to
therapist's remark, child queries "how did you know?", and elaborates feelings.
Item 42:

Child ignores or rejects therapist's comments and observations.

Place toward characteristic direction if child typically disagrees with, ignores, or
rejects therapist's suggestions, observations, or interpretations. For example,
after the therapist makes an interpretation, the child remarks in response to
therapist’s remarks, "just forget about it", covers ears, or talks over the therapist.
Place toward uncharacteristic direction if the child responds with more elaborated
play, comments, or associations to therapist's remarks.
Item 43:

Therapist suggests the meaning of the behavior of others.

Place toward characteristic direction if therapist attempts to interpret the meaning
of the behavior of people in the child's life. For example, the therapist suggests
reasons for a parent's behavior or the meaning of the behavior of a character in a
story.
Place toward uncharacteristic direction if therapist does not make comments
about the meaning of the behavior of others when the child queries the therapist.
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Item 44:

Child feels wary or suspicious [vs. trusting and secure].

Place toward characteristic direction if child appears wary, distrustful, or
suspicious of others, including the therapist. For example, child claims that the
therapist doesn't really care about her, and is spending time with her because her
parents are making him do so.
Place toward uncharacteristic direction if child seems to be trusting,
unsuspicious, and secure in her relationship with others, including the therapist.
Item 45:

Therapist tolerates child's strong affect or impulses.

Place toward characteristic direction if therapist allows expression of strong affect
without modification either verbally or through action.
Place toward uncharacteristic direction if therapist disapproves, or attempts to
manage, re-direct, or inhibit child's strong impulses expressed verbally or
behaviorally.
Item 46:

Therapist interprets the meaning of child's play.

Place toward characteristic direction if therapist clarifies, explains the meaning,
or conveys the significance of the child's play. For example, therapist points out
that the child's act of banging to force puzzle pieces together may have
something to do with his frustration that he cannot make his parents reunite.
Place toward uncharacteristic direction if therapist avoids interpreting the
meaning of the child's play, even when the play is clearly linked to a meaningful
event or feeling.
Item 47:

When the interaction with the child is difficult, the therapist
accommodates the child.

Place toward characteristic direction if therapist appears open to compromise
and accommodation when disagreement occurs, or when conflicts arise in the
dyad. For example, when the child becomes annoyed with the therapist, he
makes some effort to understand or align with the child. For example, when the
child is upset with therapist, therapist states, “I can see I have done something to
upset you.”
Place toward uncharacteristic direction if therapist does not exert an effort to
improve matters, or to soothe the child when the interaction becomes difficult.
For example, therapist does not alter his stance even when child becomes
increasingly distressed.
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Item 48:

Therapist sets limits.

Place toward characteristic direction if therapist defines parameters regarding the
behavior or actions of the child. For example, therapist encourages the child to
hit a doll instead of her, or outlines the rules of conduct for the session.
Place toward uncharacteristic direction if therapist appears uncomfortable with
child's behavior and refrains from intervening or responding.
Item 49:

Child conveys or expresses mixed or conflicted feelings about the
therapist.

Place toward characteristic direction if child expresses mixed feelings about the
therapist, or if the child's overt verbalizations about the therapist are incongruent
with the tone of his behavior or general manner, or displays rapid shifts in
sentiment. For example, the child says he hates the therapist but offers
affectionate gestures.
Place toward uncharacteristic direction if child expresses consistent sentiments
towards therapist during the hour. Feelings may be positive or negative.
Item 50:

Therapist draws attention to feelings regarded by the child as
unacceptable (e.g., anger, envy, or excitement).

Place toward characteristic direction if therapist comments upon or emphasizes
child's feelings that are considered inappropriate, wrong, or dangerous by the
child. For example, therapist remarks that child sometimes feels jealousy toward
her more successful brother.
Place toward uncharacteristic direction if therapist avoids focus on feelings or
reactions that the child finds difficult to recognize or accept.

Item 51:

Child attributes own characteristics or feelings to the therapist.

Place toward characteristic direction if child attributes desirable or undesirable
characteristics or feelings to the therapist that appear to be reflective of the
child’s sense of self or state. For example, child loses game of cards and calls
therapist stupid.
Place toward uncharacteristic direction if child acknowledges her own
characteristics or feelings.
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Item 52:

Therapist makes explicit statements about the end of the hour,
upcoming weekend, or holiday.

Place toward characteristic direction if the therapist alerts or prepares child for
approaching separation. For example, therapist lets child know it is time to clean
up because their time together is about to end.
Place toward uncharacteristic direction if there is mention of an impending
separation without discussion or avoidance of elaboration by the therapist.
Item 53:

Child conveys awareness of own internal difficulties.

Place toward characteristic direction if child verbalizes or expresses through play,
awareness of his difficulties or conflicts. For example, child acknowledges acting
mean when sad or angry.
Place toward uncharacteristic direction if child seems to be unaware or lacking in
knowledge of his internal difficulties.
Item 54:

Child is clear and organized in verbal expression.

Place toward characteristic direction if child expresses herself in a manner that is
easily understandable and relatively clear and fluent.
Place toward uncharacteristic direction if child rambles, frequently digresses, or
is vague.
Item 55:

Therapist directly rewards desirable behaviors.

Place toward characteristic direction if therapist verbally praises or rewards child
for desirable behaviors. For example, therapist gives a sticker to child when she
achieves a goal.
Place toward uncharacteristic direction if therapist does not attempt to shape or
reward behavioral changes.
Item 56:

Child is distant from his or her feelings.

Place toward characteristic direction if child displays little concern or feeling, and
is generally flat, impersonal, or half-heartedly indifferent.
Place toward uncharacteristic direction if affect and import are apparent, but well
modulated and balanced by cooler material, or if child expresses sharp affect, or
outbursts of emotion, and deeply felt concern.
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Item 57:

Therapist attempts to modify distortions in child's beliefs.

Place toward characteristic direction if therapist encourages child to alter
maladaptive thoughts or beliefs. For example, when the child states that all the
kids in his class hate him, the therapist encourages the child to talk back to that
hurtful thought.
Place toward uncharacteristic direction if therapist accepts child's distortions
without comment or challenges to child’s stated view when thoughts or ideas are
incomplete or implausible.
Item 58:

Child appears unwilling to examine
motivations related to problems.

thoughts,

reactions,

or

Place toward characteristic direction if child is reluctant or resists examining her
own role in perpetuating problems. For example, child balks, avoids, blocks, or
repeatedly changes the subject whenever a particular topic is introduced.
Place toward uncharacteristic direction if child actively contemplates, or is able to
pursue trains of thought that might be emotionally stressful or unsettling. For
example, the child explores inner thoughts and feelings with ease.
Item 59:

Child feels inadequate and inferior [vs. effective and superior].

Place toward characteristic direction if child expresses feelings of inadequacy,
inferiority, or ineffectiveness. For example, child states that nothing he attempts
really turns out the way he hopes it will.
Place toward uncharacteristic direction if child expresses a sense of
effectiveness, superiority, or triumph. For example, child recounts personal
achievements, or claims attention for a personal attribute or skill.
Item 60:

Therapist is protective of the child.

Place toward characteristic direction if the therapist protects the child from harm
or negative consequences. For example, therapist encourages the child to think
of other ways to behave in certain situations in order to avoid physical or psychic
pain.
Place toward uncharacteristic direction if therapist does not intervene around
child's unsafe or risk-taking behavior. For example, therapist does nothing when
child climbs on to a wobbly table.
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Item 61:

Child feels shy and embarrassed [vs. un-self-conscious and
assured].

Place toward characteristic direction if child appears timid, self-conscious, ill at
ease, embarrassed.
Place toward uncharacteristic direction if child appears un-self-conscious,
assured, at ease, or certain of himself, even when faced with a situation that
could elicit self doubt.
Item 62:

Therapist points out a recurrent theme in the child's experience or
conduct.

Place toward characteristic direction if therapist points out a recurrent pattern in
the child's life experience or behavior. For example, therapist points out child's
repeated forgetfulness around taking homework to school, or recurrent themes of
anger, violence, and sadness in artwork or play.
Place toward uncharacteristic direction if therapist does not identify an existing or
evident theme or recurrent pattern.
Item 63:

Child explores relationships with significant others.

Place toward characteristic direction if child explores or is curious about
experiences of relating to significant others. For example, child inquires, I wonder
if my rudeness is making my mother sad as well as angry.
Place toward uncharacteristic direction if talk of relationships is avoided or
reported without elaboration or curiosity.
Item 64:

Child draws therapist into play.

Place toward characteristic direction if child actively includes the therapist in play.
For example, child ascribes roles for the therapist to play.
Place toward uncharacteristic direction if child does not include the therapist in
play, or organizes play in such away that excludes the therapist.
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Item 65:

Therapist clarifies, restates, or rephrases child's communication.

Place toward characteristic direction if therapist restates or rephrases the child's
affective tone, statements, ideas, or non-verbal behavior in order to render their
meaning more evident. For example, therapist remarks, "What you seem to be
saying is that you're worried about what therapy will be like."
Place toward uncharacteristic direction if therapist does not clarify or restate
child's communication when unclear or incoherent.
Item 66:

Therapist is directly reassuring.

Place toward characteristic direction if therapist attempts to allay child's anxieties,
and instill the hope that matters will improve. For example, therapist tells child
there is no reason for worry.
Place toward uncharacteristic direction if therapist tends to refrain from providing
direct reassurance when child is evidently anxious or upset. For example, child
describes feeling worried about the first day of school, and the therapist refrains
from telling the child, "it will be fine."
Item 67:

Therapist interprets warded-off or unconscious wishes, feelings, or
ideas.

Place toward characteristic direction if therapist draws the child's attention to
feelings, thoughts, or impulses that may not have been clearly in her awareness.
For example, child's expression saddens when discussing mother, and therapist
wonders with her about her feelings.
Place toward uncharacteristic direction if therapist does not attend to underlying
wishes, feelings or ideas child may have, but rather emphasizes more conscious
material. For example, when child brings therapist a handmade card with a heart
on it, the therapist draws attention to the handiwork of the child rather than any
underlying intention.
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Item 68:

Real rather than fantasized meanings of experience are actively
differentiated.

Place toward characteristic direction if therapist or child notes differences
between child's fantasies and objective reality. For example, therapist points out
that child did not cause his parents' divorce; or when child plays dead and
reassures the therapist “just in the game.”
Place toward uncharacteristic direction if neither therapist or child focus attention
distinguishing between fantasy and reality when such distinction is unclear. For
example, child tells the therapist he is an only child and therapist, knowing of
siblings, does not question this assertion.
Item 69:

Child's current or recent life situation is emphasized.

Place toward characteristic direction if child or therapist emphasizes very recent
or current life events. For example, child talks about being sad about the recent
move of a friend.
Place toward uncharacteristic direction if discussion of current life is actively
avoided in discussion or play.
Item 70:

Child struggles to control feelings or impulses.

Place toward characteristic direction if child attempts to manage or control strong
emotions or impulses. For example, child fights to hold back tears while
obviously distressed.
Place toward uncharacteristic direction if child does not appear to make an effort
to restrain or regulate feelings he is experiencing, or has little or no difficulty
achieving control over them.
Item 71:

Child engages in make-believe play.

Place toward characteristic direction if child plays imaginatively or symbolically.
For example, child treats a pencil as if it were a magic wand.
Place toward uncharacteristic direction if play is concrete or rule bound. For
example, when playing a board game, child refuses any imaginary dialogue with
the pieces of a game.
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Item 72:

Child is active.

Place toward characteristic direction if child is quite talkative and mobile.
Place toward uncharacteristic direction if child is inactive, sluggish or reticent. For
example, child consistently waits for therapist to initiate discussion or play.
Item 73:

Child expresses fears or displays phobic behavior.

Place toward characteristic direction if child discusses or evidences fear or
timorousness during the hour without apparent reason, or discusses being
generally afraid of something quite specific. For example, child pulls sleeve over
hand in order to turn doorknob on the way out of the office.
Place toward uncharacteristic direction if child appears calm, brave, and at ease
even when experiencing something worrisome.
Item 74:

Humor is used.

Place toward characteristic direction if the child or therapist displays humor
during the course of the hour.
Place toward uncharacteristic direction if the interaction between therapist and
child and therapist appear serious and matter-of-fact when there are playful or
humorous potentials. For example, a slip of the tongue that might seem funny is
not talked about as such.
Item 75:

Interruptions, breaks in the treatment, or termination of therapy are
discussed.

Place toward characteristic direction if either the child or therapist talks of
interruptions or breaks in the treatment, for example, vacation, illness, or ending
of therapy.
Place toward uncharacteristic direction if discussion of interruptions in the
treatment or termination seems to be avoided. For example, a lengthy break in
treatment due to summer vacation is mentioned in passing, but neither child nor
therapist pursues the topic further.
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Item 76:

Therapist makes links between child's feelings and experience.

Place toward characteristic direction if the therapist points out how the child's
affects are related to her experience. For example, therapist notes that child
seems quite sad in therapy on the day before the therapist leaves for vacation.
Place toward uncharacteristic direction if the therapist does not make links
between child's feelings and her experience when she appears overwhelmed, or
overtly distances self from affects.
Item 77:

Therapist's interaction with child is sensitive to the child's level of
development.

Place toward characteristic direction if therapist responds to child in a manner
consistent with the developmental level of the child.
Place toward uncharacteristic direction if therapist's comments or behaviors are
above or below the child's apparent level of development. For example, therapist
talks to a nine-year-old as if he were a teenager, or in a baby voice.
Item 78:

Child is compliant.

Place toward characteristic direction if child is particularly deferential, compliant,
or appears to go out of their way to please the therapist. For example, child
undertakes any hint or suggestion of the therapist. When therapist says that
there are some new crayons, child immediately asks “what would you like me to
draw?”
Place toward uncharacteristic direction if child does not seem to play an overly
pleasing role, or exhibit deferential or compliant responses or behaviors.
Item 79:

Therapist comments on changes in child's mood or affect.

Place toward characteristic direction if therapist makes frequent or salient
comments about shifts in the child's mood or quality of experience. For example,
therapist notes that in response to her comments, child has shifted from angrily
throwing toys to letting himself feel his sadness.
Place toward uncharacteristic direction if therapist does not comment on marked
changes in child's states of mind during the hour.
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Item 80:

Child behaves in a dependent fashion
[vs. insists on independence].

Place toward characteristic direction if child dependently solicits the therapist's
comfort, aid, or support. For example, child is clingy and needy.
Place toward uncharacteristic direction if child behaves in an independent or
counter dependent fashion. For example, child insists, "I can put my shoes back
on myself!” when therapist gestures to help.

Item 81:

Therapist emphasizes feelings to help child experience them more
deeply.

Place toward characteristic direction if therapist stresses the emotional content of
what the child has described in order to encourage the experience of affect. For
example, therapist exaggerates feelings that the child describes in a matter-offact manner.
Place toward uncharacteristic direction if therapist under-emphasizes the
experience of affect, or appears only interested in child's objectified descriptions.
Item 82:

Therapist helps child manage feelings.

Place toward characteristic direction if therapist helps child manage
overwhelming or difficult feelings or states. For example, therapist encourages
the child to count to ten before acting or speaking when angered, or to reflect on
anxious or sad feeling connected to an angry outburst.
Place toward uncharacteristic direction if therapist does not intervene or offer
opportunity for reflection or naming when child is overwhelmed by feeling.
Item 83:

Child is demanding.

Place toward characteristic direction if child makes numerous demands/requests
of the therapist or pressures therapist to meet a request. For example, child
continually asks therapist to get him a drink or a desired item.
Place toward uncharacteristic direction if child is reluctant or hesitant to make
appropriate requests of the therapist. For example, child squirms because he
needs to go to the bathroom, yet does not excuse himself, or is reluctant to ask
the therapist to take him to the bathroom.
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Item 84:

Child expresses anger or aggressive feelings.

Place toward characteristic direction if child expresses resentment, anger,
bitterness, hatred or aggression (this excludes such feelings directed at
therapist).
Place toward uncharacteristic direction if consequent feelings of anger or
aggressive feelings are deliberately avoided. For example, when child describes
parent belittling her, she describes how tolerant her parents must be since she is
so difficult.

Item 85:

Child's aggression is directed toward self.

Place toward characteristic direction if child turns anger or aggressive feelings
inward. For example, child claims that she is terrible and expects some sort of
retribution for having a terrible thought about someone.
Place toward uncharacteristic direction if child directs angry or aggressive
feelings outward (excludes such feelings directed toward the therapist). For
example, child kicks over the tower of blocks created during the session, or talks
about wanting to hurt someone because she is so angry.
Item 86:

Therapist is confident, self-assured [vs. uncertain or unsure].

Place toward characteristic direction if therapist's demeanor is self-assured and
confident.
Place toward uncharacteristic direction
embarrassed, apprehensive, or ineffectual.
Item 87:

if

therapist

appears

uncertain,

Therapist informs child of the potential impact of his or her behavior
on others (not including the therapist).

Place toward characteristic direction if therapist helps the child make connections
between behaviors and statements, and how others might receive or interpret
them.
Place toward uncharacteristic direction if the therapist refrains or finds alternative
ways to address the child's behaviors or feelings in relation to their impact on
others. For example, when child reports excluding a friend from play, therapist
focuses on the child's motivations for doing so.
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Item 88:

Material of the hour is meaningful and relevant to
child's conflicts.

Place toward characteristic direction if material of the hour is importantly related
to child's psychological conflicts, or are topics of real concern.
Place toward uncharacteristic direction if material of the hour seems unrelated to
or somehow removed from issues of central concern.
Item 89:

Therapist acts to strengthen existing defences.

Place toward characteristic direction if therapist’s stance is characterized by a
calm, attentive compliance intended to avoid upsetting the child’s emotional
balance, or if she actively intervenes to help child avoid or suppress disturbing
ideas or feelings.
Place toward uncharacteristic direction if therapist does not act to shore up
defences or suppress troublesome thoughts or feelings.
Item 90:

Child’s dreams or fantasies are discussed.

Place toward characteristic direction if a topic of discussion is dream content,
including daydreams or fantasy material. For example, child and therapist
explore the fantasies of the child regarding the therapy before they met.
Place toward uncharacteristic direction if child's dreams or fantasies brought up
during the hour are not elaborated or explored.
Item 91:

An earlier developmental phase is a topic.

Place toward characteristic direction if there is discussion of experience of
previous developmental stages. For example, a five-year-old talks about having
baby feelings, or therapist likens arguments that an adolescent is having with his
parents to toddler-like tantrums.
Place toward uncharacteristic direction if discussion of current or future themes
predominate over past memories or experiences.
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Item 92:

Child's feelings or perceptions are linked to situations or behavior of
the past.

Place toward characteristic direction if several links or salient connections are
made between the child's current emotional experience and perception of events
with those of the past. For example, therapist points out, or child realizes that
current fears of being left alone are derived from the loss of a parent.
Place toward uncharacteristic direction if current and past experiences are
discussed but not linked. For example, child talks about having felt left out by
friends at school last year, and moves on to discuss his mother's pregnancy.
Therapist does not make reference to an association between the events.
Item 93:

Therapist is neutral.

Place toward characteristic direction if therapist tends to refrain from taking a
particular stand in relation to child's opinion, declarations, ideas, or experience.
For example, when child asks therapist if she approves of a particular behavior,
the therapist responds by asking the child what position he imagines her or
others taking, rather than directly responding to the question.
Place toward uncharacteristic direction if therapist expresses opinions, or takes
positions either explicitly or by implication. For example, therapist tells child that
his friends have a bad influence on him, and therefore, he should find new
friends.
Item 94:

Child feels sad or depressed [vs. cheerful and joyous].

Place toward characteristic direction if child's mood seems melancholy, sad, or
depressed.
Place toward uncharacteristic direction if child appears delighted, joyful, or
conveys a mood of well-being or happiness.
Item 95:

Child's play lacks spontaneity.

Place toward characteristic direction if the play is rigid, stilted, repetitive, or
appears rote.
Place toward uncharacteristic direction if child's play is imaginative, lively, and
child generates new ideas. For example, while stacking blocks, child creates a
zoo out of the blocks, and asks therapist to come visit the animals.
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Item 96:

Child's parents are a topic of discussion.

Place toward characteristic direction if child talks about parents (or primary
caregivers) or represents them in play.
Place toward uncharacteristic direction if discussion about parents (or primary
caregivers) is apparently avoided.
Item 97:

Therapist emphasizes verbalization of internal states and affects.

Place toward characteristic direction if therapist encourages the child to explore
and verbalize thoughts and feelings. For example, therapist states, "tell me how
you are feeling right now as we are discussing this."
Place toward uncharacteristic direction if therapist avoids encouraging the child
to talk about his thoughts and feelings.
Item 98:

The therapy relationship is discussed.

Place toward characteristic direction if therapy relationship is discussed. For
example, therapist calls attention to features of the interaction or interpersonal
process between them (not in relation to other relationships the child has); or the
child makes connections between the therapy relationship and other relations.
Place toward uncharacteristic direction if neither therapist nor child comments on
the nature of their interactions.
Item 99:

Therapist offers help or guidance.

Place toward characteristic direction if therapist offers help, guidance, or
instruction. For example, when child is struggling to find the right words to
express himself, therapist suggests particular words.
Place toward uncharacteristic direction if therapist does not offer help or
instruction when asked for help by child. For example, therapist
does not intervene to help when child says he cannot figure out how to set up
a board game.
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Item 100:

Therapist draws connections between the therapeutic relationship
and other relationships.

Place toward characteristic direction if therapist makes several salient comments
linking the interpersonal aspects of therapy and feelings toward other significant
individuals. For example, therapist remarks that he thinks the child is sometimes
afraid he will criticize the child just as her parent does.
Place toward uncharacteristic direction if therapist’s activity during the hour
includes no attempts to link the interpersonal aspects of therapy with experiences
in other relationships when there are opportunities to do so.

