
 

 

PSYKODYNAMISK KORTTIDSTERAPI MED BARN

 

Terapeuters och föräldrars erfarenheter 

 

Paula Terselius 

 

Psykodynamisk korttidsterapi för barn är eftersatt i Sverige gällande 

metodutveckling och spridning. Föreliggande uppsats är en pilotstudie inför 

ett metodutvecklingsprojekt vid Ericastiftelsen i Stockholm. Studien har en 

kvalitativ ansats och syftar till att via intervjuer undersöka föräldrars och 

terapeuters erfarenheter och upplevelser av psykodynamisk korttidsterapi i 

fyra barnterapier med parallell föräldrakontakt. Resultaten visar att 

terapeuter och föräldrar har övervägande positiva erfarenheter av metoden. 

Terapeuterna upplever ett stärkt engagemang jämfört med långtidsterapi, 

tack vare tidsbegränsningen och det aktivare förhållningssättet. 

Fokusarbete och avslutning har upplevts svårast. Korttidsterapin uppfattas 

passa dagens föräldrar. Föräldrarna menade att terapeuterna sett och förstått 

hela familjen och snabbt kunnat identifiera barnens behov. Föräldrarna 

upplevde de egna samtalen som givande dock utan att riktigt ha uppfattat 

fokus. Majoriteten av föräldrarna uppskattade det tidsbestämda upplägget. 

Samtliga föräldrar kunde tänka sig att rekommendera metoden till andra 

familjer. Studien indikerar att metoden kan gynnas av ytterligare 

metodutveckling gällande fokusarbete, föräldrasamtal och målsättning.  

 

 

Under min psykologutbildning har jag särskilt intresserat mig för behandlingsarbete med barn. 

Jag gjorde min psykologpraktik vid Ericastiftelsen i Stockholm och valde också att arbeta 

med en barnterapi under det senare psykoterapimomentet. Flera skäl har gjort att jag velat 

skriva om psykodynamisk korttidsterapi för barn. Ett skäl är att jag, utifrån egna erfarenheter 

som barnterapeut blivit nyfiken på hur man kan arbeta vidare med struktur, fokus och det egna 

terapeutiska förhållningssättet. Jag fann att mycket av det jag sökte fanns formulerat när det 

gällde korttidsterapi med barn men att denna metod används mycket lite i Sverige. Det kändes 

därför angeläget att få göra en fördjupning i hur detta arbetssätt upplevs fungera av såväl 

terapeuter som föräldrar. Min förhoppning är att terapimetoden så småningom ska få större 

spridning och användas vid fler BUP-mottagningar runt om i landet. Min utbildning har i viss 

mån också präglats av en rådande antagonism mellan psykodynamisk terapi och kognitiv 

beteendeterapi. Den traditionella psykodynamiska inriktningen har blivit kritiserad bland 

annat för sitt långsiktiga behandlingsupplägg. Det känns därför extra viktigt för mig att delta i 

ett projekt som syftar till att ytterligare utveckla och utvärdera den psykodynamiska 

korttidsterapin för barn och ungdomar i Sverige.  

 

 

Inledning 

 
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar (BRIS-rapporten 2008) och det behövs 

utveckling av korttidsbehandling för att möta det ökande trycket på landstingets barn- och 

ungdomspsykiatriska mottagningar. Idag är det främst andra inriktningar än den 
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psykodynamiska som står för kortare behandlingstider. Psykodynamisk korttidsterapi med 

barn är sällsynt på BUP, trots att satsningar gjorts för att sprida kunskaper kring denna metod 

(Tydén, 1998). Psykodynamisk korttidsterapi för vuxna har i ett flertal studier visat sig vara 

effektivt (Abbas, Hancock, Henderson, & Kisely, 2007; Leichsenring, Raubing, & Leibing, 

2004). Dock finns fortfarande få studier gjorda om korttidsterapi med barn (Bloom, 2002). I 

Norge har man de senaste decennierna genomfört ett flertal forsknings- och 

metodutvecklingsprojekt när det gäller psykodynamisk korttidsterapi för barn (Bruseth et al., 

1994; Gydal, 2001; Gydal & Knudtzon, 2002; Haugvik, Tanum Johns, Madssen, Thoresen, 

Traavik, 2005; Nielsen et al., 1992). I Sverige finns ännu få studier kring metoden, med 

undantag för Gudrun Edvardson och Anna Tydén (Edvardson, 1985; Tydén, 1998; 2002).  

 

Ericastiftelsen är en enskild behandlingsinstitution som genom vårdavtal med landstinget 

bedriver psykoterapeutiskt arbete med barn, ungdomar och unga vuxna. Vid Ericastiftelsen 

bedrivs även utbildning och kliniknära forskning inom området. För närvarande pågår projekt 

där man satsar på utveckling av psykodynamisk korttidsterapi för barn och ungdomar. 

Föreliggande uppsats är en pilotstudie med syfte att kartlägga och beskriva terapeuters och 

föräldrars upplevelser av den psykodynamiska korttidsterapin, så som den genomförts i ett 

antal terapier med barn och deras föräldrar under våren 2008. Pilotstudien genomförs som ett 

försteg till ett större metodutvecklingsprojekt vid Ericastiftelsen, finansierat av Stockholms 

läns landsting, med start våren 2009. Målen med projektet är bland annat att utveckla och 

pröva metoden för korttidsterapi med barn, ungdomar och unga vuxna. Noggrann beskrivning 

av metoden kan underlätta en konsekvent och korrekt implementering och fortsatt utvärdering 

av metoden. Föreliggande uppsats är knuten till det delprojekt som rör barn och föräldrar. 

 

Melanie Klein och Anna Freud betraktas som initiativtagare till barnpsykoterapi. De 

utvecklade sina respektive metoder för barnanalys på 30-talet. I och med barnanalysens 

tillkomst flyttades fokus för uppmärksamheten kring barnets mående från yttre 

omständigheter till barnets inre värld (Gydal, 2001; Roed Hansen, 1991). Margret Lowenfeld 

menade dock att det var alltför stora skillnader mellan vuxnas och barns språk och tankar för 

att det skulle räcka endast med verbal kommunikation. Hon skapade det så kallade ”hela 

världenmaterialet” med vilket barnet kunde uttrycka sig genom lek med föremål i sandlådan 

(Lowenfeld, 1950) och lade därmed grunden för lekterapin.  

 

Traditionellt har den psykodynamiska barnterapin hämtat förhållningssätt från psykoanalysen 

som kännetecknas av ett långt tidsperspektiv på behandlingen samt en terapeut, som inte tar 

initiativ till att föra in teman i terapin utan inväntar det som barnet själv tar upp. Syftet med ett 

mer inväntande och följsamt förhållningssätt från terapeutens sida är att stimulera barnet till 

fördjupning i de psykiska processer som det kommer i kontakt med i terapin. En upplevelse av 

ett ”oändligt” tidsperspektiv anses uppmuntra barnet till regression (se nedan) för att bearbeta 

och lösa tidiga konflikter eller trauman.  (Reed-Jensen, 2004). De tidiga barnanalyserna kunde 

bestå av 4-5 sessioner i veckan under 4-5 år. Denna tidsomfattning modifierades med tiden 

men ett längre tidsperspektiv har dock generellt kvarstått och präglat den psykoanalytiskt 

orienterade psykoterapin med barn och ungdomar (Nielsen et al., 1992).  

 

Definition av några centrala termer i psykodynamisk psykoterapi 

I föreliggande uppsats används ett flertal, ofta förekommande begrepp inom psykodynamisk 

terapi och hur man förhåller sig till dessa inom psykodynamisk korttidsterapi. Därför följer en 

kortfattad definition av några av dem. Regression förklaras av Bo Sigrell (2001) som en 

återgång till tidigare former av beteende och psykisk funktion i ens historia. Regression kan 

användas som metod för att läka traumatiska erfarenheter som patienten bär med sig, ofta utan 
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att vara medveten om det. Med begreppet överföring avses, mycket generellt, att en patient 

reagerar på sin terapeut som om denna vore en person ur patientens eget förflutna. Med 

motöverföring menas känslor, tankar och handlingsinitiativ som väcks hos en terapeut 

gentemot sin patient och det material patienten kommer med. Tolkning är en terapeutisk 

intervention som Sigrell definierar som en process vilken gör att patienten förstår innebörden 

av tidigare omedvetna motiv. Vid tolkning lämnas det uppenbara för att ge en ny, mer 

psykiskt djupgående mening åt en upplevelse. För att veta om tolkningen är rättvisande är 

terapeuten hänvisad till hur patienten tar emot den. Terapeutisk allians definieras av Sigrell 

som samarbetet mellan klient och terapeut. Terapeutens hållning, initiativtagande och 

subjektivitet gentemot patienten varierar i psykodynamisk terapi. Detta är både beroende av 

patientens specifika problematik samt det aktuella behandlingsupplägget. Terapeutens 

hållning diskuteras i denna uppsats under benämningen terapeutiskt förhållningssätt.  

 

Individuell psykodynamisk korttidsterapi med barn 

Amerikanen Stephen Proskauer uppfattas av många som en pionjär på området 

psykodynamisk korttidsterapi med barn. Han har publicerat ett par centrala artiklar i ämnet 

(bl. a. Proskauer, 1969). I dessa tar han upp det tidsbestämda upplägget med särskild tonvikt 

på avslutning och separation, utarbetandet av fokus samt terapeutens interventioner som 

relationsunderstödjande snarare än som utgångspunkt för direkt tolkning. Dessa faktorer sågs 

som specifika för den korttidsterapeutiska behandlingen. Senare har ett flertal tagit upp tråden 

och formulerat korttidsterapeutisk metod med grund i Proskauers modell. MacLean, 

Macintosh, Taylor och Gerber i Canada, publicerade 1982 A Clinical Approach to Brief 

Dynamic Psychotherapies in Child psychiatry. 1985 kom Peterlin och Sloves i USA med 

time-limited Psychotherapy with Children: Central Theme and Time as Major Tools. I båda 

dessa arbeten tar man upp att det vid denna tid är en överväldigande skillnad mellan intresset 

för och utbredning av korttidsterapeutisk behandling för vuxna jämfört med barn. 

 

I Norden syns svenskan Gudrun Edvardson (1985) som utvecklade metoden fokuserad 

individuell korttidsterapi för barn. Inledningsvis betraktades metoden som kristerapi men kom 

senare att omfatta även andra patientgrupper (Tydén, 2002). I Norge initierades användningen 

av psykodynamisk korttidsterapi för barn på 90-talet. En bok i ämnet, skriven av Aud Fossen 

och Trond H Diseth (1991) beskriver tillämpning av metoden, även de med avstamp i 

Proskauers teorier. Strax därefter tog Geir Nielsen initiativet till ett projekt med 

psykodynamisk korttidsterapi för barn (Bruseth et al., 1994; Nielsen et al, 1992).  Monica 

Gydal (2001) utvecklade under nittiotalet en tidsbegränsad metod för individualterapi med 

barn, TIB. I Sverige fick ett flertal psykologer, under 80-talet, fortbildning i Gudrun 

Edvardsons metod, däribland Anna Tydén. I Tydéns rapport Möte med ett barn (1998) var 

avsikten att kartlägga i förekomsten av kortare terapeutiska kontakter på dåvarande PBU. 

Tydén kom till slutsatsen att Edvardsons metod i stort sett inte användes alls och att merparten 

av de korta kontakterna istället utgjordes av utredningar. 1999 initierade Tydén ett projekt där 

man studerade tio tidsbegränsade terapier på utbildningsnivå, under handledning. I detta 

projekt valde man att använda delar av Edvardsons metod i kombination med Gydals TIB 

(Tydén, 2002).  

 

Olika benämningar för terapiformen 

I litteraturen om psykodynamisk korttidsterapi för barn stöter man på ett flertal benämningar 

för denna terapiform. De olika benämningarna tycks inte spegla skillnader i metod utan 

snarare i tankar kring hur de olika benämningarna uppfattas. I Norge använder sig Gydal 

(2002) av begreppet korttidsterapi, medan Marianne Haugvik och medarbetare (Haugvik red., 

2005) kallar formen för tidsbegränsad  terapi. Grunden för detta, skriver de, handlar om att 
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det inte är ”den korta tiden” som ska vara i fokus utan snarare att det är en tidsbegränsning. 

Även Tydén (2002) väljer i sin rapport att använda begreppet tidsbegränsad terapi för att 

metoden inte ska förväxlas med andra former för behandling som erbjöds på dåvarande PBU, 

såsom till exempel ”fyra gångers”. I engelskspråkig litteratur används uttryck som time-

limited  (Peterlin & Sloves, 1985; Proskauer, 1969) och brief dynamic psychotherapy (George 

MacLean, 1982) samt, huvudsakligen short-term psychotherapy (Kaduson & Shaeffer, 2006; 

Muratori, 2003; Shapiro, 1994). På Ericastiftelsen använder man benämningen korttidsterpi 

då detta i översättning är i enlighet med huvuddelen av aktuell, internationell forskning (short-

term psychodynamic psychotherapy, STPP). Av samma anledning används benämningen 

korttidsterapi i föreliggande uppsats. 

 

Huvudelement i psykodynamisk korttidsterapi för barn 

Proskauers metod har i mångt och mycket följts av flertalet författare som nämns i 

föreliggande studie. Ett av undantagen är Gydal som med förändrade inklusionskriterier gör 

ett avsteg från Proskauers grundtanke att korttidsterapi endast passar för en begränsad del av 

de barn och familjer som söker hjälp. Även Muratori, Picchi, Bruni, Patarnello, & Romagnoli 

(2003) presenterar ett arbetssätt som skiljer sig på flera punkter. Här träffar terapeuten först 

barnet och föräldrarna tillsammans vid fem tillfällen och sedan barnet individuellt vid fem 

tillfällen. Avslutningsvis har man en session med barn och föräldrar tillsammans.  

 

Psykodynamisk korttidsterapi ses som en egen terapimetod och flera poängterar att den inte 

ska betraktas som en kompromiss för att man inte har tid eller resurser att arbeta längre 

(Dulcan, 1984; Fossen & Disseth, 1991). Flertalet av dem som skrivit om psykodynamisk 

korttidsterapi med barn är eniga i vad som i huvudsak kännetecknar denna metod (Edvardson, 

1985; Fossen & Diseth, 1991; Gydal, 2001; Gydal & Knudtzon, 2002; Haugvik red., 2005; 

Proskauer, 1969; Racusin, 2000; Peterlin & Sloves, 1985; Tydén 1998; 2002;). Man utgår 

bland annat från ett avgränsat fokus för arbetet. Fokus benämns även ”centralt tema” av vissa 

författare (Fossen & Diseth, 1991; Peterlin & Sloves, 1985). Antalet behandlingstillfällen är 

bestämt från början och varierar mellan 6-20 gånger. Det vanligaste tidsupplägget är dock 12 

gånger vilket föregås av en bedömning på 1-3 gånger. Terapeuten har ett mera aktivt 

förhållningssätt i relation till patienten i jämförelse med traditionell psykodynamisk terapi. 

Terapeuten tar initiativ till och har ansvar för att fokus upprätthålls i arbetet. Man poängterar 

också det parallella föräldraarbetet som en förutsättning för barnets behandling. Då tiden är 

begränsad, betonas vikten av en god terapeutisk allians och en bärande relation mellan patient 

och terapeut. Korttidsterapin blir, med tanke på terapeutens förhållningssätt och 

upprätthållande av fokus, mer strukturerad jämfört med traditionell psykodynamisk 

psykoterapi med barn (Nielsen et al., 1992). 

 

       Mål. 

Gydal och Knudtzon (2002) påpekar att ett traditionellt synsätt i psykodynamisk terapi har 

varit att förändring tar tid och att psykoterapi är tidskrävande. De menar att korttidsterapi 

dock inte har som mål att fullborda en förändring utan att starta processer och stimulera till 

fortsatt växt och utveckling. Ett flertal författare uttrycker att målet med korttidsterapin är ett 

ökat autonomt fungerande (Fossen & Diseth, 1991; Gydal, 2001; Nielsen et al., 1992; Peterlin 

& Sloves, 1985). Gydal och Knudtzon (2002) menar att man tidigare uppfattade att barnets 

utveckling gick från beroende till autonomi. De pekar på att senare forskning visat att 

spädbarnet från början är både oberoende och beroende. Detta gäller även den vuxna 

individen som i hela livet är beroende av mänskliga relationer för att skapa mening i livet. 

Mot bakgrund av detta flyttas målet i den individuella behandlingen från individens inre till 

dennes relationer med omgivningen.  
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       Fokus. 

Fokus för behandlingen bör vara klart vid terapins start och den bedömning som görs innan 

ligger till grund för fastställandet (Gydal, 2001; Haugvik red., 2005; Peterlin & Sloves, 1985;  

Proskauer, 1969). Denna bedömningsprocess kan variera och processen att välja ett fokus för 

barnets behandling ser olika ut. Fokus kan till exempel definieras utifrån ”anmälningsorsak” 

det vill säga vad föräldrarna beskrivit som barnets svårigheter när de inledningsvis sökte 

behandling (Fossen & Diseth, 1991; Haugvik red., 2005;). När skälen är vagare eller mer 

diffusa kan det krävas mer tid till att avgränsa och formulera fokus (Fossen & Diseth, 1991). 

Fokus kan bestämmas utifrån vad som presenteras av barnet själv i den inledande kontakten 

samt vilka symtom barnet visar upp. Det kan också ligga i något som barnet visat särskilt 

intresse för under inledande utredning/lekobservation (Haugvik red., 2005). Flera poängterar 

att fokus måste vara förståeligt och meningsfullt för barnet. För att underlätta detta används 

gärna metaforer (Fossen & Diseth, 1991; Gydal, 2001; Bruseth et al., 1994). Exempel på detta 

kan vara att ”gå på skattjakt efter olika känslor” eller ”lära känna sina krafter bättre” (Haugvik 

red., 2005). Fokus kan vara personlighetsorienterat, systemorienterat, händelseorienterat eller 

flera av dessa i kombination. Vid en kristerapi blir ofta själva händelsen ramen för terapin 

medan de olika känslor det väckt hos barnet utgör innehållet i fokus (Gydal, 2001). Gydal 

menar att fokusarbetet ställer stora krav på terapeutens förmåga till att lyssna, koppla samman 

aktuella teman med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv samt en förmåga till lek och 

kreativitet. Gydal uppfattar att fokus, när det beskrivs i lek och metaforer av terapeuten, 

lättare kan tas emot av familjen på ett sätt som underlättar ett gynnsamt möte (Gydal, 2001). 

Fokus inkluderar ofta hela barnet och kan ge en samlad bild av familjens situation, menar 

Madssen (Haugvik red., 2005). Ett uttalat fokus ger också en känsla av att man gemensamt 

ska lösa ett problem. Föräldrar och barn kan förändras i takt och kan då uppmuntras av den 

andra partens förändring (Haugvik red., 2005). Bruseth (1994) hävdar att processen att välja 

ett fokus i denna behandling är det mest grundläggande, svåra och avgörande för ett gott 

terapiutfall.  

 

Peterlin och Sloves (1985) rekommenderar att man skriver kontrakt med barnet om antalet 

gånger man ska träffas och vilket fokus man ska koncentrera arbetet på. Författarna 

poängterar att det är viktigt att fokus är avgränsat. De menar att man, trots avgränsningen, tar 

emot allt material som barnet kommer med från lek och samtal och att materialet ”silas” 

genom det filter som fokus utgör. Material som till en början uppfattas som att det ligger 

utanför fokus kan så småningom visa sig utvidga och fördjupa det istället (Fossen & Diseth, 

1991). Gydal och Knudtzon (2002) uppfattar att det ofta finns ett krav i korttidsterapi att 

terapeuten ska styra undan andra problemområden för att följa det avtalade fokuset. De menar 

att barnet sällan är moget för en sådan avgränsning och att terapeuten därför ska ta emot allt 

det som barnet kommer med och knyta det till det avtalade fokuset. Edvardson (1985) menar 

att fokus ska vara bestämt och avgränsat och att terapeuten i en korttidsterapi behöver motstå 

behovet av att hjälpa barnet med allt. För att korttidsterapimodellen ska passa för många barn, 

menar Gydal och Knudtzon, behöver fokus innebära:  
 

”En positiv bekräftelse av barnets inneboende möjligheter, en speciell mening i förhållande till det problemet 

barnet har, spänning och nyfikenhet, hopp om att önskad förändring över tid är möjlig.”  

(Gydal & Knudtzon, 2002, sid 912, författarens översättning.)  

 

Peterlin och Sloves (1985) menar att tre komponenter bör inkorporeras i fokus. Till att börja 

med behöver det spegla den utvecklingskonflikt som barnet upplever. Detta bör följas av ett 

uttalande som visar terapeutens förståelse för hur barnets problematiska beteende/symtom 

speglar ett försök att lösa den konflikt som barnet befinner sig i. Slutligen påminner  
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terapeuten om historiken för symtomen och hur dessa inte ger barnet den lösning som det 

söker utan att nya vägar behöver finnas. Författarna exemplifierar detta med hur en 8-årig 

pojke som tidigare lidit av astma började simulera anfall för att få uppmärksamhet. Här kunde 

terapeuten peka på att de ”attackerna” var ett försök från pojkens sida att få uppmärksamhet 

och omtanke vilket istället fick motsatt effekt när de vuxna förstod att han simulerade.  

 

       Tid. 

I traditionell barnterapi avser upplevelsen av en obegränsad tid uppmuntra barnet till beroende 

och regression. Detta, menar Gydal och Knudtzon (2002), kan uppfattas som att stjälpa 

snarare än att hjälpa. De menar att den tidsbegränsade terapin uppmuntrar till individuation 

och därför kan vara mer lämplig för barn. Peterlin och Sloves (1985) menar att barnet har en 

kort dåtid, en intensiv nutid och en oändlig framtid. Detta innebär, menar de, att nutiden 

behöver vara i fokus. När barnet blir medvetet om att avslutningen för terapin ligger nära i 

framtiden så kommer det att ta upp teman som låter sig bearbetas på denna tid (Nielsen et al., 

1992). Proskauer (1969) poängterar vikten av att barnet från början är medvetet om den 

begränsade tiden och datum för avslutningen, för att separationen från terapeuten inte ska 

upplevas som ett svek eller övergivande. 

 

Tidsbegränsningen bidrar till en etablering av en tydlig ram för både terapeuten och familjen. 

Flera författare (Fossen & Diseth, 1991; Haugvik red., 2005; Gydal, 2001;) beskriver 

användandet av en kalender i terapiarbetet. Varje terapitimme motsvaras av en egen ruta i 

kalendern. Barnet får själv skriva eller rita något i rutan från timmen som gått. I vissa fall 

används kalendern både med barn och föräldrar (Gydal, 2001; Haugvik red., 2005). I de fall 

där föräldrarna också har en kalender får de skriva vad de upplevt som viktigast under 

timmen, samt hur relationen mellan dem och terapeuten upplevts (Haugvik red., 2005). 

Kalendern bidrar till att synliggöra tidsförloppet i terapin för barnet (och föräldrarna). Den ger 

både barn och föräldrar möjlighet till översikt över processen och förhindrar utvecklingen av 

ett alltför starkt beroende av terapeuten. Efter hand bidrar kalendern till en konkret bild av 

barnets terapiprocess (Fossen & Diseth, 1991; Haugvik red., 2005). Se vidare under rubriken 

”föräldraarbete”.  

 

        Terapins faser. 

I likhet med korttidsterapi för vuxna (Mann, 1973) menar Gydal och Knudtzon (2002) att tolv 

gånger är en lämplig längd för terapi. Allt över tjugo timmar uppfattas av barnet som lång tid, 

menar man. Tolv uppfattas som ett enkelt, lättöverskådligt tal även för ett barn. Tolv gånger är 

delbart på tre, vilket kan innebära tre faser för terapin. Flertalet författare delar på detta sätt in 

korttidsterapin i faser, vanligen i: begynnelsefas, bearbetningsfas samt avslutningsfas 

(Edvardson, 1985; Haugvik red., 2005; Nielsen et al., 1992). Vissa delar också in 

terapiförloppet i tre huvudområden, etablering av fokus, bearbetning av fokus samt förändring 

relaterat till fokus. (Haugvik red., 2005) 

 

Begynnelsefasen (även kallad startfas eller inledningsfas) inkluderar enligt vissa författare 

även bedömningen av barnet som skett under 1-3 tillfällen (Fossen & Diseth, 1991; Haugvik 

et al., 2005). Enligt metoden som Haugvik presenterar (2005) sker bedömningen via tre 

timmars lekobservation före terapins start. Andra menar att begynnelsefasen inleds först då 

terapin startar och bedömningen är färdig (Edvardson, 1985). Begynnelsefasen präglas av 

relations- och allianskapande samt utarbetande av fokus för barn och föräldrar (Edvardson, 

1985; Fossen & Diseth, 1991; Haugvik red, 2005; Nielsen et al, 1992)  
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Bearbetningsfas (även kallad mittfas) fokuserar på utveckling eller förändring hos barnet med 

utgångspunkt i fokus (Haugvik red., 2005; Nielsen et al, 1992). Nielsen beskriver att 

arbetsalliansen och positiva överföringsreaktioner används för att hjälpa barnet att se 

svårigheterna med dess nuvarande problemlösning och stödja barnet att finna nya möjligheter 

att ge uttryck för sig själv (Nielsen et al, 1992). Fossen & Diseth menar att terapeuten i 

mellanfasen arbetar aktivt med barnets symtom och problem med metoder som lek, teckning 

och samtal. I bearbetningsfasen har terapeuten en aktiv hållning och arbetar med att knyta det 

kliniska materialet till fokus för behandlingen (Fossen & Diseth, 1991).  

 

Slutfas (även kallad avslutningsfas) fokuserar på utveckling och förändring samt att avsluta 

relationen mellan barn och terapeuten (Haugvik red., 2005). Man tänker sig här att 

avslutningen av den terapeutiska relationen ska verka så att den terapeutiska processen 

fortsätter. I denna sista fas är det verkningsfullt, enligt vissa, att ge barnet en symbolisk 

present för att spegla de upplevelser barnet har haft i samspelet med terapeuten (Haugvik red., 

2005). Proskauer (1969) betonar vikten av avslutningen. Han menar att både barn och terapeut 

tenderar att förneka och undvika en nära förestående avslutning. Terapeutens kapacitet att 

hjälpa barnet komma över sitt motstånd inför avslutningen är av stor vikt för barnet, menar 

han. Med tanke på detta är det av vikt att varje terapeut ser över sina egna känslor inför 

separation och förlust. Vikten av avslutningen samt de svåra känslor det kan väcka hos såväl 

barn som föräldrar och terapeut betonas också av Fossen & Disseth (1991), Nielsen (1992) 

och Gydal (2001).   

 

Flera betonar vikten av att ha ett uppföljningssamtal en tid efter avslutningen (Fossen & 

Diseth, 1991; Gydal, 2001; Haugvik, 2005; Proskauer, 1969). Uppföljningen har flera syften. 

Dels ska barnet bli försäkrat om att det inte är glömt och att terapeutens engagemang finns 

kvar. Det underlättar också avslutningen för barnet då det inte innebär en permanent 

separation/förlust (Fossen & Diseth, 1991).  Även Haugvik poängterar att ett uppföljande 

samtal, förutom att det ger terapeuten en möjlighet att få veta hur det gått, också gör 

avslutningen mindre smärtsam för barnet och verkar gynnsamt för den fortsatta utvecklingen 

(Haugvik red, 2005). 

 

       Föräldraarbete. 

Nielsen med medarbetare understryker att de problem eller svårigheter som ett barn har alltid 

utspelar sig i en kontext med betydelsefulla andra och menar att det är nödvändigt med ett 

systemiskt synsätt. Terapeutens förståelse för barnet blir avhängigt av en förståelse för vilka 

krafter som verkar med och kring barnet (Nielsen et al., 1992). Gydal och Knudtzon (2002) 

framhåller att barnet behöver föräldrarnas samtycke till förändring. Även Haugvik (2005) 

uttrycker att individualterapin behöver ha med sig ett familjeperspektiv. Barnet behöver veta, 

menar de, att föräldrarna också är engagerade i terapin och har en person som de talar med. 

Fossen och Diseth (1991) menar att föräldraarbetet gärna kan bestå av rådgivning, upplysning 

om utvecklingspsykologi och uppmärksamhet på familjedynamik. De poängterar att 

terapeutens allians med föräldrarna är en förutsättning för att arbetet med barnet ska fungera. 

Edvardson menar att föräldrarna bör vara medvetna om vilket fokus som bestämts för barnets 

behandling men att man inte behöver hålla sig enbart till detta fokus med föräldrarna utan 

samtalen kan också bestå av exempelvis pedagogiska råd för att stärka föräldrarna i 

föräldraskapet (Edvardson, 1985). 

 

Kristina Berglund-Fries (2001) har studerat föräldraarbetet vid tidsbegränsad terapi. Hon 

menar att det inte finns någon egentlig metod för föräldraarbete och drar slutsatsen att 

föräldraterapi tycks vara någonting högst personligt från terapeutens sida och något som 
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kräver timing och respekt. Hon pekar vidare på svårigheten i arbetet med föräldrar när många 

terapeuter saknar utbildning för ett tidsbegränsat föräldraarbete. I sin studie fann hon att fokus 

sällan sattes i föräldrarnas terapi trots att fokus ses som en grundpelare när man arbetar 

tidsbegränsat. Vidare uttrycker hon att relationen mellan barn och föräldrar bör avspegla sig i 

en stark samarbetsrelation mellan barn- och föräldraterapeut. En förutsättning för att barnet 

ska utvecklas är att föräldrarna utvecklas, menar Berglund-Fries.  

 

I de modeller där man använder en kalender i samtalen med föräldrarna, kan detta förfarande 

fördjupa föräldraarbetet. Madssen (Haugvik red., 2005) beskriver att föräldrarna vid varje 

samtal fick besvara två frågor. Den första frågan rörde vad föräldern uppfattat varit det 

viktigaste man talat om under timmen och den andra frågan vad man uppfattat varit det allra 

viktigaste om man som förälder såg det ur barnets synvinkel. Dessa två frågor ledde till att 

föräldrarna i högre grad uppmärksammade vilka känslor som väckts och hur detta kunde 

kopplas till barnets problematik. Detta medföljde att både föräldrar och terapeuter blev mer 

medvetna om samspelet dem emellan under timmens gång vilket i sin tur verkade främjande 

för relationen. Föräldraarbetet uppfattades som mer strukturerat i och med att man hade 

kalendern med ovanstående frågor som skulle besvaras. Denna struktur blev att betrakta som 

en ram för arbetet.  

 

       Inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna för korttidsterapi med barn varierar. Proskauer poängterade att 

korttidsterapi inte lämpade sig för alla barn och uttryckte bestämda kriterier för vad som 

krävdes av familjen för att tas emot för korttidsterapi. Flera har tagit avstamp i Proskauers 

exklusions- och inklusionskriterier som nedan kortfattat redovisas.  

 

1) Är barnet kapabelt att snabbt utveckla en så positiv relation till terapeuten att en 

bearbetning av problemen blir möjlig? 

2) Kan man i den akuta problemställningen hitta ett tema att arbeta med som är centralt 

för barnets utveckling och som kan lösas under en begränsad tidsrymd? 

3) Är barnets försvar varken för rigida eller för sköra inom problemområdet, och tillåter 

barnets personlighetsstruktur en snabb lösning av konflikten? 

4) Har barnet uppnått tillräcklig grundtrygghet så att det kan uppleva avslutningen som 

en positiv tillväxterfarenhet istället för ytterligare ett övergivande? 

5) Kan barnets omgivning vara, eller göras, tillräckligt stöttande så att behandlingen 

inte spolieras av nedbrytande krafter i hemmet, skolan eller samhället?  

(Proskauer, 1971, refererat i Edvardson, 1985) 

 

Gydal (2001) intog en annan position till inklusions- och exklusionskriterier när hon 

utvecklade TIB. Gydal menar att man med utgångspunkt i Proskauers kriterier kan erbjuda 

enbart 20 % av dem som söker behandling. Detta är samma 20 %, menar hon, som också 

passar för annan typ av behandling. Det ställer många patienter utanför och Gydal (2001) har 

därför begränsat inklusionskriterier för metoden till följande tre: 

 

1) Terapeuten ska kunna etablera en meningsfull terapeutisk allians med barnet. 

2) Terapeuten ska kunna formulera ett fokus för barnet som får mening också för 

föräldrarna. 

3) Föräldrarna ska ge barnet ”tillåtelse” att förändra sig i den riktning fokus pekar på. 

 

Gydal och Knudtzon (2002) menar att tidsbegränsad terapi passar för de flesta barn. De menar 

också att barn som varit med om stora förluster, i motsats till vad andra kan hävda, är mer 
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betjänta av korttidsterapi än av andra metoder. Den förlust som separationen från terapeuten 

utgör blir något som barnen får möjlighet att förhålla sig till och bearbeta redan från starten av 

terapin, menar de. Den ram som tiden utgör är kanske just det som behövs för att förhålla sig 

till djupa och smärtsamma förluster, menar författarna.   

 

Vid en studie vid BUP Furuset i Norge (Haugvik red., 2005) ville man undersöka om 

korttidsterapi var något som även kunde erbjudas barn som levde i svåra 

familjeomständigheter. Urvalskriterierna för denna studie var att barnet skulle vara 6-13 år, att 

familjesituationen var konfliktfylld och att detta hade varat i minst ett år. Det skulle vidare 

vara möjligt att formulera ett fokus som gick att arbeta med inom ramen för tolv timmars 

terapi och föräldrarna skulle vara eniga om att detta fokus var något de ”tillät” barnet att 

arbeta med i terapin. Resultaten visar att barn med svåra familjeomständigheter kan dra nytta 

av denna behandling men att det dock krävs att barnet bedöms ha en förutsättning att skapa, 

utveckla och avsluta en positiv relation till terapeuten under denna begränsade tid. 

 

Vilken ålder barnet bör ha för att korttidsterapi ska ses som en lämplig metod varierar. Tydén 

(2002) drar slutsatsen i sin rapport att den tidsbegränsade terapin lämpar sig bäst för barn i 

latensåldern. Hon motiverar detta med att barn i den åldern har en större självständighet i 

relation till sina föräldrar och att viktiga kontakter utanför familjen skapas. De utvecklar också 

vid denna tid en förmåga till andra perspektiv och nya sätt att se på sig själva och därmed en 

generell ökad beredskap till reflexion. Peterlin och Sloves (1985) menar också att latensåldern 

är passande för denna behandling och motiverar detta med att barn som söker hjälp ofta har 

svårigheter med sin självutveckling och kämpar med frågor som rör beroende och oberoende. 

Racusin (2000) beskriver sin version av metoden som lämplig för yngre barn 3-7 år. Racusin 

väljer att ha ett bestämt antal behandlingssessioner men menar att med barn i den åldern läggs 

mindre vikt vid hur många gånger man träffas och mer vikt vid att känna sig redo att avsluta. 

Bruseth (1994) beskriver att man i studien i Ålesund tagit emot barn i åldrarna 7-17 år men 

inte varför man valt detta åldersspann. I studien från BUP Furuset i Norge (Haugvik red., 

2005) deltog barn i åldrarna 6-13 år, men inte heller här återfinns en explicit diskussion om 

varför man valt dessa åldrar.  

 

       Terapeutens förhållningssätt och allians. 

Terapeutens hållning i en korttidsterapi är genomgående aktiv och strukturerande. Genom att 

terapeuten aktivt uppmuntrar och stöttar barnet till ett adaptivt förhållningssätt i relation till 

fokus samt bemästrar barnets vilja att regrediera, bidrar detta till att barnet utvecklar mer 

differentierade själv- och objektrelationer (Nielsen et al., 1992). Haugvik menar att terapeuten 

bör vara som mest aktiv i början för att etablera en arbetsallians, ett fokus och lägga ramarna 

för terapin. Ett av resultaten från studien vid BUP Furuset, menar Haugvik, var att det 

viktigaste verktyget för att bearbeta fokus i terapin var affektintoning från terapeutens sida 

(Haugvik red., 2005). Edvardsson (1985) beskriver att det är viktigt att terapeuten släpper sin 

ambition att vilja göra allt för barnet och lösa alla dess problem. Hon menar även att det är 

viktigt att terapeuten motstår barnets vilja att regrediera.  

 

Gydal och Knudtzon (2002) uttrycker att barnet, som för det mesta skickas till terapi på grund 

av ett, av vuxenvärlden oönskat beteende, behöver positiv bekräftelse från starten för att 

kunna utveckla en positiv allians med terapeuten. Ingvild Madssen (Haugvik red., 2005) 

menar att den mest kritiska perioden för alliansbyggande är i inledningsfasen av en kontakt. 

Detta alliansbyggande ligger sedan som grund för hur den senare relationen utvecklar sig. 

Alliansen blir som en god cirkel där det ska lite till för att tilliten ska förstärkas och mycket 

för att den ska försvagas. Haugvik (2005) menar att fokus i terapin kan verka alliansstyrkande 
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när till exempel föräldrarna uppfattar att fokuset väl ringar in familjens problematik. Detta för 

med sig att de upplever sig som sedda och förstådda vilket i sin tur ökar tilliten och hoppet om 

förändring. 

 

       Kompletterande metoder 

Gydal och Knudtzon (2002) menar att beteendeterapeutiska tekniker kan användas i den 

psykodynamiska terapin om barnet själv önskar bli av med ett visst beteende. Om beteendet är 

en del av huvudproblematiken kan det fungera väl med övningar/läxor mellan timmarna för 

att fortare få kontroll över symtomet. Om övningarna/uppgifterna också har inslag av både 

humor och lek kan detta ge en god effekt, menar författarna. Specifikt för det 

korttidsterapeutiska arbetet har tidigare nämnts verktyg som ”kalender” för att arbeta med den 

begränsade tiden samt en så kallad ”symbolisk present”. Gydal (2001) menar att målet med 

presenten är att den ska uppmuntra till att den utvecklingsprocess som terapin har öppnat upp 

för ska fortsätta också efter avslutad terapi. Presenten kan till exempel symbolisera olika delar 

av barnet som man arbetat med under terapin. Ett exempel på en sådan present ges av 

Haugvik och medarbetare (2005). Barnet som hade som fokus att ”gå på skattjakt efter olika 

känslor” (se ovan under ”fokus”) fick en ask med en ”diamant” sten i som avslutningspresent. 

Detta skulle påminna om de skatter han funnit i terapin. Ett kontrakt som även barnet skriver 

under, föreslås av Peterlin och Sloves (1985) för att tydliggöra ramarna av tid och fokus för 

behandlingen.  

 

Shapiro (1994) menar att terapeuten bör titta på flera ingångar till barnets psyke och att dessa 

skulle vara: affekt, beteende, kognition, utveckling, skola och det sociala systemet. Han menar 

att risken är att någon av ovanstående modaliteter tar över och dominerar terapiarbetet och att 

viktiga aspekter därigenom missas. Han rekommenderar vidare att man gör upp en 

behandlingsplan där det specificeras hur man ska närma sig vart och ett av ovanstående 

områden i terapin och vilka tekniker som ska användas. Shapiro ger exempel på 28 olika 

övningar eller tekniker som kan användas utifrån de olika modaliteterna. Han menar att 

terapeuten kan välja mellan dessa övningar/tekniker utifrån vad hon arbetar med. Shapiro 

föreslår till exempel olika typer av spel för att arbeta med beteende och kognition. 

 

       En eller två terapeuter. 

Behandlingen med korttidsterapi för barn varierar i avseendet hur många terapeuter som 

arbetar med familjen. Antingen har föräldrarna och barnet samma eller varsin terapeut. 

MacLean (1982) menar att det är absolut nödvändigt att en och samma terapeut träffar både 

barnet och föräldrarna och hävdar att två terapeuter både innebär ett slöseri med resurser samt 

att det inte fungerar för ett korttidsupplägg. Madssen (Haugvik red., 2005) beskriver arbetet 

med två terapeuter för familjen och menar att den tidsbegränsade terapin, såsom den var 

uppbyggd i studien vid BUP Furuset, främjade samarbetet mellan barn- och föräldraterapeut. 

På grund av att de arbetade med gemensamt fokus samt att projektet krävde att de 

kontinuerligt la ihop information så hade barn och föräldraterapeuten mer kontakt med 

varandra än vanligt. Det faktum att terapeuterna lade ner så mycket tid på familjerna skapade 

extra mycket engagemang samt extra förberedda terapeuter  

 

       Teoretiska ställningstaganden. 

Proskauer uppfattade den bestämda tiden i terapin med medföljande arbete kring separation 

och avslut som en parallell till objektrelationsteorins tankar kring separation och 

individuation. Han tänkte sig att i och med att barnet från början får veta när det ska skiljas 

från terapeuten får det en möjlighet att bearbeta såväl tidigare förluster som förlusten av 

terapeuten (Proskauer, 1969). Dulcan (1984) beskriver detta som att barnet får en möjlighet 
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till en korrigerande emotionell erfarenhet och att relationen med terapeuten blir avgörande för 

att detta ska kunna ske. Fossen och Diseth (1991) benämner autonomi som ett mål för 

korttidsterapin och att ramen med den bestämda tiden uppmuntrar till detta. Gydal (2001) och 

Gydal och Knudtzon (2002) uppmärksammar en förändrad förståelse av autonomibegreppet 

som mål i terapin. De betonar vikten av att terapeuten uppmärksammar barnets relationer i 

nutid vilket även inkluderar relationen mellan terapeuten och barnet. Även Reed-Jensen 

(2004) betonar att autonomibegreppet behöver betraktas från ett relationellt perspektiv för att 

det ska bli ett förståeligt och eftersträvansvärt mål i en korttidsterapi. Reed-Jensen ser den 

senare tidens forskning på området kring interpersonalitet som vägledande för en vidare 

förståelse av den teoretiska bakgrunden för korttidsterapin. 

 

Nielsen et al. (1992) betonar att överföringen används på ett annat sätt i korttidsterapi i 

jämförelse med mer traditionell psykodynamisk terapi. De menar att det är situationen här och 

nu samt relationen till terapeuten som står i förgrunden medan tolkningar av symbolinnehåll 

tonas ned. Även Fossen och Diseth (1991) poängterar att terapeutens tolkningar i 

korttidsterapin håller sig på ett här och nu-plan. Barnets tidiga upplevelser av förlust bearbetas 

inte via tolkningar kring överföringen, men finns ändå närvarande i terapin hela tiden. 

Terapeutens jagstärkande interventioner samt relationen i sig bidrar till en korrigerande 

emotionell erfarenhet. Även Racusin (2000) betonar en dämpning av tolkningar kring 

överföring samt vikten av korrigerande emotionell erfarenhet. Han menar att terapeutens 

acceptans av barnet i kombination med en attityd av hoppfullhet ger barnet motivation till 

förändring.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Uppsatsen syftar till att undersöka terapeuters respektive föräldrars erfarenheter och 

upplevelser av psykodynamisk korttidsterapi med barn med parallell föräldrakontakt vid 

Ericastiftelsen i Stockholm. Följande övergripande frågeställningar har formulerats:  

 

1. Vad upplever terapeuterna har fungerat väl, respektive mindre väl, i deras arbete med 

korttidsterapi med avseende på:  

 Tidsbegränsning?     

 Utarbetande och hållande av fokus?  

 Föräldraarbete? 

 Inklusions- och exklusionskriterier? 

 

2. Vad upplever föräldrarna har fungerat väl, respektive mindre väl, utifrån deras 

erfarenhet av korttidsterapi med avseende på: 

 Tidsbegränsningen?     

 Hur väl just deras barn lämpade sig för terapiformen? 

 Fokus för barnets terapi? 

 Den egna föräldrakontakten? 

 

3. Hur upplevde terapeuterna att behandlingsmetoden påverkade det terapeutiska 

förhållningssättet? 
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Metod 

 
Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie med en explorativ och deskriptiv ansats. 

Terapeuters och föräldrars upplevelser av psykodynamisk korttidsterapi med barn med 

parallella föräldrasamtal utforskas och beskrivs. Forskningsansatsen är naturalistisk eftersom 

både patienter och terapeuter ingår i en ordinarie barnklinisk verksamhet. Semistrukturerade 

intervjuer, individuellt, i par och i grupp valdes som datainsamlingsmetod. Intervjuernas 

struktur gjorde det möjligt att ringa in och fokusera på utvalda aspekter av behandlingen 

samtidigt som det bereddes utrymme för individuella fördjupningar med varje 

intervjuperson/par/grupp.  

 

Undersökningsgrupp 

De fyra terapeuterna var alla leg. psykoterapeuter med lång erfarenhet inom det barnkliniska 

området. Tre var kvinnor och en man. Två av terapeuterna har sedan tidigare erfarenhet av att 

arbeta med korttidsterapi medan det för två terapeuter var ett nytt sätt att arbeta. Tre av 

terapeuterna arbetade både som barn- och föräldraterapeuter och en arbetade uteslutande med 

föräldrar. Tre terapeuter bildade en grupp som regelbundet träffades i konferens för att ta 

ställning till nya ärenden och diskutera dem som redan pågick. Sammanlagt intervjuades sex 

föräldrar (till fyra barn). Dessa var sammanboende i tre familjer och i en familj bodde barnet 

med en ensamstående förälder. Alla bodde inom Stockholms läns upptagningsområde.  

 

Terapimetodens upplägg 

Av de fem terapier som genomfördes är fyra inkluderade i föreliggande uppsats. Den femte 

genomfördes på ett annat sätt, då det rörde sig om en föräldra-spädbarnsbehandling. 

Terapeuterna träffade först föräldrarna, sedan barnet tillsammans med föräldrarna eller för 1-3 

individuella bedömningssamtal. Två terapier genomfördes med samma terapeut för föräldrar 

och barn och två terapier genomfördes med separat föräldraterapeut respektive barnterapeut. 

Åldern på barnen var 6-9 år, två var flickor och två pojkar. I samtliga terapier hade barnen 

tolv individuella terapisessioner, exklusive bedömning och uppföljning. Föräldrarna hade i tre 

av fallen lika många sessioner som barnet och i ett fall hade de några färre samtal, vilket 

beslutades efter hand under terapins gång. I tre av terapierna skedde barnets terapi under en 

sammanhängande period och i ett fall gjordes ett sommaruppehåll efter sex terapisessioner.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde via intervjuer av de fyra terapeuterna samt intervjuer av föräldrar till 

de fyra barn som fått psykodynamisk korttidsterapi vid Ericastiftelsen. De fyra terapeuterna 

intervjuades först individuellt sedan gjordes en uppföljande gruppintervju med de tre som 

hade arbetat med barnen i terapi. Föräldrarna intervjuades enskilt i två intervjuer samt i par i 

de andra två. Syftet med terapeuternas gruppintervju var att vissa aspekter av 

behandlingsmetoden förväntades komma fram bättre i ett samtal mellan flera terapeuter 

snarare än i individuella intervjuer. Gruppdynamiken uppfattades också kunna bidra till att 

nya, oväntade infallsvinklar på frågeområdet genereras. Gruppintervjun hade inslag av 

fokusgrupp (Sim, 1998) avseende möjligheterna till samtal mellan terapeuterna under 

intervjuns gång. Intervjuaren frångick dock ett sedvanligt förhållningssätt hos en så kallad 

moderator i en fokusgrupp, vilkens primära uppgift är att underlätta samtalet mellan 

deltagarna. Intervjuaren hade i denna intervju en agenda med frågor som skulle besvaras. 

Detta innebar att det under intervjuns gång fanns utrymme för samtal och utvikningar men att 

intervjuguiden följdes parallellt och att samtalen därmed begränsades i någon mån.  Antalet 

deltagare i intervjun (3) anses också för få för en fokusgrupp där det ideala antalet anses vara 

8-12 deltagare. Ett högre antal deltagare underlättar för varje enskild person att välja när man 



13 

 

 

vill svara på en fråga och när man vill avstå (Sim, 1998). I ovan nämnda intervju hade varje 

enskild individ inte samma möjlighet att avstå från att svara.   

 

Procedur 

I samtal med de fyra terapeuterna presenterade uppsatsförfattaren upplägget för föreliggande 

uppsats och tider bokades för individuella intervjuer samt, för barnterapeuterna, den 

uppföljande gruppintervjun. Semistrukturerade intervjuguider skapades för dessa intervjuer, 

liksom för föräldraintervjuerna (se bilaga 2, 3, 4, 5). Intervjuerna spelades in digitalt på 

ljudband och transkriberades sedan ordagrant av författaren. Intervjuernas längd varierade 

mellan 45-65 minuter. Felsägningar och oavslutade meningar togs med samt pauser. Alla 

terapeuter erbjöds läsa utskrifterna av sina individuella intervjuer med möjlighet att korrigera, 

stryka eller kommentera sina svar. Utskrifterna av de individuella intervjuerna varierade 

mellan 15-19 sidor och gruppintervjun omfattade 28 sidor. Ingen av terapeuterna önskade 

göra några ändringar på detta stadium i arbetet. Föräldrarna kontaktades via brev från 

klinikansvarig, överläkare (se bilaga 1). I detta brev presenterades syftet med studien och 

ställdes frågan om föräldrarna godkände att deras namn och adressuppgifter lämnades ut till 

författaren. Då inga svar inkom via den svarstalong som bifogats, kontaktade projektledaren 

föräldrarna per telefon. Vid detta tillfälle lämnade alla föräldrar sitt samtycke och tid bokades 

sedan för intervju. Två av intervjuerna skedde med både modern och fadern tillsammans och 

två skedde med en av föräldrarna. Intervjuerna ägde enligt tre familjers önskemål rum i 

hemmet. Den fjärde intervjun ägde rum på mottagningen i ett neutralt samtalsrum.   

 

Databearbetning 

Intervjuguiderna var strukturerade kring ett antal teman, belysande för korttidsmetoden.  

Dessa teman var desamma som återfinns i frågeställningarna för denna uppsats. Under 

intervjuns gång hänfördes i de fall det var möjligt, respondenternas svar till de teman som var 

aktuella, utifrån Steinar Kvales (1997) betoning av vikten att redan under intervjuns gång 

”koncentrera” och ”tolka” intervjupersonens uttalanden. I och med detta lades grunden för det 

analysarbete som senare gjordes. Efter genomförd transkribering av samtliga intervjuer 

inleddes strukturering och analys av innehållet. Detta arbete bestod väsentligen av 

meningskoncentrering vilket, av Kvale benämns som en empirisk fenomenologisk analys. 

Inledningsvis lästes varje utskrift igenom flera gånger för att få en upplevelse av helheten. I 

utskrifterna markerades sedan med olika färger vilka teman som respondenternas svar 

speglade. De svar som rörde frågeställningar för uppsatsen markerades med vissa färger och 

svar som gick utanför dessa frågeställningar men bedömdes som relevanta markerades med 

andra färger. På detta sätt markerades så kallade meningsenheter (Kvale, 1997). Dessa 

sammanfördes sedan till det tema som sammanfattade varje meningsenhet till exempel 

”fokus” eller ”tid”. Sedan analyserades hur varje meningsenhet svarade på de frågor som 

ställts i intervjun samt på frågeställningarna för denna uppsats. Dessa svar har sammanfattats 

och koncentrerats och belysande citat valts ut. Braun och Clarke (2006) beskriver en deduktiv, 

teoretisk tematisk analys vilken innebär att författaren är väl inläst i ämnet före insamling av 

data. Denna metod tenderar att ge en detaljerad analys av vissa aspekter av insamlade data. I 

föreliggande studie rör frågeställningarna informanternas erfarenheter av terapimetoden 

utifrån vissa metodaspekter. Därför sågs en teoretisk tematisk analys som lämplig metod.  

 

Utvalda citat  

Möjliga citat från intervjuerna valdes ut. I dessa gjordes vissa språkliga justeringar av 

författaren i syfte att öka läsbarheten. Det innebar att punkter och kommatecken lades till, 

medan upprepningar av ord såsom till exempel ”och, och” eller tveksamhetsljud såsom ”eh” 

togs bort. Terapeuterna fick godkänna dessa språkliga justeringar.  
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Etiska överväganden 

Före varje intervju med terapeuterna skedde en genomgång kring vissa etiska aspekter 

gällande sekretess och hur familjernas anonymitet skulle säkras. Terapeuterna fick till 

exempel information om att alla resultat redovisas på gruppnivå. Terapeuterna förhöll sig 

sinsemellan något olika när det gäller på vilket sätt de valde att beröra och exemplifiera 

utifrån sina respektive korttidsterapierfarenheter. För att undvika risken för igenkänning, 

redovisas sådana data enbart på gruppnivå, alternativt i förändrat skick, till exempel gällande 

förnamn och kön. Eventuella detaljer som uppfattats vara alltför klientspecifikt har 

utelämnats.  

 

I brevet till föräldrarna (se bilaga1) förklarades syftet med studien, frivilligheten poängterades 

och svar efterfrågades angående huruvida familjens namn och adressuppgifter fick lämnas ut 

till uppsatsförfattaren. Inför varje intervju informerades alla föräldrar om igen både muntligt 

och skriftligt om frivillighet och sekretess. De gavs möjlighet att ställa frågor före och efter 

intervjun. Författarens telefonnummer lämnades också utifall eventuella frågor skulle 

uppkomma vid ett senare tillfälle. Efter att intervjun avslutats, lämnade alla föräldrar sitt 

samtyckte till att eventuella citat från deras intervju användes i uppsatsen. De erbjöds 

möjlighet att godkänna citaten först. Inga föräldrar antog dock detta erbjudande. I ett fall 

önskade föräldrar se en utskrift av sin intervju, vilken skickades till dem inom två veckor efter 

intervjutillfället. Föräldrarna erbjöds möjlighet att kommentera eller ändra innehållet i 

intervjun via mail eller telefon, vilket de dock inte utnyttjade. 

 

 

Resultat 

 
I nedanstående avsnitt presenteras de intervjuade terapeuternas respektive föräldrarnas syn på 

och upplevelse av den tidsbestämda terapimetoden. Terapeuternas resultat rör framförallt de 

fyra aktuella terapierna med barn och föräldrar, men även tidigare erfarenheter av att arbeta 

med psykodynamisk korttidsterapi. För att värna terapeuternas anonymitet benämns alla 

nedan som ”hon”. I föräldrarnas citat benämns terapeuterna ”tp”. Barnens namn är fingerade 

och könen i vissa citat omkastade.  

 

Terapeuternas tankar om behandlingen avseende 

 

       Alliansen i arbetet med barnet. 

Tre av terapeuterna betonade vikten av att snabbt få till stånd en god arbetsallians med barnet. 

Flera aspekter betonas av terapeuterna som alliansskapande. Att barnet känner sig sett är av 

stor vikt. En uppfattning är att fokusarbetet kan bli positivt för alliansen. När man ”träffar 

rätt” med fokus känner sig barnet sett och förstått vilket i sin tur skapar förtroende för 

terapeuten. Detsamma gäller det material som barnet uppvisar i form av till exempel 

teckningar eller sandlådelek. När terapeuten ser och bekräftar barnets uttryck förstärks också 

alliansen, menar tre av terapeuterna. En åsikt är att det under bedömningsfasen med barnet 

kan vara ”tryggande” att terapeuten styr vad som händer i rummet. Här poängteras också 

vikten av att ta reda på vad barnet upplever som svårt i sin livssituation, att lyfta upp var 

”barnets egen smärta” ligger och att terapeuten visar att man inte nöjer sig med föräldrarnas 

bild av barnets svårigheter. Detta stärker känslan av att barnet kommer till terapin för sin egen 

skull och inte för föräldrarnas.   
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Hon kände väl min angelägenhet där i början att jag verkligen ville fatta, för att vi skulle kunna göra ett 

jobb, påeldad av tiden liksom. Här kan vi inte sitta och vänta ut för mycket utan här gäller det att hitta vad 

det handlar om. Kanske var det ett slags extra explorativ nyfikenhet (...). Där kände hon sig sedd, tror jag. 

Jag nöjde mig inte alls med vad föräldrarna hade sagt, (...) utan jag intresserade mig jättemycket för 

hennes funderingar. (...) Det borde ju inte skilja sig från vanlig barnterapi men det är väl något med den 

här tiden som gör att det blir extra tydligt. 

 

Flera metodologiska aspekter framhölls också som alliansskapande. Schemat/kartan eller 

kalendern (denna benämndes olika av terapeuterna) vilken användes i de aktuella terapierna, 

menade en terapeut också hjälpte till att skapa en tydlighet och överskådlighet över hur många 

gånger man hade kvar i terapin. En annan terapeut använde sig inte av någon kalender i 

terapierna, men poängterade vikten av att vara mycket tydlig med tiden som ramfaktor för att 

barnet skulle känna tillit i situationen. Med mindre barn visade denna terapeut  med fingrarna 

hur många gånger terapeuten och barnet skulle träffas. Det blir alliansskapande, uppfattade 

denna terapeut att vara tydlig med vad barnet kan förvänta sig och att mötena med terapeuten 

kan inte ta slut ”när som helst”. Den låda som barnet har att förvara sina teckningar eller annat 

material från terapitimmen i kan fylla en härbärgerande funktion, menade en annan. Detta 

kunde öka förtroendet i relationen vilket i sin tur påverkar alliansen positivt.  

 

Alla terapeuter framhåller vikten av att balansera mellan ett aktivt och ett mera inväntande 

förhållningssätt, framförallt i början. För vissa barn, menar någon, är det extra viktigt att 

”vänta in dem” tills de känner en tillräcklig tillit att den terapeutiska situationen kan ge dem 

någonting som känns bra. När man sedan kan skapa känslan av att ”du och jag har någonting 

ihop” så främjar det arbetet i hög grad. En annan uttrycker att situationen från början 

signalerar att terapin innebär en annan typ av möte än vad barnet är van vid. Genom att 

terapeuten sätter rött på dörren, stänger av telefonen och visar sitt intresse för barnet så skapas 

också ett intresse hos barnet för vad den terapeutiska situationen kan erbjuda. 

 

Alla terapeuterna menade att deras eget engagemang såg annorlunda ut i korttidsarbetet. Det 

nämndes exempelvis som mera ”intensivt”. En del av detta trodde man berodde på att man 

arbetade mer mellan gångerna vid korttidsupplägget. Två terapeuter påpekar också att de blir 

påverkade av att det är en nytt projekt, att det ger mer energi och motivation in i arbetet. Man 

framhåller också att det har varit givande med den konferens man haft en gång per vecka. Där 

har det både funnits utrymme för att diskutera nya ärenden samt kamrathandledning.  

 

       Alliansen i föräldraarbetet. 

En uppfattning är att föräldraarbetet ställer stora krav på en fungerande allians. Det kan vara 

en utmaning att övertyga föräldrarna om att även de har något att arbeta med. Föräldrarna 

söker sig till mottagningen för sina barns skull, uttrycker en terapeut, och har förväntningar 

om att deras barn ska få hjälp. Det är dock inte alltid de har en beredskap för att detta också 

kräver att de själva kan behöva utvecklas/förändras i något avseende. Alliansarbetet kan 

ibland försvåras när man arbetar med två föräldrar samtidigt snarare än med en i taget, menar 

en av terapeuterna. Med två föräldrar blir det ett ”trepartsamtal” som ställer andra krav på 

terapeuten. Att man som terapeut inte presenterar några färdiga lösningar, uppfattades av 

någon som alliansbefrämjande. Istället brukade hon tala om utvecklingspsykologi generellt 

och vilka utmaningar barn i olika åldrar kan stå inför. På samma sätt menade denna terapeut 

att hon kunde tala i generella termer om fallgropar man kan hamna i som förälder. Att på detta 

sätt tala på en mer generell nivå, uppfattade hon kunde göra att samtalen blev mindre hotande 

till en början. Vikten av att både uppmuntra och bekräfta föräldrar betonas samt att humor kan 

vara ett gott verktyg i arbetet.  
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Sen tänker jag att det är viktigt att uppmuntra. ”Det här låter bra”, om man märker att de känner sig rädda 

och osäkra. Tala om att det här som du gjorde nu, det var verkligen bra, det tror jag. (...)Det här behöver ni 

vara nöjda med. (...)För jag tänker ändå att för de flesta som kommer så känns det inte bara bra att komma 

hit utan det är ju en svår situation som gör att de ringer från början. (...)Jag brukar skämta ganska mycket, 

det tycker jag hjälper mig jättemycket i terapierna. Det är inget minus om man kan se livet ifrån dess ljusa 

sida också. (...)Att våga tala om vad man ser. Om föräldrar är försiktiga, säga någonting, bekräfta, (...) jag 

förstår att det här är en besvärlig situation, till exempel. (...)Eller det låter som det här som du berättar nu, 

det stämmer bra med det här som du berättade alldeles nyss om din egen tid som liten flicka. (...)Så att de 

känner sig sedda, det tror jag är jätteviktigt.  

 

Flera terapeuter uppfattar att föräldrarna tycks uppskatta när terapeuten presenterar ett fokus 

som de känner igen barnet i och att det blir som ett kvitto på att de har blivit sedda och 

förstådda. Det uppfattades också vara av vikt att föräldrarna får säga vad de tycker om fokus 

och att de ger det sitt godkännande.  
 

       Att arbeta fram fokus. 

Arbetet med att finna ett fokus för behandlingen har uppfattats som olika svårt och 

tidskrävande av olika terapeuter. Alla har dock beskrivit utarbetandet av fokus som en 

förutsättning för arbetet. Man har beskrivit två sinsemellan olika tillvägagångssätt i denna 

process. Det ena sättet har uppfattats som svårare och mera tidskrävande. I dessa fall har det 

dröjt längre innan fokus uttalats för föräldrar och barn. Detta arbete beskrivs av två terapeuter 

som en utforskande process där det gäller att ha ”is i magen” och ”tålamod” och att ”våga 

befinna sig i osäkerhet” för att inte hasta sig fram till ett fokus som sedan inte visar sig vara så 

grundat som man önskar. Det liknas vid ett ”detektivarbete” där det gäller att finna ett fokus 

som sammanfattar en problematik och som gör att barnet känner sig sett och förstått. Fokus 

kan till exempel formuleras i relation till en teckning barnet ritar av sig själv och/eller sin 

familj. Fokus kan handla om att ”bli mera bekant med” eller ”upptäcka nya sidor” av den som 

teckningen föreställde. Utarbetandet av fokus kan underlättas av att lyssna på vad familjen 

uttrycker sig i för modalitet, menar dessa två terapeuter. Om det till exempel handlar om syn 

eller hörsel när man berättar om svårigheter eller uttrycker sig i metaforer kring problem. Då 

kan man som terapeut använda samma modalitet när man uttrycker fokus. En terapeut beskrev 

det som ett ”sökande” där det gällde att se vad barnet ”nappade på” och att terapeuten med 

fokus i bakhuvudet hade provat med frågor eller tolkningar för att se vilka svar hon fick från 

barnet. I ett par fall där fokusarbetet tagit längre tid har terapeuten valt att från början 

informera om att behandlingen kommer att kretsa kring ett utarbetat fokus men också 

klargjort att de inte är färdiga med hur detta fokus ska lyda ännu. 
 

Det andra sättet att arbeta fram fokus baseras på att terapeuten grundar fokus på det som 

föräldrarna beskriver som familjens och barnets svårigheter när de inledningsvis kontaktar 

mottagningen, det vill säga anmälningsorsak. En terapeut menar att arbetet med fokus i det 

detta fall inte behöver bli så tidskrävande utan att ett förslag på fokus kan framföras till 

föräldrarna redan efter ett bedömningssamtal med familjen. I några fall där fokus klargjordes 

snabbare skedde korttidsterapin utifrån en kris, till exempel där patienten förlorat en nära 

anhörig. I dessa fall tycktes det som att fokus på ett ganska givet sätt blev förlusten i sig 

och/eller barnets reaktioner och symptom som uppkommit i samband med denna. Denna 

terapeut poängterar vikten av att fokus ska vara färdigt när terapin startar med beredskapen att 

lägga till något om föräldrarna eller barnet önskar det.  

 

       Bredare respektive smalare fokus. 

När det gäller fokus är det viktigt att inte vara för snäv och inte heller för bred, menar en av 

terapeuterna. Fokus ska täcka och spegla det man uppfattar sig ha möjlighet att arbeta med. 
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Man kan behöva välja vad man ska koncentrera arbetet på i terapin om ett barn har en bred 

problembild, uttrycker någon. Detta uppfattas som en viktig skillnad jämfört med en 

långtidsterapi, att man som terapeut måste vara beredd att göra detta val och inte tro att man 

kan hjälpa barnet med allt. Det kan också betyda att man i sin formulering inte ska vara för 

specifik och till exempel låta fokus endast röra en viss känsla då det sedan kan visa sig under 

terapins gång att flera känslor blir viktiga i arbetet och för förståelsen av barnets svårigheter. 

Då kan det vara en vits att tala om att ”bli mer vän med sina känslor” till exempel snarare än 

”mer vän med sin ilska”. Tre av terapeuterna uppfattade att det fokus som uttalats från början 

breddades under processens gång. Detta skedde i och med att ny och mer utförlig information 

presenterades vilket gav terapeuten en fylligare bild av barnet och dess svårigheter. Till 

exempel kunde svårigheter kring att skiljas från föräldrarna ges en mera djupgående förståelse 

i och med att fler och fler känslor som detta väckte till liv kom upp till ytan.   

 

Vad som kan ingå i fokus upplevs hänga nära samman med hur bred och djup problematik 

respektive barn har. Två terapeuter uttrycker att om barnet har en bredare problematik är det 

ändå meningsfullt att arbeta med en del av denna. Detta kan ge ringar på vattnet, tänker man 

sig, där en fungerande del i barnets person och livssituation kan sprida sig till annat som 

fungerar sämre. Uppfattningen att allt inte behöver behandlas med terapi uttrycks också i 

samband med detta. ”Livet självt” kan bidra till en läkande process. En annan synpunkt är att 

det kan vara givande för föräldrar att se att terapeuten litar på att det ”räcker” för ett visst barn 

att arbeta med just det fokus som valts ut. En terapeut beskriver att hon ser det terapeutiska 

arbetet genom ett ”raster” som utgörs av fokus. Allt som barnet ger tar man emot men allt 

”spinner man inte vidare på” utan håller hela tiden koncentration på fokus och var i tiden man 

befinner sig. Det gäller att motstå frestelsen, menar hon vidare, att inte arbeta med det som 

inte tillhör fokus och att från början vara tydlig gentemot föräldrarna vad man tänker sig att 

man kan hjälpa barnet med och att denna målsättning blir realistisk.  
 

Jag är mera aktiv och jag ser till att försöka rensa bort sådant som jag förstår att vi kanske måste lämna 

därhän. (...) Jag var nog ganska upptagen av att hitta linjen, vad är det som kan bära nu, utifrån vårt fokus? 

Vad är det som tjänar vårt fokus? (...) naturligtvis kombinerat med en lyhördhet för vad hon uttrycker i 

stunden utan att följa henne lika mycket kringelikrokigt, för det har man inte tid med. 

 

En annan terapeut uttrycker detta som att fokus ”kommer och går” och att det är terapeutens 

uppgift att upprätthålla fokus och tidsram och att dessa driver processen vidare både i 

barnterapin och föräldrasamtalen. Det är viktigt att fokus inte begränsar samtalet utan att 

terapeutens uppgift blir att fånga in det material som kommer upp och hänföra det till fokus. 

Tanken uttrycks också att behandlingsarbetet inte hänger på ”den där enda meningen” som 

fokus utgör utan att det viktigaste är vad man som terapeut gör med den meningen ihop med 

materialet som barnet presenterar. Meningen kan ändå i viss mån betraktas som en 

konstruktion, menar man. 

 

       Fokus på beteende- eller djuppsykologisk nivå. 

Det uppfattas av alla terapeuter som viktigt att fokus inte bara säger något om barnets 

beteende utan även om en mer djuppsykologisk process. En utmaning, uttrycker en terapeut, 

är att finna ett fokus som inte bara ligger ”på ytan”, på ”beteendenivå” som till exempel att det 

”ska bli mindre bråk i skolan”. Hon uttrycker att så fort det finns en beteendekomponent med 

i fokus så inbjuder det också till en överjagskomponent som innebär att barnet ”bör ändra sig” 

och inte är tillräckligt bra som det är idag.  

 
Det får inte tippa över till att barnet ska gå hit för att det prompt ska ändra sig på något sätt. För då kan 

barnet ju lätt känna sig kritiserat och det ska ju finnas något härligt med att få gå hit också.  
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Men även om man vill undvika detta så behöver fokus knyta an till det som familjen söker för, 

är en synpunkt. Det behöver också finnas en dynamisk koppling för att kunna koppla fokus 

till en mer djuppsykologisk förståelse, vilket ger möjlighet till tolkningar så småningom. 

Själva idén med fokus uppfattas som att det ska vara ”förtätat”. För att underlätta både för 

barnet och föräldrarna menar alla terapeuter att fokus gärna kan formuleras lite på barns 

språk, på en konkret nivå. Det är också av vikt menar man att fokus förmedlar att det finns 

hopp. Om det till exempel rör sig om separationsproblematik så kan fokus för barnet uttryckas 

i stil med att känna sig ”lika bekväm borta som hemma” och motsvarande fokus för 

föräldrarna kan då vara att ”uppmärksamma Kalle på när han klarar saker”. När det gäller 

föräldraarbetet kan fokus komma att vidgas när föräldrarna eventuellt berättar och visar mer 

av sig själva och eventuella egna svårigheter. Alla terapeuter menar att det är av vikt att man 

har parallella fokus med barnet och föräldrarna. Till barnet kan det uttryckas med ”barnspråk” 

och till föräldrarna kan det vara mer ”vuxenuttryckt”. 

 

Att både föräldrar och barn är överens med terapeuten om fokus tror flera kan påverka utfallet 

i terapin. Det inbjuder barnet, menar någon, till att känna att det själv har något att säga till om 

gällande sin terapi. För föräldrarnas räkning innebär det att de kan hjälpa barnet att arbeta med 

fokus även utanför terapin. Tanken uttrycks att det kan vara en hjälp för föräldern att hitta en 

lagom nivå för att samtala med sitt barn om hans eller hennes svårigheter. Ofta kan föräldrar 

och barn ha liknande svårigheter, menar två terapeuter och ger separationsproblematik som 

exempel. Det kan vara lika problematiskt för föräldrarna att börja lita på sitt barns förmåga 

som för barnet att frigöra sig. Detta är ytterligare ett skäl varför det kan vara av vikt att 

förälder och barn har närliggande fokus.  

 

       Det tidsbegränsade upplägget med barnen. 

Alla terapeuter uttryckte att det tidsbegränsade upplägget var roligt, sporrande och 

tillfredsställande. 
 

Jag tror att man skärper till sig, det blir mera nerv i det hela. Man måste vara mera alert (...) man måste 

vara så mycket känslomässigt närvarande som möjligt. 

 

Terapeuterna använde sig av olika varianter av en så kallad ”kalender”/”schema”/”karta”. 

Denna utgjordes av ett papper där man ritat tolv rutor, en för varje terapitillfälle, med plats för 

barnet att rita någonting i samband med varje terapisession. Någon valde att skapa detta 

papper under en session med barnet för att barnet skulle se hur det växte fram. Två av 

terapeuterna menade att denna kalender fungerade som en ramfaktor och det togs fram när det 

var några minuter kvar av en session. Kalendern tydliggjorde hur många gånger man hade 

kvar och åsikten framfördes att det gav en självklar ingång till den förestående separationen i 

och med att man via pappret räknade ner gångerna man hade kvar att träffas.  
 

Jag satte ju ord på hur tiden krympte (...) så att hon fick hjälp med överblicken.   
 

Detta underlättade också menade någon att man själv som terapeut inte ”smet undan” 

avslutningsfasen. Man uppfattade att barnen noga höll reda på tiden och att de ofta hade bättre 

”koll” på hur många tillfällen som var kvar än vad föräldrarna hade.  

 

       Det tidsbegränsade upplägget med föräldrarna.  

I de flesta fall valdes att ha samma antal sessioner med föräldrarna som med barnen. När det 

gällde föräldrasamtalen fanns uppfattningen att den begränsade tiden gjorde att man behövde 

vara snabb med att finna ett fokus som föräldrarna var med på. Början av samtalen präglas 
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ofta av en försiktighet, uppfattar någon. Man trevar sig fram, såväl terapeut som föräldrar och 

föräldrarna är ofta motiverade att komma och vill gärna tala om sitt barn. En terapeut tyckte 

sig kunna se faser i arbetet med föräldrarna men inte i samma grad som med barnen. Denna 

terapeut menade att hon brukade vara ganska pedagogisk i början. Sedan kunde hon bli mer 

konfrontativ efter hand. Detta berodde dock på hur mycket känslor det väckte hos föräldrarna 

och i vilken grad terapeuten uppfattade att föräldrarna ”kunde ta emot detta”.  
 

Efter några samtal in i själva tolvgångersperioden så hände det ju saker med föräldrarna, de stannade upp 

själva, började prata med varandra och började tänka att de själva var med om någon slags förändring.  

 

En mellanfas i arbetet kunde präglas av att man uppfattade att föräldrarna vände mer fokus 

mot sig själva och även blev mer kreativa. Terapeuterna hade olika upplägg sinsemellan när 

det gällde föräldrarna. Med vissa minskade man antalet samtal då terapin med barnet gick bra 

och föräldrarna menade att de inte hade något att tala om. Andra föräldrar behövde mer tid 

och kunde även uttrycka att de inte ville sluta efter tolv gånger.  

 

       Faser i terapin. 

Tre terapeuter uppfattade en begynnelsefas, en bearbetningsfas och en avslutningsfas under 

terapins gång och att dessa tillsammans med fokus utgjorde ramen för hela 

behandlingsarbetet. En terapeut  menade att i den inledande fasen behövde man vara mer 

lyssnande, inkännande och intonande för att nå fram till ett fokus. Då fungerade det inte att 

”prata för mycket själv”. En annan menade att begynnelsefasen handlat om att ”lära känna” 

och ”knyta an” och att när detta var gjort blev barnet modigare, fick en större tillit och 

”vågade jobba”.  
 

De första tre, fyra gångerna då kom hon in i problematiken (...) och sen jobbade hon med tema som 

fördjupades under gångerna i mitten och sen de sista tre gångerna då drog hon sig tillbaka, då slöt hon till 

om sig, på ett helt adekvat sätt tyckte jag (...) och blev lite mera orienterad med omvärldsteman ut ur 

rummet, kunde prata lite om kompisar och skolan.   

 

En terapeut uppfattade inte att en uppdelning i faser tillförde så mycket till terapin. Hon 

menade att olika skeden i terapin föll sig naturligt. En annan åsikt som framfördes var att man, 

som terapeut, hade en given förförståelse om faser i korttidsterapiarbete i och med den 

litteratur man läst och att man på grund av detta kanske uppfattade faser man annars inte 

skulle ha uppmärksammat. Denna förförståelse kunde dock innebära en hjälp för barnet då 

man till exempel inte gick in med ”nya tolkningar” i avslutningsfasen. En terapeut uppfattade 

faserna som mycket tydliga och av stor vikt för arbetet. 
 

Relationen ser ju olika ut under de här faserna och det måste den ju göra. Alltså att vara mest intensiv i 

mitten och att man (...) låter dem känna sig för i början.   

 

Vikten av att avsluta kontakten på ett förberett sätt framhävdes av en terapeut. När terapin 

närmar sig sitt slut behöver terapeuten hjälpa barnet att ”dra sig tillbaka”. Denna terapeut 

uppfattade att barnen, generellt sett, sällan ville sluta och att man behöver visa och påminna 

dem om hur de har utvecklats under terapins gång.  

 

       Upplevda krav i arbetet med korttidsterapi.  

Generellt uppfattades det att det krävdes en ökad grad av aktivitet som terapeut i denna form 

av behandling. Det gäller att vara snabb, menade en av terapeuterna, att både kunna fånga 

tillfällen i flykten samtidigt som man behöver ha ett ”fågelperspektiv” över tiden och 

processen och vara medveten om var någonstans man befinner sig. Synpunkten framfördes 

också att behandlingsupplägget kräver mer arbete mellan terapitillfällen då man skrev och 
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läste på mera av sessionsanteckningarna. Det krävdes även mera aktivitet under terapins gång 

i form av att både föra in teman och att vara mer aktiv med sin tolkning samt att koppla denna 

till fokus. 

 
Jag kan säga att jag läser på jättenoga mellan gångerna. (...) Det gör jag på alla korttids. För man behöver 

vara mycket mer aktiv och man behöver kunna följa tråden till samtalet idag. För det kan ju ha hänt 

jättemycket i veckan.   

  

En uppfattning är att terapeuten behöver känna sig ganska stadig inuti och lita på övertygelsen 

att behandlingen kan ”bära” även om tiden är kort. Det framförs även att korttidsterapi kräver 

mod, att våga pröva och när det som prövas inte når fram gäller det att inte låta sig nedslås av 

detta utan att våga prova igen. Detta gällde till exempel vid utarbetande av fokus med 

föräldrarna. Det kan krävas en högre känsla av närvaro och uppmärksamhet från terapeutens 

sida. Så fort man får en uppfattning om att föräldrarna inte är med på vad som sägs behöver 

man stanna upp och fundera över vad detta kan ”stå för”. Lyhördhet är en annan egenskap 

som uppfattas som viktig i arbetet både med föräldrar och barn. Man ska vara beredd på att 

vara såväl aktiv som passiv och både föra och följa barnet i processen. Detta nämns av en 

terapeut i jämförelse med längre terapier där man väntar in barnets egen utveckling och 

hjälper till då. I en korttidsterapi kan det krävas att man för in teman i arbetet. Detta, menar 

någon, görs då företrädesvis med utgångspunkt i det material som barnet presenterar. En 

annan synpunkt på vad som krävs är att man mot slutet av terapin behöver komma in på 

realiteter i barnets verklighet och inte stanna i symbolvärlden.  

 

Det mest krävande i arbetet med korttidsterapi uppfattade två av terapeuterna var arbetet med 

att identifiera/välja fokus. Då fokus ska vara precist, mångbottnat och samtidigt gå snabbt att 

finna ut. En terapeut poängterar att det krävs att man som terapeut själv är övertygad om att 

fokus är bra. Terapeuten behöver ”entusiasmera” både sig själv, barnet och föräldrarna. För 

terapeutens egen del ställs också kravet att själv ”orka” möta barnet i separationsfasen och låta 

avslutningen få bli viktig i behandlingsarbetet. En annan terapeut menade att avslutningsfasen 

ofta var det mest krävande och smärtsamma i terapin både för terapeuten och barnet. Detta 

kunde särskilt gälla när barnen tidigare varit med om traumatiska separationer. Att vara 

erfaren som terapeut uppfattas som en fördel. En terapeut uttrycker det som att man behöver 

erfarenheten för att vara tillräckligt medveten om sina egna motöverföringar. Man behöver 

också känna överföringarna från föräldrar och ha en vana att uppmärksamma ”vad som 

händer i rummet”. Tre av terapeuterna menade att det var av vikt att ha goda kunskaper i 

utvecklingspsykologi. Även objektrelationsteori med tyngdpunkt på separationsfas och 

individuationsfas nämndes, samt oidipalkonfliktens (Carlberg, 1994) aktualitet i ett flertal fall 

där barnet haft en separationsproblematik. Kris och krisbearbetning uppfattades också som 

viktig kunskap att ha aktuell.  

 

       Fördelar/nackdelar med korttidsterapi. 

En fördel som betonas av alla terapeuter är att det ur en praktiskt synvinkel är avsevärt lättare 

för föräldrar att finna tid och möjlighet att fullfölja ett korttidsupplägg. En terapeut påpekar 

risken att föräldrarna vill sluta när de själva mår bättre och att de då inte blir så motiverade att 

komma bara för barnets skull.  
 

Alla terapeuter betonar att arbetet upplevts som givande för dem själva. Att få följa en patient 

under koncentrerad tid och sedan se resultatet så snabbt, uttrycker tre terapeuter känns 

tillfredsställande. Kombinationen av att arbeta både med långa och korta terapier, menar två 

av terapeuterna, är lyckat. 
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Man får som terapeut mycket mer feedback att man kan hjälpa ett barn, faktiskt, mycket väl med en sådan 

här metod.  Det blir synbara förändringar. 

 

Någon menar att föräldrar som fungerar ”rätt så bra” i sina liv, är bättre hjälpta av ett 

korttidsupplägg än ett längre därför att det ger dem en möjlighet att arbeta med ett avgränsat 

problem och att det inte finns ett egenvärde med att ”hålla på och gräva” i familjens liv om det 

i stort fungerar ganska bra. En terapeut uttrycker sin övertygelse att korttidsterapi hjälper 

många barn och kan fungera som ”en bro till en ny framtid”. En annan poängterar att hon varit 

nervös under terapins gång och undrat om tiden skulle räcka till men att den begränsade tiden 

också kunde kännas pådrivande i positiv bemärkelse och att arbetet i sin helhet uppfattades 

som roligt och stimulerande.  

 

       Hur man benämner terapiformen. 

I intervjuerna berättade terapeuterna att man valt termen ”korttidsterapi” för att detta 

uppfattades som gängse uttryck i litteraturen. En terapeut menade dock att hon inte känt sig 

nöjd med denna formulering då den kunde uppfattas som ”förklenande”, att korttidsterapi inte 

skulle vara lika fint eller bra som långtidsterapi. Denna terapeut befarade att familjer som 

erbjuds denna behandlingsform skulle kunna känna att de fått något som inte var lika bra som 

vad någon annan fått. Begreppet ”tidsbestämd terapi” framfördes som alternativ.  
 

       Inklusions och exklusionskriterier. 

När pilotprojektet startade i februari 2008 satte tre av de involverade terapeuterna samman en 

lista med inklusionskriterier. Dessa gällde vad man ansåg krävdes av barnet, föräldrarna, 

terapeuterna och behandlingsinstitutionen för att korttidsterapi skulle ses som ett lämpligt 

behandlingsalternativ. Som grupp vände man sig dock emot begreppet ”exklusionskriterier” 

och motiverade detta med att det inte kändes rimligt att barn ska ”exkluderas” för att de inte 

passar in i några ”påhittade mallar”. Man ville hellre resonera i termer av vilka som kunde 

passa för just detta upplägg och poängterade att även de som inte uppfattas ”passa” ska kunna 

erbjudas annan form av hjälp. Efter att ha prövat upplägget utifrån dessa kriterier i ett drygt 

halvår fick terapeuterna under gruppintervjun svara på frågan om vilka kriterier som de för 

närvarande uppfattade som mest relevanta. Man tog då upp föräldrarnas praktiska möjlighet 

att komma till terapin och binda upp sig för ett tolvgångerskontrakt. Många psykosociala 

påfrestningar framhävdes som något man velat undvika när man befann sig så här i 

inledningsfasen i projektet. När problematiken uppfattades som ”för bred och för djup” 

undrade man om det verkligen skulle fungera att finna ett fokus och var därför tveksamma att 

använda detta upplägg under de formerna.  

 

Två av terapeuterna uttalade att de funnit Gydals kriterier (2001) tilltalande och tänkte sig att 

med större erfarenhet och mera träning i metoden så skulle man kunna ha en beredskap att 

vidga kriterierna så småningom så att de mera liknade de som Gydal satt upp. När det gällde 

både barnen och föräldrarna betonade man vikten av att undersöka om de bar på en upplevelse 

av egen själslig ”smärta” och man tänkte sig att denna upplevelsen också skulle öka viljan till 

förändring. För barnets del tänkte man sig att man på detta sätt skulle få tag i barnets egen 

motivation till förändring och undvika att det handlade om förälderns önskan att barnet skulle 

ändra på någonting. Om föräldrarna inte kunde känna så mycket smärta utan istället 

projicerade ut problemen i alltför hög grad på barnet så kunde det ses som en försvårande 

omständighet. Någon uttryckte det så att det tar tid för föräldern att ”hämta hem” sina 

projektioner och att om dessa är för omfattande så hinner man inte med ett korttidsupplägg. 

En annan menade att det i viss mån sker ett automatiskt urval redan från början, då föräldrar 

som söker terapeutisk behandling för sina barn tänker i termer av att de vill hjälpa sina barn 

och har ställt sig frågan hur de ska kunna göra det. Någon hade i litteraturen stött på ett försök 



22 

 

 

med tidsbestämt upplägg för barn med svårare problematik som rörde sig om trettio gånger 

istället för tolv. Det sågs som ett möjligt svar på frågan hur man kan ta emot patienter där man 

undrar om tolv gånger räcker men ändå tycker att det är motiverat att arbeta med ett 

tidsbestämt upplägg.   

 

       Bedömning av barn och föräldrar. 

Beslut om att inleda en korttidsterapi för barn med parallella föräldrasamtal föregicks av att 

man träffade både föräldrar och barn för bedömning. Det varierade hur man lade upp dessa 

första möten och hur många de var. I vissa fall fick föräldrarna först träffa en terapeut en eller 

ett par gånger själva. Efter detta följde barnet med och fick antingen först träffa 

föräldraterapeuten eller den blivande barnterapeuten direkt tillsammans med sina föräldrar. I 

något fall har också föräldrar och barn träffat en terapeut tillsammans redan vid det första 

tillfället. Vikten av att möta föräldrarna såväl som barnet innan beslut fattas om terapi 

betonas.  

 
Ingången är ju viktig, tycker jag, att om man tänker redan innan(...) att det ska bli en korttids för att man 

inte kan erbjuda något annat.  Eller om man när man möter får tankar kring att det här är avgränsat och det 

här är så pass kapabla föräldrar så det här kan man föreslå korttidsterapi för. (...) Jag behöver ju undersöka  

snabbare om det ska vara en korttidsterapi och försöka med (...) försökstolkningar för att se vad de nappar 

på och hur pass reflekterande de är. (...) Jag kanske är lite försiktigare med många där det är en längre 

behandling. 

 

En av terapeuterna menade att man inte ska ”bedöma” föräldrar i egentlig mening men att 

man behöver en ”kontaktskapande period” och att det i någon mening ändå blir en bedömning 

av deras kapacitet att delta i en korttidsbehandling. Denna terapeut poängterar också att om 

man bara bedömer barnet men inte träffar föräldrarna så blir detta vanskligt för utgången. 

 

       Samma eller olika terapeut. 

I de fyra terapier som intervjuerna framför allt handlat om har det varit olika terapeuter för 

barn och föräldrar i två behandlingsupplägg och samma terapeut för barn och föräldrar i de 

två andra. Uppfattningen fanns hos två terapeuter att när det är samma terapeut för hela 

familjen så får det en ”väldig kraft” och att det blir ”förtätat och intensivt”. En terapeut 

uttrycker att föräldrar också kan tycka att det är svårt att tala med någon som inte träffar deras 

barn. Däremot kan man behöva vara två terapeuter vid svårare eller mer krisartad problematik 

då det kan bli för tungt att vara ensam om det. I de fall där det varit samma terapeut till båda 

parter, upplevde man inte att man hamnat i någon lojalitetskonflikt mellan föräldrarna och 

barnet. 

 
Jag tycker att det hjälper en som terapeut snarare än stjälper en, därför att du kommer i kontakt med både 

barnet och föräldern och får förståelse för bägge.   

 

       Praktiska omständigheter för föräldrarna. 

Alla terapeuter betonade att det idag är svårt för många föräldrar att hitta utrymme för att 

komma till terapeutisk behandling. Detta blir ännu svårare om man ska komma flera gånger i 

veckan och/eller under längre tid.  

 
Jag blir mer och mer benägen att lyssna till föräldrars praktiska möjligheter. Förr så brydde man sig inte 

om det kan jag säga. (...) Det kallades motstånd. Det känns inte bra, tycker jag. För att det är ju verkligen 

en realitet som de beskriver.   

 

Tre terapeuter uttrycker att i och med de rent praktiska svårigheterna som föräldrarna har, kan 

man som terapeut behöva vara flexibel i föräldrasamtalen. Förslag på att träffas varannan 
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vecka presenterades i samband med detta. Man menar också att det i detta sammanhang kan 

vara en nackdel att samma terapeut har kontakt med både barn och föräldrar. Föräldrarna 

behöver då finna tid att komma loss från arbetet två gånger i veckan. En gång för att lämna 

sitt barn och en gång för att komma till eget samtal.  

 

       Metod. 

Två av terapeuterna nämnde att de använt sig av icke-traditionella psykodynamiska metoder 

som ett komplement i arbetet. Till exempel beskrev en terapeut att hon ”tränade” med ett 

barn. Barnet fick då träna en viss situation som upplevdes som skrämmande och terapeuten 

guidade denna träning lite i taget ”enligt inlärningsprincipen”. Någon annan berättar att man 

arbetat med en patients tvångstankar genom att tillsammans gå igenom vad som tänktes i en 

viss situation och försökt att tillsammans hitta alternativa tankar att koncentrera sig på när det 

kändes svårt. En terapeut beskrev att för att väva ihop gångerna och få veta vad som skett 

under veckan sedan man träffades sist så lades terapitimmen upp så att både förälder och barn 

träffade barnterapeuten tillsammans i ungefär tio minuter. Den tiden användes till att tala 

tillsammans om det var något särskilt som inträffat under veckan. Efter tio minuter lämnade 

föräldern rummet och barnet var kvar själv med barnterapeuten under resten av timmen.  

 

       Regressionens betydelse i korttidsterapi. 

Tanken framfördes att det är av stor vikt i en korttidsterapi att terapeuten hjälper barnet att 

”balansera” djupa känslor. Två terapeuter uttrycker att man behöver förhålla sig till en 

kombination av barnets skörhet och sårbarhet samt vad tiden och upplägget tillåter att man 

påbörjar.  

 
Man har ju den tiden till förfogande som man har (...) och man har beräknat både psykologiskt och 

tidsmässigt utrymme.(...) Att gå tillbaka och gå ner i lager som man inte ska bearbeta tycker jag är orätt. 

(...) Man kan inte följa med ner och låta barnet konfronteras med svårare känslor i större mängd än vad de 

klarar upp för det blir absolut ingen bearbetning av det. (...) Det där måste man som terapeut också hjälpa 

till med under terapisessioner. (...) Att de får gå tillbaka och börja använde sina jagfunktioner, rabbla upp 

alla bilmärken de kan eller tala om hur mycket siffror de kan räkna. (...) Då måste de få göra det ett tag och 

att man måste ta emot det för att sen och via det materialet kunna komma in på det man höll på med.    

 

En terapeut menar att hon brukar tala med barnen på en nivå så att det kan innefatta både det 

de gör i sandlådan och hur de känner sig inombords. Detta underlättar för barnen att ”välja 

själva”. Hon menar att det är viktigt att barnet inte blir ”översköljt” av känslor då detta inte 

underlättar bearbetningen. En annan terapeut menar att ett visst mått av regression behöver 

finnas för att barnet faktiskt ska knyta an och känna så mycket tillit att hon ”vågar gå ner ett 

lager till”. Generellt uppfattar denna terapeut dock att korttidsterapin är mera jagstärkande och 

att man som terapeut behöver hjälpa barnet att ”hålla ihop sig”. Två terapeuter menar att även 

om regressionens betydelse blir mindre i korttidsterapin så arbetar man fortfarande med 

överföringen.  
 

Nedan följer resultaten från föräldrarnas intervjuer. Resultaten delas in i: barnets respektive 

föräldrarnas behandling, fokus, tid, uppföljning, praktiska omständigheter och slutligen 

samma eller olika terapeut. 

  

Föräldrarnas tankar om behandlingen avseende 
 

       Barnets behandling. 

I ett fall hade en familj en pågående kontakt med mottagningen för utredning av barnet och 

parallella föräldrasamtal och blev efter detta erbjudna korttidsbehandling. De övriga 

terapierna inleddes med att föräldrarna kom separat och träffade en terapeut 1-3 gånger. 
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Barnet kom sedan tillsammans med sina föräldrar och fick träffa antingen barnterapeuten 

direkt eller föräldraterapeuten först, i de fall det var två terapeuter inblandade. Alla 

föräldrarna berättar att de talat med sina barn om varför de skulle börja gå till mottagningen. 

Dock uttrycker de att barnets medvetenhet om sina egna svårigheter varierat och att alla inte 

varit på det klara med varför de började träffa en terapeut.  

 
Vi (kom) igång att prata med henne på ett ganska bra sätt och då öppnade hon upp och så där. (...) Så att 

på så sätt var hon med. Men sen när vi väl kom till Ericastiftelsen tror jag inte hon fattade det här med att 

vi ska gå och prata med någon om att du är rädd (...) hon förstod inte alls i början, tror jag, vad det skulle 

leda till.   

 

Föräldrarna uttryckte alla att de vetat väldigt lite eller ”ingenting” om innehållet i barnets 

behandling. Alla beskrev att deras terapeut/er berättat att de hade en sorts sekretess även 

gentemot föräldrarna om vad som sades eller gjordes under barnets terapitimmar. Alla 

föräldrar uttryckte att de hade förstått och instämt i denna sekretess.  
 

Det skulle vara ett litet slutet rum, berättade tp. (...) Det skulle vara Saras tankar som vi föräldrar inte 

riktigt skulle ha tillträde till utan hon skulle få jobba själv i det rummet utan att någon gick och knackade 

på och störde henne i det. (...) Jag tyckte det lät så sunt också att Sara skulle få jobba själv med tp (...) och 

att vi höll oss lite på avstånd för vi såg ju ändå framsteg. 

 

Två föräldrapar menade att de känt sig tillfredsställda med detta upplägg medan två menade 

att de ändå önskat få veta något om vad hände under terapitimmen. En synpunkt som 

framfördes var att de som föräldrar hade velat förstå vad som verkligen hade hjälpt deras barn. 

Dock uttryckte alla att de hade en förståelse för att barnet och terapeuten skulle ha vissa saker 

för sig själva.  

 
(Pa) Jag skulle nog velat veta lite mer vad han egentligen gjorde (skratt) och vad lekterapin eller vad han 

gjorde på lekterapin så att säga (...) (Ma) för det är väl mest att man är nyfiken på hur, som även om 

Krister berättar vad han har gjort så skulle man ju vilja veta hur det har hjälpt honom.  

 

Barnen själva berättade i olika grad om vad de gjorde på terapin för sina föräldrar. Alla 

föräldrar upplevde att deras barn haft förtroende för sin terapeut och de uppfattade att 

terapeuten sett och förstått deras barn. Ett föräldrapar menade att barnet visade sitt förtroende 

genom att utan svårighet ta avsked av föräldern och följa med terapeuten till dennes rum. 

Någon annan uttryckte att barnet pratade hemma om olika framsteg som gjorts och att det 

önskat berätta detta för terapeuten. I ett annat fall berättade en förälder att barnet varit glatt 

och självsäkert när det kom från terapin. Ett annat föräldrapar menade att barnets förtroende 

för terapeuten visade sig genom att det noga höll reda på tiden och hur många gånger det var 

kvar av terapin. Någon uttryckte det som att barnet ”knöt an” till sin terapeut ganska snabbt 

och att man upplevt terapeuten som en ”perfekt person” för barnet. Samtliga föräldrar 

uppfattade att deras barn blivit hjälpta av terapin. Det uttrycktes dock skillnader i vilken grad 

man tyckte sig se en förbättring i barnets mående.  
 

Det är hundra procent bättre, mer än det (...). Det är jättebra. (...) Han vågar ta sig an saker och gå in i 

situationer som han inte riktigt känner till. Det tycker jag är jätte, jättestor skillnad. Där har han växt 

verkligen.  

 

Så att lite grand kvarstår ju problemet. Det är väl det som jag kan tycka känns tungt liksom, att när man 

äntligen kommer till skott och söker hjälp och så där så... men jag (...) försöker ändå tänka att, för det var 

så som tp också lite grand uppmanade oss att tänka, se det som en process som är igång. ”Ni fortsätter den 

här processen”. 
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Ett föräldrapar uttryckte att de var ”jättenöjda”. Samtidigt fanns en undran kring vad i barnets 

förbättring som berodde på behandling och vad som kunde varit barnets egen utveckling. De 

tänkte sig att det dels berodde på att de ”tagit upp det inom familjen” och att han fått komma 

till mottagningen och ”prata” samt en ”vanlig mognad överlag”. Om hur barnet relaterade till 

sin terapeut och hur viktig terapeuten varit för barnet tänkte föräldrarna lite olika. Någon 

uppfattade att barnet känt en ”enorm trygghet” hos sin terapeut och att föräldrarna trodde att 

barnet verkligen känt sig ”sett”. 
 

Hon var alltid så otroligt stark och nöjd när hon kom från tp liksom mot slutet och skuttade nedför trappan 

och hon var så där liksom, berättade ingenting vad hon hade gjort, men hon (...) kände sig säker tror jag. 

Så att jag har förstått att liksom tp lyckades ju stärka henne på något vis och hon har känt sig väldigt nöjd 

men man vet inte vad (skratt).  

 

Även om alla föräldrar upplevt att barnen blivit hjälpta och känt förtroende för sin terapeut 

beskrev de också att några barn visat och uttryckt både oro och tveksamhet inför att gå till 

terapin. Tre föräldrapar beskrev att oron uttryckts framför allt i början av terapiperioden och 

handlade om att barnet skulle lämna föräldern och vara själv med terapeuten. I något fall hade 

oron varit mild och snabbt övergående och i ett annat fall beskrev föräldrarna det som något 

mer intensivt och varaktigt. I samtliga fall uttryckte dock föräldrarna att oron försvann med 

tiden och att barnen efter några gånger gärna gick till sin terapeut.  

 
I början då fick jag sitta klistrad utanför tp:s dörr (...) sen började jag flytta ner till mellanvåningen, satt i 

det väntrummet (...) och sen på slutet satt jag ju jämt här nere, så det var ju också framsteg hela tiden. (...) 

Sen när han kom över den biten då, ja då såg han fram emot onsdagarna.  

 

I ett fall beskrev föräldern att barnet inte ville bli hämtat i skolan just när leken på fritids 

skulle börja och att barnet uttryckte att terapeuten var ”tråkig” och att det var ”tråkigt att gå i 

terapi”. Föräldern berättade att de hade lockat barnet med att de skulle gå på café efteråt men 

uttryckte sin övertygelse om att den ovilja som barnet uttalade handlade om att gå från skolan 

snarare än att gå till sin terapi.  

 

       Föräldrasamtalen. 

Alla föräldrar uttryckte att deras egna samtal känts meningsfulla och att man känt sig sedd och 

förstådd av sin terapeut. I ett fall beskrev de att man i samtalen inte hunnit med så mycket 

som de hade önskat.  Ett annat föräldrapar uttryckte att det var för många samtal och att de 

inte haft så mycket att säga på slutet. Två föräldrapar uppfattade att samtalen räckt till och att 

det hade känts lagom att avsluta när tiden var inne. I två fall uppfattade föräldrarna att man 

pratat mycket om ”samma”. Ett av föräldraparen uttryckte dock att detta så småningom 

upplevts som givande. 
 

Det kändes (...) att man inte kom någonstans ibland. Det var inte förrän kanske efter en sju-åtta gånger 

som det kändes som, alltså polletterna började ramla ned. När man hade de där situationerna hemma och 

som man liksom tragglade där, ja, hur ska man göra, hur ska man bete sig.  

 

Någon beskrev att känslan var att man suttit och pratat om ”ingenting” egentligen men att det 

sedan ”undermedvetet” hade hänt ”jättemycket”. Ett föräldrapar menade att de själva pratat 

mycket men att det inte hunnit bli någon ”process”.  En annan förälder tyckte sig ha fått bra 

”tips” av terapeuten och att det var givande att prata eftersom hon kunde vara ”blind för sina 

egna saker”. Alla föräldrar menade att de kunde tänka sig att rekommendera motsvarande 

behandlingsupplägg till andra familjer och tre föräldrapar berättade att de redan gjort det. Ett 

föräldrapar uttryckte att många föräldrar kunde ha nytta av det de fått.  
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Jag kommer ihåg att jag tänkte det att alla föräldrar borde nästan kunna få det vi fick, alltså samtal så där. 

(...) Jag tyckte det var jättelärorikt!   

 

I samtliga fall uttryckte föräldrarna att de upplevde att de själva utvecklats av samtalen och att 

det fört med sig förändringar i deras liv när det gällde både hur de relaterade till sitt barn och 

även till den andra föräldern och/eller till andra vuxna omkring familjen. Tre av föräldraparen 

uttryckte att det varit givande i samtalen att koppla barnets mående till sig själva, sin egen 

bakgrund samt relationen till de egna föräldrarna. Två föräldrapar uttryckte att de önskat få 

mera konkreta råd kring hur de skulle bemöta sitt barn i dess svårigheter. 
 

Det man kanske kunde känna i början var väl att man skulle velat haft så här konkreta tips, ”så här gör 

man”. (...) Men samtidigt så finns det kanske inga sådana tips utan man måste ju liksom jobba fram sitt 

eget sätt hur man ska handskas. (...) Det var väl mer att man började prata om hela familjebilden och hur 

allt låg till så att man till slut kanske förstod varför Johan ja, liksom är som han är. (...) Det var väl det 

som var tipsen fast det inte liksom sades så, att ”gör så här”, utan mer att man kom fram till genom våra 

samtal hur man skulle göra.  

 

Ett föräldrapar efterlyste fler ”redskap” för hur de skulle bete sig med sitt barn. Men de 

uppfattade att med det ”sätt” som terapeuten arbetade på, så skulle de behövt mera tid. Detta 

föräldrapar uttryckte också en besvikelse över att skolan inte hade blivit inblandad i barnets 

behandling.  

 

Samtliga föräldrar uttryckte att om de fick svårigheter på nytt, så skulle de kunna tänka sig att 

välja motsvarande behandlingsupplägg igen. Tre föräldrapar betonade att de uppfattat 

terapeuterna som mycket ”professionella ” och exemplifierade detta med att terapeuten till 

exempel snabbt kunnat ringa in deras barns problematik och att terapeuten betonade ”barnets 

sekretess” gentemot föräldrarna. Även uppföljningen nämndes som exempel på 

professionalitet.  

 

       Fokus. 

Ett föräldrapar mindes ordagrant vad som varit fokus för barnets behandling. De andra 

föräldrarna beskrev vad barnets fokus rört sig om utan att kunna upprepa den mening som 

formulerats. Två föräldrapar  hävdade att det inte funnits någon sådan uttalad ”mening” och 

ett föräldrapar uttrycker att de inte minns. Däremot säger sig alla föräldrar varit på det klara 

med vad barnets behandling skulle kretsa kring i stora drag.  

 
Efter den tredje gången under den här utvärderingsperioden (...) då blev det ganska klart och tydligt vad 

det var för svaghet som Victor hade. (...) Det var nog ingen sådan där uttalad mening att vi ska jobba med 

”bla bla bla”.  

 

Alla föräldraparen uppfattade också att det som terapeuten beskrivit som barnets problematik 

stämde överens med deras egen uppfattning. När det gällde själva behandlingen uttryckte ett 

föräldrapar att de varit överens om vad terapeuten identifierat som barnets svårighet men inte 

angående den ”träning” som sedan utövades, eftersom denna tagit upp så mycket tid av 

barnets behandling. Föräldrarna hade olika uppfattningar om huruvida barnen kände till fokus 

för sin behandling och hur betydelsefullt fokus varit för dem.  

 
Hon ville ju mest gå dit bara för att leka. Det var ju liksom hennes dragning, hon ville leka med de 

grejerna där.  

 

Ett föräldrapar beskrev att fokus varit mycket viktigt för barnet och att barnet mot slutet velat 

rapportera till terapeuten vilka framsteg hon hade gjort. När det gällde föräldrarnas egna 
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samtal, hade ingen uppfattat vad som skulle vara fokus. Någon beskrev att det ”kändes bara 

som samtal”.  
 

Det tycker jag var vagare. Ja, möjligtvis att stärka henne då liksom, men det kändes mer bara som samtal 

så där (...) Det var inte något sånt här presenterat (...) ”Våra samtal kommer (...) ha mycket fokus på just 

det här”, så var det ju inte.  

 

       Tid. 

Två föräldrapar menade att de upplevt det som en lättnad när de blev erbjudna ett 

behandlingsupplägg på 12 gånger. De berättade att de fått information om att det också gick 

att gå i längre behandling på mottagningen. De hade hört att dessa program kunde pågå 

mellan 11/2 -3 år och att de blivit glada att det funnits ett ”tolvgångersprogram” för deras 

egen del. Vid avslutningen uttryckte de att de upplevt att tolv gånger var tillräckligt. En 

förälder menade att man tyckt upplägget låtit tillräckligt när man fick det presenterat för sig 

men vid terapins slut hade önskat att barnet fått komma några gånger till. I ett fall menade 

föräldrarna att de trott att tolvgångersupplägget bara var en början och att att man efter att ha 

utvärderat de tolv gångerna skulle fatta beslut om en eventuell fortsättning. Dessa föräldrar 

uttryckte en besvikelse över att tolvgångersupplägget visat sig vara definitivt.  

 
Jag tycker att tolv gånger kan kännas lite fjuttigt. (...) Men det var ju bättre än ingenting. Jag menar om 

man säger så här då, vi var ju otroligt glada att vi fick de här tolv gångerna. (...) Jag förstår ju att så här bra 

hjälp hade man inte kunnat få på så många ställen (...), så hellre tolv gånger än inga alls. Men det är klart 

att man skulle vilja fortsätta om det hade gått att få till praktiskt. 

 

När det gäller avslutningen menade alla föräldrar att barnen hade varit medvetna om att 

avslutningen skulle komma och att de höll reda på när det var. Ett barn hade tagit fasta på att 

det skulle bli en så kallad uppföljningsgång och menade att det inte var slut riktigt utan de 

skulle träffa sin terapeut en gång till. 

 
Det var Anna jättenoga med när vi pratade om att det var sista gången, ”det är inte sista gången, vi ska dit 

en gång till”. Så att då blev det inte så där definitivt heller sista. 

 

I ett fall menade föräldrarna att det blivit svårt för barnet att avsluta och skiljas från terapeuten 

och att barnet hade talat med föräldrarna om detta. I de övriga fallen upplevde föräldrarna att 

barnen tyckte att det var ok att avsluta. Även i det fall där föräldrarna hade önskat mer 

behandling för familjen hade barnet inte uppvisat att avslutningen känts problematisk. En 

förälder uttryckte om familjens avslutning: 
 

Det var ju skönt att få ett ”brake” samtidigt som det var lite läskigt, tycker jag, att få ta tag i saker och ting 

själv och se hur det skulle gå. För nu ska ju vi förvalta det som vi har lärt oss under den här tiden och att 

det har gått framåt för Victor och att vi inte ska få något bakslag och så. 

 

       Uppföljning. 

Vid tiden för intervjuerna hade inte några familjer träffat terapeuterna för den så kallade 

uppföljningsgången. Två föräldrapar uttryckte osäkerhet om huruvida uppföljningen gällde 

bara dem själva eller om barnet skulle följa med. En familj hade ett datum för när 

uppföljningen skulle ske. De andra visste vilken månad det var planerat till. Föräldrarna 

uttryckte att man såg fram emot detta tillfälle och att det skulle bli bra att prata om hur det 

hade gått. Någon menade att det inte kändes så viktigt eftersom allt ”gick så bra” och att det 

kanske hade känts viktigare med en uppföljning om det inte hade gjort det. Föräldrar till ett 

annat barn uttryckte sin uppskattning inför uppföljningsgången: 
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...också väldigt proffsigt att man inte blir släppt för vinden och bara tack och hej nu är vi klara och sen så 

lycka till ungefär, utan nu får vi en återkoppling och berätta och det gör ju också tycker jag att man 

sporras till att (...) förvalta det här som man har lärt sig (...) så att man fortsätter och jobba på det här. 

 

       Praktiska omständigheter. 

Två av föräldraparen talade om att det varit svårt att ordna det praktiska för att komma till 

mottagningen.  
 

Hade det legat närmare hade vi gärna fortsatt men på sätt och vis var det en lättnad att det tog slut för det 

hade varit så himla krångligt. (...) Det praktiska, det var verkligen, vår smärtgräns var nådd för länge sen. 

Då skulle vi få lägga om arbetstider och hela köret liksom, då får man tänka om. 

 

Någon som i övrigt var positivt inställd till allt som hade med kontakten att göra, konstaterade 

att det enda som upplevts som negativt var tiden det tog i vardagen att ta sig till samtalen.   

Motsatt inställning uttrycktes dock: 

 
Om de skulle sagt efter tolv gånger att ”nej, men ni måste gå i två år” då hade jag, jag tror att vi lätt hade 

gjort det.   

 

       Att ha samma/olika terapeut. 

Två familjer hade samma terapeut för barnet och föräldrarna och de två andra hade varsin 

terapeut. På frågan om hur de uppfattat att samarbetet mellan terapeuterna fungerat tyckte de 

två föräldraparen inte att de sett någonting av det eftersom man bara träffat terapeuterna 

tillsammans vid enstaka tillfällen. Båda föräldraparen menade dock att de ”märkt” under 

samtalens gång att terapeuterna haft kontakt med varandra, eftersom deras terapeut kunde 

berätta hur det gick för barnet. De som haft samma terapeut menade att de inte kunde 

föreställa sig något annat upplägg och de uttryckte att det nog inte hade blivit lika bra med 

olika terapeuter. Båda föräldraparen menade att ett annat upplägg nog hade känts ”konstigt”. 
 

 

Diskussion 

 
Resultat 

Nedan följer en sammanfattning av resultaten med diskussion kring vissa aspekter av vad 

dessa visat. Därpå följer metoddiskussion och efter det författarens slutsatser och tankar kring 

vidare forskning. 

 

Resultaten av intervjustudien visar att terapeuterna i väsentliga avseenden använder sig av en 

behandlingsmodell med ursprung i Stephen Proskauers metod vilken vidarutvecklats av 

Monica Gydal i Norge. När det gäller terapeuterna pekar resultaten på att entusiasmen och 

motivationen för att arbeta med metoden är stor. Processen att utarbeta fokus ser olika ut, 

vilket får till följd att detta moment ses som mer eller mindre utmanande och tidskrävande. 

Tidsperspektivet kunde innebära en viss stress, framförallt i fokusarbetet, men upplevdes 

också som sporrande och ”förtätat”. Alla terapeuter menade att deras engagemang såg 

annorlunda ut vid en korttidsterapi. När det gäller föräldrarna menar sig samtliga vara positiva 

till metoden. En familj upplevde dock att tiden inte räckte till medan övriga upplevde att den 

gjort det. Oavsett om familjen hade en eller två terapeuter så tyckte alla att upplägget hade 

fungerat, även om de som haft samma terapeut uttryckte att de hade svårt att föreställa sig 

något annat upplägg. Alla menade sig ha förtroende för barnets och sin egen terapeut och att 

de upplevt att både de själva och barnen blivit sedda, förstådda och professionellt bemötta av 

terapeuten/terapeuterna.   
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       Det tidsbestämda upplägget. 

Tydén beskriver i sin rapport att föräldrarna före korttidsterapins start kände viss oro för att 

den bestämda tiden på tolv gånger inte skulle vara tillräckligt. När behandlingen väl var 

avslutad hade samma föräldrar dock upplevt den som lagom (Tyden, 2002). I föreliggande 

studie uttryckte alla föräldrar att de från början tyckt att tolv gånger lät som en bra tid. Dock 

hade föräldrarna till två av barnen antagit att de kunde få tiden förlängd om det vid tiden för 

avslutningen inte hade känts tillräckligt. Föräldrarna till två av barnen uttryckte att de fått veta 

att man antingen kunde få ett upplägg om tolv gånger eller en terapi som varade 1,5-3 år. 

Dessa föräldrar uttryckte att en längre behandling verkat näst intill otänkbart långt och att de 

blivit lättade över att terapeuten uppfattat att deras barn kunde bli hjälpta av ett kortare 

upplägg. Kontrasterna mellan 12 gångers terapi och 1,5-3 år är stor. Föräldrarna tycktes inte 

medvetna om att det inte bara är barnets svårigheter som avgör ett kort eller långt 

behandlingsupplägg utan att också målsättningen för korttids- respektive långtidsterapi skiljer 

sig åt, något som till exempel Gydal poängterar (Gydal, 2001; Gydal & Knudtzon 2002).  

 

Alla terapeuter uttryckte att deras engagemang var annorlunda vid en korttidsterapi. Två 

stycken menade också att det faktum att man deltog i detta projekt gav en skjuts i arbetet. En 

terapeut beskrev terapiprocessen som att man som terapeut blev ”påeldad” av den begränsade 

tiden. Flera uttryckte att man var tvungen att föra mer anteckningar och ”läsa på” dessa 

mellan gångerna. En terapeut upplevde att den begränsade tiden innebar en ”förtätning” av 

arbetet. I ett par fall uppfattade man tiden som knapp när det gällde att arbeta fram ett fokus 

och att detta var det mest utmanande och svåra i arbetet. Det skulle kunna vara av intresse att 

utröna om även de längre terapiuppläggen kunde inspireras av ett mera fokuserat arbetssätt 

och ett liknande engagemang som terapeuterna beskriver präglat korttidsterapierna.  

 

Tydén beskriver att flera terapeuter uppfattat att tidsramen med olika faser sågs som ett stöd i 

arbetet (Tydén, 2002). I föreliggande studie lade terapeuterna olika vikt vid faser. För någon 

var faserna både tydliga och betydelsefulla medan en annan inte uppfattade att faserna 

tillförde så mycket. Då det kan ha betydelse för det terapeutiska förhållningssättet huruvida 

man utgår från dessa faser eller inte, kan detta vara något att diskutera vidare i kliniskt 

sammanhang.  

 

Bland terapeuterna, som alla var utbildade i traditionell, mer långsiktig terapi, framkom en oro 

för att benämningen korttidsterapi skulle låta ”sämre” utifrån aspekten att det är kort och inte 

långt. Föreliggande studie visar dock att alla föräldrar tyckte att erbjudandet om korttidsterapi 

på 12 gånger låtit som ett bra upplägg och att det snarare var alternativet med ett långt 

upplägg på 1,5-3 år som uppfattades som oroväckande långt. Gydal och Knudtzon (2002) 

menar att det inom psykodynamisk teori och praktik generellt uppfattas att behandling blir 

bättre och mera välgrundad när den pågår under längre tid. Kan terapeuternas tveksamhet till 

hur man benämner metoden spegla en osäkerhet och eventuell skepticism inom 

psykoterapeutkåren snarare än hos patienterna?  

 

       Att arbeta med fokus. 

Resultaten visar att terapeuterna haft sinsemellan olika sätt att närma sig och arbeta fram 

fokus för barnets behandling. Två av terapeuterna har låtit formuleringen av fokus bli en mer 

tidskrävande arbetsprocess (tre individuella bedömningstillfällen med barnet samt 1-2 gånger 

av barnets terapigånger). I denna process har terapeuterna beskrivit att de inte stannat vid den 

så kallade anmälningsorsaken, det vill säga det som föräldrarna beskrivit som barnets 

problematik. Man har också ägnat tid åt att bedöma barnet och pröva vad det ”nappar på” och 

själv uttrycker. Detta uppfattades som en utmanande och svår process. En terapeut liknade det 



30 

 

 

vid ett detektivarbete. Ovannämnda arbetssätt ligger nära Gydals TIB (Gydal, 2001; Haugvik 

et al., 2005). Två terapeuter menade att denna process var den svåraste i hela terapiarbetet och 

att man upplevt en osäkerhet om huruvida man skulle hinna formulera ett fokus. Detta 

överensstämmer med Tydéns studie (Tydén, 2002).  

 

Ett annat sätt att formulera fokus beskrevs av en terapeut som att utgå från anmälningssorsak 

samt träffa både föräldrar och barn åtminstone en gång. Detta tillvägagångssätt tog mindre tid 

i anspråk än det föregående och underlättade att det fanns ett färdigformulerat fokus när 

terapin startade, något som terapeuterna satt upp som ett mål för det egna arbetet. Haugvik 

nämner att det vid en kristerapi kan vara ett naturligt tillvägagångssätt att utgå från själva den 

traumatiska händelsen i sig och att fokus sätts utifrån vilka affekter och beteenden som barnet 

ger uttryck för i relation till traumat. Haugvik menar att det i dessa terapier kan fungera väl att 

låta anmälningsorsak ligga till grund för fokus (Haugvik red., 2005). Föreliggande studie gör 

ingen bedömning av vilken typ av fokusarbete som eventuellt är det mest gynnsamma. 

Däremot kan det vara av vikt att de olika arbetssätten lyfts upp så att de metodval som sedan 

görs blir tydliga. När fokus formuleras utifrån en process där terapeuten tagit mer tid på sig 

och träffat barnet för flera bedömningssamtal kan det bli det mer skräddarsytt för just detta 

barn. Huruvida och i vilken grad en patient gynnas av detta arbetssätt och om det fungerar lika 

bra eller bättre att sätta fokus utifrån vad föräldrarna beskrivit i anmälningsorsak och 

förstasamtal är en fråga som kan gynnas av att ses vidare på med tanke på att fokus är en av 

grundpelarna på vilken metoden vilar.  

 

Det tycks som om fokus och mål blivit desamma i några av de terapier som intervjuerna 

kretsat kring. Fokus som att ”må bättre när man är på egen hand” eller att känna sig ”lika 

bekväm borta som hemma” (ej originalfokus) blir såväl fokus som mål för behandlingen. Om 

fokus och målsättning på detta sätt flyter samman skulle det kunna öka risken för missförstånd 

mellan terapeut och familj samt besvikelse hos föräldrarna om deras förväntningar inte infrias. 

Tydén drar slutsatsen att tidsbegränsad terapi är en verksam metod för flera olika 

problemområden förutsatt att fokus är väl knutet till problemet och att målsättning sätts i 

relation till detta (Tyden, 2002). Detta kan peka på vikten av att explicit formulera en 

målsättning för behandlingen. I föreliggande studie uttryckte endast ett föräldrapar besvikelse 

över att deras barn inte utvecklats lika mycket som man hade hoppats. Det går inte att dra 

några slutsatser utifrån detta enda fall. Dock kan det ses som en indikation på vikten av att 

närmare uppmärksamma relationen mellan fokus och målsättning i behandlingsarbetet och att 

i samband med detta se vidare på föräldrars, barnens och terapeuternas förväntningar kring 

behandlingsresultat.  

 

       Föräldrasamtalen. 

Alla intervjuade terapeuter uttryckte att fokus bör formuleras för både barnets behandling och 

föräldrarnas samtal. Föräldrarna till ett av barnen kunde i intervjun upprepa den mening som 

sattes som fokus för barnets behandling. De andra tre föräldraparen kunde beskriva vad 

barnets fokus handlat om men inte hur den specifika formuleringen hade lytt. När det gällde 

föräldrarnas egna samtal såg det emellertid annorlunda ut. Ingen av föräldrarna kunde upprepa 

vad som varit fokus för deras samtal. De kunde inte heller beskriva vad samtalen skulle 

handla om generellt eller vad de mer specifikt syftade till. Det närmaste man kom var att 

samtalen ”möjligen” skulle anknyta till barnets fokus. När terapeuterna i intervjuerna beskrivit 

det specifika fokus som föräldrarna hade, visade det sig alltså att berörda föräldrar inte hade 

uppfattat detta, eller åtminstone inte kunde återge det i intervjun. Tre av föräldraparen beskrev 

sina samtal i diffusa termer av att ”det var mycket samma” och ”vi pratade och pratade”. 

Några föräldrar menade att samtalen hade bidragit till att det ”undermedvetet” hänt saker med 
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dem som föräldrar eller att samtalen haft stor betydelse men att man inte kunde sätta fingret 

på hur det hade gått till. Å ena sidan skulle ovanstående kunna ses som att fokusarbetet med 

föräldrarna skulle kunna behöva bli tydligare. Å andra sidan uttrycker alla föräldrar en 

tillfredsställelse med de egna samtalen och att de uppfattat dem som givande. Möjligen räcker 

det att terapeuten har en medvetenhet om fokus ”inom sig” och därmed bevakar att det är 

närvarande i samtalen. Föräldrarnas process kanske gynnas av att samtalen upplevs mer öppna 

än fokuserade. 

 

En av terapeuterna pekar på den ambivalens som många föräldrar känner inför de egna 

samtalen då de från början sökt hjälp för sina barns skull och inte för sig själva. Skulle denna 

ambivalens eller oron för den kunna bidra till att terapeuterna blir otydliga med vilket syfte 

samtalen har och vilken förförståelse man har kring att barns svårigheter hänger samman med 

relationerna i familjen? Flera författare tar upp vikten av ett systemiskt tankesätt i samband 

med barnterapi. Man poängterar vikten av att barnet inte kan förändras utan att föräldern 

”tillåter” detta samt att man uppfattar att när ett barn har svårigheter så bör behandlingen 

inkludera hela familjen (Gydal, 2001; Gydal & Knudtzon 2002; Nielsen, 1992). Föräldrarna 

tycktes klara över fokus för barnens behandling och huruvida barnet gjort de framsteg som 

formulerats i fokus. För de egna samtalen var det däremot oklart. Föräldrasamtalen tycks, i 

jämförelse med barnets behandling, vara något eftersatta när det gäller struktur, fokus och 

målsättning/syfte. Åtminstone ur föräldrarnas perspektiv.  

 

Muratori et al., (2003) formulerar målet med korttidsbehandling som att tydliggöra  

”kärnkonfliktens tema” och förklara sambanden mellan detta, barnets symtom och 

föräldrarnas inre representationer av sig själv och barnet. Terapeuten ska i den avslutande 

sessionen med både barn och föräldrar tillsammans förtydliga hur denna konflikt delas av 

föräldrar och barn och hur barnets symtom hänger nära samman med detta. Detta kan ses som 

en intressant jämförelse med föreliggande studie i ljuset av hur man aktivt kan arbeta utifrån 

en förförståelse att barns och föräldrars problematik hänger samman och att välja en metodik 

som i än högre grad agerar utifrån detta antagande. 

 

Berglund-Fries (2001) kommer i sin studie fram till att det inte finns en metod för 

föräldraarbete och att arbetet utgörs av en personlig, nära relation mellan föräldrar och 

terapeut som kräver respekt och timing från terapeutens sida. I detta skede när pilotprojektet 

med korttidsterapi för barn nyligen inletts tycks liknande förutsättningar råda. Om man har ett 

övergripande mål att formulera och utveckla metoden för korttidsterapi med barn samt 

parallella föräldrasamtal så skulle detta kunna gynnas av ytterligare metoddiskussion vad 

gäller föräldraarbetet. Haugvik berättar om korttidsterapi med barn som kommer från svåra 

familjeförhållanden (Haugvik red., 2005) och beskriver en metod både för barn och 

föräldraarbete. Metoden skapades här utifrån att studien rörde just svåra 

familjeomständigheter och man tänkte sig att föräldrarna i och med detta kunde behöva mera 

struktur och stöd för att barnens svårigheter inte skulle hamna i skymundan för de vuxnas 

problem (Haugvik red., 2005). Eventuellt skulle dock den metod och struktur som här 

utprövades kunna användas även med familjer utan särskilt svåra familjeförhållanden.  

 

Fyra terapeuter har deltagit i det initiala arbetet med korttidsterapi för barn. Tre terapeuter har 

arbetat både med barn och föräldrar och en har endast arbetat med föräldrar. I den konferens 

man haft en gång per vecka deltog dock endast de tre barnterapeuterna. Detta skulle kunna 

förstås som att man valt att i huvudsak fokusera mest på barnets behandling och att 

föräldrasamtalen möjligen kommit i skymundan. Om man önskar formulera och utveckla 
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metoden för föräldrasamtal kan det vara av vikt att även dessa får del av konferenstid samt att 

alla berörda terapeuter deltar.  

 

       Inklusions-och exklusionskriterier. 

Gydal och Knudtzon (Gydal, 2001; Gydal & Knudtzon, 2002) beskriver en tydlig målsättning 

att vidga de mer traditionella kriterierna för korttidsterapi. De motsätter sig att endast 20% av 

patienterna som söker behandling skulle passa för denna metod och hävdar att betydligt fler 

skulle kunna gynnas av korttidsterapi. Terapeuterna i föreliggande pilotprojekt menade att det 

var av vikt att inte ta sig an patienter med svåra yttre omständigheter eller djupare problematik 

eftersom ett par av terapeuterna inte hade erfarenhet av arbetssättet sedan tidigare. Två av 

terapeuterna uttryckte en förhoppning om att kriterierna för att erbjuda korttidsterapi skulle bli 

mindre exkluderande i takt med att deras egen erfarenhet ökade. Erfarenheterna från Norge 

(Gydal, 2001; Haugvik, 2005) indikerar att de snävare inklusionskriterierna, vilka härstammar 

från Proskauer, (Proskauer 1971, ref i Edvardson 1985) kan vidgas med goda resultat. I 

kommande arbete med korttidsterapi kan det vara rimligt att se över vilka kriterier som är 

möjliga att förändra i takt med att erfarenheterna med metoden ökar. Tydén (2002) föreslår att 

korttidsterapi mest lämpar sig för barn i latensåldern och motiverar bland annat detta med att 

man i den åldern blir mer självständig i relation till sin familj och utvecklar ett ”observerande 

jag”. Gydal å sin sida beskriver behandling med såväl småbarn som äldre (Gydal, 2001). 

Tydéns tankar om lämplig ålder skulle också kunna spegla en målsättning kring uppnådd 

autonomi för barnet medan Gydal sätter den relationella tillfredsställelsen och fungerandet 

som mål. I diskussionen om inklusions- och exklusionskriterier är det av vikt att föra ett 

resonemang kring vilken målsättning metoden har.  

 

       Terapeutens förhållningssätt i relation till regression och överföring. 

Några av terapeuterna framhöll att det krävdes ett aktivt förhållningssätt och uppmärksamhet 

för att undvika att barnet regredierade för mycket. Detta stämmer överens med Edvardsons 

(1985) tankar kring det terapeutiska förhållningssättet i korttidsterapi. Uppfattningen att det är 

viktigt att inte låta barnet ”gå ner” djupare inom sig, än man har möjlighet att arbeta med, var 

något som kom fram i intervjuerna. Vidare att man förhöll sig något mera ”här och nu” och 

”framåt” jämfört med hur man förhåller sig som terapeut vid en längre terapi. I flera av 

terapierna hade frågan om regressionens plats i korttidsterapi dock inte aktualiserats. Någon 

framhöll att även om det inte fanns mycket utrymme för regression i denna behandlingsform 

så hade däremot överföringen sin plats i arbetet. Gydal (2001) beskriver en av målsättningarna 

med psykodynamisk korttidsterapi som att barnet ska ges möjlighet att förhålla sig till en 

annan persons subjektivitet. För att detta ska vara möjligt, menar hon, behöver terapeuten bli 

tydlig som subjekt och inte ha som mål att stimulera överföringsfantasier. Hon menar dock att 

möjligheten att arbeta via överföringar därmed inte går förlorad utan att all djupare förändring 

kräver både direkt och indirekt kommunikation. Även det terapeutiska förhållningssättet tycks 

härigenom delvis bero på vilket övergripande mål som sätts upp. Om det är relationellt, så 

krävs en tydlig, subjektiv terapeut men om det snarare är barnets inre upplevelsevärld och 

autonomi som står i fokus lämnas större utrymme för en mer ”neutral” terapeut.  

 

       Kompletterande metoder. 

Flera av barnterapeuterna beskrev att man i terapin använt sig av 

kognitiva/beteendeterapeutiska metodinslag som komplement i behandlingen. I några fall 

handlade det om träning och exponering där barnet stegvis fick öva på att utsätta sig för något 

det hyste rädsla för. I andra fall handlade det om att finna alternativa tankar när ett barn 

skrämde upp sig med hotbilder kring vissa specifika situationer. Gydal och Knudtzon (2002) 

menar att korttidsterapi kan gynnas av kognitiva tekniker såsom specifik träning eller 
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hemläxor, så länge det härstammar från barnets egna önskemål och kan genomföras på ett 

lustfyllt sätt. Även Tydén (2002) kommer i sin rapport fram till att metoden kan gynnas av 

inslag från kognitiv terapi för att bidra till barnets bemästrande av vissa problem. För att 

utveckla och formulera metoden vidare skulle det kunna vara fruktbart att se vidare på vilka 

problembilder som bäst gynnas av ett sådant förfaringssätt. 

 

       En respektive två terapeuter per familj. 

När det gäller huruvida behandlingsarbetet uppfattas gynnas bäst av en eller två terapeuter har 

inget entydigt svar kunnat skönjas. De föräldrar som haft samma terapeut som barnen menar 

att någonting annat än detta vore otänkbart. De föräldrar som hade en ”egen” terapeut för sina 

samtal uttryckte dock att de upplevt att det fungerade väl. Terapeuterna å sin sida menade att 

arbetet gynnades av att samma terapeut hade samtal med både föräldrar och barn. Man 

menade att föräldrar kan ha lättare för att tala med den person som också lärt känna deras 

barn. Dock uppfattade man också att det kunde underlätta för föräldrarna om de och barnet 

har varsin terapeut. Då behövde de bara ta sig till behandling en gång per vecka. När 

föräldrarna har samma terapeut som barnet behöver de finna tid att komma två gånger i 

veckan. Det tycks således som att båda arbetssätten upplevs fungera. Litteraturen pekar inte i 

någon särskild riktning gällande detta heller. Endast MacLean et al (1982) uttrycker en 

bestämd övertygelse att det bör vara samma terapeut i korta behandlingar. I senare studier 

såsom Haugvik (2005) görs valet att ha två terapeuter men detta val motiveras inte explicit. 

 

       Uppföljning. 

Gydal menar att uppföljningen har betydelse både för terapeuten och familjen. För terapeutens 

del är det tillfredsställande att få veta hur det går för barnet och för familjens del förstärker en 

uppföljning känslan av att bli tagen på allvar och att den terapeutiska dialogen fortsätter. Det 

kunde även bli extra tydligt vid en uppföljning vilken effekt behandlingen fått, menar Gydal 

(Gydal, 2001). Muratori et al. (2003) beskriver något som de benämner ”sleeper effect”. 

Deras studie visade att gruppen som fått psykodynamisk korttidsterapi visat förbättring efter 

så lång tid som två år efter avslutad terapi. Detta kan ses som en indikation på vikten av 

uppföljning och att diskutera om man möjligen skulle lägga till ytterligare uppföljningar för 

familjen längre fram i tiden. 

 

I föreliggande studie genomfördes alla intervjuer innan något uppföljningssamtal ägt rum och 

därför saknas information om hur uppföljningen (som var inplanerad efter 6 respektive 12 

månader) upplevts av terapeuter och föräldrar. Föräldrarna uttryckte emellertid alla att de såg 

fram emot uppföljningen. Föräldrar till två av barnen uppfattade det som en trygghet att inte 

”kastas ut” utan att få återknyta till terapeuten. Ett föräldrapar uppfattade den inplanerade 

uppföljningen som motiverande för att upprätthålla och fortsätta det terapeutiska arbetet i 

hemmet. Två föräldrapar var dock osäkra på när uppföljningen skulle äga rum och två 

uttryckte osäkerhet om huruvida barnet skulle vara med eller inte. Om en del av syftet med 

uppföljningen är att barnet ska uppleva sig som tagen på allvar och erbjudas en fortsättning på 

den terapeutiska dialogen skulle ovanstående osäkerhet delvis kunna frånta barnet denna 

upplevelse. 

 

       Praktisk hänsyn. 

Flera föräldrar uttryckte i intervjuerna att det bitvis varit problematiskt att organisera och 

finna tid till hämtning och lämning till och från terapin. En förälder uttryckte att man gärna 

fortsatt terapin om mottagningen legat närmare och någon annan menade att det enda negativa 

med behandlingen var den tid den tagit. Även terapeuterna tog upp att man uppfattade att det 

idag generellt är svårare än tidigare för föräldrar att komma ifrån arbete och finna tid för 
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psykoterapeutisk behandling. Man beskrev också att synsättet på föräldrars praktiska 

svårigheter hade förändrats. Tidigare hade man betraktat dessa som ”motstånd” i det 

terapeutiska arbetet. Idag menade alla intervjuade terapeuter att föräldrarnas brist på tid var en 

realitet och något man behövde förhålla sig till i upplägget av det terapeutiska arbetet. Detta 

sågs också som ett skäl till att vidarutveckla den korttidsterapeutiska metoden då det skulle 

underlätta för familjer att genomföra psykologisk behandling. Till detta hör också att 

Ericastiftelsen har hela storstockholm som upptagningsområde vilket innebär att vissa familjer 

får längre resvägar till och från terapin i jämförelse med om man sökt sig till sin lokala BUP-

mottagning. 

 

       Studentterapier. 

Under några intervjuer med terapeuterna framfördes tanken att det är en fördel om man är 

erfaren som terapeut för att arbeta med korttidsterapi då metoden sågs som särskilt utmanande 

gällande vissa aspekter. Gydal skriver om detta (2001) och menar att man med fördel kan 

använda mindre erfarna terapeuter, såsom psykologstuderande, även för korttidsterapier. Det 

avgörande, menar Gydal, är en erfaren handledare som kan leda terapeuten rätt när det 

behövs. Handledarens erfarenhet och frekventa kontakt med terapeuten i kombination med 

studentens engagemang och entusiasm såg Gydal som goda förutsättningar för att 

korttidsterapin skulle slå väl ut. Även Tydén tar upp detta i sin rapport (2002). Korttidsterapi 

kan fungera som utbildningsärende, menar hon, så länge handledningen är frekvent. Tydén 

menar vidare att det är viktigt att man inte underlåter att implementera korttidsterapi på BUP 

för att omständigheterna inte är ideala utan att varje arbetsplats med stöd från lokal ledning 

kan skapa de förutsättningar som behövs.  

 

Metoddiskussion 

Föreliggande uppsats är en kvalitativ, explorativ pilotstudie, vilket innebär att materialet och 

analysen endast gäller de berörda intervjupersonerna. Antalet föräldrar och terapeuter som 

intervjuats är lågt. Fyra terapeuter och sammanlagt sex föräldrar (till fyra barn) har deltagit i 

intervjuerna. Den problematik som funnits hos barnen som fått behandling var också i flera 

fall relativt likartad. Detta innebär att materialet inte blir så varierat som skulle vara önskvärt 

för att uttala sig i mer generella termer om behandling utanför föreliggande uppsats. Detta 

motverkas till viss del av att några av de intervjuade terapeuterna har en betydande erfarenhet 

av att arbeta tidsbestämt och därför i intervjuerna har använt sin empiri och kunskap om 

betydligt fler behandlingar än just de fyra terapierna som stått i fokus. Ett syfte med detta 

pilotarbete var att försöka identifiera, klarlägga och beskriva de aspekter av metoden som 

upplevts fungera bra respektive mindre bra av de intervjuade. Detta innebär att denna studie 

kan ligga till grund för vidare forskning med en bredare ansats att såväl studera utfall som mer 

metodspecifika aspekter av behandlingen.  

 

Alla intervjuer genomfördes efter att terapierna slutförts. Ingen familj hade dock hunnit ha 

något uppföljningssamtal ännu vilket innebar att denna aspekt av behandlingen inte kunde tas 

med i den grad som varit önskvärt. Föreliggande studie kunde beskriva hur föräldrarnas 

förväntningar såg ut inför ett uppföljande möte och kommande studier får ta vid där.  

 

Bland de intervjuade terapeuterna var en föräldraterapeut och de andra tre hade både 

föräldrasamtal och barnterapier. Intervjuerna fick således anpassas efter terapeuternas 

specialkunskaper och blev sinsemellan något olika. Upplägget fick här anpassas efter rådande 

omständigheter på institutionen. Konsekvenser av att intervjuerna gått olika till är att 

tyngdpunkten i intervjuerna sett olika ut och att olika aspekter av arbetet beskrivits mer eller 

mindre utförligt av de intervjuade.  
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Gruppintervju valdes som metod då det sågs som givande att diskutera vissa metodologiska 

aspekter i grupp, såsom till exempel inklusionskriterier. Gruppkonstellationen innebar 

möjlighet till spontana samtal och diskussioner kring såväl fokusarbete som föräldrasamtal 

och olikheter i terapeuternas sätt att arbeta framkom tydligare i jämförelse med de 

individuella intervjuerna. Gruppintervjun blev därigenom ett bra komplement i 

datainsamlingen. En svårighet har dock varit att i efterhand redogöra för hur många av 

terapeuterna som hade en viss uppfattning. Skall en persons tystnad tolkas som ett 

medhållande, neutralitet eller till och med att denne är av en motsatt uppfattning? Då 

inspelning och transkribering inte tydliggjort detta har författaren valt att endast redovisa de 

åsikter som uttalats explicit. Detta kan innebära att fler terapeuter än redovisat delar en viss 

upplevelse eller uppfattning.  

 

I intervjuguiderna fanns inte frågan om vilket som uppfattades vara målet med terapin explicit 

uttryckt. Detta innebär att information som eventuellt hade bidragit till en större urskiljning 

och identifiering av mål och fokus kanske inte kommit med. Dessa begrepp har ändå tagits 

upp i diskussionen då författaren uppfattat att det emellanåt funnits en oklarhet både hos 

föräldrar och terapeuter kring vad som tycks råda.  

 

Intervjuerna gav ett stort material som i hög grad lämnade svar på frågeställningarna för 

studien. Dessutom tillkom information vilket innebar att resultaten i viss utsträckning speglar 

mer än de nämnda frågeställningarna. Detta presenteras till exempel under rubriker som 

praktiska aspekter, kompletterande metoder samt flera aspekter av föräldrarnas och 

terapeuternas upplevelse av fokus. En av frågeställningarna besvarades dock inte 

tillfredsställande av materialet. Detta rörde frågan om hur väl föräldrarna uppfattade att just 

deras barn lämpade sig för terapiformen. Möjligen var denna frågeställning svår att få svar på  

då föräldrarna endast kunde utgå från den erfarenhet de fått av just detta behandlingsarbete 

och i hur hög grad de uppfattat att deras barn blivit hjälpta av detta och därmed inte kunde 

jämföra med andra terapiformer.  

 

I den tematiska analysen av data gjordes valet att använda samma tema som funnits i 

frågeställningarna. Braun och Clarke (2006) framför kritik mot detta sätt att utföra sin analys 

och menar att någon analys av vilka teman som framkommit i data då egentligen inte 

genomförs. Då föreliggande studies syfte var att undersöka vissa utvalda metodiska aspekter 

sågs det dock som rimligt att använda teman såsom ”fokus” eller ”tidsbegränsning” i analysen 

då insamlad data i hög grad rörde sig kring dessa. Beredskap för att andra teman skulle 

komma till fanns också. Här återfinns till exempel ”praktiska aspekter” och ”hur man 

benämnde terapiformen”. Dock visade det sig att de i förväg utvalda teman visade sig fånga in 

merparten av data.  

 

       Etiskt övervägande. 

Ingen av föräldrarna svarade på brevet som inledningsvis skickades ut med frågan om att delta 

i intervjustudien. Då fattades beslutet att göra påminnelse via telefon istället för att skicka ut 

ett nytt brev. En tveksamhet med detta förfaringssätt är att man inte kan utesluta att 

föräldrarna upplevt det som svårt att neka till intervju när de blev tillfrågade muntligen. 

Dessutom kanske föräldrarna känt en tacksamhetsskuld eller hyst oro för vad ett nekande 

skulle innebära för framtida kontakt med mottagningen. Projektledaren uppfattade, i 

telefonen, dock samtliga föräldrar som uttalat positiva till möjligheten att bli intervjuade. 

Tveksamheterna kring förfaringssättet motverkas också av att föräldrarna vid tre tillfällen 

informerades om intervjuernas frivillighet och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt 
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deltagande utan att det i så fall skulle få några konsekvenser för deras vidare kontakter med 

mottagningen. Först fick de denna information i brevet som skickades ut, sedan via telefon 

och sist både muntligt och skriftligt (se bilaga 5, s 2) innan varje intervju inleddes. De fick 

också skriftligen veta att terapeuterna inte skulle få tillgång till intervjumaterialet.  

 

       Reliabilitet. 

Uppsatsförfattaren har tidigare, inom ramen för utbildningen, genomfört psykologpraktik och 

klientarbete vid Ericastiftelsen. Detta innebär att de intervjuade terapeuterna känt till och/ 

eller arbetat med författaren i något sammanhang, kollegialt eller i handledning. I och med 

detta är undertecknad inte en neutral intervjuare för respondenterna. Flera av 

intervjupersonerna uttryckte dock att de upplevde det som positivt att tala med någon som var 

bekant med Ericastiftelsens arbete då detta innebar att de kände sig mer ”bekväma”. Alla 

tidigare samarbetssituationer var vid tiden för intervjuerna avslutade. Författarens tidigare 

samarbete med respondenterna i kombination med ett eget intresse för den psykodynamiska 

korttidsterapin skulle dock kunnat påverka i vilken grad även kritiska frågor fick en plats i 

intervjuerna. Forskarens allegiance, eller preferens för en viss terapeutisk metod, är något som 

tas upp av ett flertal forskare däribland Luborsky och medarbetare (1999) och anses påverka 

psykoterapiforskning i hög grad. Detta gäller dock framförallt effektforskning. Författarens 

allegiance kan i viss mån motverkas av att föreliggande studies syfte var att kartlägga och 

beskriva de intervjuades upplevelser av terapimetoden och inte att värdera densamma.  

Givetvis kan aldrig helt uteslutas att författarens egen preferens för terapimetoden eller 

tidigare kontakt med terapeuterna, innebär en ”bias” som kan ha inverkat på resultaten. Då 

uppsatsen är en pilotstudie inför ett kommande forskningsprojekt fanns en beredskap för att 

särskilt belysa vilka aspekter av metoden som behövde vidarutvecklas, förändras eller 

preciseras. Citat från respondenterna har använts för att presentera svaren på de olika 

frågeställningarna. Förutom att dessa citat levandegör och illustrerar svaren på de olika 

frågeställningarna så minskar det också risken för egna meningsförvrängningar eller 

misstolkningar. Endast författaren har lyssnat igenom intervjuerna. Därför gjordes valet att 

transkribera dessa ordagrant för att minimera risken för omedvetna tolkningar och slarv på 

detta stadium i arbetet.  

 

       Validitet. 

Antalet terapier som intervjuerna rört är få. Detta innebär att mycket information har behövt 

utelämnas för att inte riskera att sekretessen äventyras. Konsekvensen av detta är att en del 

relevant information inte kunnat tas med. I möjligaste grad har omskrivningar gjorts av till 

exempel processer eller fokus. Denna svårighet hade dock varit mindre om informanterna 

varit fler. För att skapa ett så öppet och ärligt klimat som möjligt fick varje terapeut 

inledningsvis information att föreliggande studie syftade till att beskriva deras erfarenheter av 

metoden och att det som efterfrågades var deras process och upplevelser och inga färdiga 

metodsvar. För föräldrarnas del poängterades innan varje intervju att deras uppriktiga svar var 

värdefullt i arbetet med att vidarutveckla metoden samt att författaren hade sekretess gentemot 

deras terapeuter. För att få en valid kartläggning av hur terapeuter och föräldrar upplevt 

arbetet med denna metod är intervjuerna uppbyggda kring de metodspecifika teman som 

identifierats av ett flertal författare (Edvardson, 1985; Gydal, 2001; Nielsen, 1992; Proskauer, 

1969; Tydén, 1998; 2002). Både terapeuter och föräldrar har svarat på frågor utifrån dessa 

specifika teman.  

 

Slutsatser 

Föreliggande studie syftade till att beskriva terapeuters och föräldrars erfarenheter och 

upplevelser av psykodynamisk korttidsterapi för barn. Studien redovisar fyra terapeuters och 
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sex föräldrars tankar om metoden. Alla inblandade beskriver övervägande positiva 

upplevelser och erfarenheter av behandlingen. Föräldrarna uppfattade att deras barn blivit 

hjälpta och terapeuterna att det varit ett stimulerande, engagerande och utmanande arbete. 

Fortsättningsvis kan det vara givande att studera vidare hur utarbetandet av fokus kan se ut 

och om formen för föräldraarbetet behöver vidareutvecklas i någon mån. Vidare kan det vara 

av vikt att skilja fokus från målsättning och hur den senare kan tydliggöras för alla 

inblandade. Det kan också vara av intresse att se vidare på om inklusionskriterierna kan 

vidgas i takt med att erfarenheten bland terapeuterna ökar för att fler barn skulle kunna dra 

nytta av metoden. Såväl Gydal (2001; Gydal & Knudtzon, 2002) som Tydén (2002) menar att 

korttidsterapi med fördel kan användas även av terapeuter under utbildning förutsatt att de har 

en frekvent och kvalificerad handledning. Detta skulle också kunna bidra till metodens 

spridning.  

 

Vidare forskning 

Som nämns ovan är kommande studier förtjänta av att se vidare på hur fokus- och 

föräldraarbete utformas. Formen för bedömning av barnen skulle också kunna undersökas 

närmare, både vad gäller bedömningsinstrument och antal bedömningstillfällen. Inom ramen 

för föreliggande studie rymdes inte att intervjua de berörda barnen. Barnens upplevelse av den 

egna behandlingen blir av förklarliga skäl ett angeläget och intressant ämne för kommande 

studier. Carlberg, Thorén, Billström och Odhammar (2009) har beskrivit barnintervjuer som 

genomfördes före och efter tidsbestämda terapier som varat 1-2-år. Ett liknande upplägg 

skulle med fördel kunna användas för korttidsterapi.   

 

Bland terapeuterna finns erfarenhet av att arbeta med kristerapi. Ibland blandades termerna 

”kris-” respektive ”korttidsterapi” samman. Dessa två metoder liknar varandra såsom de 

beskrivs av berörda terapeuter, men de tycks också kunna skilja sig åt avseende till exempel 

processen att välja fokus, ålder på barnen, föräldraarbete och tidsupplägg. I en vidare studie 

kan det vara av vikt att skilja ut vad som är kris- respektive korttidsterapi för att renodla 

metoden.  

 

Kontrasten mellan 12 gångers terapi och flera terminers eller ibland års behandling är stor. 

Om man ställer frågan vilka patienter som gynnas av korttidsterapi, lämnar det också 

utrymme för frågan vilka patienter som gynnas av långtidsterapi. Och hur lång ska den vara? 

Hur skulle inklusionskriterierna se ut för en tidsbestämd terapi på 1,5 år till exempel? För 

vilka patienter behöver det vara tidsobestämt? Avvägningar av dessa slag görs naturligtvis 

kontinuerligt av erfarna och kompetenta terapeuter. Frågan är dock om detta blir en slags tyst 

kunskap hos enskilda terapeuter och vilka vinster som skulle göras om detta beskrevs och 

utvärderades. I en tid när långa terapier ifrågasätts skulle detta vara en fördel både gällande 

kostnadseffektivitet samt att varje familj får den behandling som passar deras förutsättningar 

bäst.   

 

 

Referenser 

 
Abbas, A.A., Hancock, J.T., Henderson, J. & Kisely, S. (2007). Short-term psychodynamic psychotherapies for 

common mental disorders (Review). The Cochrane Library, 2007, Issue 4.  

 
Berglund Fries, Kristina. (2001). Uppföljning av föräldrabehandling som bedrivits parallellt med tidsbegränsad 

barnpsykoterapi. Stockholms Läns Landsting. FoU, nr 01-03. 

 



38 

 

 

Bloom, B.L. (2002) Brief psychotherapy with children and adolescents: Recent treatment outcome studies. Brief 

Treatment and Crisis Interventions, 2 (3), 261-273. 

 

BRIS-rapporten 2008, Riksförbundet BRIS, 2008. 

 

Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology 2006; 

3: 77-101.  

 

Bruseth, M., Finnoy, O.J., Eide, M., Gjosund, G.E., Starheim, G., Sorsdal, et al. (1994) Individuell korttids 

dynamisk psykoterapi med barn: Noen forelopige kliniske erfaringer. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 31, 

494-501. 

 

Carlberg, G., Thorén, A., Billström, S., Odhammar, F. (in press) Children’s expectations and experiences of 

psychodynamic child psychotherapy. Journal of Child Psychiatry.  

 

Carlberg, G. (1994). Dynamisk Utvecklingspsykologi. Natur och Kultur. Stockholm.  

 

Dulcan, M.K. (1984). Brief psychotherapy with children and their families: The state of the art. Journal of the 

Academy of Child Psychotherapy, 23.  

 

Edvardsson, G. (1985) Barn i sorg - Barn i kris. Hjälp till bearbetning genom korttidsterapi. Stockholm: Natur 

och Kultur.  

 

Fossen, A., & Diseth, T. H. (1991) Korttidsterapi med barn: En fokusert, psykodynamisk tilnaerming. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

 

Gydal, M. (2001) En reise i barnets opplevelseverden – fra langtids- til korttidsterapi. Rapportserien nr 2/2001, 

Oslo kommune, Barne- og familieetaten. 

 

Gydal, M. & Knudtzon, S. (2002) Om tidsbegrenset psykoterapi med barn. Tidskrift for Norsk Psykologforening, 

39, 911-915. 

 

Haugvik, M. (Red.). (2005).  Å gå et stykke sammen… Tidsavgrenset psykoterapi med barn som opplever 

vanskelige familjieforhold. Rapport från BUP Furuset, Norge. 

 

Kaduson, Heidi Gerard., Schaeffer, Charles E. (2006) Short-term Play Therapy For Children. Second Edition. 

The Guilford Press, New York. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Översättning Sven-Erik Torhell. Studentlitteratur, Lund. 

 

Leichsenring, F., Raubing, S & Leibing, E. (2004). The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy in 

specific psychiatric disorders. A meta-analysis. Archives of General Psychiatry, 61 (12), 1208-1216.  

 

Lowenfeld, M. (1950). The nature and use of the Lowenfeld World technique in work with children and adults. 

The journal of psychology, 30: 325-331. 

 

Luborsky L, Diguer L, Seligman DA, Rosenthal R, Krause ED, Johnson S, et al. (1999). The researcher’s own 

therapy allegiances: A »wild card« in comparisons of treatment efficacy. Clinical Psychology: Science and 

Practice,  6:95-106. 

 

Madssen, I. (2005). Allianse i foreldrearbeidet. I Haugvik (Red.), Å gå et stykke sammen (sid. 28-31). BUP 

Furuset.   

 
MacLean, G., Macintosh, B-A., Taylor, E., Gerber, M. (1982). A clinical Approach to Brief Dynamic 

Psychotherapies in Child Psychiatry. Can. J. Psychiatry Vol 27.  

 

Mann, James. (1973) Time-limited psychotherapy. Cambridge: Harvard University Press.  

 

Muratori, F., Picchi, L., Bruni, G., Patarnello, M. & Romagnoli, G. (2003) A two-year follow-up of 

psychodynamic psychotherapy for internalising disorders in children. Depression and Anxiety, 21 (1), 45-46. 



39 

 

 

 

Nielsen, G., Bruseth, M., Finnoy, O.J., Dalen, B., Eide, M., Gjosund, G., et al. (1992). Individuell korttids 

dynamisk psykoterapi med barn: En for lite påaktet arbeidsmåte? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 29, 428-

437. 

 

Peterlin, K., Sloves, R. (1985). Time-limited psychotherapy with children. Central theme and time as major 

tools. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 24, 788-792. 

 

Proskauer, S. (1969). Some technical issues in time-limited psychotherapy with children. Journal of the 

American Academy of Child Psychotherapy, 8, 154-169.  

 

Racusin, R.J. (2000) Brief Psychodynamic Psychotherapy With Young Children. Journal of the American 

Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 2000 Jun;39(6):791-3. 

 

Reed-Jenssen, T. (2004) På leting etter den rode tråden – en utdypning av forholdet mellom teori og metode i 

dynamisk korttidsterapi med barn. Hovedoppgave ved psykologisk institutt, Oslo, 2004. 

 

Roed Hansen, Bjorg. (1991). Betydning av oppmerksomhet og samspill i psykoterapi med barn. Tidskrift for 

Norsk psykologforening, 28, 779-788.  

 

Shapiro, L. (1994). Short-term therapy for children. Center for Applied Psychology, Inc. (King of Prussia, Pa). 

 

Sigrell, Bo. (2000) Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi. Bokförlaget Natur och Kultur. Falköping. 

 

Sim, J. (1998). Collecting and analyzing qualitative data: issues raised by the focus group. Journal of Advanced 

Nursing, 1998, 28(2), 345-352. 

 

Traavik, G. (2005) Arbeid med foreldre. I Haugvik (Red.), Å gå et stykke sammen (sid. 35-38). BUP Furuset.   

 

Thoresen, A. (2005). Bruk av kalender i foreldrearbeidet. Å gå et stykke sammen (sid. 32-35). BUP Furuset.  

 

Tydén A. (1998). Möte med ett barn. Terapeuters reflektioner kring korta kontakter på PBU. SLL, 

Omsorgsnämndens rapportserie, nr 98-04.  

 

Tydén, A. (2002). Tidsbegränsad barnpsykoterapi. Barns och föräldrars erfarenheter. FoU, utvecklings- och 

utvärderingsenheten, nr 02-01. Stockholms läns landsting, Barn- och ungdomspsykiatrin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

      Bilaga 1 

Till dig förälder/föräldrar som har haft kontakt med Ericastiftelsen  

 

 

Vid Ericastiftelsen pågår ett kontinuerligt arbete med att utvärdera och utveckla våra 

behandlingsmetoder. Vi vänder oss nu till föräldrar som tillsammans med sina barn har 

deltagit i korttidsterapi. Det är av stort värde för oss att få veta hur ni uppfattar att det varit för 

er och ert barn att komma till Ericastiftelsen.  

 

Vi önskar intervjua er föräldrar om detta. Helst både mamma och pappa.  

Intervjun kommer att genomföras av Paula Terselius som går sista terminen på 

psykologutbildningen vid Stockholms universitet. Platsen för intervjun kan vara i 

Ericastiftelsens lokaler eller i ert hem. Intervjun tar ca 60 minuter. 

 

Deltagandet i intervjun är frivilligt. Resultatet kommer att presenteras i sammanställd form 

där enskilda individer inte kommer kunna identifieras. De terapeuter ni har träffat kommer 

inte ha tillgång till intervjumaterialet.  

 

För att kunna lämna ert namn och adress till Paula Terselius, behöver jag ert godkännande. 

Därefter kommer hon att ta kontakt med er. Ni har då möjlighet att ställa eventuella frågor till 

henne. 

 

Var vänlig klipp av och lägg nedanstående svarstalong i det bifogade frankerade kuvertet, och 

posta det senast tisdag den 7 oktober. 

 

Om ni undrar över något, är ni välkomna att kontakta mig på tel 402 17 60.  

 

Med förhoppning om att ni vill delta och bidra till den fortsatta kunskapsutvecklingen av 

barnterapi! 

 

 

Ericastiftelsen 2008-09-30  Sari Granström 

 Överläkare, legitimerad psykoterapeut 

 Ansvarig för Ericastiftelsens behandlingsverksamhet 

 

 
 

 Ja, jag godkänner att Paula Terselius kontaktar mig.  

 

 Nej, jag vill inte delta i intervjuundersökningen vid Ericastiftelsen 

 

 

Svar önskas senast tisdag den 7 oktober.  

 

Förälders namn (var god texta)................................................................................................... 

Barnets namn ............................................................................................................................. 
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     Bilaga 2 

Intervjuguide, individuell intervju med barnpsykoterapeut 

 
 

ATT ETABLERA TERAPEUTISK ALLIANS 

Beskriv dina erfarenheter av hur arbetsallians kan skapas i korttidsterapi. 

 Ser terapeutens engagemang annorlunda ut vid en korttidsterapi?  

 Vari ligger skillnaden? 

 Kan du beskriva din och barnets relation? 

 Hur såg barnets anknytningsprocess till dig ut? 

ATT ARBETA MED FOKUS 

Kan du ge exempel på hur ni arbetade fram fokus och hur detta sedan löd?  

 Hur upplevde du processen att välja ett fokus? 

 Hur gick det att hålla detta fokus under terapins gång? 

 Hur stor del av barnet och hans/hennes problematik kunde inkluderas i fokus?  

 Kompromisser? 

 Hur uttrycks fokus? På beteendenivå och/eller utifrån antaganden om 

underliggande problematik? 

I vilken grad uppfattar du att barnet respektive föräldrarna var medvetna om och 

överens om det fokus ni arbetade med? 

 Hur tror du barnets resp förälderns medvetenhet påverkar processen och utfallet? 

ATT ARBETA MED TIDSBEGRÄNSNING 

Hur upplevde du att det var att arbeta tidsbegränsat? 

 Hur arbetade ni med tidsbegränsningen i rummet?  

 Hur medvetna var barnen om tidsbegränsningen?  

 Går det att urskilja faser?  

 Är dessa viktiga?  

 Hur använder du dig av dessa faser i arbetet? 

 Hur ser avslutningsarbetet ut? Med barnet/föräldrarna? 

TERAPITEKNIK  

Vilka krav ställer arbetsmodellen på dig som terapeut? 

Använder du dig av projektivt material i terapin?  

 Talar barnen explicit om problem/svårigheter eller blir barnets problematik synlig i 

det projektiva/symboliska materialet? 
AVSLUTANDE 

Vad upplever du som verksamt i korttidsterapi? 

Upplevda fördelar/nackdelar i jämförelse med långtidspsykoterapi? 
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        Bilaga 3 

Intervjuguide, individuell intervju med föräldraterapeut 

 

 
ATT ETABLERA TERAPEUTISK ALLIANS 

Beskriv dina erfarenheter av hur arbetsallians kan skapas i föräldraarbetet i en 

korttidsterapi. 

 Ser terapeutens engagemang annorlunda ut vid en korttidsterapi?  

 Vari ligger skillnaden? 

 Kan du beskriva din och förälderns relation? 

 Hur byggdes förälderns/föräldrarnas förtroende för dig upp? 

ATT ARBETA MED FOKUS 

Kan du ge exempel på hur ni arbetade fram fokus och hur detta sedan löd?  

 Hade ni varsitt fokus för barnet resp föräldern eller var det ett gemensamt fokus? 

 Hur upplevde du processen att välja ett fokus? 

 Hur gick det att hålla detta fokus under terapins gång? 

 Hur uttrycks fokus? På beteendenivå och/eller utifrån antaganden om 

underliggande problematik? 

I vilken grad uppfattar du att föräldrarna var medvetna om och överens om det 

fokus ni arbetade med? 

 Hur tror du förälderns medvetenhet och motivation att arbeta med fokus påverkar 

barnets terapi?  

ATT ARBETA MED TIDSBEGRÄNSNING 

Vad utmärker föräldraarbetet i en korttidsterapi? 

 Hur arbetade ni med tidsbegränsningen i rummet?  

 Går det att urskilja faser?  

 Hur använder du dig i så fall av dessa faser i arbetet? 

 Hur ser avslutningsarbetet med föräldrarna ut?  

TERAPITEKNIK 

Vilka krav ställer arbetsmodellen på dig som terapeut? 
AVSLUTANDE 

Vad upplever du som verksamt i föräldraarbetet i en korttidsterapi? 

Upplevda fördelar/nackdelar i jämförelse med föräldraarbetet i en långtids-

psykoterapi? 
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Bilaga 4 

Frågeområden, fokusgrupp med terapeuter 

 

 
INKLUSIONS- OCH EXKLUSIONSKRITERIER 

 Hur går beslutsprocessen till när ni beslutar er för att ta emot ett barn för 

korttidsterapi? 

 Vilka har ni inspirerats av i arbetet med inkl och exkl kriterier? 

 Åsikterna går delvis isär när det gäller hur stränga inklusionskriterierna bör vara. 

Ju strängare inklusionkriterier desto färre kan få behandling med korttidsterapi. 

Hur ser ni på denna diskussion?  

 Någon  problematik som har visat sig mer/mindre lämpad? 

BEDÖMNING INFÖR TERAPI 

 Hur  gick det till när du träffade barnet för bedömning? 

 Vilka metoder tycker du är lämpliga/ användbara i bedömningen? 

FÖRÄLDRAARBETET I RELATION TILL: 

 Tiden 

 Antal möten 

 Fokus 

 Terapeutisk allians 

 Samma terapeut för föräldrar och barn? 

 Position till föräldrarna, huvudsaklig lojalitet?  

 

Vilka metoder och/eller teorier har ni funnit särskilt användbara i arbetet med 

korttidsterapi med barn? 

 Uppslag till egen modell, utifrån gjorda erfarenheter? 

 Vilka beskrivna metoder har ni tagit del av inför projektet? 

Hur kan man anpassa tekniken i terapiarbetet efter barnets ålder? 
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Bilaga 5 

Intervjuguide, föräldrar 

 
 

Beskriv dina erfarenheter av hur arbetsallians kan skapas i korttidsterapi. 
 Ser terapeutens engagemang annorlunda ut vid en korttidsterapi?  

 Vari ligger skillnaden? 

 Kan du beskriva din och barnets relation? 

 Hur såg barnets anknytningsprocess till dig ut? 

Inledande frågor 

 Hur kommer det sig att ni tog kontakt med Ericastiftelsen? 

 Hur medvetet var barnet om varför ni vände er till Ericastiftelsen?  

 Hur blev ni erbjudna den här behandlingen? Hur beskrevs den? Hur tyckte ni att 

det lät? Hade ni önskat något annat? 

 Hade ni och barnet samma eller olika terapeuter? 

Fokus 

 Talade terapeuten/terapeuterna med er om vad behandlingen skulle fokuseras på?  

 Minns ni hur ert och ert barns fokus löd? Vad uppfattade ni att det innebar?  

Stämde terapeutens fokus med hur ni själva tänkte?  För egen del? För ert barns?  

 Kände ert barn till ”fokuset” för sin behandling? Vad tror ni att det hade för 

betydelse, för barnet? För er som föräldrar? 

Barnets behandling 

 Hur/vad fick ni veta om hur arbetet fortgick i barnets terapi? Saknade ni någon 

information?  

 Hur uppfattade ni att barnet tyckte om terapin? (Var det olika under terapins 

gång?) 

 Hade barnet förtroende för sin terapeut? Kände ni föräldrar förtroende för 

barnterapeuten?  

 Brukade barnet berätta om vad hon/han och terapeuten gjorde i terapin?  

 Vad minns ni särskilt? 

 Tyckte ni att ert barn fick hjälp med det som ni önskade? Var det något som 

lämnades därhän?  

Föräldrakontakten 

 Upplevde ni att era samtal med terapeuten var meningsfulla?  

 Kände ni förtroende för er terapeut? Kände ni er förstådda? 

 Vad minns ni särskilt? 

 Vad var mest resp minst givande? 

Tiden 
 Hur upplevde ni det tidsbestämda upplägget för behandlingen? För långt? För 

kort? Lagom?  

 Hur var det att avsluta kontakten med er terapeut?  

 Hur var det att avsluta för ert barn? 

Att ha samma/olika terapeut 

 Hur tyckte ni att det var att ha samma/olika terapeut som ert barn? 

 Om olika terapeuter: Hur gick samarbetet mellan terapeuterna till?  

 Hur såg er kontakt med barnterapeuten ut? Träffades ni alla tillsammans med 

barnet någon gång? 

Avslutande 

 Vad tycker ni var särskilt bra med er kontakt på Erica?  

 Fanns det något som ni hade önskat ha annorlunda? 
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 Om ni fick problem igen, skulle ni då välja att söka den här behandlingsformen på 

nytt? Varför då?  

 Skulle ni rekommendera den här behandlingsformen till andra?  

Presentation av resultaten 

 Får jag använda citat från denna intervju i uppsatsen, förutsatt att er anonymitet 

garanteras? Vill ni godkänna dem först?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information till föräldrar om etiska hänsynstaganden 

 

 

Intervjun kommer ta ca 60 min och spelas in på ljudband. Du har full frihet att när som helst 

avbryta intervjun om du av någon anledning skulle vilja det. Om du skulle uppfatta någon 

fråga känslig eller besvärlig så står det dig helt fritt att ej bevara frågan. Du har även möjlighet 

att helt avbryta ditt deltagande i studien, utan att detta på något sätt påverkar dina 

vårdkontakter vid Ericastiftelsen. 

 

I studien följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket vidare innebär att 

arbetsmaterialet behandlas konfidentiell. Inga obehöriga, inte heller de aktuella terapeuterna, 

kommer kunna ta del av materialet. Banden raderas när studien avslutas. 

 

Din identitet kommer vara anonym. Om vi finner att det i något avsnitt av intervjun skulle gå 

att röja din identitet, kommer den delen av presentationen att strykas.  

 

Du kommer även få möjlighet att ta del av en utskrift av intervjun med möjlighet att korrigera 

eventuella misstag eller på annat sätt känsliga uppgifter 

 

 

 

 

 

 


