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Sammanfattning 
 

Ericastiftelsen bedriver forskning om psykodynamisk 
barnpsykoterapi. En pågående studie är Målprojektet där olika 
aspekter av målformuleringar analyseras. Syftet med detta arbete 
var att undersöka målformuleringarnas innehåll samt att belysa 
fem barnpsykoterapeuters upplevelser av att arbeta med mål i 
ärenden under psykoterapeututbildningen. Metoden var 
kvalitativ och bestod av en del där målen kategoriserades och en 
annan del där intervjumaterialet bearbetades. 
Barnpsykoterapeuternas målformuleringar delades in i tre 
kategorier med emotionellt fokus, problemfokus och socialt 
fokus. Föräldrarnas formuleringar involverade även 
föräldrarollen, familjen och syften med behandlingen. 
Föräldraterapeuterna hade också fokus på föräldrarollen men 
även på parrelationen och individen. Barnpsykoterapeuterna 
upplevde arbetet med målformuleringarna positivt med få 
nackdelar. De såg möjligheter med detta arbete. Målen ställdes 
utifrån olika perspektiv och var både abstrakta och konkreta. 
Sammanfattningsvis kan sägas att den psykodynamiska 
psykoterapins komplexitet gestaltade sig i målformuleringarna. 
Målformuleringarna ser därför ut att kunna bidra till att 
konkretisera den psykodynamiska processen. 
 

 
En högre belastning inom barnpsykiatrin (SOU, 1998:31) medför att 
behandlingsmetoderna behöver effektiviseras. Ytterligare forskning behöver bedrivas 
för att utveckla samt tydliggöra barnpsykiatrins behandlingsmetoder. Psykodynamisk 
barnpsykoterapi är ett eftersatt forskningsområde. Barn och ungdomar befinner sig i en 
naturlig utvecklingsprocess, vilket gör denna forskning mer komplicerad än för vuxna. 
Förekomsten av metodologiska problem är en av anledningarna till att få studier inom 
detta område har utförts (Carlberg, 1996). Den begynnande efterfrågan på 
evidensbaserade resultat för behandling skapar behov av en mer systematisk utvärdering 
av de metoder som vuxit fram i den kliniska verksamheten. Kunskaperna om effekten 
av individuella psykoterapier som pågår under lång tid är otillräckliga och samtidigt 
som trycket på barnpsykiatrin ökar medför detta att denna typ av behandling kan 
komma att stå tillbaka för de kortare, evidensbaserade metoderna (Carlberg, 2000). 
 

 
*Tack till:  

• Handledaren Gunnar Carlberg för material, värdefull vägledning, vänlighet och tålamod. 
• Barnpsykoterapeuterna som delade med sig av det spännande arbetet i intervjuerna. 
• Alla deltagare i Målprojektet som denna uppsats utgår från. 
• Personalen på Ericastiftelsen som genom trevligt bemötande underlättade materialinsamlandet. 
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På Ericastiftelsen bedrivs högskoleutbildning med barn- och ungdomspsykoterapeuter, 
klinisk verksamhet samt forskning. Ett forskningsprojekt som pågår är The Erica 
Process and Outcome Study (EPOS) vilket visar på nya sätt att korta ned 
behandlingsmetoderna tidsmässigt och göra dessa mer fokuserade. Ett annat är 
”Betydelsen av målformuleringar vid tidsbegränsad barnpsykoterapi med parallell 
föräldrarkontakt” (Målprojektet), vars syfte är att undersöka betydelsen av olika 
aspekter av målformuleringar samt att fördjupa kunskapen om målformuleringarnas 
betydelse i detta samband. Studien förväntas leda till en utveckling av 
barnpsykoterapeututbildningen samt den barnpsykoterapeutiska praktiken.  
 
I denna uppsats användes material från Målprojektet* och fem av de medverkande 
barnpsykoterapeuterna intervjuades. Få tidigare studier om målsättningar i 
psykodynamisk barnpsykoterapi har utförts. Uppsatsen är därför explorativ och i 
teoridelen behandlas olika områden som kan ha betydelse för hur målen formulerades i 
detta sammanhang. Mål fyller olika funktioner. Genom att analysera olika slags mål kan 
en utvidgad förståelse för dess möjliga plats i en psykodynamisk terapi ges. 
Psykodynamisk terapi är en process och det är inte självklart var eller hur framsteg kan 
mätas. Verksamma faktorer i denna process kan beskrivas vilket möjligtvis tydliggör 
olika målområden. I en barnpsykoterapi är ofta familjens och omgivningens önskemål 
inblandade vilket medför att målformuleringarna kan få fler olika inriktningar än i en 
vuxenterapi. Strukturen på denna uppsats gör det möjligt att följa frågeställningarna var 
och en för sig genom resultat och diskussion. 
 
 

BAKGRUND 
 

Nedan ges en inblick i hur mål kan formuleras och inom vilka områden mål möjligtvis 
kan sättas inom psykodynamisk psykoterapi. Sedan följer ett avsnitt om de olika 
områden som tillsammans befunnits vara den psykodynamiska psykoterapins kärna. 
Slutligen ges en kort beskrivning om vad som är specifikt för barn i psykoterapi. 
 

Mål 
 
Ett mål kan man sätta och sträva efter på flera sätt. Egidius (2002) definierar mål som 
något man avser att nå genom åtgärder och handlingar. Effekter som uppnås utan att ha 
varit avsedda räknas inte som mål. Egidius menar vidare att en målrelaterad utvärdering 
står i motsatts till en processutvärdering. I den senare ser man till uppnådda resultat och 
inte till uppnådda mål.  
 
I följande stycken beskrivs några olika sätt att se på mål och några möjliga områden i 
psykodynamisk psykoterapi som mål skulle kunna ställas inom. 
 

 
 
* Målprojektet har finansierats genom bidrag från Stockholms läns landsting, FoUU- kansliet. 
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Olika slags mål  
Railo (1992) definierar mål som ”en mental föreställning om vad man ska uppnå inom 
en given tidsram”. Han beskriver hur målen bör formuleras samt vilken funktion mål 
har inom ramen för idrottspsykologi. De skapar en mental bild som anger riktning och 
resultat. Målen verkar motiverande och skapar laganda. Det är en nivåskillnad mellan 
det som han kallar trygghetsmål, realistiska arbetsmål och barriärbrytande mål. De 
barriärbrytande målen ska ligga över det man trott vara möjligt och innebär 
frihetskänslor, glädje och möjligheter. Att uppnå ett realistiskt mål kan innebära att man 
nöjer sig trots att man förmår åstadkomma åtskilligt mer. Trygghetsmålen är sådana 
man kan vara säker på att uppnå och som ligger under den verkliga förmågan.  
 
Railo menar vidare att konkreta mål ger bättre prestationer. Målen måste 
medvetandegöras, förankras och accepteras både för alla inblandade och för en själv. 
Ibland finns annars omedvetna mål som styr starkare. Målen kan formuleras rent 
intellektuellt, bildmässigt och känslomässigt.  
 
Målsättning kan ses som en motivationsteknik. Den används frekvent inom 
idrottspsykologin och har även visat goda resultat på olika områden som arbetsplatser 
och sociala och akademiska miljöer (Locke & Latham, 1990). 
 
Utifrån ett motivationsperspektiv har forskning bedrivits ur vilken man funnit olika 
mönster för att sätta upp mål (Dickson & MacLeod, 2004; Dickson, 2006). De två 
målsystemen är närmande och undvikande. Närmande-målen innebär att fokusen är på 
positiva resultat där man går ifrån nuvarande tillstånd mot ett nytt önskvärt tillstånd. 
Undvikande-målen innebär att fokus är på negativa resultat där man försöker gå ifrån ett 
oönskat tillstånd och undvika oönskade resultat. Dessa mål kan vara både aktiva och 
passiva. För att förstå målinriktningen måste man även titta på förväntade konsekvenser 
av målen. Dessa konsekvenser delas upp i negativa och positiva förväntningar 
associerade med måluppfyllelse.  
 
Att arbeta mot ett positivt mål istället för att undvika en negativ konsekvens kan ge 
bättre resultat enligt ett inlärningspsykologiskt perspektiv där det är den positiva 
förstärkningen som har effekt och inte straffet. Feedback kan fungera som en positiv 
förstärkning och kan därför ses som en viktig del i målsättning. Specifika mål är enklare 
att mäta än utfallsmål och kan därför ge tätare mätningar där man kan se förbättringar. 
Konkreta mål fokuserar på vad man behöver göra och kan fungera bra som delmål för 
att uppnå det övergripande målet. En kombination av explicita mål och feedback har 
visat på de bästa förbättringarna av prestationen (Bandura & Cervone, 1983).  
  
I sin uppsats om explicita målformuleringar i psykodynamisk barnpsykoterapi med 
utgångspunkt i EPOS-projektet, tar Szutkiewicz (2004) upp olika slags mål. 
Övergripande mål kan vara en allmän personlighetsutveckling och utifrån barnets 
behov kan man, beroende på perspektiv, antingen återföra barnet till utvecklingen eller 
anpassa barnet till brister som uppstått under utvecklingen. Övergångsmålen är mer 
specifika och riktar sig mot vissa utvalda områden. Man skiljer mellan livsmål och 
behandlingsmål då livsmålen hör ihop med patientens ideal och behandlingsmålen kan 
vara just det som hindrar patienten från att uppnå dessa. Behandlingsmålen kan variera 
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under terapiprocessen. I psykodynamisk terapi råder en balansgång mellan processmålet 
och behandlingsmålen. Ett problem med ett processmål, som har fokus på själva 
förändringsprocessen, kan vara att tolkningar av överföring och motöverföring får stå i 
förgrunden utan att relateras till tänkbar nytta för klienten. Vilken typ av utfall som 
önskas kan ses från tre olika perspektiv: individens, samhällets och psykoterapeutens.  
 
Olika tänkbara målområden 
I Szutkiewicz (2004) uppsats beskrivs även variabler som i tidigare forskning använts 
för att mäta utfall av psykoterapi. Genom att undersöka vilka områden tidigare 
forskning har valt att mäta psykoterapins effekt inom kan man möjligen se vad 
målsättningar inom den psykodynamiska terapin kan bestå av.  
 
I psykodynamisk orienterad terapi har man tidigare inom forskningen mätt barns 
förbättring efter terapi inom följande områden: språkutveckling, kognitiv förmåga, 
fysiologiska faktorer, personlighet och inre objektvärld, social förmåga och lekinnehåll 
(Boalt Boëthius & Berggren, 2000). 
 
Möjliga målområden kan även finnas inom de olika utvecklingsområden som ligger till 
grund för den psykologiska utredningen vilket ger en bild av barnets förmågor och 
problemområden.  
 
Ytterligare tänkbara målområden kan vara barns utveckling i olika faser. Dessa finns 
beskrivna av (Carlberg, 1994) och följer utvecklingen av drifter, jagfunktioner, 
objektrelationer och självet. De kan även ses som tre centrala utvecklingslinjer för 
självet, affekterna och kognitionen (Havnesköld & Risholm Mothander, 1995).  
 
Sylvander (1990) menar, enligt Anna Freuds teorier, att den mest adekvata 
målsättningen med barnpsykoterapi är att återföra barnet till den naturliga utvecklingen. 
Hon har beskrivit tre olika målsättningar i tre olika psykoterapimetoder: I bearbetande 
terapi blir målsättningen att bearbeta omedvetna konflikter. Målsättningen med den 
jagstödjande terapin blir att stödja sviktande jagfunktioner. I stödjande terapi är 
målsättningen att stödja den friska delen av personligheten. Terapeutens arbets- och 
förhållningssättet styrs av dessa olika fokus i terapin men de kan också finnas i en 
kombination. 
 
I EPOS-projektet har barnpsykoterapeuters målformuleringar delats in i fyra olika 
huvudgrupper (Carlberg, Odhammar & Larsson, 2003). Dessa är relationer till andra,  
relationen till terapeuten, intrapsykisk utveckling och symtomreduktion. 
 
Copingstrategier 
När psykoterapi handlar mer om att leva med sina tillkortakommanden än om att 
förändra dessa är ett sätt att utveckla förmågor att hantera problemen central. 
Copingstrategier kan ses som olika sätt att bemästra situationer. De kan även fungera 
som verktyg att hantera känslor med. Dessa strategier befinns, likväl som 
utfallskriterierna, på en mängd olika områden som kan vara användbara att titta på inför 
en målformulering. Coping är ett begrepp som används i svensk medicin, rehabilitering 
och omvårdnad och har definierats på följande sätt (Egidius, 2002):   
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1. Att klara av någonting på ett adekvat och konstruktivt sätt. 
2. Att handskas med eller hantera ett problem eller en svårighet vare sig det sker 

konstruktivt, passivt eller rent av destruktivt. 
3. Fysisk, psykisk och/eller social förmåga att leva med sjukdom eller handikapp. 

 
Effektiviteten av copingstrategierna beror på situationen och på vilket sätt de används. 
Mål skulle därför kunna ställas kring hur klienten hanterar sin situation. Framsteg inom 
detta kan mätas och även vara tecken på en inre förändring.  
 

Psykodynamisk psykoterapi 
 

I sin avhandling beskrev Carlberg (1999) barnpsykoterapi och olika villkor för 
förändring. Förändringsagenter identifierades och kategoriserades. Viktiga sådana 
handlar om terapins ramar, terapeutens förhållningssätt och att barnet får möjlighet att 
uttrycka sig. Ramarna utgör grunden för terapin och det första målet är den terapeutiska 
alliansen. Terapeutens närvaro och tillgänglighet förutsätts. Det finns en dialektik 
mellan detta mer passiva förhållningssätt och det mer aktiva där psykoterapeuten 
kommer med interventioner. Barnet behöver också få utrymme att uttrycka sig inom 
ramen för relationen till terapeuten. Denna relation ses som det allra viktigaste i terapin. 
Sådana verksamma faktorer kan undersökas som möjlig målområden att mäta framsteg 
med de psykodynamiska terapierna i. 
 
Ramar 
Freud (2002) benämnde ramarna som vertrag, vilket betyder kontrakt men detta blev 
översatt till pact, överenskommelse. McDougall (1990) jämför en session vid en 
teaterscen där rekvisitan, scenrummet och ridån utgör ramen. Ridån går upp och 
skådespelet kan börja och avslutas då ridån går ned vid sessionens slut. Hålls de 
bakomliggande faktorerna konstanta är det troligare att skådespeleriet i form av 
överföringen framträder. Genom en tydlig bakgrund kan man se och förstå det subtila. 
 
Stern (2003) menar att det för spädbarnet är viktigt att få sin dygnsrytm genom 
upprepning av stimuli som rummet, rörelse, tidsstrukturen samt föräldrarnas bemötande 
och beteende i sammanhanget. Spädbarnets första minnesspår sker i interaktion med 
andra och skapar vissa förväntningar om händelser, känslor och sinnesintryck. Genom 
förutsägbarhet och upprepning läggs grunden till tillit, vilket här ses som ramens 
funktion i psykoterapi genom att hålla tid och plats konstant. På liknande sätt har 
Winnicott (1995) liknat ramarna med den trygghet en förälder kan ge sitt spädbarn 
genom "holding", ett hållande i psykologisk mening. 
 
I sin bok om Pyret beskriver Winnicott (1991) en barnpsykoterapi där regelbundenheten 
i kontakten uteblir. Winnicott anpassade sin teknik till behov i det enskilda fallet och 
med Pyret användes metoden ”på begäran”, vilket här innebar att de under två och ett 
halvt år träffades under 16 sessioner. En viktig del av ramen och den kontinuitet som 
ses som nödvändig och själva grunden i de flesta psykoterapier saknas därmed. Trots 
denna oregelbundenhet startade en process där en överföring kunde ske i detta speciella 
fall, vilket talar emot teorier om ramarnas betydelse. 
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Rambrott ses som en form av motstånd. Vissa rambrott är tydliga, som att krångla med 
tider, andra är mer subtila. Exempelvis genom att inte tala frångår patienten en 
förutsättning för terapin. Ramarna kan lätt väcka känslor mot auktoriteter som är viktiga 
att bearbeta. Tecken på att alliansen mellan terapeut och klient fungerar är att patienten 
håller sig inom de överenskomna ramarna och är villig att analysera eventuella rambrott 
(Sigrell, 2000).  
 
Allians 
Den terapeutiska alliansen innebär ett samarbete mellan terapeut och klient (Sigrell, 
2000). Ett första tecken på alliansen kan vara att klienten infinner sig till sessionerna. 
Avvikelser från ramen kan tolkas som att klienten är kluven till behandlingen. Ibland 
kan en kraftfull överföringsrelation stå i vägen för arbetsalliansen. Sigrell menar vidare 
att det är den klientens vuxna och ansvarstagande sida som terapeuten går i allians med. 
Detta kan innebära en extra svårighet för barnpsykoterapeuten. Den terapeutiska 
alliansen handlar om att knyta an till terapeuten och ibland kan det just vara 
anknytningsmönstret som är problemet. Att en allians börjar utvecklas kan i vissa 
terapier därför ses som en vändpunkt (Carlberg, 1999). 
 
Sylvander (1980) menar att förhållandet mellan terapeut och barn bör kännetecknas av 
samarbete och förtroende. Psykoterapeuten kan, för att underlätta detta, betona att det är 
barnet som bestämmer vad det vill göra och vara "serviceinställd" så att barnet kan 
bygga upp en tillit. En terapi börjar ofta med att man skapar en kontakt men detta att 
barnet knyter an till terapeuten behöver inte betyda att barnet är samarbetsvilligt 
angående att bearbeta sina svårigheter.  
 
Terapeutens förhållningssätt 
Fokus finns både på förändring och på accepterande i terapeutens förhållningssätt. 
Närhet och distans är en blandning mellan det subjektiva och det objektiva där det 
subjektiva får stå för förståelsen och accepterandet, medan objektiviteten handlar mer 
om struktur. Carlberg (1999) menar att terapeutens närvaro kan beskrivas med ord som 
passivitet och närhet medan terapeutens interventioner blir det motsatta; aktivitet och 
distans. Interventioner kan bestå av ett terapeutiskt lyssnande, konfrontation, 
klarifikation och tolkning (Sigrell, 2000).  
 
Barnet kan utvecklas genom att internalisera psykoterapeutens förhållningssätt. 
Psykoterapeutens förhållningssätt är viktigt för att föra psykoterapiprocessen framåt 
vilket har visat sig i förändringsprocesserna som studerats av Carlberg (1999). En viktig 
förändringsagent är att terapeuten förhåller sig psykologiskt närvarande genom att visa 
intresse, äkthet och engagemang i barnet. Terapeuten blir även en pålitlig person som 
finns kvar, vad som än händer. Han/hon kan visa på nya sätt att relatera och förmedla 
hopp. Att terapeuten intar en medvetet aktiv hållning och står ut med barnets känslor 
visade sig också vara mycket viktig för förändringsmöjligheterna. Terapeuten förhåller 
sig då lyhörd för barnets behov, förstår och sätter ord på barnets känslor samt är följsam 
i barnets lekar.   
 
Barnets uttryck 
Det viktiga med barns uttryck är att de sker i relation till terapeuten (Carlberg, 1999). 
Winnicott (1995) beskriver att lekens första stadium börjar i en tillitsfull relation till 
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modersobjektet. I samspel med andra skapas ett mellanområde. Barn har lättare att 
uttrycka sina känslor i lek än i ord och de har också en förmåga att använda sig av leken 
för att bearbeta svårigheter skriver Sylvander (1980). Hon menar också att leken har en 
katarsisk effekt. Egidius (2002) definierar katarsis som en "befrielse från bortträngda 
känslor genom att dessa tillåts få utlopp". Hangård Rasmussen (1988) menar att leken 
inte bara uttrycker konflikter utan även livsglädje och hopp. Han skriver om lekens 
bränsle som förutom trygghet är inspiration och upplevelser som barn behöver för att 
kunna leka. Barn behöver ibland stöd från vuxna att få utrymme för sin lek (Folkman & 
Svedin, 2003).  
 
I Ericastiftelsens kunskapsöversikt (Boalt Boëthius & Berggren, 2000) konstateras att få 
studier finns om olika typer av lek i psykoterapi, trots att leken är så central i den 
psykodynamiska terapin. Men en undersökning om lek beskrivs där frekvensen av olika 
slag lek studerades (Bell, Lyne & Kolvin, 1989). Leken kunde vara till exempel kreativ, 
projektiv, regressiv, aggressiv eller social. Egidius (2002) skriver om lekterapi att Klein 
började använda leken som ett sätt att nå fram till barnets omedvetna. Lowenfeld 
använde sig av leken som en psykoterapeutisk metod, "Världsbyggarleken", där barnen 
fick bygga upp en egen värld i sandlådan. Denna metod utvecklades sedan vid 
Ericastiftelsen och är anpassad till nutid genom nya normdata (Forsbeck, 2006). 
 
Relationen 
Carlberg (1999) skriver om relationen mellan barnet och terapeuten som kärnan i 
barnpsykoterapin. Denna relation har två sidor, en överföringsrelation och en ny verklig 
relation. Sylvander (1980) menar att den terapeut som förhåller sig mer aktivt blir mer 
realistisk och den mer avvaktande ger större utrymme för överföringsreaktioner, vilka är 
ett viktigt redskap i terapin. Överföringen kan även vara ett motstånd och ett försvar. 
Hos barn tar denna ofta gestalt av att terapeuten blir en auktoritetsperson. Den verkliga 
relationen blir för barnet en ny upplevelse av hur man kan förhålla sig och relatera till 
andra. Yalom (2003) skriver om terapeut och patient som reskamrater. Psykoterapi är ett 
mänskligt möte där relationen innebär ett gemensamt arbete med att utforska patientens 
inre värld (Sigrell, 2000). I detta möte kan barnet utveckla och fördjupa sin 
kontaktförmåga. 
 

Barnpsykoterapi 
 
Skillnad mellan barn- och vuxenpsykoterapi 
Barnpsykoterapi är annorlunda än vuxenpsykoterapi på flera sätt (Carlberg, 1999). 
Klientens motivation är en viktig del av en psykoterapi och bedöms också vara en 
förutsättning för att predicera ett gott utfall. Ett barn befinner sig i ständig 
utvecklingsprocess och anpassar sig även till ogynnsamma förhållanden utan förmåga 
att reflektera över sitt eget bästa. Många barn ser inte något alternativ till hur livet kan te 
sig och vet inte vad en psykoterapeut är. Därför är en barnpsykoterapi beroende av 
föräldrarnas motivation. En terapeutisk allians med ett barn startar inte automatiskt med 
att barnet har sökt hjälp, vilket medför att barnpsykoterapin handlar mer om att bygga 
upp en allians än de flesta vuxenterapier. I en psykodynamisk vuxenterapi kan förmågan 
att associera underlätta processen. På samma sätt kan det hos barn vara viktigt med en 
förmåga till lek som uttrycksmedel eftersom de flesta barn har närmare till detta än till 
att verbalisera sina känslor. Ibland finns inte dessa förmågor, varken hos vuxna eller hos 
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barn, och en terapi kan då komma att handla om att utveckla en sådan. Det terapeutiska 
förhållningssättet måste alltid anpassas i förhållande till klienten men just med barn 
under utveckling är detta extra viktigt.  
 
 
Forskningsområden för barn i psykoterapi 
En barnpsykoterapi innehåller fler moment än en vuxenterapi då omgivningen är mer 
involverad. Föräldrarna, familjen och skolan är viktiga för att behandlingen ska kunna 
genomföras, vilket syns i de huvudområden man tidigare forskat inom. I Ericastiftelsens 
kunskapsöversikt över forskning om barn- och ungdomspsykoterapi ges en inblick i 
vilka frågeställningar forskningen har rört sig kring samt hur metoderna och resultaten 
har sett ut (Boalt Boëthius & Berggren, 2000). I denna översikt presenteras forskning 
inom sex huvudområden: 
 
Svårigheter med att mäta utfallet av en psykodynamisk barnpsykoterapi ligger i dess 
syfte att ge en långsiktig inre förändring. Kvantitativa utfallskriterier ger sällan en 
tillräckligt nyanserad bild av psykodynamisk psykoterapi. Att mäta framsteg i 
symtomreduktion eller fungerande skolgång fångar inte in förändringsprocessen som 
terapin medfört.  Viktiga frågeställningar är exempelvis: vilka kriterier bör ingå som 
mått på utfallet, vilka personer kan skatta förändringen och hur operationaliseras inre 
förändringar?  
 
Terapins längd och frekvens är exempel på behandlingsvariabler som studerats. 
Beteendeterapier är vanligare förekommande i forskningen än de psykodynamiska 
behandlingarna. Förberedelser inför terapin, parallell föräldrakontakt samt yttre 
omständigheters betydelse har också studerats. 
 
Barnvariabler som studerats är betydelsen av barnets typ av problematik samt även 
motivationen för behandlingen, olika personlighetsegenskaper och ålder.  
 
Som familjevariabler har föräldrarnas motivation och involvering i terapin studerats 
likväl som deras inbördes relation till varandra och familjen socioekonomiska ställning.  
 
Egenskaper hos behandlaren har undersökts och som terapeutvariabler kan nämnas 
terapeutens teoretiska inriktning, förmåga till empati och de subjektiva upplevelserna av 
sig själv och klienten. 
 
Överenskommelser om mål 
I barnpsykoterapi är det flera parter som är engagerade i behandlingen. Terapeuter, 
föräldrar och barn är inte alltid överens om problemformuleringen. I en undersökning av 
Hawley & Weisz (2003) identifierades samtliga gruppers åsikt om vad de ansåg vara de 
viktigaste problemen att arbeta med i behandlingen. Dessa olika målområden för terapin 
kodades med utgångspunkt från Child Behavior Check List (Achenbach, 2001), som 
består av 119 olika items. Items som bestod av olika specifika problemtyper 
kategoriserades in i generella problemområden. På detta vis kunde överensstämmelsen 
mellan grupperna mätas på olika nivåer, specifika och generella.  
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Knappt en fjärdedel av triaderna behandlare, föräldrar och barn, hade uppnått en 
överenskommelse angående specifika problem vid terapins start och nästan hälften var 
inte ens överens om ett övergripande problemområde. Överenskommelserna visade sig 
vara större för externaliserade problem än för internaliserade problem.  
 
Vems version av problemet, föräldrarnas eller barnets, som terapeuten väljer att utgå 
ifrån kan påverka alliansen. Bådas motivation och deltagande behövs och är nödvändiga 
för processen vilket blir till ett dilemma för terapeuten när låg konsensus kan råda 
angående målsättningen. Kommunikationen mellan involverade parter blir därför viktig.  
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete var att utforska vad målformuleringarna i Målprojektet kunde 
bestå av och hur de skiljde sig åt mellan barn- och föräldraterapeuter samt föräldrar (del 
1). Ytterligare ett syfte var att belysa barnpsykoterapeuternas upplevelser av att arbeta 
med mål i psykodynamisk barnpsykoterapi i de ärenden som ingick i Målprojektet (del 
2). 
 
Frågeställningar: 
 

1. Vilka mål formulerades av barnpsykoterapeuterna och på vilket sätt förhåller sig 
deras mål till föräldrarnas och föräldraterapeuternas målformuleringar? 

 
2a. På vilka grunder formulerades målen av barnpsykoterapeuterna? 

 
2b. Med vem/vilka kommunicerades barnpsykoterapeuternas mål och på vilket sätt?  

 
2c. Hur såg framsteg med målen i psykoterapiprocessen ut? 

 
2d. Vad såg barnpsykoterapeuterna för möjligheter och nackdelar med 

målformuleringarna?      
    

 
METOD 

 
Undersökningen grundar sig på material från longitudinella fallstudier av 
barnpsykoterapier samt från intervjuer med barnpsykoterapeuter. Studien är deskriptiv, 
kvalitativ och explorativ till sin karaktär och har utförts i två olika moment där den 
första delen utgått från redan insamlat forskningsmaterial i form av frågeformulär från 
Målprojektet och den andra delen utifrån bandinspelade transkriberade intervjuer med 
barnpsykoterapeuter inom projektet. 
 
Målprojektet 
Studiens metod bestod av fokuserade systematiska fallbeskrivningar. Data från tio 
tvååriga barnpsykoterapier samlades in med samma metoder så att jämförelser mellan 
terapierna möjliggjordes. Bedömningsinstrumenten och frågeformulären utprövades 
genom noggranna förberedelser. Flera olika instrument användes: The Hampstead Child 
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Adaptation Measure (HCAM) som mäter barnets psykiska funktionsnivå på 14 olika 
delskalor (Target & Fonagy, 2002). Vidare förekom Children´s Global Assessment 
Scale (CGAS) som är en global skala över den generella funktionsnivån (Shaffer et al, 
1983). Enligt The diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. (DSM 
IV) ställdes diagnosen (American Psychiatric Association, 1994). Med Strenghth and 
Difficulties Questionnaire (SDQ) skattades psykosociala påfrestningar (Goodman, 
2001; Smedje, Broman, Hetta & von-Knorring, 1999). Det senare är ett formulär vilket 
skattar barnets styrkor och svårigheter ur föräldrars och lärares perspektiv vilket 
berikade bilden av terapeutens berättelse om processen. Dessa standardiserade 
mätmetoder användes före och efter avslutad terapi.   
 
Särskilt fokus låg på barnens förväntningar och upplevelser av att gå i psykoterapi. En 
barnpsykologisk undersökning genomfördes före behandlingen. Barnen bedömdes alla 
som lämpliga för psykodynamisk barnpsykoterapi. Informerat samtycke inhämtades 
från barnens vårdnadshavare, från terapeuterna och deras klinikledningar. 
Uppläggningen av projektet godkändes av etisk forskningskommitté. 
 
Utöver detta formulerade terapeuter och föräldrar mål för behandlingen. Frågan om mål 
i startformuläret till psykoterapeuterna (både barn och föräldraterapeuter) löd:  
 

Vilka tre mål ser du som de viktigaste med denna terapi? 
 
För det första… 
För det andra… 
För det tredje…  

 
Till föräldrarna löd frågan: 
 

Vilka tre mål ser ni som de viktigaste när det gäller kontakten med 
mottagningen där ert barn har påbörjat eller ska påbörja en psykoterapi och 
ni går eller kommer att gå på regelbundna samtal? 
 
För det första… 
För det andra… 
För det tredje… 

 
Var sjätte månad utvärderades behandlingen via ett frågeformulär till terapeuter och 
föräldrar. Frågor ställdes om terapins ramar, terapins innehåll, viktiga förändringar, yttre 
omständigheter, skattningar av måluppfyllelsen, eventuella förändringar av målen och 
skattningar relaterande till terapin. Efter 24 månader fylldes även ett 
avslutningsformulär i av föräldrar och terapeuter om hur de har upplevt sitt deltagande i 
projektet och om de tre viktigaste förändringarna.  
 
Undersökningsgrupp  
Material från de tio barnpsykoterapiärenden som ingick i Målprojektet användes för att 
skapa en översikt över barnen. Barnen i Målprojektet var mellan 6 och 10 år gamla vid 
terapistart, varav sju var pojkar och tre var flickor. Barnen gick i psykoterapi två gånger 
i veckan. Antalet sessioner var mellan 54 och 152 vilket i medel blev 96 sessioner.  
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Över hälften av barnen uppfyllde kriterierna för uppmärksamhetsstörning och 
utagerande stört beteende. Övriga förekommande diagnoser var exempelvis 
ångestsyndrom, motorisk störning, kommunikationsstörning, identitetsproblem, enures, 
kontaktstörning och selektiv mutism. Hos barnen förkom minst en diagnos och som 
mest tre diagnoser. Komorbiditen var 70 %. Lägsta globala funktionsnivån enligt CGAS 
var 39 och det högsta 75. Medelvärdet på CGAS var 52 och låg betydligt under vad som 
brukar anses vara problemgränden (70). Gruppen barn som var aktuella kan anses vara 
representativa för barn som är aktuella inom barn och ungdomspsykiatrin i Sverige idag, 
G. Carlberg (personlig kommunikation, januari 2007).  
 
Av de tio barnpsykoterapeuterna i Målprojektet var 8 kvinnor och 2 män. Medelåldern 
var 48år. Alla deltog i Ericastiftelsens barn- och ungdomspsykoterapiutbildning. 
Undervisning gavs i användningen av bedömnings- och skattningsinstrumenten, vilket 
de även fick tillämpa praktiskt i andra ärenden.  
 
Analys 
Analysen bestod av två delar där barnpsykoterapeuternas målformuleringar 
analyserades i del 1 och intervjuerna i del 2. 
 
Del 1. Kategorisering av mål 
Alla målformuleringar samlades in från materialet i Målprojektet till ett dokument: 
föräldraterapeuternas, barnterapeuternas och föräldrarnas mål var för sig.  
 
Varje ärende hade nio olika målformuleringar. Tre mål var från barnterapeuterna, tre 
från föräldraterapeuterna och tre från föräldrarna. Varje ärende fick varsin lapp där varje 
mål behandlades som en enhet och sammanfattades i två steg med teknikerna 
meningskoncentrering och meningskategorisering enligt Kvale (1997).  
 
Ur barnterapeuternas målformuleringar framträdde elva övergripande rubriker som 
kunde delas in i tre olika områden. Dessa områden betraktades som tre olika 
copingstrategier. Detta syftade till att visa inom vilka områden barnet behövde hjälp att 
utveckla sina förmågor och coping-strategier i livet. De tre områdena var: 
 
Emotionellt fokus: bearbeta känslor och minska oro.  
Problemfokus: hantera problem och symtom.  
Socialt fokus: öka förmågor till sociala relationer.  
 
En fjärde möjlig kategori skymtade i materialet. Den handlade om de viktiga 
förutsättningarna för terapin. Dessa formuleringar valdes här att betrakta som 
överordnade och tas vidare upp i diskussionsdelen. 
 
Ur föräldraterapeuternas målformuleringar blev materialet uppdelat i föräldrarollen, 
parrelationen och individen.  
 
Föräldrarnas målformuleringar innehöll en blandning mellan tidigare angivna 
kategorier. Emotionella fokus var mest framträdande. Även terapimål som formulerades 
utifrån föräldrarollen och parrollen förekom samt sådana mål med behandlingen som att 
få en diagnos. 
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Del 2. Intervjuer 
Deltagare i intervjuerna var barnpsykoterapeuter, tre kvinnor och två män. De valdes ut 
för att de var verksamma i Stockholmsområdet och hade deltagit i Målprojektet med 
varsitt barnärende under handledning. 
 
Intervjuaren utformade en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) utifrån sin 
förförståelse som psykologstudent, inläsning av litteratur om psykodynamisk terapi med 
barn samt litteratur om tidigare forskning om barnpsykoterapi och om 
målformuleringar. 
 
Fördjupningsmaterialet samlades in genom bandinspelade intervjuer. En pilotintervju 
utfördes med en erfaren barnpsykoterapeut som deltagit i tidigare studier om 
målformuleringar. Inledningen på intervjuguiden justerades men övergripande teman 
visade sig fungera. Pilotintervjun visade sig även vara en inspiration till följdfrågor 
inom valda teman samt medförde en fördjupad förståelse för ämnet.  
 
Deltagarna kontaktades via brev och per telefon där de tillfrågades om möjlighet att 
medverka. Intervjuerna var 30-45 minuter långa och utfördes på psykoterapeuternas 
arbetsplatser, utom en intervju som utfördes på Ericastiftelsen. Intervjuerna blev olika 
med avseende på vilket tema som framträdde starkast i respektive psykoterapiprocess 
och ordningen anpassades till vad som kom upp. 
 
Bandinspelningarna transkriberades, med undantag av inledning och exakta detaljer om 
ärendet. Den sammanlagda texten från de fem intervjuerna blev cirka 40 sidor. Alla 
intervjuer lästes noga. Intervjuerna bearbetades med en tematisk analys (Hayes, 2000). 
Ur strukturen från intervjuguiden sorterades materialet en första gång och kodades i de 
fyra kategorierna: formuleringar, kommunikation, processen och möjligheter. Utifrån 
dessa teman sorterades materialet genom att texten färgsattes för varje tema, ett i taget. 
Varje tema fick ett eget dokument och de olika intervjuerna hölls åtskilda inom detta 
dokument. Texten avmarkerades sedan och ett nytt tema färgsattes. Under 
bearbetningen av materialet visade det sig att ett par stycken hörde hemma under flera 
överrubriker vilket ledde till en fördjupad bearbetning av materialet och till att teman 
blev tydligare definierade efter frågeställningarna. 
 
Uttalanden från intervjuerna omformulerades och sammanfattades under respektive 
temarubrik till en sammanhängande text som belystes med citat. I kommunikation och 
möjligheter blandades terapeuternas utsagor med varandras och underrubriker växte 
fram. Ärendena var fortfarande åtskilda i formuleringarna och processen men 
materialet befanns vara för utlämnande för både terapeut och barn och ett sätt att bringa 
ordning i materialet och göra detta överskådligt utan att följa varje ärende var att skapa 
underrubriker. Dessa underrubriker kunde tjäna som nya teman vilka växte fram under 
arbetets gång. Materialet bedömdes dock vara för litet i sin koncentrerade form för att 
hålla för att skapa fler fristående teman. Kategorierna återfinns som rubriker i 
resultatdelen. 
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Etiska överväganden 
I denna uppsats behandlas känsligt kliniskt material. En sammanställning av data från 
klinisk forskning i en uppsats blir en offentlig handling. Uppsatser kan idag bli extra 
tillgängliga då de ofta ligger ute på nätet. Särskilt beaktande vid detta har förelegat. 
Efter etiska överväganden följer uppsatsen därför inte de enskilda ärendena och förlorar 
därmed en viss del av sammanhanget. Bedömningsdata har inte redovisats individuellt 
utan presenterades i form av medelvärden. Barnens identitet är inte röjd för mig. 
Barnpsykoterapeuternas målformuleringar sammanblandades och i de exempel som 
redovisats tillfrågades terapeuterna om samtycke till detta. Intervjumaterialet har 
behandlats konfidentiellt och har ibland skrivits om utan att innehållet förändrats.  
 
 

RESULTAT 
 

Resultaten redovisas i två delar. Först kommer ett avsnitt om kategoriseringen av 
målformuleringarna. Därefter följer ett intervjuavsnitt om barnpsykoterapeuternas 
upplevelse av att arbeta med mål.  
 

Del 1. Målformuleringar 
 

I detta stycke sammanfattas alla målformuleringarna och delas in i de olika 
kategorierna. Inledningsvis ges här representativa exempel på komplexa 
målformuleringar från barnpsykoterapeuter: 

 
För det första… 
Att erbjuda fasta, trygga ramar och ett tydligt bemötande i syfte att skapa 
kontinuitet och möjlighet att i en terapeutisk relation utforska och utveckla 
sin förmåga att känna/erfara/gestalta, tänka och relatera. 
 
För det andra… 
Att öka förmågan att skapa och uppleva sammanhang, både i sitt inre, i 
relation till yttervärlden, i tiden och i rummet. Genom att förstå mer av 
orsak, verkan, samband och sin egen del i det som hände. 
 
För det tredje… 
Att närma sig adoptionsproblematiken och utforska vad barnet uppfattar och 
hur barnet kan förstå och tänka kring denna del av sin historia. 
 

Följande exempel visar på att formuleringarna även förekom mer koncentrerade: 
 

För det första… 
Öka självförtroendet, tro på sig själv. 
 
 
För det andra… 
Att det kan vara både och inte antingen eller. 

 
För det tredje… 
Fokusera mer på sig själv. 
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Gemensamt för alla barnpsykoterapeuters målformuleringar var att de kunde delas in i 
olika fokus för samma barn. I fem ärenden förekom alla följande fokus, se tabell 1, och i 
de andra fem förekom endast emotionella och problemfokus. Ibland går olika fokus in i 
varandra men tydliga områden kunde ändå urskiljas och avgränsas från varandra. 
Dessas områden handlade om hur barnet mådde, vad som hos barnet blev ett symtom 
eller problem utåt sett samt vad som krävdes för att öka förmågan till socialt samspel.  
 
Tabell 1. Barnpsykoterapeuternas målformuleringar  
Emotionellt fokus Problemfokus Socialt fokus 
Uttrycka och förstå 
Självförtroende 
Bearbeta adoptionsproblematik 
Öka förmågor 
Integrering 
Frustrationstolerans 
Bearbeta känslomässiga 
svårigheter 
Bearbeta separationer 
Ökad tillgång till sig själv 
Nyanserad självbild 
Bearbeta trauma 
Kontakt med inre känsloliv 
Få en historia 
Självbild 
Självkänsla 
Kontakt med känsla 
Minska hämningar 
Bli gladare 
Identifiera, sätta ord på och 
hantera känslor 
Tillgång till lust och kreativitet 
 
 

Prata istället för att agera ut 
Både och, inte antingen eller 
Förstå orsak-verkan och se sin 
egen del 
Hantera funktionshinder 
Tolerans av affekter och impulser 
Verbalisera istället för att agera ut 
Öka koncentrationsförmågan 
Kontrollera impulser 
Förmåga att nyttja intellektuella 
resurser 
Att börja prata 
Konstruktiv aggressivitet 
Stå ut med att stå utanför och 
observera 
Klara av separationer 
 
 

Öka förmågan att relatera 
Öka förmåga till verbalisering 
och kontakt 
Fungera bättre socialt 
Utveckla relationer till andra 
Förmåga till tillit 
Öka kontaktförmågan 
Självständigt fungerande i 
sociala situationer 
Fungerande samspel inför 
skolstarten 
Bättre kamratrelationer 
 
 

 
De emotionella målen kunde till exempel vara att öka barnets självförtroende och 
självkänsla och att barnet fick en ökad tillgång till sitt inre och blev friare. Målen kunde 
också innebära att bearbeta en känslomässig svårighet. Att bearbeta separationer hade 
ett emotionellt fokus medan formuleringen att klara av och hantera separationer fick ett 
problem fokus. Liknande åtskillnad gjordes mellan att emotionellt klara av frustration 
och att tolerera affekter och impulser för att inte agera ut dom som ett problem. Målen 
under problemfokus kunde även vara att hantera saker på ett nytt sätt. Att verbalisera 
istället för att agera ut betraktades som ett problemfokus medan att verbalisera i syfte att 
uppnå kontakt blev ett mål med socialt fokus. Målen under socialt fokus handlade till 
stor del om att öka förmågan till att relatera och samspela med andra. 
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Tabell 2. Föräldraterapeuternas målformuleringar. 
Föräldraroll Parrelation Individ 
Förhållningssätt 
Tillfredsställelse 
Förståelse 
Se barnet 
Förmåga att hjälpa 
Möta behov 
Regelbundet umgänge 
Stärka 
Negativ bindning 

Konflikthantering 
Gemensamma strategier 
Lyssna 
Samarbeta 
Separationsbearbetning 

Självförtroende 
Relation till terapeuten 
Ta emot hjälp 
Ge insikt 
Tillit 
Prata 
Kanalisera ilska 
Social träning 

 
Föräldraterapeuternas mål, tabell 2, handlade om att öka förmågor hos föräldrarna, både 
i föräldrarollen gentemot barnet, i parrelationen och som individer. Föräldrarna fick 
hjälp med sitt förhållningssätt och stärktes i sin förmåga att se vilken hjälp barnet 
behövde. Terapeuternas mål var även att arbeta med föräldrarnas vuxenrelation. 
Föräldrarna kunde till exempel få hjälp med att samarbeta och bearbeta en tidigare 
separation. I den tredje kategorin var målet att föräldrarna kunde ta emot hjälp från 
föräldraterapeuterna som individer genom att till exempel lära sig att kanalisera sin 
ilska. 
 
Tabell 3. Föräldrarnas målformuleringar.  
Emotionellt 
fokus 

Problemfokus Socialt fokus Föräldraroll Familjeperspektiv Syfte med 
behandlingen 

Må bra 
Bli lugn 
Självförtroende 
Självkänsla 
Självtillit 
Mer spontan 
Mindre ängslig 
Harmonisk 
Uttrycka 
känslor 

Impulskontroll 
Hantera  
Se 
konsekvenser 
Få verktyg 
Åldersadekvat 
Gränser 
Koncentration 

Läsa av andra 
Uttrycka sig 
Umgås 
Relatera 
Kommunicera 
Kontakt 
Förtroende 
Hänsyn 

Förmåga att 
hjälpa 
Stärka 
Hantera 

Vara barnfamilj 
Tillsammans 
hjälpa 
Må bättre 

Diagnos 
Anledning 
Ge resultat 

 
Föräldrarna hade flera typer av målformuleringar än terapeuterna, se tabell 3. De 
handlade i stort sett om att utveckla färdigheter hos barnet och om att få barnet att må 
bra. Deras målformuleringar föll till större delen in under barnterapeuternas kategorier. 
 
Ett emotionellt fokus kunde innebära att de ville att barnet skulle må bra och bli 
harmoniskt. Ett problemfokus kunde handla om att lära sig kontrollera impulser och öka 
koncentrationsförmågan. Socialt fokus kunde vara till exempel att öka förmågan att 
relatera till andra, få kontakt och visa hänsyn.  
 
Föräldrarnas mål var även att få hjälp i sin föräldraroll genom att få en ökad förmåga att 
hjälpa sitt barn. Ett familjeperspektiv förekom där ett mål kunde vara att alla 
tillsammans skulle kunna hjälpa barnet och att må bättre. Föräldrarnas mål kunde även 
vara att få en diagnos på sitt barn eller att hitta anledningen till problemen.  
 
Sammanfattning:  
Ovan redovisade resultat visar på att barnpsykoterapeuterna formulerade mål utifrån sin 
psykodynamiska syn på vad barnet behövde arbeta med. Barnet kunde behöva hjälp 
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både med sin inre känslovärld och med de yttre problem som uppstod samt med att öka 
den sociala förmågan.  
 
Föräldraterapeuterna arbetade också för att uppnå ett större välmående för barnen 
genom att hjälpa och stärka föräldrarna på olika sätt.  
 
Föräldrarnas mål kan sägas vara bredare än terapeuternas genom att de involverade både 
barnen och sig själva som föräldrar och som hel familj. Hos föräldrarna förekom även 
mål som hade med bedömningen av barnet att göra som möjligtvis avspeglade deras 
önskan om att förstå barnet, vilket ingår i föräldraterapeutens mål om att få föräldrarna 
att se och förstå sitt barn.  
 
Barnpsykoterapeuterna hade en fördjupad bild av barnets olika problemområden medan 
föräldrarna i detta uppvisade en bredare syn på barnets värld där de själva ingår som en 
viktig del. Barnpsykoterapeuterna såg de olika områden barnet behövde arbeta med och 
hur för att må bra medan föräldrarna såg att barnet behövde må bättre. 
 

Del 2. Intervjuer 
 

Intervjumaterialet har delats in i olika huvudkategorier med underrubriker. 
Huvudkategorierna utgörs av fyra frågeområden: 
 

2a.   På vilka grunder formulerades målen av barnpsykoterapeuterna?  
 
2b.   Med vem/vilka kommunicerade barnpsykoterapeuterna målen och på vilket 

sätt? 
 
2c.   Hur såg framsteg med målen i psykoterapiprocessen ut? 
 
2d.   Vad såg barnpsykoterapeuterna för möjligheter och nackdelar med 

målformuleringarna? 
 
Under dessa huvudrubriker delades materialet in i underrubriker om vad som framkom i 
intervjuerna. Texten består av vad terapeuterna sade under intervjuerna samt för detta 
belysande citat. Varje frågeställning avslutas med en sammanfattning. Avsikten var att 
lyfta fram de fem terapeuternas sammanlagda erfarenhet angående att arbeta med 
målformuleringar utifrån fem olika barnpsykoterapier. Materialet följer inte de enskilda 
ärendena av etiska skäl. Då erfarenheterna är blandade kan texten på vissa ställen vara 
motsägelsefull eftersom terapeuternas upplevelser är olika. Här finns fem terapeuter, 
fem barn och femton olika målformuleringar involverade. 
 
2a. På vilka grunder formulerades målen av barnpsykoterapeuterna? 
 Målen växte fram hos terapeuten och påverkades av diskussioner i handledningen. 
Denna kommunikation kunde vara en grund till målformuleringarna. Formuleringarna 
var en produkt av terapeutens tankeprocess kring barnet. Målen sattes utifrån barnets 
svårigheter och psykologbedömningen. Terapin byggde på en psykodynamisk 
bedömning och också terapeutens tanke om vad som är bra för detta barn. 
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Målformuleringar är ett försök att beskriva någonting av det som den terapeutiska essensen 
handlar om 

  
Målen sattes utifrån grundproblematiken och funderingar kring målsättningar utgick 
från barnets förutsättningar. De kunde formuleras utifrån vad barnet själv, skolan och 
föräldrarna upplevde som ett problem. Ibland formulerades målen tillsammans med 
föräldrarna och kunde även ingå i en vårdplan. Målen påverkas av terapeutens syn på 
vad som är verksamt i terapin och av dennes arbetssätt. Där fanns ett psykodynamiskt 
tänkande bakom målformuleringarna med en förståelse om att barnet till exempel var 
klassiskt neurotiskt aggressionshämmat och då blev problemet aggressionshämningen. I 
ett annat ärende hade man kanske tänkt djupare kring detta. Om det inte varit 
psykodynamisk terapi hade man kanske inte sett eller brytt sig om det alls. Även 
oidipala teman fanns som grund för målformuleringarna.  
 
Frågor som terapeuterna ställde sig inför formuleringar av målsättningar. 
Vad är just den här personens svårigheter? Vad är det jag vill göra? Vad är realistiskt att 
göra? Vad är det jag gör? Är vi på rätt väg? I utredningssituationer ställer man sig 
frågan vad barnet kan ha behov av och om barnet kan ha nytta av terapin. Frågan är vad 
föräldrar och barn vill ha hjälp med? Vad är deras svårigheter? ”Vad är det som 
fungerar och inte fungerar och vad är det vi vill ska fungera?” 
 
Olika nivåer och olika sätt att se på mål. 
Terapeuterna hade ställt målen på olika nivåer och inom olika områden utifrån flera 
perspektiv. Målen sattes ibland ganska konkret och ställdes på en mer vardaglig nivå. 
Men de kunde förlora sitt värde som referenspunkt om de formulerats för konkret. 
Målen skulle ha kunnat gälla en annan terapi också för det finns många med samma typ 
av problem. Vissa mål i psykodynamisk terapi är generella till sin karaktär, som till 
exempel att arbeta med separation, vilket mer eller mindre ingår i alla terapier. 
 

Jag tycker när man tittar på det att det kan man väl sätta i vilken terapi som helst 
egentligen. 

 
Vissa mål var mer generella än andra. Ett mål kändes nära det centrala i arbetet men de 
andra upplevdes vara på en annan nivå, längre ifrån fokus. De var mer teoretiska och 
indirekta.  
 

De här målen, skulle jag mycket väl kunna säga, är formulerade på ett sådant sätt att det är 
svårt för mig att greppa dom. 

 
Målen upplevdes som adekvata men också som allmänna. De handlade i vissa fall mer 
om inre mål än yttre mål.  
 
Från en terapeuts målformuleringar var det första målet mer som en problembeskrivning 
medan det andra målet grundades på barnets svårigheter och det som låg närmast 
arbetet. Tredje målet formulerades utifrån en mer teoretisk grund. Målen kunde även 
skrivas med tanke på ordningsföljden. Mål två förutsätter att barnet har resurser på mål 
etts nivå. 
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Ja, mål ett måste man jobba med först. För att överhuvudtaget skapa förutsättningar för att i 
en terapeutisk relation utveckla och utforska sina förmågor måste detta vara uppfyllt. 
 

Men man kan röra sig fram och tillbaka mellan målen. De blir egentligen aldrig 
uppfyllda utan finns kvar som teman för barnet att förhålla sig till genom livet. I terapin 
kan förmågor till att hantera de olika nivåernas svårigheter utvecklas. Nivå ett kunde 
man arbeta med på olika sätt och det kunde också ske på en mer symbolisk nivå. Målen 
sågs som tre olika fokus beroende av vad detta barn behövde jobba med. I ett annat 
ärende kunde målen formuleras ur olika perspektiv eller önskningar. 
 

Ettan uttrycker ju egentligen vad andra kommer till mig med. Tvåan är min professionalitet. 
Trean är min egen lust. 

 
Tredje målet ställdes här mer spontant och speglade terapeutens egen önskan och lust att 
göra barnet glad. Barn som tar på sig för mycket kontroll förlorar sin spontanitet och 
glädje. Det ligger en djupare process bakom att barnet vågar vara glad och spontan som 
handlar om att få tillgång till sin lust, vilket vore analytiskt korrekt att uttrycka. 
 

Men jag tycker det är roligare att i en barnterapi säga att de ska bli gladare. Barn ska vara 
glada och spontana och springa ute och leka. 

 
Det andra målet, den professionella tolkningen, blir viktig för kreativiteten i det 
terapeutiska arbetet. Teoribildningen gör det lättare att finna lösningar i arbetet och ger 
en frihet.  
 

Den ger en kulturell sfär av tänkande och kunnande som man kan röra sig kring. 
 

Nya mål. 
Nya mål kunde växa fram under arbetet. Dessa formulerades inte alltid och vissa sågs 
inte som mål utan kunde mer ses som övergripande förutsättningar för terapin. Ett nytt 
mål som växte fram i samtal med föräldrarna var ”Vem är det som bestämmer?” Det 
handlade om att barnet skulle ge sig, till slut, och acceptera ordningen. Men det 
uppfattades som svårare att göra en målformulering kring. Nya mål kunde även handla 
om ramarna: 
 

Målsättningen blev att få in barnet i rummet. 
 
Under terapin kom nya mål i relation till barnet som att förbereda inför tonåren. 
Terapeuten hade en tanke om detta och barnet började ta upp hur det skulle bli sedan.  
 
Ej formulerade mål 
En psykoterapi är så mycket mer än bara ett mål och allt går inte att formulera i ord.  
 

Det är ju så mycket i en sådan här terapi. Det är förgrund, bakgrund, det parallella, det är 
känsla på diagonalen, på djupet, det är så liksom, det är tredimensionellt i en terapi.  
 

Mål som inte uttalades skulle ha kunnat vara: 
Att få barnet mer intresserad av sig själv, att barnet uppfattar sig som en viktig person, 
se sig själv som värdefull, att utveckla relationen mellan terapeut och patient, skapa ett 
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samarbete, att ge en positiv erfarenhet av att gå till en psykolog, att ge hopp, att få kraft 
att säga ifrån, skapa en egen drivkraft, se sin egen potential, lyssna på sig själv, vara 
snäll mot sig själv, träna på att se händelsekedjan innan ett utbrott, kunna vara generös, 
arbeta med att vara tillsammans som två personer, att komma över sorg och att få 
tillgång till glädje och att börja reflektera över sig själv. Andra outtalade mål var 
terapeutens eget inre mål att ”…få någon form av kontakt att jag kände att jag fick 
någonting tillbaka.” och senare under terapin ” att vi skulle bli viktiga för varandra, att 
jag skulle bli en viktig person för barnet.”, ” att jag skulle flytta in i barnet som en 
förebild” och ”att barnet hittade sin egen drivkraft sin egen motor så barnet kunde 
börja klara sig mer och mer själv” och slutligen: ”På hösten att puffa ut barnet helt 
enkelt.”. Vissa mål innebar ett hårdare arbete än andra. 
 
Sammanfattning 
Målformuleringar ställdes utifrån barnpsykoterapeuternas förståelse om barnets 
problematik och i samspel med omgivningen. Målen kunde utgå från olika perspektiv 
och önskningar. Vidare framkom att gemensamt för de flesta psykoterapeuter var att 
deras tre viktigaste målsättningar ställdes på olika nivåer. Målen kunde vara generella 
och teoretiska men även konkreta och vardagliga. De kunde ställas med tanke på 
ordningsföljden. Nya mål växte ibland fram under terapin. Ibland handlade dessa om 
ramarna och viktiga förutsättningar för terapin och ibland hängde de ihop med barnets 
utveckling. Det förekom även att vissa mål inte blev uttalade även om de ansågs vara 
viktiga.  
 
2b. Med vem/vilka kommunicerade barnpsykoterapeuterna målen och på vilket sätt? 
Barnpsykoterapeuterna hade olika erfarenhet gällande både hur de arbetade med och 
förmedlade sina målsättningar till berörda parter. Ofta kunde sättet att tala om målen 
omskrivas i relation till vem de kommunicerades till.  
 
Kommunikation om mål till barnet 
Barnen kunde i början bli tillfrågade om de visste varför de gick i terapi och hade ibland 
egna mål med detta och tankar om anledningen till besöken. Ett sådant mål kunde vara 
att barnet ville att de skulle hålla sams hemma och inte bråka så mycket. Terapeuten 
upplevde att barn har en intuitiv förståelse för saker som är viktiga för dom. Till barnet 
kändes det inte alltid möjligt att prata om de formulerade målen. 
 

Att börja prata om adoptionsproblematiken, det hade varit rena övergreppet.  
 
Däremot kunde man visa barnet på vad som uppnåtts i terapin och återknyta till saker 
som hände i början. Ibland handlar det emellertid om att vara tydlig med vad man vill 
och då är det terapeutens uppgift att formulera sig tydligt. Alla barn vet t ex vad glad är 
och vad de själva upplever som ett problem.  
 

Om man jobbar med barn måste det vara konkret i rummet. Då måste man också formulera 
det konkret. 

 
Kommunikation om mål till föräldrarna 
Till föräldrarna ställdes frågan om vad det är de vill ha hjälp med. Föräldrarna hade inte 
sett barnterapeuternas målformuleringar men deras övergripande mål gick åt samma 
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håll. Föräldrarna pratade om vad som skulle uppnås och var överens vad som var 
terapeutens övergripande uppdrag. De pratade om vilka svårigheter de ville ha hjälp 
med. Terapimaterial lämnades inte ut men beskrivande exempel på vad man jobbade 
med kunde ges. Detta kunde ses som ett sätt att omformulera målen på.  
 
Kommunikation om mål till handledaren 
Handledningen var en del av processen att formulera mål. Psykoterapeuten och 
handledaren tänkte tillsammans fram vad som kunde vara rimligt att uppnå. Ibland 
kunde formuleringarna upplevas vara lika mycket handledarens. I handledningen kunde 
de mer abstrakta målen diskuteras. Handledaren kunde vara insatt i utredningen utan att 
resonera om målen.  
 
Kommunikation om mål till föräldraterapeuten 
Det var inte alltid det fanns en föräldraterapeut som fullföljde behandlingen. Men om 
det förekom en fanns ibland ett tätt samarbete med föräldraterapeuten och 
barnpsykoterapeuten även om de inte alltid visade varandra vad de skrivit för 
målformuleringar. 
 
Sammanfattning 
Hur målen kommunicerades till barnet berodde på vilket barn det var, 
barnpsykoterapeutens arbetssätt samt hur målsättningarna såg ut. Vissa mål var 
formulerade på ett sätt som barnet kunde ta till sig medan andra var mer abstrakta. 
Målen behövde inte alltid verbaliseras utan kunde förmedlas på andra sätt som genom 
att betona och framhålla vissa teman framför andra. Målsättningarna kunde även 
förmedlas genom att prata om hur terapin sett ut, hur det varit från början och om hur 
det blivit nu.  
 
Föräldrarna sågs ofta som delaktiga i den övergripande målsättningen. De märkte ofta 
förändringarna hos barnet själva och exempel på hur man arbetat kunde ges från 
psykoterapeuten.  
 
Handledaren var ofta viktig för processen att formulera mål. De mål som var svåra att 
direkt tala om med föräldrar och barn kunde här diskuteras.  
 
I materialet framkom att det ibland saknats en föräldraterapeut som följde hela ärendet 
men att det med en sådan kunde uppstå ett givande samarbete. 
  
2c. Hur såg framsteg med målen i psykoterapiprocessen ut? 
Barnpsykoterapeuterna kunde i många fall både under terapins förlopp och efter 
terapins avslutning se hur arbetet med målen sett ut i terapisituationen. Under 
sessionerna låg emellertid fokus på barnet. Barnpsykoterapeuternas arbete med målen 
kunde visa sig inom olika områden för den psykodynamiska terapin. Ibland kunde 
arbetet med målet handla om själva ramen för terapin. Ett barn testade gränser, fick 
utbrott och ställde till det. 
 

Så jag fick ta barnet, bära det, fysiskt handgripligen nedför alla trappor. Och barnet 
kunde knycka mina skor på vintern när jag tog av mig ytterskorna. Det här med att 
försvåra lämnandet av rummet. Man fick jobba mer med konkreta, fysiska gränser 
med barnet. 
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De grundläggande förutsättningarna för terapin blev ett första mål att försöka 
övervinna. Senare under terapin hade barnet inte samma behov av att testa gränser 
längre vilket medförde att terapeuten kunde övergå till nästa målsättning. Ibland fanns 
ingen allians alls i början av terapin. Barnet vägrade prata och att gå in i terapirummet. 
Föräldrarna fick vara med barnet hos terapeuten. Alliansen byggdes upp genom 
terapeutens envishet med ramarna. En målsättning om att få barnet att börja prata 
kunde uppfyllas genom att bygga upp alliansen. Under en period ville ett annat av 
barnen plötsligt inte komma in i rummet och slutade även att säga någonting och skrev 
lappar om att vilja sluta terapin. Ett nytt mål för terapeuten blev då att försöka 
återskapa alliansen. 
 
Barnpsykoterapeuterna fick på olika sätt intervenera för att föra psykoterapiprocessen 
framåt. Genom att terapeuten gjorde ett påstående om att det inte var barnet som 
bestämde kunde ett outtalat mål bearbetas och framsteg sågs genom att barnet kunde ge 
upp och acceptera ordningen. Terapeuten fick förhålla sig närvarande och härbärgera 
när barnet projicerade ut sina känslor på terapeuten i olika rollekar. 
 

Länge var det rollekar där barnet var omväxlande ond eller en hjälte som räddade och jag 
skulle vara en instängd plågad person. Då fick jag ju vara den här som klarar sin nöd, det 
var hemskt att sitta här i mörkret, hur läge ska jag sitta här? Jag kände mig ensam. 

 
Sedan fick terapeuten spela eleven på skolbänken och bära och uttrycka barnets 
upplevelse av detta. Terapeuten fick se och bekräfta utan att få någonting tillbaka. På 
detta sätt arbetade terapeuten genom sitt förhållningssätt med mål om att bearbeta 
känslomässiga svårigheter och framsteg kunde visa sig genom att barnet inte 
projicerade lika mycket längre eller att det blev en ny dynamik i kontakten. 
 
I terapisituationen och i sitt sätt att relatera till terapeuten kunde barnet ge uttryck för sin 
inre värld där mål med emotionellt fokus på att uttrycka och förstå känslor kunde 
uppfyllas. Det spelades mycket spel där barnet kunde hitta på egna regler och det var 
viktigt att vinna. Terapeuten fick absolut inte vinna. Barnet uttryckte sin förståelse av 
omvärlden som fientlig i lekar och spel med terapeuten.  
 

Om vi spelade fotboll och barnet snubblade på min fot då var det jag som hade sparkat 
barnet.  
 

När barnet senare började förhålla sig annorlunda till spel och regler kunde framsteg 
med mål om att förstå orsak och verkan uppnås. Barnet kunde stå ut med sin egen 
dålighet och att kunna förlora i spel vilket visade på framsteg med mål om att öka 
förmågan till att se sin egen del. När barnets förmåga att reflektera ökade kunde 
terapeuten börja ställa frågor kring barnets teckningar och stanna upp i leken för att 
ställa frågor som ”Hur tänker du där?”och ”Kan det vara på något annat sätt?”. Ett spel 
handlade om en balans mellan vad som är mycket, lite eller lagom för en målsättning 
var att barnet behövde arbeta med att saker och ting kan vara både och, vilket även 
kunde gestalta sig i leken: 
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Barnet byggde mycket i sandlådan där den ena familjen var kungen och drottningen och de 
var jätterika och vackra barn med jättefina kläder så var det den lilla utsatta familjen som 
bodde i en etta och nästan inte hade mat för dagen. 
  

Från början var barnet passivt men fick sedan en egen kraft och vilja. Barnet kunde ta 
ansvar och påverka situationer själv.  
 

När vi spelade Yatzy t ex förut var det jag som räknade ihop summeringen och nu var det 
barnet som ville summera. 

 
Barnet fick tillgång till sin aggressivitet och kunde bestämma vad som skulle göras, 
vilket uppfyllde mål om en mer konstruktiv sätt att uttrycka aggressivitet på. Barnet 
fick visa sin aggressivitet utan att bli avvisad av terapeuten som fanns kvar. Barnet 
kunde uppvisa ett tydligt klassiskt analt tema genom teckningar tillsammans med 
terapeuten. De ritade tillsammans och gjorde saker på varandras teckningar istället för 
att prata. 
 

Då när barnet började ta fram, blotta sig känslomässigt i teckningarna, tex genom att 
attackera mig, bruna kritor och gula kritor och sedan skratta jättehysteriskt aggressivt att 
"det är bajs och kiss på dig".  

 
Ibland fick barnet lockas in i terapirummet med lek. Utifrån leken eller gestaltningen 
kunde terapeuten börja prata med barnet om hur man kan känna sig, både indirekt och 
direkt och på så sätt arbeta med mål om att identifiera och uttrycka känslor. De gjorde 
en övning där man målar en känslocirkel och känslorna får ta olika utrymmen, vilket de 
sedan pratade om. När barnet ritade i känslocirkeln fanns bara utrymme för två känslor 
och resten var ett hål. Framsteg skedde när barnet inte bara förmedlade fina bilder i 
teckningarna utan även kunde bearbeta andra teman i dessa. Genom barnets uttryck 
kunde mål med emotionellt fokus bearbetas. Terapeuten upplevde att förändringarna 
kom på ett naturligt sätt och vid många tillfällen. Målsättningar om ökat 
självförtroendet kunde ses genom att barnet kunde klara av praktiska saker i vardagen 
och att barnet, som tycktes omedveten om sitt utseende från början, blev mån om detta.  
 
Framsteg för mål med social fokus kunde ses i att relationen mellan barn och terapeut 
utvecklades på olika sätt under terapin. I början var det ”ingen dynamik i kontakten” 
vilket förändrades när de började måla tillsammans och terapeuten fick vara 
tillsammans med barnet i leken. Barnet fick öva sig på att vara en person som fungerar i 
sociala sammanhang tillsammans med terapeuten. Terapeuten fick söka sig fram till ett 
sätt att möta och kommunicera med just det här barnet. Barnpsykoterapeuten och barnet 
fann ett sätt att vara tillsammans och nå fram till varandra på vilket uppfyllde 
målsättningar om att öka kontaktförmågan. Framsteg för mål om att öka den sociala 
förmågan kunde ses genom att barnet lärde sig ett sätt att möta terapeuten på och 
började lyssna på ett nytt sätt. 
 

Barnet blev mer talför och också intresserad av mig. Började fråga mer om mig och 
slutade säga "strunt i det" när jag pratade och frågade saker. Visade upp intresse för vad 
jag sade i stället. 
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Med terapeuten kunde barnet börja prata om upplevelser i skolan, om kompisar och lite 
om känslor, som nu även gick att visa. Barnet kunde verbalisera och skratta lite åt sitt 
tidigare beteende. På slutet kände terapeuten sig inte längre så viktig för barnet och 
andra människor blev viktiga istället. Inför avslutet blev det viktigt för barnet att 
relationen med terapeuten skulle vara bra. Att sätta ett slutdatum fungerade som en 
vändpunkt när barnet förstod att terapin inte skulle vara för evigt. På slutet skrev 
terapeuten noga upp hur många gånger de hade kvar i syfte att arbeta med separationen. 
Målsättningar kring separationer kunde både bearbetas och hanteras genom att arbeta 
med separationen i terapin. Framsteg kunde även ses i föräldrarnas reaktioner.  
 

De är förvånade. "Oj, kunde barnpsykoterapi göra så stor skillnad, det trodde inte vi". De 
tänker sig en annan mindre skillnad, lite hjälp men inte den radikala förändringen. 

 
Sammanfattning 
Barnpsykoterapeuterna gav en bild av hur de arbetat med målen i barnpsykoterapin. 
Tyngdpunkten för arbetet med mål låg inom olika områden för de fem terapierna. I 
vissa terapier har arbetet med ramar eller allians varit dominerande och i andra har 
relationen till terapeuten funnits i förgrunden. Målsättningar om att skapa 
förutsättningar för terapin uppfylldes genom att barnet klarade av terapisituationen. I 
relationen till terapeuten kunde mål med socialt fokus uppnås. Barnets förändrade sätt 
att uttrycka sig uppfyllde mål om att öka förmågan till verbalisering av känslor. I 
materialet framkom att terapeutens flexibla och uthålliga förhållningssätt utgjort en 
viktig del av att föra processen framåt och kunde hjälpa barnet att uppnå mål med 
emotionellt fokus. Barnet kunde ge uttryck för sin inre värld i sitt sätt att relatera till 
terapeuten, i teckningar, lekar och spel. Barnpsykoterapeuterna kunde se effekter av 
arbetet med mål på olika sätt inom dessa områden och även genom omgivningen när 
föräldrarna uttryckte förvåning inför att barnet även förbättrats inom områden de inte 
förväntat sig på.  
 
2d. Vad såg barnpsykoterapeuterna för möjligheter och nackdelar med 
målformuleringarna? 
Målformuleringarna har medfört en större medvetenhet som gjort saker tydligare. 
Arbetet blev mer konkret. De blev ett sätt att mäta vad man uppnått och vad man inte 
hunnit med genom att de fungerade som en referenspunkt att återkomma till. Målen gav 
olika fokus. Målformuleringarna fungerade som en tratt där bedömningarna bröts ned i 
några få meningar som sade vad som ska göras. 
 

Att göra arbetet konkret, något att luta sig emot, att förhålla sig till målen rörligt. Det är 
en hjälp att tänka så. Det är inte så att om man inte har uppfyllt ett mål så kan man inte gå 
vidare. Man kan vandra mellan målen och återkomma till tidigare mål. 

 
Målformuleringar kan bidra till att göra relationen tydligare. Relationen blir ett medel 
att nå det här målet. På det viset blir relationen tydligare och målen förstärker ramen. 
Genom att flytta in överföringen i terapirummet blir den inte lika stark. 
 

Om man tänker sig att det finns en uppgiftsorientering och en relationsorientering. Så 
lägger man målformuleringen i uppgiftsorienteringen. Vår uppgiftsorientering är det här vi 
ska jobba med. 
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Terapeuten var ibland inte styrd av målen och tänkte inte så mycket på dem men i slutet 
visade det sig stämma bra med hur terapin fungerat.  
 

Jag vet inte om man bär det med sig utan att tänka på vad man håller på med? 
 
Målen kan fungera som en inre handledning för att förstå vad som händer i terapin. De 
ger en riktning till vad som är intressant och en möjlighet att fundera på om det är målen 
man arbetar med. 
 

Ja, som en kompass också. Att man måste hålla kursen. Och även om man är på väg åt 
samma håll som från början måste man ifrågasätta den. 

 
Målen fungerade som ett sätt att avgränsa behandlingen på. De blir en garanti för 
patienten och man kan svara tydligt på vad man arbetar med. Om man kan sin sak är det 
möjligt att man kan utföra samma dynamiska arbete på kortare tid. Målformuleringarna 
är en hjälp till att hålla sig till uppdraget. Samtidigt blir det man inte hinner jobba med 
tydligt.  
 
En nackdel kan vara att det uppnådda målet bara är en liten del av ett betydligt större 
problem. Då får man stå ut med att inte hinna med alla mål. De skulle även kunna 
medföra att man låser sig vid uppgiften. 
 
Sammanfattning 
Barnpsykoterapeuterna upplevelse av målformuleringarnas funktion var positiv. 
Målformuleringarna var användbara på olika vis som handlade om att ge en tydlig 
riktlinje för arbetet samt ett mått på vad som åstadkommits. Nackdelar kunde vara att 
allt som man inte hunnit med blir tydligt, att stå ut med att inte hinna med alla mål och 
att en måluppfyllelse kan bli ett avslut för ett arbete där många problem kvarstår.  
 
 

DISKUSSION 
 

Syftet med detta arbete var att utforska vad målformuleringarna i Målprojektet kunde 
bestå av och hur de skiljde sig åt mellan barn- och föräldraterapeuter samt föräldrar (del 
1). Ytterligare ett syfte var att belysa barnpsykoterapeuternas upplevelser av att arbeta 
med mål i psykodynamisk barnpsykoterapi i sina ärenden som ingick i Målprojektet 
(del 2). Dessa syften får ses som uppfyllda även om resultaten är övergripande och 
mycket finns kvar att utforska kring detta. 
 
Metoddiskussion 
Metoden i denna uppsats har varit genomgående kvalitativ och explorativ då få tidigare 
studier gjorts om just målformuleringar kopplat till psykodynamisk barnpsykoterapi.  
 
Undersökningsgruppen kan ses som representativ för barn som erbjuds psykoterapi i 
dag, G. Carlberg (personlig kommunikation, januari 2007). Deltagarna i intervjuerna 
bestod av hälften av Målprojektets barnpsykoterapeuter och får därför ses som relevant 
för hur upplevelsen av att arbeta med mål i detta projekt var. Om alla 
barnpsykoterapeuter intervjuats hade möjligtvis fler olika sätt att ställa mål och 
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möjligheter med att formulera mål framkommit. Intressant hade varit att se om något 
sätt var mer vanligt förekommande än andra och om en mättnad skulle uppkomma vid 
ett större urval. 
 
Analyserna utgick från texter och genomfördes i två delmoment där den första bestod av 
barn- och föräldraterapeuternas och föräldrarnas målformuleringar från redan insamlade 
formulär. En aspekt av detta är att föräldrarnas fråga kring de tre viktigaste målen var 
annorlunda formulerad än terapeuternas. De tre gruppernas mål koncentrerades och 
kategoriserades. Övergripande mål med barnpsykoterapin som att hålla ramarna, skapa 
ett utrymme och en allians sattes inte in i en egen kategori. Sådana formuleringar var 
ovanligt förekommande i just detta material, vilket får ses som ett viktigt resultat. 
 
Att kategorisera ett material kan göras på många olika sätt och hur det görs beror delvis 
på utförarens förförståelse. Möjligtvis skulle kategorierna i denna undersökning ha 
benämnts på annat sätt men troligtvis skulle samma mönster ändå urskiljas där olika 
fokus finns på barnets inre värld, beteendet, symtomen och sättet att relatera på. Detta 
visade sig även i tidigare studier av målformuleringar i EPOS (Carlberg, Odhammar & 
Larsson, 2003).  
 
Den andra analysen utgick från de transkriberade intervjuerna som tematiserades i flera 
steg utifrån intervjuguiden. Intervjuguiden syftade till att besvara frågeställningarna 
samt att vara öppen för barnpsykoterapeuternas upplevelse av att ha formulerat mål och 
arbetat med barnen i Målprojektet. Andra frågeställningar kunde ha föranlett en 
annorlunda intervjuguide.  
 
Deltagarna hade en utbildning som barnpsykoterapeuter vilket inte intervjuaren hade. 
Möjligtvis hade en barnpsykoterapeut ställt en annan typ av frågor än de som förekom i 
denna studie och med en större förförståelse.  
 
En mer induktiv tematisering eller en analys med ett sådant dataprogram som Non-
Numerical Unstructured Data Indexing, Searching and Theorising (NUD*IST) som 
bearbetar stora texter (Gahan & Hannibal, 1998), kunde möjligtvis ha skapat andra 
kategorier av materialet. Meningsinnehållet skulle troligtvis kvarstå oavsett 
strukturering och frågeställningarna besvaras på samma sätt. Det nya som framgick i 
materialet sorterades i underrubriker och denna del av analysen får ses som mer 
induktiv till sin karaktär. En viss del av materialet som handlade om själva ärendet 
uteslöts av etiska skäl. Ett rimligt antagande är ändå att en del av hur 
målformuleringarna fungerat framkommit genom frågeställningarna. 
 
Resultatdiskussion 
1. Vilka mål formulerades av barnpsykoterapeuterna och på vilket sätt förhåller sig 
deras mål till föräldrarnas och föräldraterapeuternas målformuleringar? 
Barnpsykoterapeuternas målformuleringar delades in i de tre kategorierna emotionellt 
fokus, problemfokus och socialt fokus. Även föräldrarnas målformuleringar rymdes 
inom dessa kategorier men där tillkom även fokus på föräldrarollen, familjen och önskat 
syfte med behandlingen, som att få en diagnos. Hos familjeterapeuterna förekom också 
tre kategorier som handlade om mål kring föräldrarollen, parrelationen och individen.  
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Målen kan få ett inre eller ett yttre fokus beroende av hur man delar in problem genom 
att benämna dom som externaliserade eller internaliserade. Externaliserade problem är 
det vanligaste att söka hjälp för samtidigt som överenskommelsen mellan barn, föräldrar 
och terapeut var större för denna typ av problem (Hawley & Weisz, 2003). Mål kan 
även röra sig i olika riktningar (Dickson, & MacLeod, 2004, Dickson, 2006). 
Närmandemål och undvikandemål har funnits i materialet som både har handlat om att 
uppnå någonting positivt som till exempel att öka en förmåga och att undvika någonting 
negativ som till exempel att inte agera ut. En annan studie kunde kategorisera de olika 
målen efter detta och på så vis undersöka skillnader mellan terapeuternas och 
föräldrarnas formuleringar. 
 
Ett fjärde fokus skulle ha kunnat utgöra ytterligare en kategori utifrån 
barnpsykoterapeuternas målformuleringar. Detta handlade om de viktiga 
förutsättningarna för terapin vilket här blev betraktat som ett övergripande mål med hela 
psykoterapin, vilket kan ses som problematiskt genom att därmed inte benämna den 
psykodynamiska metoden i sig själv.  
 
Problem med ramar och allians finns ofta i en barnpsykoterapi och kan utgöra något av 
det viktigaste arbetet genom att det skapar trygghet och ett samarbete som barnet kanske 
inte upplevt tidigare. I form av mål kan arbetet kring sådana områden konkretiseras. 
Intressant är att dessa områden så sällan togs upp av barnpsykoterapeuterna som ett mål. 
 
Den psykodynamiska processen involverar psykoterapeutiska metoder, som att arbeta 
med relationen, vilket möjligtvis blir självklart och därför ingenting att formulera mål 
kring. Att skapa en relation tillsammans med barn som har olika former av 
relationsstörningar kan utgöra det hårdaste arbetet i en psykoterapi men omnämns ändå 
inte alltid i barnpsykoterapeuternas målformuleringar. Hos föräldraterapeuten förekom 
mål om att denne och föräldern skulle få en relation och föräldrarnas sociala mål 
involverade att barnet skulle känna förtroende till barnpsykoterapeuten. 
 
Även målformuleringar kring det egna förhållningssättet som barnpsykoterapeut har 
varit sällan förekommande. Möjligtvis för att det terapeutiska förhållningssättet är en 
självklar del av den psykodynamiska psykoterapin och inget mål med behandlingen 
utan en metod. Genom att inte formuleras som mål blir detta viktiga innehåll, den 
kanske största källan till läkande, svår att mäta som framsteg med psykoterapin. Att 
sätta mål kring sitt eget förhållningssätt som barnpsykoterapeut skulle möjligtvis kunna 
tydliggöra dess betydelse. Föräldraterapeuten hade ofta mål kring föräldrarnas 
förhållningssätt gentemot barnet och föräldrarna hade själva mål kring detta genom 
målsättningar med sin föräldraroll. 
 
Både barnpsykoterapeuterna och föräldrarna i Målprojektet satte som mål att på olika 
vis höja barnens sociala kompetens. För att kunna fungera socialt behöver kanske barnet 
först bearbeta en känslomässig svårighet. Ofta har andra problem kommit ivägen för en 
sådan bearbetning i detta material och terapeuten har istället fått arbeta med ett mer 
probleminriktat fokus. Flera olika mål kan tänkas leda till samma utveckling.  
 
I Szutkiewiczs (2004) uppsats om barnpsykoterapeuters erfarenhet av arbete med 
explicita målformuleringar i EPOS-projektet har intervjupersonerna betonat vikten av 



 27 

inneboende möjligheter med psykodynamisk psykoterapi som aspekter på relationen i 
form av överföring och motöverföring, att fokusera på processen samt att det finns en 
utvecklingspotential utöver symtomreduktion. Om detta har framgått av 
målformuleringarna framgår dock ej.  
 
Intressant vore att i en större undersökning se hur vanligt förekommande mål kring den 
psykodynamiska psykoterapins förutsättningar och metod, som ramar och den 
psykoterapeutiska relationen, skulle vara hos barnpsykoterapeuter. 
 
I denna uppsats saknas barnens perspektiv och mål med behandlingen, vilket utgör en 
annan del av Målprojektet. Framtida undersökningar kan komma att sätta barnens 
förväntan på terapin i relation till barnpsykoterapeuternas och föräldrarnas mål. 
 
2a. På vilka grunder formuleras målen av barnpsykoterapeuterna? 
Målformuleringarna ställdes ofta utifrån barnets svårigheter och förutsättningar. Den 
psykodynamiska bedömningen blev då viktig. I handledningen kunde tankar kring 
barnet utvecklas och diskuteras vilket gjorde målformuleringarna tydligare. Målen 
kunde också formuleras utifrån vad barnet, föräldrarna och omgivningen upplevde som 
problem. Även terapeutens perspektiv och teoretiska grund påverkade 
målformuleringarna. Terapeuterna hade olika sätt att se på målformuleringarna och de 
kunde ställa målen på olika abstraktionsnivåer, från vardagligt konkret till generella. 
Nya och outtalade mål fanns även med i terapeuternas tankar.  
 
Dessa resultat är påverkade av hur frågorna ställdes av intervjuaren och följdfrågor som 
fortsatte att utvecklas efterhand. Att målen ställdes på olika nivåer var från början inte 
något tänkt eller förväntat resultat. Inte heller att det fanns outtalade mål med i 
terapierna som ibland varit vägledande för processen. Sådana mål kunde handla om 
barnets utveckling och anknytning till terapeuten och att de skapade ett känslomässigt 
möte med en dialog.  
 
Ofta hade inte terapeuterna reflekterat över sitt sätt att ställa målen på, som att de kunde 
ställas utifrån olika perspektiv eller på olika nivåer. Alla tre målfokus förekom ofta i 
samma terapi. Barnpsykoterapeuterna valde ut de tre viktigaste målen med sina terapier. 
Intressant vore att se hur många mål en psykoterapi skulle kunna innehålla. Att till 
exempel öka ett barns självförtroende kan ske på flera olika sätt vilka skulle kunna 
ställas upp som delmål. 
 
Vissa mål betraktades som teman för barnet att arbeta med och förhålla sig till genom 
livet. Även om sådana mål aldrig blir uppfyllda kan mål om att dessa teman ska 
bearbetas i terapin finnas. Genom att ställa mål inom sådana områden som barnet 
behöver mest hjälp med att bearbeta tjänar målen till att ange riktning och fokus för 
terapin.   
 
Railo (1992) beskriver en nivåskillnad mellan mål som möjligtvis skulle kunna 
tillämpas även i psykoterapi. Ett trygghetsmål får då stå för den allra minsta förväntade 
nyttan av terapin, realistiska arbetsmål kan innebära att man nöjer sig med ett uppnått 
mål fast man skulle ha kunnat förmå uppnå så mycket mer och ett barriärmål skulle 
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kunna stå för ett av terapeutens egna inre mål. En övergripande personlighetsutveckling 
hos klienten skulle även kunna vara ett barriärbrytande mål. 
 
I en vuxenterapi skulle möjligtvis ett trygghetsmål innebära att klienten kom till varje 
session och samarbetade. Vad ett trygghetsmål, i betydelsen av någonting man säkert 
kan uppnå, kan handla om i barnpsykoterapi, varierar.  
 
Railo menade att målen kunde formuleras både rent intellektuellt, bildmässigt och 
känslomässigt och det framgick att terapeuterna kunde uppleva målen både som 
intellektuella och känslomässiga. Målen kunde grundas ur en teoribildning, eller ur en 
känsla för vad barnet behövde, men också formuleras utifrån föräldrarnas önskemål.  
 
Hur dessa olika målnivåer skulle kunna upplevas påverka en psykoterapiprocess vore 
intressant att undersöka.  
 
2b. Med vem/vilka kommunicerades barnpsykoterapeuternas mål och på vilket sätt? 
Terapeuterna förmedlade sällan de exakta målformuleringarna utan målen diskuterades 
mer övergripande och på olika sätt till handledare, föräldrar och föräldraterapeuten. 
Synen var också olika bland terapeuterna om huruvida barnet skulle vara delaktig i 
målsättningen. Till barn kunde målen förmedlas på andra sätt än verbalt. Med 
föräldrarna uppnåddes i de flesta fall en överenskommelse om vad man övergripande 
skulle uppnå i terapin.  
 
Målen har formulerats på olika nivåer och man kan här även se att de också 
kommuniceras på olika nivåer. Vissa målformuleringar kan endast förstås av dom som 
är mer insatta i vad terapi handlar om medan andra mål är konkreta.  
 
I Hawley & Weisz (2003) undersökning om överenskommelse mellan berörda parter 
visades på att det ofta förkom skilda åsikter om vad som var problemet. Att alliansen då 
blir svår och att utfallet av terapin inte alltid blir det önskvärda är en konsekvens av 
detta. Samarbetet mellan barn- och föräldraterapeuter, föräldrar och barn, blir en viktig 
men inte självklar start och förutsättning för ett gott utfall av terapin. Kommunikationen 
sker inte alltid på samma nivå och att terapeuten, som var fallet i denna uppsats, kan 
förmedla och omformulera sitt syfte på olika sätt blir av stor vikt och visar på en stor 
pedagogisk förmåga. 
 
Problemformuleringen kan ibland vara en viktig del av arbetet i en terapi och det är då 
viktigt att få med sig både barn och föräldrar i detta första grundläggande arbete. Barn 
är ofta kapabla till att delta i beslut om sin egen terapi, vilket kan bidra till barnets 
motivation.  
 
I många fall har barnet dock inte uppnått den utvecklingsnivå som krävs för att förstå 
vad målen kan innebära. En önskvärd uppgift för terapeuten blir då att finna vägar till 
kommunikation och omformuleringar av målen så att dessa kan diskuteras på barnets 
nivå, vilket inte är så enkelt i alla ärenden. Former för hur detta skulle gå till kunde 
utarbetas och bli en del av utbildningen.  
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2c. Hur såg framsteg med målen i psykoterapiprocessen ut? 
Terapeuterna hade ofta en levande beskrivning av hur arbetet med barnen konkret såg 
ut. I leken framträdde teman som handlade om målen och dessa kunde bearbetas där. I 
leken såg terapeuten framsteg med målen i barnets sätt att uttrycka sig. Framsteg sågs 
även i hur barnet förhöll sig till regler i spel, till ramarna i psykoterapin samt kändes i 
relationen till terapeuten.  
 
Det förekom i flera ärenden att psykoterapeuten hade problem med att få in barnet i 
rummet. Detta var en målformulering som ibland uppstod i ett initialt skede av terapin 
men som även kunde uppstå under terapins gång. Barnets motstånd kunde handla om 
olika saker men också om att få konkreta gränser. Att psykoterapeuterna så tydligt och 
ibland rent handgripligen höll på ramarna invaggade barnet i trygghet. Det förekom 
även att barnet vägrade prata, både i början av terapin och under dess gång. De viktiga 
förutsättningarna för psykoterapi fanns inte och då var det just detta psykoterapeuterna 
fick arbeta med. En förståelse om barnets utvecklingsnivå och behov samt att se dess 
sårbarhet hjälpte psykoterapeuterna att framhärda i detta.  
 
Tecken på framsteg med målen kunde vara en begynnande allians. Att bygga en allians 
med ett barn ser annorlunda ut än att etablera ett samarbete med en vuxen. På detta vis 
skiljer sig arbetet med barn åt från arbetet med vuxna och det vore intressant att se om 
just dessa skillnader skulle ge utslag i målformuleringarna mellan barn och 
vuxenterapeuter i en framtida undersökning. 
 
Barnpsykoterapeutens lyhördhet och sätt att bemöta barnet på var av vikt för att föra 
psykoterapiprocessen framåt. Psykoterapeutens förhållningssätt har flera gånger visat 
sig vara av betydelse för framstegen med målen i detta material. Det har till exempel 
handlat om hur terapeuten från börjat tagit en mer passiv roll och härbärgerat barnets 
känslor som levts ut i lek och sedan förändrat detta förhållningssätt till ett mer aktivt 
och ifrågasättande i takt med att processen framskridit. Förhållningssättet var dialektiskt 
i den meningen att terapeuten fann en balans mellan att vara mer passiv och 
härbärgerande till att vara aktiv och intervenerande beroende på var barnet befann sig i 
processen. Om målet handlat om att skapa en allians kan barnets första uttryck av tillit 
genom att låta terapeuten få en roll i leken vara en måluppfyllelse som möjliggör för 
terapeuten att gå vidare till ett mer bearbetande mål. Barnpsykoterapeuterna kunde 
ibland känna när det var dags att ändra förhållningssätt och gå från stödjande till mer 
konfrontativa när barnet uppnått en ny styrka. Förhållningssättet var även en viktig del i 
att hjälpa barnet uttrycka och komma i kontakt med känslor, som flera målformuleringar 
handlade om. 
 
Märkligt är att det inte finns så många studier om olika slags lek då dessa säger så 
mycket både inför bedömningen och om psykoterapins effekt (Boalt Boëthius & 
Berggren, 2000). Att barn lever ut sina känslor i leken visade sig tydligt. För 
barnpsykoterapeuterna föll det sig naturligt att beskriva framsteg med målen i form av 
hur barnets lek förändrades. Från att ha lekt projektiva lekar övergick ett barn till mer 
sociala lekar. Under de projektiva lekarna fick terapeuten vara härbärgerande och bära 
barnets känslor av till exempel ensamhet. När ett barn började relatera mer till 
terapeuten kunde förhållningssättet bli mer tolkande och mål om att bearbeta 
känslomässiga svårigheter kunde behandlas. Under terapins gång kunde barnet förstå att 
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även aggressiva känslor var viktiga och att de var tillåtna att uttrycka, vilket till exempel 
skedde i teckningar.  
 
Folkman & Svedin (1989) menar att barn kan behöva stöd från vuxna i sitt lekutrymme 
och detta har visat sig stämma här då terapeutens förhållningssätt varit så befrämjande 
och tillåtande att barnet vågat börja visa och ge uttryck för flera känslor i samspel med 
terapeuten. Dessa känslors förändrade natur kan vittna om förändringar som barnet 
uppnått i terapin. Sådana nya uttryck var en måluppfyllelse när målet handlat om att ge 
utrymme för barnets känslor eller om det handlat om att göra barnet mindre hämmat.  
 
Mycket utspelade sig i relationen till terapeuten. Det kunde handla om maktkamp men 
också om att nå fram till en annan människa. I relationen till psykoterapeuten 
utvecklades barnets förmåga till socialt interagerande. Tillsammans med 
psykoterapeuten utvecklades barnet socialt med ökad förmåga att relatera till andra. 
Sådana framsteg med mål om att barnet ska börja lyssna och verbaliserar känslor vittnar 
om nya förmågor som ger stora effekter i ett barns liv. Mål om att få barnet att lära sig 
nya sätt att kommunicera eller ökad förmåga att relatera till andra på kan mätas genom 
barnets sätt att relatera till terapeuten.  
 
Föräldrarnas reaktioner kunde också visa på måluppfyllelse men även på framsteg inom 
områden som de inte hade föreställt sig. Detta tyder på att effekterna av en 
måluppfyllelse kan innebära en genomgripande förändring. Delmål kan på detta sätt 
leda fram till övergripande mål om personlighetsutveckling.  
 
2d. Vad såg barnpsykoterapeuterna för möjligheter och nackdelar med 
målformuleringarna? 
Terapeuterna har haft nytta av målformuleringarna, både som en referenspunkt under 
terapin och som ett sätt att se vad som uppnåtts efter terapin. Målformuleringarna 
upplevdes ha gjort arbetet mer konkret och tydligt och fångade upp det viktigaste i 
psykoterapin. De fungerade även som en inre handledning och en avgränsning för 
terapin. Nackdelar kunde vara att allt som man inte hunnit med blir tydligt, att stå ut 
med att inte hinna med alla mål och att en måluppfyllelse kan bli ett avslut för ett arbete 
där många problem kvarstår.  
 
Flera av barnpsykoterapeuterna var inte främmande inför tanken att arbeta med mål. De 
menade att en terapi alltid innefattar mål även om man inte alltid formulerar och 
utvärderar dom. Forskning har påvisat att explicita formuleringar och ständiga 
utvärderingar ger bäst resultat för att uppnå mål (Bandura & Cervone, 1983). Att dela 
upp ett större mål i flera små, som är enklare att mäta, kunde kanske ge en tydligare väg 
mot måluppfyllelsen.  
 
Att målformuleringarna medförde att arbetet blev mer konkret gjorde det lättare att 
kommunicera om vad man arbetade med i psykoterapin. Ibland kan en 
överföringsreaktion försvåra alliansen, kanske just för att terapeuten ofta blir en 
auktoritetsperson för barnet. Att då minska denna, som en av barnpsykoterapeuterna 
sade, genom att föra in mål som förstärker ramen och ger en tydlig uppgiftsorientering 
borde kunna ge positiva resultat för psykoterapiprocessen. Om barnet tillsammans med 
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terapeuten kunde finna ett sätt att mäta flera delmål kunde detta hjälpa till att skapa en 
allians. 
 
Tidigare studier från EPOS-projektet (Szutkiewicz, K., 2004) har visat att 
målformuleringar hjälper barnpsykoterapeuter att reflektera över psykoterapiprocessen, 
vilket även visat sig stämma med några av Målprojektets barnpsykoterapeuters 
upplevelse av att arbeta med mål. Andra barnpsykoterapeuter i Målprojektet tänkte inte 
medvetet på målen förrän efter terapins avslut och upptäckte då att terapiprocessen och 
resultaten hade handlat om målformuleringarna. Att formulera mål med psykoterapin 
tycks ha både en medveten och omedveten verkan på processen. 
 
Avslutande reflektioner 
Målformuleringarna berikade oftast psykoterapiprocessen. Arbetet blev för 
barnpsykoterapeuterna både mer konkret och fördjupat. Inga förhållningsregler kring 
hur man ställer mål förekom och just därför blev dessa förfarningssätt intressanta. Lite 
förvånande var att målen inte mer tydligt ställdes inom de olika utvecklingsområdena. 
Intressant är att flera barnpsykoterapeuter formulerat målen på olika nivåer även utan att 
alltid vara medvetna om detta. 
 
Många små delmål kan göra det enklare att mäta om ett större övergripande mål har 
uppnåtts. Om en psykodynamisk psykoterapi kan man tänka att det är öppenheten för 
processen som är viktig men just processmålen har visat sig svåra att mäta. En 
psykoterapeut kan förlita sig på processen om vissa förutsättningar är uppfyllda och 
kring dessa kan man ställa andra slags mål. En personlighetsutveckling kan ske från 
flera olika håll. Ibland krävs det att barnet först utvecklar förmågor till att hantera sina 
problem och sina känslor på. Att tänka i termer av copingstrategier kan då möjligtvis 
vara till hjälp för att formulera mål.  
 
En så pass komplicerad process som en psykoterapi bör med fördel kunna uppfångas av 
flera olika slags mål inom alla viktiga områden. Det finns ingenting som säger att målen 
behöver vara enklare än psykoterapiprocessen. De kan mycket väl förekomma på olika 
nivåer. Målen skulle kunna delas in och benämnas på många olika sätt. Den 
övergripande meningen med att formulera mål i en terapi får dock inte tappas bort.  
 
Många teorier om mål handlar om ett personligt mål som sätts på den egna personens 
prestation. Frågan är om målen handlar om psykoterapeutens egna prestationer, 
föräldrarnas önskemål eller om barnets framsteg? Att dessa tre olika perspektiv 
samordnas är av vikt för att barnet ska få den bästa möjliga hjälp.  
 
Samarbetet mellan barn- och föräldraterapeut kan här utgöra en viktig länk men kanske 
det i vissa fall vore bättre om det i barnpsykoterapeutens arbete även ingick att arbeta 
med barnets föräldrar. På det viset skulle en terapeut arbeta med hela ärendet från flera 
perspektiv. Föräldrarna är ofta en del av problemet och bör med fördel involveras i 
barnets problematik så att en fungerande föräldraterapi förs parallellt som planerat är 
viktigt. Möjligtvis skulle en av målsättningarna ibland kunna handla om att bryta 
familjemönster. Samspelet mellan barn och föräldrar blir då en stor del av att förstå 
problematiken. 
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De flesta tycks vara överens om att ramen för terapin är ett första krav och en 
nödvändighet för processen. Att Winnicott (1991) i sitt arbete med "The Piggle" (Pyret) 
själv frångår sitt hållande ("holding") visar på vilken stor vikt barnets egna inre och 
yttre förutsättningar har för processen. Det finns en stark kraft i den naturliga 
utvecklingen och Winnicott skriver själv att han får svårt att se om det är behandlingen 
eller barnets naturliga utvecklingsprocess som åstadkommer förbättringen. Denna 
fallstudie har framförts på Unga Klaras teaterscen 1992 där Pyret, 2,5 år, spelas av en 
vuxen som förmedlar känslan av att vara ett litet barn. Förmågan att leva sig in i ett 
barns känsla tycks viktig samtidigt som vissa känslor ger samma upplevelse till barn 
och vuxna.  
 
Överföringen kan tjäna som det mest verksamma redskapet att arbeta med i 
psykodynamisk terapi. Därför är det intressant att titta på vilken plats detta 
grundläggande har i målformuleringarna. Få av målformuleringarna i Målprojektet hade 
att göra med terapeutrollen eller att skapa utrymme för överföringen. För erfarna 
barnpsykoterapeuter är detta möjligtvis en självklar del av psykoterapin och i detta 
material framkommer att målen ofta uppfylldes genom terapeutens förhållningssätt. Att 
göra denna viktiga beståndsdel av den psykodynamiska psykoterapin mätbar genom att 
sätta upp någon del av terapeutrollen som en målformulering vore möjligtvis ett sätt att 
förtydliga effekter av den psykodynamiska psykoterapin.  
 
En stor viktig uppgift för barnpsykoterapeuten är att förmedla budskapet om sin 
fördjupade förståelse av barnets behov och om sitt arbete kring detta. Budskap behöver 
ges både till barnet och föräldrarna samt även till det samhälle som ger möjlighet att 
bedriva vården. Ett sätt att förmedla detta på kunde vara genom att konkretisera den 
psykodynamiska processen genom målformuleringar som följs upp. Hur man 
formulerar och kommunicerar dessa kan utvecklas till en metod som inte förringar 
processen. 
 
Sammanfattning av målformuleringsprocessen 
Som en av barnpsykoterapeuterna sade så fungerade målformuleringarna som en tratt. 
För att åskådliggöra hur målformuleringsprocessen såg ut i detta arbete kan man tänka 
sig att man i den tratten blandar det som framkommit som grunden till 
målformuleringarna: psykologbedömningen, barnets svårigheter, föräldrarnas önskemål, 
handledningen och barnpsykoterapeuten med sin tankeprocess, teoribildning och känsla 
för barnet. Allt detta sammanlagt kommer ut i de tre kategorierna emotionellt fokus, 
problemfokus och socialt fokus. Olika slags mål formerar sig på den psykoterapeutiska 
spelplanen och hör ofta ihop i lag om tre. Dessa lag kan förhålla sig olika till varandra 
inbördes. De kan ha olika proportioner och beroende på vilket av dom som kommer att 
utgöra det största arbetet blir något större än de andra och vissa tar mindre plats på 
planen. Där finns även mål i form av trappsteg att röra sig upp och ned på och där det 
nedersta utgör de första förutsättningarna för terapin och det översta handlar om 
bearbetning och reflektion. Behandlingsmålen rör sig i olika riktningar och kan 
förändras under spelets gång. Ovanför planen finns de övergripande målen. Mållinjen är 
diffus och behöver tydliggöras i fortsatta studier om mål i psykodynamisk 
barnpsykoterapi. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
 
 

Ärendet 
Vill du berätta lite om ditt ärende? 
Hur har du arbetat med målen i just denna barnpsykoterapi? 
 
Målformuleringarna 
Vilket mål var svårast att formulera? 
Vilket mål var svårast att mäta? 
På vilka grunder formulerade du målen? 
Kan målen formuleras mer konkret? 
 
Kommunikation 
Har du diskuterat målen med barnet? 
Med föräldrarna? 
Med föräldraterapeuten? 
Med handledaren? 
 
Terapiprocessen 
På vilket sätt har målformuleringarna påverkat terapiprocessen?  
Hur kan ditt arbete med ett mål gestalta sig terapin? 
 
Utfallet 
På vilket sätt har målformuleringarna påverkat utfallet? 
Vill du ge ett konkret exempel på vad som kan hända i terapirummet som 
tyder på måluppfyllelse?  
 
Upplevelsen 
Vad ser du för möjligheter med målformuleringar? 
Vad har de bidragit med? 
Nackdelar? 
 
 


