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PSYKOLOGISKA BEDÖMNINGAR INFÖR ARBETE MED FÖRÄLDRAR INOM BUP1 
 

Fredrik Anghammar 
 

Psykologiska bedömningar av föräldrar beskrivs sällan som en mer uttalad 
och tydlig del av arbetet inom barn- och ungdomspsykiatri, utan det är i hög 
grad ett underförstått arbetsområde. Syftet med den här undersökningen var 
att beskriva hur arbetet med psykologiska bedömningar av föräldrar 
konceptualiseras och praktiseras under det inledande skedet av 
behandlingskontakter inom BUP. Nio psykologer vid sju 
öppenvårdsmottagningar intervjuades och intervjuerna analyserades 
tematiskt. En viktig aspekt som framkommer i resultatet är hur det 
gemensamma arbetet mellan psykolog och förälder för att etablera en 
arbetsallians erbjuder goda möjligheter till psykologiska bedömningar av 
föräldern. Under arbetet med alliansen, och med alliansen som bas, kan 
olika former av systematik och modeller för psykologiska bedömningar 
tillämpas. Resultatet indikerar också att arbetsalliansens centrala betydelse 
för bedömningsarbetet är tydligt relaterad till organisationens påverkan på 
det arbetet, liksom till betydelsen av psykologisk kompetens vid arbete med 
psykologiska bedömningar av föräldrar.  

 
Undersökningens allmänna utgångspunkt är ett intresse för hur arbete med föräldrar 
konceptualiseras och praktiseras i kliniska sammanhang i Sverige idag. Det är ett intresse som 
i sin tur utgår ifrån en i huvudsak psykodynamisk förståelse och referensram, där arbete med 
föräldrar kan beskrivas som ett centralt område vid behandling av barn och ungdomar, från 
teoretiska utgångspunkter.  Men det är samtidigt ett område som har haft, och fortfarande har 
en lite undflyende och svårgripbar form och position inom den kliniska praktiken. En tänkbar 
förklaring har presenterats av Rustin (2000b). Enligt henne kan arbete med föräldrar betraktas 
som multidisciplinärt till sin natur, och det potentiellt mycket komplexa arbetet med föräldrar 
har i ett historiskt perspektiv inte heller haft en tydligt etablerad koppling till någon av de 
professioner som idag är verksamma inom det övergripande området barn- och 
ungdomspsykiatri, eller motsvarande. Detta kan i sin tur ha försvårat exempelvis 
metodutveckling inom området då varken psykologer, socionomer, psykiatriker eller barn-, 
ungdoms- och vuxenpsykoterapeuter uppfattat arbetet med föräldrar som en självklar del av 
sin profession. Det kan också vara så att arbete med föräldrar uppfattas och upplevs som inte 
bara svårt utan ofta också som så frustrerande att det kraftigt påverkar benägenheten att föra 
en öppen och professionell diskussion kring det. Siskind (1997) ger en sådan beskrivning 
utifrån sina breda erfarenheter från det barnpsykoterapeutiska området. Hon menar att det är 
paradoxalt att ett område som väcker så mycket känslor hos terapeuter inte lyfts upp till 
diskussion mer. Bergenstråhle och Rosenlind (2000) beskriver till och med området som 
tabubelagt, med ibland inkonsekventa behandlingsresonemang och professionella konflikter 
kring synsätt på föräldraarbete. Det här obalanserade förhållandet mellan den förmodat 
centrala betydelsen av kliniskt arbete med föräldrar å ena sidan, och detta arbetes oklara och 
ibland konfliktfyllda form, position och status inom barn- och ungdomspsykiatrin å andra 
sidan, är också en viktig allmän utgångspunkt för undersökningen.  
 
 
 
                                                
1 Ett stort tack till min handledare Pia Risholm Mothander och till de nio psykologer som möjliggjorde 
undersökningen genom sitt generösa deltagande. 
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Områdesöversikt 
I ett historiskt perspektiv har längre behandlingsinsatser riktade mot barn och ungdomar ofta 
varit synonymt med psykodynamisk barn- och ungdomspsykoterapi. Det finns också en lång 
tradition av att parallellt med behandlingsinsatser riktade mot barn och ungdomar också 
erbjuda en föräldrakontakt eller föräldraterapi i någon form. Det här delade fokuset på barn 
respektive föräldrar har varit en gängse behandlingsmodell. Borg (1994) beskriver det hon 
kallar den klassiska modellen för barn- och ungdomspsykoterapi i Sverige som en behandling 
där föräldrar erbjuds föräldrasamtal parallellt med deras barns psykoterapi, ofta med ett nära 
samarbete mellan barnets och föräldrarnas behandlare: 
 

Genom denna uppläggning, barnterapi parallellt med föräldraarbete, får barn och 
föräldrar ett utrymme för enskilt arbete i relation till en ”egen” terapeut, samtidigt som 
deras respektive processer påverkar varann och förbinds med varann med hjälp av 
samarbetet mellan behandlarna. Barnets inre värld och yttre verklighet bearbetas, 
förändras var för sig och under ömsesidig påverkan (Borg, 1994, sid. 23). 

 
Det som beskrivits som den klassiska modellen (Borg, 1994) är alltså en arbetsmodell för 
psykologisk behandling som har sitt ursprung och sin huvudsakliga tillämpning inom 
psykodynamisk barn- och ungdomspsykoterapi. Den här modellen för parallellt 
behandlingsarbete med föräldrar och deras barn kan uppfattas som en renodlad modell för en 
mer tydligt psykologiskt inriktad, avgränsad och sammanhållen behandlingsinsats som 
erbjuds en familj. Det är också föräldraarbete i linje med den här klassiska modellen som 
utgör den mer avgränsade kliniska bakgrunden för den här undersökningen. Det här innebär 
en avgränsning av undersökningens problemområde som gör att till exempel olika former av 
familjeterapi, föräldrautbildning och gruppbehandling för föräldrar inte kommer att beröras. 
 
I Sverige har psykologer som regel ansvarat för behandlingskontakten med barn och 
ungdomar. Arbetet med föräldrarna i behandlingskontakten har traditionellt utförts av 
socionomer och bestått av så kallat case-work, en metod för psykosocialt stödjande arbete 
med ursprung i psykoanalytisk teori, som praktiserats vid rådgivningsbyråer för föräldrar i 
England, USA och Sverige sedan 1920-talet (Blomberg, 2000a). Under det parallella arbetet 
med föräldrarna har ett generellt minimimål historiskt sett varit att förankra och säkerställa 
barnets eller ungdomens psykoterapi men i övrigt har karaktären och inriktningen på 
föräldraarbetet kunnat variera avsevärt (Blomberg, 2000b; Borg, 1994; Sutton & Hughes, 
2005; Johansen & Senstad, 2007; Linell, 2007; Nilsson, 2007; Vesterlund, 2007). Parallellt 
behandlingsarbete med föräldrar, ofta bara kallat arbete med föräldrar, kanske kan beskrivas 
som en sedan länge väletablerad form för behandlingskontakt, vars innehåll idag inte alltid är 
så tydligt. 
 
Barn- och ungdomspsykiatrin, förkortad BUP, är den huvudsakliga vårdgivaren vid 
psykologisk och psykiatrisk problematik hos barn och unga i Sverige. Verksamheten i 
Stockholm har genomgått relativt stora förändringar av organisation och arbetssätt på senare 
år. Förändringarnas fokus har i hög grad handlat om olika former av specialisering, både inom 
organisationen i sin helhet och inom respektive öppenvårdsmottagning. En aspekt av detta är 
det fortgående arbetet med så kallad subspecialisering. Inom öppenvården innebär det bland 
annat en inriktning mot åtta patientkategorier, med utgångspunkt i DSM- respektive ICD-
systemen för diagnosticering, och en etablering av olika behandlingsteam för dessa 
patientkategorier på varje mottagning. De här förändringarna av organisation och arbetssätt 
kan i vissa avseenden beskrivas som en övergång till en mer medicinsk än psykologisk 
behandlingsmodell, jämfört med tidigare. Samtidigt erbjuder barn- och ungdomspsykiatrin i 
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Stockholm idag en stor bredd av behandlingsmetoder med utgångspunkt i det biologiska, 
psykologiska och sociala helhetstänkande som beskrivs som verksamhetens vårdideologiska 
plattform. Det är en plattform som bland annat kännetecknas av en stor mängd 
behandlingsmetoder och erbjudande om specialanpassade handlingsplaner för familjer utifrån 
enskilda behandlingsmetoder eller kombinationer av dessa. För en översiktlig presentation av 
organisation och behandlingsutbud inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, se till 
exempel BUP-posters (2009). 
 
I den utsträckning det ovanstående är en riktig beskrivning av utvecklingen inom BUP, vad 
gäller specialisering och övergripande behandlingsmodeller, så utgör det också en viktig 
bakgrund för undersökningen. Det gäller till exempel förutsättningarna för behandlingsarbete 
i linje med den mer renodlade, psykologiskt inriktade klassiska psykodynamiska modellen för 
parallellt behandlingsarbete med föräldrar och barn utifrån nuvarande arbetsorganisation och 
uppdragsformuleringar. 
 
Teoretisk bakgrund och referensram  
Här refereras först kort och översiktligt grundläggande teoretiska konceptualiseringar av 
föräldraskap, och föräldraskapets betydelse för barns psykologiska utveckling i allmänhet och 
i samband med psykoterapi i synnerhet, samt betydelsen av ett flergenerationsperspektiv i 
samband med behandlingskontakter med familjer. Sedan refereras mer specifika teoretiska 
utgångspunkter och modeller för arbete med föräldrar. Slutligen presenteras det mer 
begränsade fokuset och syftet med undersökningen. 

 
Grundläggande teoretiska utgångspunkter. 

Föräldraskapet har beskrivits som en specifik utvecklingsfas (Benedek, 1959, refererad i 
Engelse Frick, 2000) vars olika uppgifter och utmaningar kan bemötas och bemästras på mer 
eller mindre lyckosamma sätt, beroende på i vilken utsträckning föräldern nått en nivå av mer 
stabil psykologisk balans, vilket i sin tur är ett resultat av den tidigare egna psykologiska 
utvecklingen.  En sådan konceptualisering av föräldraskapet kan underlätta en förståelse och 
beredskap för hur föräldrar i sina individuella och gemensamma processer av föräldrablivande 
kan komma att upptas av, och snärjas in i en eventuell egen mer eller mindre medvetet 
reaktiverad historia av exempelvis tidigare brister och trauman.  
 
Föräldraskapet utgör enligt det här synsättet den längsta psykologiska utvecklingsfasen, som i 
princip varar det fortsatta livet ut och innebär kontinuerligt nya möjligheter till egen 
utveckling (Benedek, 1970). Med det mer avgränsade fokus på föräldraskap som är aktuellt 
här, alltså föräldraskap till barn och ungdomar under deras uppväxttid, har det beskrivits hur 
ett barns olika utvecklingsfaser kan framkalla särskilda affektiva tillstånd hos dess föräldrar 
(Benedek, refererad i Siskind, 1997), som i sin tur kan relateras till förälderns erfarenheter 
under sin egen uppväxt. Mammor och pappor kanske fungerar utmärkt i sin omvårdnad av det 
spädbarn som är så beroende av dem och ställer stora krav på föräldraskapet i olika 
avseenden. Som föräldrar till ett argt och svartsjukt småbarn som utan att ha tillfrågats blivit 
storasyskon kanske de däremot inte förmår bemöta sitt barn på ett rimligt adekvat sätt.  
 
Siskind (1997) beskriver en del av de variationer som kan uppstå då en förälder som varit fullt 
kapabel under vissa utvecklingsfaser hos sitt barn plötsligt blir mer eller mindre inkapabel att 
bemöta sitt barn eller sin tonåring i en ny utvecklingsfas. Ett mer kritiskt läge uppstår om båda 
föräldrarna är sårbara i sina affektiva reaktioner gentemot samma fas i deras barns utveckling 
och ingen av dem har förmågan eller kapaciteten att svara på sitt barns utmaningar och behov 
i den aktuella utvecklingsfasen: ”Then, what would normally be a transient developmental 
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problem could turn into something more complicated and skew future development” (Siskind, 
1997, sid. 114). 
 
Winnicott (1963) beskriver, vid ungefär samma tidpunkt som Benedek, föräldrarnas betydelse 
för sitt barns utveckling, och de stora krav som ställs på dem, så här:  
 

I shall say that they can provide for a child who is healthy, in the sense of being mature 
according to what maturity means at any moment for that child. If they succeed in 
making this provision then the infant´s maturational processes are not blocked but are 
met and enabled to become part of the child. It turns out that this adapting to the infant’s 
maturational processes is a highly complex thing, one that makes tremendous demands 
on the parents, and at first it is the mother herself who is the facilitating environment 
(Winnicott, 1963, sid. 85). 

 
Winnicott återkommer på olika sätt till att frågan om ett barn kan tillgodogöra sig 
psykoanalytisk behandling ofta är lätt att besvara och att svaret på den frågan ofta är ja. Den 
betydligt svårare frågan är om barnets föräldrar kan passa för, och medverka till en sådan 
behandling (Winnicott, refererad i Borg, 1994). Winnicott (1971) betonar senare, apropå 
kliniska överväganden kring att påbörja en barnpsykoterapi eller inte, betydelsen av det han 
kallar en genomsnittligt förväntad omgivning för det barn som är aktuellt för en potentiell 
psykoterapi. Han beskriver det som centralt att försöka bedöma om barnet har en sådan 
genomsnittligt förväntad omgivning att komma hem till efter psykoterapi eller om barnet 
lever under sådana familjeomständigheter att de kan beskrivas som onormala eller abnorma. 
Den svåra bedömningen handlar ytterst om huruvida barnets föräldrar har förutsättningar att 
möta och använda sig av de förändringar som sker inom barnet under terapin, och därmed om 
barnets psykoterapi har förutsättningar för att lyckas eller inte. 
 
Ett flergenerationsperspektiv kan knappast undvaras i arbete med föräldrar. Åtminstone inte 
en uppmärksam beredskap hos behandlaren för när det kan vara motiverat och potentiellt 
fruktbart att aktualisera ett sådant längre perspektiv. Boszormenyi-Nagy och Spark (1984) 
beskriver från ett psykoanalytiskt perspektiv på terapeutiskt arbete med familjer hur föräldrars 
erfarenhet av roller de tilldelats och uppburit i sina ursprungsfamiljer, och likaså av outtalade 
mönster för relaterande, ibland kan få ett förhållandevis stort genomslag i deras nuvarande 
familj och i relationen till sina barn. Det kan handla om ett överförande av relationsmönster 
till en ny generation, ofta genom förälderns mer omedvetna lojalitet med sin ursprungsfamilj, 
där man upprepar även klart destruktiva mönster. I Fraiberg, Adelson och Shapiros (1976) 
modell för infant-parent psychotherapy (psykoterapi för föräldrar och deras spädbarn) 
fokuseras de plågsamma affekter som kan aktualiseras hos framför allt modern då hon under 
samspelet med sitt barn påminns om svåra barndomsupplevelser under sin egen uppväxt. De 
terapeutiska interventionerna syftar till att stödja spädbarnets utveckling och relationen mellan 
modern och hennes barn genom att göra det möjligt för modern att se sin egen historiska 
barndom, som den var, och bli fri att förändra i stället för att upprepa destruktiva 
relationsmönster.  
 

Mer specifika teoretiska utgångspunkter och modeller. 
De psykologiska fenomenen överföring och motöverföring är centrala begrepp inom 
psykodynamisk teori och praktik i allmänhet och kan bidra till förståelsen av problemområdet. 
Man kan anta att väl förstådda och väl hanterade kan överförings- och 
motöverföringsfenomen bidra vid psykologiska bedömningar av föräldrarna till de barn som 
kommer som patienter till barn- och ungdomspsykiatrin, inför ett eventuellt arbete med 
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föräldrarna. På motsvarande sätt kan förmodligen överförings- och motöverföringsfenomen 
som är dåligt förstådda och dåligt hanterade försvåra bedömningarna, och därmed också 
försvåra eller till och med omöjliggöra ett potentiellt arbete med föräldrarna. Ett viktigt 
delområde i sammanhanget är beredskapen för att möta föräldrar med mer eller mindre starka 
känslor av skam eller skuld i samband med konsultationen för sitt barns räkning. Horne 
(2000) beskriver exempel på föräldrars agerande då de överväldigas av skamkänslor, och hur 
detta kan mötas med ett härbärgerande från behandlarens sida: 
 

For many parents, the sense of shame with which they come to our services acts as a 
powerful reinforcer of the sense of “bad” or ”imperfect” parent – a projection onto the 
team of the parental sense of failure with the child, and one that must be addressed in 
parental work. This can be expressed in a number of ways, many of which might seem 
antithetic towards a therapeutic relationship: the avoiding parent, the enraged parent, the 
criticized parent. Indeed, if one considers the process of the primitive defence of 
projection, it is understandable that those feelings projected are expected to be returned 
in full force by the object onto whom they are projected – one good reason why parents 
might find attendance at a clinic difficult. The role of the parent/worker, therefore, must 
give space for a process of containment that allows the processing of primitive feelings 
and feeding them back in a digestible way (Horne, A., 2000, sid. 49). 

 
Begreppen medvetet, förmedvetet och omedvetet är också centrala inom psykodynamisk teori 
och praktik. I det här sammanhanget kan de vara användbara när det gäller förmågan att som 
klinisk behandlare i arbetet med föräldrar växla mellan positioner på ett tänkt terapeutiskt 
kontinuum (Figur 1). Ett kontinuum som sträcker sig från en stödjande kontakt inriktad på 
resursförstärkning genom yttre åtgärder, över en position av jagstärkande terapi inriktad på ett 
utökande av de egna resurserna genom exempelvis pedagogiska insatser, till en position av 
mer öppen insiktsterapi där de egna resurserna kan frigöras genom arbete med förmedvetna 
och omedvetna teman (Levander, 1979, refererad i Borg, 1994; Winston, Rosenthal & 
Pinsker, 2004). Förflyttningarna mellan de olika terapeutiska positionerna sker allt efter 
föräldrars aktuella psykologiska läge och eventuellt framväxande behov under kontakten.
     
    

  
Stödterapi: resurstillskott 
genom yttre åtgärder 

Jagstärkande terapi: utökning 
av egna resurser  

Insiktsterapi: frigörande av egna 
resurser 

  
(Figur 1. Levander, refererad i Borg, 1994, sid. 8) 

 

 
 

Förändring av  
yttre situation 

 
 
 

 
 
Inre utveckling  
och förändring 
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Carlberg (1984) har beskrivit en modell för en stegvis prövning av föräldrars motivation och 
beredskap till bearbetning av de aktuella problemen som kan komplettera den ovan beskrivna 
modellen för förflyttningar längs ett terapeutiskt kontinuum (Figur 2). Modellen möjliggör ett 
kvarhållande av fokus på ett presenterat problem och symtom hos barnet och på 
föräldrarollens och föräldraansvarets centrala betydelse vid en klinisk konsultation. Samtidigt 
finns möjligheten till en fortsatt, stegvis prövning av föräldrarnas förmåga att närma sig 
känslomässigt svårare och mer komplicerade aspekter av barnets problematik. Aspekter som i 
allt högre grad involverar föräldrarna själva, både som individer med en separat livshistoria 
och som ett föräldrapar. Här prövar sig behandlaren försiktigt fram längs ett kontinuum som 
sträcker sig från mer neutrala till alltmer känsloladdade områden med en beredskap för att gå 
tillbaka till tidigare, mindre psykologiskt påfrestande nivåer vid behov: 
 

Barnets symtom 
�� 

Egna och andras reaktioner på barnets symtom 
�� 

Egna känslor inför barnets symtom 
�� 

Egna känslor inför barnet som individ 
�� 

Olikheter i hållning och känslor gentemot barnet 
�� 

Föräldrarnas uppväxt och barnets problem. Familjens relationer och barnets problem 
�� 

Det egna förmedvetna och omedvetna förhållningssättets betydelse för barnets symtom 
 

(Figur 2. Carlberg, 1984, sid. 134) 
 
Den här modellen är tänkt att kunna användas mer generellt då föräldrar konsulterar barn- och 
ungdomspsykiatrin, och inte enbart i samband med barnpsykoterapier. Den kan stödja både 
arbetet med att skapa en allians och arbetet med en diagnostisk bedömning av föräldrar och 
familjesituationer. Carlberg (1984) poängterar att meningen inte är att nå så många steg, eller 
så djupt i modellen som möjligt, men att det å andra sidan kan bli svårt med en fortsatt 
behandlande samtalskontakt om föräldrarna inte är beredda att ta något eller några steg i linje 
med modellen. Hon beskriver ett vanligt scenario från modellens fjärde steg; Egna känslor 
inför barnet som individ:  
 

Det är vanligt att familjen har låst sig just på detta steg, och till exempel själv endast ser 
barnet i positiv dager – och tillskriver andra, särskilt förskolepersonal och lärare, 
uppfattningar om barnet som dåligt och aggressivt. Många gånger räcker det med att 
bearbetningarna fokuseras på denna nivå (Carlberg, 1984, sid. 135).  

 
Två modeller för arbete med föräldrar som mer tydligt är kopplade till en pågående barn- eller 
ungdomspsykoterapi beskrivs här slutligen översiktligt. Det är dels Rustins (2000a) modell 
med fyra huvudsakliga kategorier för föräldraarbete och dels Sutton och Hughes (2005) 
modell för föräldraarbete inom fem olika arbetsområden på både medveten och omedveten 
nivå.  
 
I Rustins (2000a) modell utgör fyra kategorier för arbete med föräldrar ett teoretiskt 
kontinuum för att systematiskt beskriva skillnader i karaktär och intensitet i det arbete som 
bedrivs kliniskt med föräldrar (Figur 3): 
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        ��         ��         �� 

Stödjande arbete med 
huvudsakligt mål att 
skydda och 
upprätthålla barnets 
terapi. 

Arbete med att stödja 
föräldrafunktioner. Till 
exempel med föräldrar 
som behöver hjälp att 
förstå sitt barns 
beteende och 
relationer. 

Arbete med fokus på 
förändring av familjens 
fungerande. Till 
exempel parterapi, 
individuellt arbete med 
familjerelationer eller 
familjeterapi. 

Individuell psykoterapi 
för en av, eller båda 
föräldrarna. Det 
behandlande fokuset 
är flyttat från barn till 
föräldrar. 

 
(Figur 3. Rustin, 2000a, sid. 3-4, omarbetat till figur) 

 
Rustin (2000a) betonar att modellen är schematisk men att den till exempel kan underlätta 
förståelsen för, och uppmärksamhet på terapeutiska positionsförflyttningar hos behandlaren, 
vilket i sin tur kan kommuniceras till föräldern och också förankras. Den här modellen för 
föräldraarbete baseras både på bedömningar av barnets behov och på bedömningar av 
föräldrars kapacitet och förmåga till samarbetet och egen eller gemensam förändring.  
 
I Sutton och Hughes (2005) modell betonas betydelsen av att ta hänsyn både till föräldrarnas 
vardagsliv i förhållande till barn och familj och till föräldrarnas omedvetna mentala liv, 
särskilt vad gäller överföringarna till deras behandlare. De fem arbetsområdena vid 
terapeutiskt arbete med föräldrar i modellen är: (1) Informationsutbyte. Ömsesidigt utbyte 
mellan behandlare och föräldrar av praktisk information som har betydelse för den pågående 
behandlingen. (2) Föräldrarådgivning och information från barnets psykoterapi. Professionell 
kunskaps- och erfarenhetsförmedling från behandlare till föräldrar och ett väl avvägt 
användande av den ökande förståelsen av barnet från psykoterapin. Det möjliggör en ökad 
förståelse för, och stärkt omsorg om barnet från såväl föräldrar som andra professionella runt 
barnet och familjen. (3) Stödjande undersökning av det dagliga föräldraskapet. En gemensam 
undersökning och reflektion mellan föräldrar och behandlare kan hjälpa föräldrarna att 
formulera vad i föräldraskapet som behöver behållas, vad som behöver förändras och vad som 
behöver hanteras på bästa sätt utifrån till exempel motstridiga intressen och behov inom 
familjen. (4) Utforskande av, och terapeutiska interventioner riktade mot familjen och andra 
viktiga relationer. Relationerna kring familjen kan ha en direkt påverkan på barnet eller 
indirekt genom påverkan på barnets föräldrar. Föräldrarnas egen relation, både som föräldrar 
och partners är också central. (5) Utforskande av, och terapeutiska interventioner riktade mot 
den nuvarande betydelsen av föräldrarnas tidigare relationer. Arbete med att artikulera och 
reflektera kring föräldrars egna upplevelser som barn och ungdomar kan hjälpa till att reda ut 
vilka aspekter av de nuvarande upplevelserna som föräldrar som kan ha sitt ursprung i den 
egna barndomen. Det kan i sin tur underlätta en mer fruktbar inställning till de nuvarande 
problemen i familjen. 
 
Sutton och Hughes (2005) beskriver hur etablerandet av ett terapeutiskt kontrakt med 
föräldrar innefattar ett slags förhandlande på både medveten och omedveten nivå kring ett 
samtycke till att arbeta inom de olika arbetsområdena som beskrivits ovan. Ett försummande 
av överföringen från föräldrar till terapeut kan betyda att det inte är ett genuint kontrakt som 
man förhandlar om. Förhandlandet beskrivs vidare som en kontinuerlig process, under såväl 
bedömningsfas som behandling, och behandlaren förhandlar aktivt för egen del, liksom 
föräldrarna: ”Parents´ therapists can maintain themselves in their specific role by considering 
three questions – what is useful for the child, what is useful and possible for the parents and 
what is possible for the therapist” (Sutton & Hughes, 2005, sid 175). 
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Psykologiska bedömningar av föräldrar. 
Sutton och Hughes (2005) betonar att i deras modell för föräldraarbete, som de kallar 
psychotherapy of parenthood (föräldraskapspsykoterapi), har inte någon av föräldrarna en 
position eller status som identifierad patient, utan det är föräldrafunktionen som fokuseras. 
Andra författare, till exempel Rustin (2000a) och Siskind (1997) utesluter däremot inte att 
arbete med föräldrar också kan innebära att de i praktiken ibland får en tydligare position som 
patient. Det finns förstås möjlighet till olika, mer eller mindre principiella inställningar när det 
gäller frågan om vilken klinisk position och status föräldrar har, eller kanske så småningom 
får, i samband med en behandlingskontakt för deras barn. Från ett mer teoretiskt perspektiv 
kan det nog ändå beskrivas som relativt okontroversiellt att den inledande fasen av en 
behandlingskontakt inom BUP med barnets föräldrar också kan innefatta olika typer av 
psykologiska bedömningar av föräldrarna, se till exempel Winnicott (1971). Det är ju det 
vanliga förfarandet vid olika typer av terapeutiska, behandlande kontakter att inledningen av 
kontakten innefattar en mer eller mindre uttalad psykologisk bedömning, för att möjliggöra en 
så optimal behandlingsplanering som möjligt. Sedan kan det förstås av olika anledningar vara 
svårare eller mer kontroversiellt inom just området arbete med föräldrar till barn som är 
aktuella inom BUP att öppet diskutera ett sådant bedömningsarbete. Inte minst då man arbetar 
inom ett professionellt sammanhang där barn och ungdomar så tydligt benämns i såväl 
organisationsnamn och uppdragsformuleringar, medan föräldrar inte alls benämns eller 
adresseras lika tydligt och påtagligt (Bose & Englund, 2000).  
 
De presenterade teoretiska utgångspunkterna och modellerna verkar förutsätta en stor 
variation när det gäller föräldrars psykologiska fungerande. Men psykologiska bedömningar 
beskrivs sällan som en mer uttalad och tydlig del av det arbete som bedrivs med föräldrar till 
barn och ungdomar som är aktuella för en behandlingskontakt inom barn- och 
ungdomspsykiatri, eller motsvarande. I den bakgrund som presenterats ovan, både översikten 
av det kliniska området och de grundläggande, respektive mer specifika teoretiska 
utgångspunkterna och modellerna för arbete med föräldrar, är psykologisk bedömning av 
föräldrar i stället i mer eller mindre hög grad någonting underförstått, outtalat eller bara delvis 
uttalat. En viktig aspekt av arbetet med föräldrar, med potentiellt stor betydelse för både 
behandlingsplanering och behandlingsutfall, verkar således vara alltför lite beskrivet och 
undersökt i litteraturen. 
 
Syfte 
Syftet med den här undersökningen är att beskriva hur arbetet med psykologiska bedömningar 
av föräldrar konceptualiseras och praktiseras av psykologer inom BUP. Syftet är vidare att 
belysa hur psykologerna uppfattar hinder för och möjligheter till att arbeta med föräldrar i 
samband med en BUP-kontakt för ett eller flera barn i deras familj. 
 

Metod 
 
Deltagare 
Nio legitimerade psykologer anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns 
landsting, sex kvinnor och tre män, deltog i studien. En förfrågan om deltagande i studien 
skickades via e-post till enhetscheferna vid 13 av totalt 16 öppenvårdsmottagningar, och med 
hjälp av enhetscheferna vid 7 av de 13 mottagningarna förmedlades sedan på olika sätt 
kontakten med de nio psykologer som deltog. Från två av de sju mottagningarna deltog två 
psykologer och från övriga fem mottagningar deltog en psykolog från varje mottagning.  
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I förfrågan till enhetschefer och psykologer inom BUP formulerades önskemål om längre 
klinisk erfarenhet samt gärna också vidareutbildning till psykoterapeut (se bilaga 1). 
Deltagarnas kliniska erfarenhet av arbete inom BUP varierade mellan 3 och 38 år med 
medelvärdet 17,8 år och medianen 18 år. Två av deltagarna är barn- och 
ungdomspsykoterapeuter och en deltagare är i slutet av den utbildningen och beräknar bli klar 
under våren 2010. Två deltagare är vuxenpsykoterapeuter och en deltagare är i slutet av den 
utbildningen och beräknar också bli klar under våren 2010. Sammanlagt sex av de nio 
deltagarna är alltså utbildade, eller snart examinerade psykoterapeuter. 
 
Datainsamling 
Data samlades in genom intervjuer under november 2009 på deltagarnas respektive 
arbetsplats, samt genom en kortare, kompletterande telefonintervju med fyra av deltagarna 
cirka två veckor efter den ursprungliga intervjun. Intervjuerna pågick under 52 till 68 minuter 
med medelvärdet 57 minuter. De fyra kompletterande telefonintervjuerna varade mellan två 
och åtta minuter med medelvärdet fem minuter. Ljudupptagningar av intervjuer och 
kompletterande telefonintervjuer gjordes med MP3-spelare. Alla deltagare informerades om 
att de inspelade intervjuerna efter transkribering skulle behandlas som en enda sammanlagd 
text och att detta möjliggör en hög grad av konfidentialitet. 
 
Intervjuerna inleddes med att deltagaren fick beskriva sin bakgrund inom BUP och eventuella 
vidareutbildningar efter psykologexamen. Sedan ombads deltagaren att säga något om sina 
erfarenheter av, och synsätt på arbete med föräldrar inom BUP - särskilt beträffande 
psykologiska bedömningar av föräldrar inför en eventuell fortsatt behandlingskontakt. 
Intervjuerna utgick sedan från följande fem förbestämda övergripande områden kring 
psykologisk bedömning av föräldrar till barn och ungdomar inom BUP: bedömning av 
föräldrars psykologiska tillstånd; bedömning av föräldrars psykologiska resurser; bedömning 
av föräldrars psykologiska behov; eventuella modeller för bedömning av föräldrar samt 
beskrivning av hur uppmärksamhet och fokus fördelas på föräldrar respektive barn i samband 
med behandlingskontakter vid BUP. De fem frågeområdena valdes för att de uppfattades som 
relativt ospecifika och allmänt formulerade. Avsikten var att områdena inte skulle vara så 
styrande under intervjuerna, men ändå fungera som markörer för vilka aspekter av arbetet 
med psykologiska bedömningar av föräldrar som skulle täckas av. 
 
Intervjuerna kan beskrivas som öppet riktade i och med att de fem övergripande områden 
fungerade som utgångspunkt för frågor och följdfrågor från intervjuaren under samtliga 
intervjuer. Intervjuerna utvecklades sedan individuellt utifrån vad respektive deltagare ville 
berätta och de följdfrågor som därefter ställdes. En konsekvens av detta är att en del av de fem 
frågeområdena kom att beröras mer ingående och utförligt under vissa intervjuer och mindre i 
andra.  
 
Varje intervju avslutades med att deltagaren uppmuntrades att säga det som eventuellt 
förblivit osagt under intervjun kring arbete med psykologisk bedömning av föräldrar inom 
BUP. Deltagarna informerades också om att intervjuaren skulle återkomma cirka två veckor 
efter intervjun för att erbjuda möjligheten att lämna kompletterande information och 
synpunkter under en kortare telefonintervju. Alla deltagare kontaktades på telefon efter 
intervjun och fyra av deltagarna lämnade då kompletterande information och synpunkter. 
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Analys 
Insamlade data har analyserats tematiskt. För en generell beskrivning av metoden se till 
exempel Hayes (2000) och Langemar (2005). Intervjuerna och de kompletterande 
telefonintervjuerna transkriberades från ljudformat till text med användande av 
transkriberingsprogrammet Express Scribe (2009). Transkriberingen gjordes relativt noggrant 
och inkluderade till exempel pausers längd, upprepningar och tydligare känslouttryck som 
skratt och dämpat tonfall, hos både deltagare och intervjuare. Samtliga transkriberade 
intervjuer importerades sedan som textfiler i kodningsprogrammet Open Code (2007) för 
kvalitativa data. 
 
Med hjälp av kodningsprogrammet kodades först tre av intervjuerna som uppfattades som 
särskilt innehållsrika för att generera en stor bredd av koder genom att de textrader i dessa tre 
intervjuer som bedömdes mer tydligt relatera till undersökningens problemområde tilldelades 
en kod. Sedan fortsatte kodningsarbetet på samma sätt med de resterande sex intervjuerna. 
Detta arbete resulterade i totalt 79 koder. Exempel på koder var: ”föräldrars bild”, 
”anknytningsstil”, ”intuitiva/omedvetna bedömningar” och ”symtom och hypotes”.  
 
Under nästa steg i analysen grupperades merparten av de 79 koderna under preliminära 
övergripande teman, eller ”proto-teman” (Hayes, 2000, sid. 176), där de koder som bedömdes 
som mest närliggande varandra sammanfördes under sådana preliminära teman. Dessa teman, 
totalt nio stycken, fick en preliminär benämning och definition, som till exempel: 
”Psykologkompetens: handlar om mer specifika psykologkompetenser” och ”Modeller: 
handlar om modeller och systematik för arbetet”. Under temat ”Psykologkompetens” hade till 
exempel koder som ”samspel med föräldrar”, ”lyhördhet” och ” tentativ bedömning” 
sammanförts. Under temat ”Modeller” hade till exempel koder som ”familjetänkande”, 
”anknytningsstil” och ”kbt-analys” sammanförts. 
 
Sedan följde analysens nästa steg då den totala texten, alla nio transkriberade intervjuer samt 
de kompletterande telefonintervjuerna med fyra av deltagarna, gicks igenom i sin helhet med 
utgångspunkt i vart och ett av de nio teman som etablerats, ett i taget, alltså totalt nio gånger. 
Här gjordes en sista, fokuserad kodning av den totala mängden intervjudata utifrån de nio 
övergripande och preliminära temana. Denna slutliga kodning av intervjudata i 
kodningsprogrammet utifrån de nio temana exporterades sedan till ett ordbehandlingsprogram 
där den kunde hanteras som nio separata textdokument som omfattade mellan 18 och 73 sidor 
transkriberad text.  
 
Följande steg bestod i att läsa dessa nio, ibland delvis överlappande texter, parallellt, och 
mycket koncentrerat formulera de olika aspekter av temana som inrymdes i respektive text. 
Det var i detta skede som text som inte bedömdes vara relaterad till undersökningens syfte 
sorterades bort. De koncentrerade formuleringarna gjordes i punktform och omfattade mellan 
cirka en halv till två sidor för vart och ett av de nio olika temana. När dessa nio koncentrerade 
formuleringar av respektive temas olika aspekter i sin tur lästes parallellt gjordes slutligen 
vissa omstruktureringar och modifieringar.  En del data flyttades från ett tema till ett annat där 
så bedömdes lämpligt och tre av de ursprungliga nio temana integrerades helt i de övriga sex 
återstående temana, det gäller till exemplet temat ”Psykologkompetens”. Resultatet av 
undersökningen som presenteras nedan består av dessa sammanfattande formuleringar. De 
citat som används återges ordagrant, med en viss justering för anpassning till skriftspråk. 
Ambitionen har varit att detta deskriptiva resultat i så hög grad som möjligt ska representera 
undersökningens data, utan egna tillägg eller tolkningar. Arbetet med tematiseringen har 
inneburit en kombination av empiristyrda och förhandsbestämda teman. De övergripande sex 
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huvudtemana är till stor del förhandsbestämda. Fyra av de ursprungliga fem frågeområdena 
för intervjuerna, se ovan under Datainsamling, återfinns som huvudteman i resultatet, och två 
huvudteman har tillkommit. Men undersökningens data har under arbetet med tematiseringen 
genererat den absoluta merparten av de arton undertemana.  
 
Resultatet presenteras i en ordning där de mer övergripande temana kring synen på 
bedömning och arbete med föräldrar kommer först och de mer avgränsade temana senare, 
enligt översikten nedan. Presentationen av de tre inledande, mer övergripande temana, åtföljs 
alla tre av en diskussionsdel. Presentationen av de tre avslutande, mer avgränsade temana, 
åtföljs av en gemensam diskussionsdel. Därefter följer en sammanfattning av resultatet samt 
slutdiskussion av resultat och metod i sin helhet. 
 
 
Modeller och systematik (A) 
Föräldrars reaktioner på en presenterad 
psykologisk behandlingsmodell (A1) 
Föräldrars förmåga att tillgodogöra sig 
samtalsbehandling (A2) 
Bedömningar utifrån tre terapeutiska inriktningar 
och behandlingsmodeller (A3) 
Bred psykologisk kompetens och mer specifika 
metoder för bedömning (A4) 
Undvikande av bedömning av föräldrar (A5) 
Diskussion: Modeller och systematik 
 
Organisationens påverkan på arbetet (B) 
Utanför det uttalade uppdraget (B1) 
Teamarbetet som central arbetsmodell (B2) 
Behandlingsarbetet påverkas alltmer av 
organisationen (B3) 
Diskussion: Organisationens påverkan på arbetet 
 
Att skapa en allians med föräldrar (C) 
Den innersta kärnan i arbetet med föräldrar (C1) 
Psykologisk kompetens (C2) 
Diskussion: Att skapa en allians med föräldrar 
 

 
Bedömning av psykologiska resurser (D) 
Begåvning och känslomässig förmåga (D1) 
Förmåga till ömsesidighet och motivation till hjälp 
(D2) 
Psykiatrisk problematik, social problematik eller 
andra komplikationer (D3) 
 
Bedömning av psykologiska tillstånd (E) 
Ångest och kraftigt påslag av känslor (E1) 
Depression, kris och anspänning (E2) 
Psykologisk upptagenhet (E3) 
 
Bedömning av psykologiska behov (F) 
Omfattande egna behov och bristande empatisk 
förmåga (F1) 
Andra typer av mindre omfattande psykologiska 
behov (F2) 
Diskussion: Bedömning av psykologiska 
resurser, tillstånd och behov 

 
 

Resultat och Diskussion 
 
 
Modeller och systematik (A) 
 

Föräldrars reaktioner på en presenterad psykologisk behandlingsmodell (A1). 
Genom att presentera en relativt enkel psykologisk behandlingsmodell för föräldrarna och 
sedan uppmärksamma hur de reagerar på denna presentation går det att få en preliminär 
uppfattning om föräldrarna som kan vägleda den fortsatta planeringen av 
behandlingskontakten. En deltagare beskriver hur man kan presentera en tydlig 
utvecklingspsykologisk behandlingsmodell med antaganden om att det kan finnas någon typ 
av hinder för barnets utveckling och att arbetet vid BUP kommer att handla om att förstå, 
undanröja eller åtminstone luckra upp de hindren. Föräldrar kan förstås motta beskrivningen 
av en sådan behandlingsmodell på väldigt olika sätt och just detta mottagande blir viktigt att 
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bedöma. I extremfallet kan föräldrars reaktion bestå av ett öppet avvisande av en psykologisk 
behandlingsmodell eller av BUP över huvud taget. 
 
En annan deltagare beskriver hur föräldrar kan presenteras för en enkel och tydlig 
inlärningspsykologisk modell för hur barns beteende påverkas av omgivningen. Beroende på 
hur föräldrarna sedan tillsammans med psykologen prövar att angripa ett problem som berör 
anledningen till kontakten med BUP utifrån denna teoretiska modell kan man som psykolog 
få uppslag kring föräldrarnas psykologiska fungerande i någon riktning: 
 

Handlar det om, alltså, vad är det de, varför går de på pumpen? Är det, liksom, vilken 
teori verkar mest användbar, handlar det om föräldrarnas begåvning, eller motivation till 
kontakt eller, allt det här andra, systemiskt eller personlighetsdiagnostik eller egen 
neuropsykiatrisk problematik eller så, så då, då får man någon slags hum om det.  

 
Föräldrars förmåga att tillgodogöra sig samtalsbehandling (A2). 

Några deltagare är mer tydligt inne på betydelsen av att bedöma föräldrars förmåga att 
tillgodogöra sig samtalsbehandling. Om förutsättningarna bedöms vara alltför bristande kan 
man med fördel i stället använda mer konkreta behandlingsmetoder som till exempel 
utveckling av samspelet med hjälp av videofilmning eller med mellanvårdens pedagogiska 
arbete i familjens hem. Vid bedömning av föräldrars förmåga att tillgodogöra sig 
samtalsbehandling beskrivs följande tre områden som viktiga att täcka av: En uppskattning av 
förälderns begåvning, av flera deltagare tydligast uttryckt som att känna av och pröva vilken 
språklig nivå man kan eller behöver lägga sig på för att nå fram till föräldern; en bedömning 
av förälderns reflektionsförmåga, till exempel genom att diskutera ett tänkt scenario med 
barnet från olika perspektiv; en bedömning av förälderns beskrivning av sitt barn, och särskilt 
närvaron eller frånvaron av känslouttryck under beskrivningen, vilket kan belysa förälderns 
empatiska förmåga.  
 
En deltagare beskriver också hur man kan behöva undersöka om föräldern kan uppfatta barnet 
som en separat individ med egna känslotillstånd, tankar och en egen personlighet under 
utveckling. Likaså om det finns en medvetenhet hos föräldrarna kring hur deras barn kan 
tänkas reagera och relatera i olika situationer. Samma deltagare betonar också vikten av att 
uppmärksamma tendenser till paranoida reaktioner och splittrande mekanismer hos föräldrar. 
Det senare kan mer eller mindre tydligt utgöra ett exklusionskriterium för samtalsbehandling.  
 

Bedömningar utifrån tre terapeutiska inriktningar och behandlingsmodeller (A3). 
För deltagare med ett tydligare familjeperspektiv och en systemisk inställning fokuseras 
familjen som grupp i stället för att man bedömer en enskild förälders psykologiska 
fungerande. Man ser sig inte som expert utan snarare som arbetspartner: 
 

Nu har jag en familjeterapeutisk, eller vad man skall säga, en väldigt systemisk 
inställning till det här med familj, träffa familjer och så, det handlar ju mycket om att 
inte se sig som experten, i relationen, utan det är de som är experten på sin familj, och 
sina barn. Jag är väl mer som ett bollplank som kan hjälpa till att ställa rätta frågor, eller 
få familjen att upptäcka saker. 

 
Viktiga frågor att undersöka kan beröra vad det är i familjesystemet som hindrar föräldrarna 
att utvidga föräldrapotentialen eller vad det är som låser positionerna för både föräldrar och 
barn. Genom att rita familjekartor tillsammans med föräldrar kan till exempel den viktiga 
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generationsgränsen bli tydliggjord och därmed även eventuellt oproportionerligt stort 
omhändertagande från barnets sida. 
 
För en deltagare med psykodynamiskt tänkande som uttalad grundläggande utgångspunkt är 
det viktigt att försöka bedöma förälderns förmåga till hållande, härbärgerande och 
mentaliserande och också att försöka bedöma potentialen för att utveckla dessa förmågor hos 
föräldern: 
 

Förälderns förmåga att reflektera kring tankar och känslor, både sina egna och barnets 
och eventuella andra viktiga personer i omgivningen. Det är liksom ett väldigt viktigt 
fokus, för att, försöka, alltså bilda sig en uppfattning då, som terapeut, var befinner sig 
den här föräldern? Kan han eller hon, har han eller hon tillgång till det här sättet att 
tänka, och i vilken utsträckning. 

 
Samme deltagare beskriver hur föräldrars mer eller mindre känslomässiga beskrivningar av 
sitt barn väcker känslor hos psykologen och ger dels just en bild av barnet som är möjlig att 
reflektera över, men också en möjlighet att reflektera över vilka känslor som barnet kan 
tänkas väcka hos föräldern utifrån just den beskrivning som föräldern gör. 
 
En annan deltagare beskriver vikten av ett flergenerationsperspektiv. Alltså att vara 
uppmärksam på mönster av relaterande som kan ha upprepats över generationer och 
potentialen för förändring av detta upprepningsmönster. Här riktas fokuset särskilt på det som 
fattas i relationen mellan förälder och barn och i längre behandlingskontakter ges en möjlighet 
för föräldern att börja göra det för sitt barn som inte gjordes mot henne eller honom själv som 
barn. Det beskrivs som ett behandlingsarbete som innebär att göra något bättre för sitt barn 
och sig själv som förälder samtidigt. 
 
Med ett kbt-perspektiv som utgångspunkt beskriver en deltagare hur funktionella analyser av 
händelsesekvenser som görs tillsammans med föräldrar innebär en möjlighet att genom 
gemensamma detaljstudier av till exempel eskalerande situationer mellan barn och förälder 
fånga in precist och verklighetstroget vad det är som händer inom en förälder vid avgörande 
skeden av den eskalerande situationen. Vilka känslor och tankar är det som väcks inom 
föräldern och vad kan det i sin tur ha att säga om till exempel psykologiska resurser och 
behov hos föräldern: 
 

Ja, jag brukar försöka göra så att vi pratar, tillsammans, om situationen, och om barnet, 
hur det mår och när man kommer in på varför, liksom, vad är det för nåt som inte 
fungerar, vad är det för nånting som händer. Och oftast, när man registrerar de här 
händelsesekvenserna så får man fram att föräldern mår jättedåligt, samtidigt som det här 
händer. Då säger man så här: - Och här mår ju du jättedåligt, och så där, och för över 
fokus på, kanske förälderns ork i det här också då. 

 
Bred psykologisk kompetens och mer specifika metoder för bedömning (A4). 

Flera deltagare beskriver hur eventuella bedömningar mestadels sker intuitivt och ofta 
omedvetet. De bygger inte på någon speciell metod eller modell utan på användandet av det 
en deltagare kallar ”den psykologiska blick” för människor man tillägnat sig genom 
utbildning och lång professionell erfarenhet. 
 
En annan deltagare poängterar betydelsen av att kunna tillämpa hela bredden av psykologisk 
kunskap och att det är just det som utmärker psykologens arbete. Till exempel förståelse av 
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föräldrars beteende ur ett anknytningsperspektiv eller ett psykodynamiskt perspektiv likaväl 
som ur ett inlärningsteoretiskt eller neuropsykologiskt perspektiv. Neuropsykologisk kunskap, 
kanske särskilt kring exekutiva funktioner, kan till exempel i vissa kontakter bidra till det en 
deltagare kallar tentativa hypoteser kring vad som kan bli problematiskt i ett föräldraskap. 
Anknytningsteoretisk kunskap kan på motsvarande sätt öka möjligheten att förstå störningar i 
relationen mellan förälder och barn. Ytterligare en deltagare beskriver hur psykologisk 
kompetens vad gäller vuxenpsykiatrisk problematik och beredskap för att möta detta i 
samband med föräldrakontakter inom BUP är viktig. Det kan innebära särskilda utmaningar 
då det handlar om problematik som inte är medveten för individen. 
 
Symtom eller problematiskt beteende hos barn kan också hjälpa psykologen att generera 
hypoteser om vad det är föräldrar gör i relation till sina barn. En deltagare exemplifierar detta 
med att det finns kunskap om att en del barn med trotsigt beteende försvarar sig mot 
omfattande kritik och ibland även gränslöst bemötande från sina föräldrar. Ett trotsande 
beteende hos barn kan alltså generera hypoteser om föräldrars bemötande som kan prövas i 
föräldrakontakten. På motsvarande sätt, menar samma deltagare, kan mer uttalad 
separationsångest hos ett barn generera hypoteser om att det kan finnas någon typ av problem 
som på ett eller annat sätt är kopplat till föräldern och att det är detta som barnet oroar sig 
över eftersom man idag känner till att den kopplingen är vanlig. 
 
När det gäller mer specifika metoder för bedömning nämns Marte Meo, se till exempel 
Neander och Engström (2009) och Marschak Interaction Method, se till exempel Brooke 
(2004), som båda är metoder som kan användas för bedömning respektive utveckling av 
samspel mellan barn och föräldrar. 

 
Undvikande av bedömning av föräldrar (A5). 

Några deltagare verkar ganska skeptiska till att bedöma föräldrar psykologiskt. En deltagare 
beskriver hur detta uppfattas som ett kategoriserande eller diagnosticerande som kan fungera 
som ett avfärdande av föräldrarna. En annan deltagare betonar skillnaden mellan att möta 
vuxna individer som kommer ”i sin egen rätt” och ”vill någonting med sig själva”, när man 
arbetar som privat psykoterapeut, och att möta vuxna som kommer i egenskap av föräldrar till 
BUP. Ytterligare en deltagare verkar beskriva en viktig historisk bakgrund till en slags 
försiktighetsprincip när det gäller frågor om psykologisk bedömning av föräldrar: 
 

Och sen tänker jag att vi kanske inte ska bedöma dem, de kanske får vara som de är, 
men att vi behöver liksom förstå sammanhanget och sen kunna förstå vad vi kan göra 
och inte göra, men inte så där att vi ska, liksom bedöma de som personer. För det är ju 
också någonting som BUP har fått väldigt mycket kritik för. Föräldrar har ju under lång 
tid känt att vi bedömer dem för mycket, och inte barnet. Och vi har ju under många år 
liksom, hittat orsaker hos föräldrar och kanske mindre hos barn själva. Och nu är det ju 
inte antingen eller här naturligtvis, men så har ju många föräldrar känt, under lång tid, 
att det ofta har blivit fel fokus här, när de kommer till BUP.  

 
Diskussion: Modeller och systematik 
När det gäller föräldrars förmåga att tillgodogöra sig samtalsbehandling (A2) verkar det som 
att en systematisk presentation av en enkel psykologisk behandlingsmodell för föräldrarna 
(A1) fungerar väl för en inledande snabb bedömning av på vilken nivå och med vilken 
inriktning eller metod ett fortsatt arbete kan bedrivas. En bedömning som alltså baserat på 
föräldrarnas mottagande och respons på den föreslagna behandlingsmodellen. Föräldrars 
begåvning är möjligen det minst komplicerade området av de som beskrivs som viktiga att 
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täcka av. Den empatiska förmågan hos föräldrar, liksom förmågan till reflektion kring sitt 
barn och kring relationen mellan barn och förälder verkar vara svårare att bedöma. Det gäller 
också bedömningar av hur väl föräldrar verkar hantera sitt barns individuation. De här 
områdena för bedömning återfinns också i undertemat begåvning och känslomässig förmåga 
(D1) nedan.  
 
Cohen (2002, refererad i Chazan, 2003) har presenterat en schematisk guide för bedömning av 
parental awareness (uppmärksamhet och medvetenhet hos föräldrar) som skulle kunna utgöra 
ett stöd då man initialt försöker skaffa sig en övergripande uppfattning inom dessa områden.   
Förälderns perspektiv och olika avvägningar i sina svar på enkla frågor kring föräldraskapet 
kan placeras någonstans längs de fyra nivåer för parental awareness som återges nedan. Som 
till exempel förälderns resonemang i svaret på frågan: Har ditt barn en bestämd läggtid och i 
så fall hur bestämdes den och varför?  
 

Egocentric: The child is understood primarily in terms of the parents´ own experiences 
and their role organized around parental needs, wishes and convenience. 
 
Conventional: Parents understand their child in terms of rather stereotyped external 
explanations provided by tradition, culture or authority. The parental role is organized 
around socially defined conventions of correct practices and responsibilities. 
 
Child-centered: The child is perceived as a unique individual who can be understood via 
intimate parent-child relationship, rather than through external definitions. Parents 
perceive their role as the identification and fulfilment of their child’s specific needs, 
even to the extent of ignoring the importance of peer relationships and other social 
relationships outside the family. 
 
Relational: Parents understand their child in all his complexity, recognizing changing 
roles in the parent-child relationship that occur over time. They strive to find a 
reasonable balance between the competing needs of the parent, the family and the child 
(Cohen, 2002, refererad i Chazan, 2003, sid. 68). 

 
Med hjälp av de perspektiv och övervägningar som föräldern ger uttryck för i sina svar går det 
att få information om bland annat den empatiska förmågan. Svaren kan samtidigt ge 
information om förälderns potential för att tillgodogöra sig samtalsbehandling via 
etablerandet av en terapeutisk allians, ett område som också utgör resultatets tredje 
huvudtema, att skapa en allians med föräldrar (C).  
 
Då den här undersökningens huvudsakliga teoretiska bakgrund och referensram är 
psykodynamisk finns en risk för missförstånd från författarens sida vad beträffar bedömningar 
utifrån de andra två terapeutiska inriktningar och behandlingsmodeller som redovisats i 
undertemat ovan (A3). Jag tycker mig dock uppfatta en viss allmän försiktighet och kanske 
också skepsis i inställningen till psykologiska bedömningar av föräldrar hos de deltagare som 
redovisat ett tydligare familjeterapeutiskt och systemiskt perspektiv på sitt behandlingsarbete. 
Kanske är detta, i den mån det stämmer, relaterat till grundläggande teoretiska utgångspunkter 
för ett systemtänkande som inte fokuserar individers psykologi utan är mer tydligt 
lösningsinriktat och baserat på ett mer uttalat jämlikt förhållningssätt till patienter eller 
klienter, vilka dessutom bemöts just mer som (familje-)grupp och system. Både deltagare som 
i huvudsak verkar utgå från ett kbt-perspektiv respektive ett psykodynamiskt perspektiv ger 
intryck av att mer tydligt använda sig av psykologiska bedömningar av föräldrar. Den skillnad 
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i inställning till frågan om bedömning av föräldrar beroende på terapeutisk inriktning som 
föreslås här baseras inte bara på de resultat som presenteras i undertemana (A3) och (A5), 
undvikande av bedömning, utan på undersökningens totala intervjudata.  
 
Deltagare som i sina bedömningar utgår från ett psykodynamiskt perspektiv beskriver tre 
områden för inriktning och systematik i bedömningsarbete och inledande 
behandlingskontakter. Dels ett användande av överföringen och den egna motöverföringen i 
behandlingskontakten med föräldrarna för att öka förståelsen av föräldrarnas egna inre 
representationer av sitt barn. Green (2000) har beskrivit både svårigheter och möjligheter när 
man som behandlare använder överföring och motöverföring för att förstå: ”In what way does 
a parent hold her child in mind? What sort of child is harboured in the parent´s mind” (Green, 
2000, sid. 30-31)? 
 
Dels ett fokus på föräldrarnas hållande, härbärgerande och mentaliserande förmåga. Detta är 
tre begrepp som alla utgår från psykodynamisk teoribildning och som kan beskrivas som 
relativt närliggande varandra. De är centrala för en teoretisk beskrivning och förståelse av 
föräldraskapets psykologi, inte minst när det gäller viktiga omvårdnadsaspekter av 
föräldraskap. För en övergripande presentation av mentaliseringsbegreppet och dess koppling 
till psykodynamisk teori och anknytningsteori se till exempel Broberg, Mothander, Granqvist 
och Ivarsson (2008). 
 
Ett tredje område för inriktning och systematik under den inledande behandlingskontakten är 
ett uttalat flergenerationsperspektiv. Den deltagare som betonade detta perspektiv hänvisade 
specifikt till Selma Fraibergs relationsinriktade modell för arbete med småbarnsfamiljer. I 
undersökningens inledning berördes den förmodade betydelsen av ett 
flergenerationsperspektiv och en uppmärksam beredskap för när det kan vara motiverat och 
potentiellt fruktbart att aktualisera och successivt utforska ett sådant längre perspektiv i 
behandlingskontakter med föräldrar. 
 
Beskrivningen av arbetet med hypotesprövning med utgångspunkt i befintlig kunskap om 
samband mellan barnpsykiatrisk problematik och symtomatologi å ena sidan och olika typer 
av faktorer i familjesammanhanget å andra sidan är ett bra exempel på betydelsen av en bred 
psykologisk kunskapsbas (A4) vid bedömningar av föräldrar och familjer. Detsamma gäller 
kapaciteten till tentativa hypoteser kring potentiella problemområden för enskilda föräldrar 
baserad på neuropsykologisk kunskap som kan tillämpas på observationer under 
föräldrakontakter. Ännu mer grundläggande betydelse har förmodligen den breda, allmänna 
psykologiska kompetens som i hög grad är unik för professionen. När det gäller frågan om 
kompetens att möta vuxenpsykiatrisk problematik, och särskilt svårigheterna som är kopplade 
till en problematik som inte är medveten för föräldern, har det beskrivits hur det historiskt 
funnits bristande kunskaper om vuxenpatologi inom BUP, och tidigare PBU, Psykisk Barn 
och Ungdomsvård (Blomberg, 2000b). I den artikeln, som berör arbetet med föräldrar med 
personlighetsstörningar, föreslås att olika familjeterapeutiska tekniker har varit ett sätt att 
hantera dessa bristande kunskaper, men att: ”dessa metoder fungerar sällan i de familjer där 
försvaren är mycket rigida och ångesten att avtäcka något förnekat är outhärdligt stark” 
(Blomberg, 2000b, sid 60). Här finns en koppling till undertemat omfattande egna behov och 
bristande empatisk förmåga (F1) 
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Organisationens påverkan på arbetet (B) 
 

Utanför det uttalade uppdraget (B1). 
Flera deltagare återkommer till att psykologiska bedömningar av föräldrar till barn eller 
ungdomar som är aktuella vid BUP inte ligger inom organisationens uttalade uppdrag. Det 
beskrivs också att detta inte är något som efterfrågas av föräldrarna. Det är inte därför de 
kommer till BUP. Bedömning av föräldrar beskrivs som ett område där det historiskt har 
funnits mer kunskap och intresse inom BUP och dåvarande PBU, jämfört med idag. Det var 
också det tydligare fokuset på föräldrar tidigare som mötte ibland stark kritik från just de 
föräldrar som vände sig till organisationen. En deltagare beskriver att arbete med föräldrar 
inom BUP inte är något som lyfts fram eller diskuteras, utan det är snarare något som tas för 
givet mot bakgrund av ett allmänt familjeterapeutiskt perspektiv inom organisationen: 
 

Snarare tvärtom att man fokuserar nu allt mer på diagnoser och diagnoser är på enskilda 
personer. Och inte på relationer. Så att det blir väldigt snävt, tycker jag, att diagnosticera 
våra patienter. Många gånger så arbetar man ju, väldigt mycket mer med föräldrars 
relation till varandra, eller, föräldrars sätt att förhålla sig till sina barn. Och det 
dokumenteras inte alls lika, jag menar, det finns ju inte riktigt med, i den allmänna 
dokumentationen. 

 
En annan deltagare beskriver hur det vid ärendedragningar på behandlingskonferenser kan 
vara för otillräckligt fokus på arbetet med föräldrarna. Det kan ventileras hur föräldrar är 
svåra och krångliga men i lägre grad hur behandlare på olika sätt själva kan tänkas påverka 
allians och behandlingsprocess, till exempel genom att inte vara tillräckligt lyhörda, gå för 
fort eller för långsamt fram, inte ställa adekvata frågor eller inte vara tillräckligt medveten om 
sin egen påverkan på behandlingsprocessen. 
 

Teamarbetet som central arbetsmodell (B2).  
Teamarbete har en lång historia inom BUP och är fortfarande en central arbetsmodell 
beskriver flera deltagare. Det innebär ett arbetssätt där arbetet kring barn och familj delas upp 
mellan olika yrkeskategorier, traditionellt genom att psykologen arbetar med barnet, 
socionomen eller kuratorn med föräldrarna och familjen medan läkaren har ett övergripande 
medicinskt behandlingsansvar. I team- eller behandlingskonferenser samarbetar de olika 
yrkeskategorierna sedan kring barn och familj.  
 
En deltagare beskriver hur det samtidigt med denna professionella uppdelning av 
behandlingsarbetet finns en allmänt spridd bild inom organisationen av att de olika 
yrkeskategorierna bedriver i princip samma typ av behandlande arbete och att det inte finns 
anledning att diskutera eller förhålla sig till skillnader mellan psykologers, kuratorers och 
läkares arbete. Samma deltagare beskriver hur detta kan vara en viktig anledning till att 
exempelvis arbetet under behandlingskonferenser kan präglas av osäkerhet och försiktighet.  
 
En annan deltagare beskriver att det ibland finns en bristande insikt inom organisationen kring 
betydelsen av psykologisk utbildning och psykologisk klinisk erfarenhet vid bemötandet av 
föräldrarna i familjer med svårigheter och problem. Teamarbete som arbetsmodell, med de 
olika yrkeskategoriernas respektive arbetsområden, gör också att psykologers arbete med 
föräldrar blir lite av ett ”förbjudet område” enligt samma deltagare. 
 
Ytterligare en annan deltagare beskriver samtidigt en utveckling där psykologer alltmer får 
ansvar även för behandlingsarbetet med föräldrar i samband med barnterapier. Det bedöms av 
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samma deltagare bland annat bero på att färre medarbetare idag har intresse och kompetens 
för parallellt behandlingsarbete med föräldrar. 
 

Behandlingsarbetet påverkas alltmer av organisationen (B3).  
Flera deltagare beskriver hur organisationens värderingar, förutsättningar och krav alltmer 
kommit att påverka behandlingsarbetet i allmänhet. En deltagare beskriver en utveckling mot 
allt högre hastighet i behandlingskontakter och även en tydligare åtgärdsinriktning. Det är en 
utveckling mot behandlingsarbete mer enligt en medicinsk modell som har såväl fördelar som 
nackdelar. I och med det som beskrivs som en ökad produktion har exempelvis köer arbetats 
bort och utredningsarbete bedrivs mer tidseffektivt. Men psykologiska processer kring till 
exempel etablerandet av allians med föräldrar kan försvåras i och med den alltmer begränsade 
tillgången till behandlingstid. Likaså bedömningar av vad som är optimal behandling i det 
enskilda fallet. En annan deltagare uttrycker det som att man som psykolog fungerar alltmer 
som handläggare och utredare av ärenden och allt mindre som behandlare, annat än med 
rådgivande och stödjande arbete. 
 
Ytterligare en deltagare beskriver hur det råder en stark press på alla som arbetar inom 
området i vidare utsträckning, inte bara inom BUP: 
 

Organisationens primära intresse inför politikerna är att visa att vi gör väldigt många 
besök per dag. Man har inte någon tanke om kvalitet i behandling eller så, som det ser 
ut just nu. Det kommer kanske att komma längre fram, mer kring det, men detta gör att 
man ibland kanske har stora behov av en viss typ av, samarbete, mellan olika instanser, 
för att kunna hjälpa det här barnet på bästa sätt. Men det vi premieras att göra är att ha 
korta, icke behandlande kontakter. Det vill säga, att man har några rådgivande samtal, 
där man kanske hänvisar vidare och sen vet man att de kommer att komma tillbaka igen, 
efter ett tag, kanske. Och det tjänar man på för att det blir mycket enklare behandlingar, 
att göra så, och man hänvisar vidare lättare också. Egentligen kanske man skulle behöva 
ta ett helhetsgrepp, och ett bra och ordentligt samarbete med alla runt omkring.  

 
Organisationen och verksamheten har genomgått mycket stora förändringar där den 
förmodligen viktigaste är att BUP idag ska fungera som en specialistnivå för allvarligare 
psykiatrisk problematik hos barn och ungdomar. Ett par deltagare beskriver att en konsekvens 
av denna förändring är att det förebyggande uppdraget i princip slutar vid fem år och elva 
månaders ålder hos barnet. Från sex års ålder ”fordras psykiatriska problem” eller egna stora 
svårigheter hos barnet för en behandlingskontakt inom BUP. En deltagare beskriver att en 
viktig del av den interna kritik som finns handlar om att mycket av det som tidigare uppfattats 
som starka sidor inom BUP numera prioriterats ned avsevärt. 
 
En annan deltagare beskriver hur de upparbetade strukturerna och rutinerna för 
behandlingsarbete inom BUP utgör ett stöd och underlag för argument när man till exempel 
behöver involvera föräldrar som inte tycker att det är nödvändigt för behandlingen av deras 
barn. Samma deltagare beskriver också hur värdefullt det är med de kompletterande 
yrkeskompetenserna och nämner särskilt det stöd som finns tillgängligt från 
familjeterapeutiskt utbildade socionomkollegor då behandlingskontakten med föräldrar 
fungerar dåligt. 
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Diskussion: Organisationens påverkan på arbetet 
Hänvisningar från flera deltagare till att psykologiska bedömningar av föräldrar inte ligger 
inom det uttalade uppdraget (B1) ligger i linje med både aktuella uppdragsformuleringar för 
organisationen, och dess officiella namn, barn- och ungdomspsykiatri. Samtidigt går det att 
fundera över vad den historia av tidigare stark kritik mot organisationen från föräldrar, som 
också refereras i undertemat undvikande av bedömning (A5), kan ha för betydelse i 
sammanhanget. Hur har den föräldrakritiken hanterats, och om man så vill, härbärgerats inom 
organisationen historiskt, med den psykodynamiska innebörden av begreppet? Utifrån den här 
undersökningens teoretiska utgångspunkter är det rimligt att anta att man som behandlare kan 
komma att möta inte bara allmänt försvarsinriktade, utan också negativa, ibland utagerande 
reaktioner av olika slag från föräldrar i samband med behandlingskontakter. Helt centralt är 
då att det finns såväl professionell och kollegial som organisatorisk förståelse och beredskap 
för detta. I litteraturen finns beskrivningar av konsekvenser av de påfrestningar och 
svårigheter som föräldrakontakter och arbete med föräldrar innebär för barnpsykoterapeuter: 
 

Despite the many pleasures and challenges of treating children and the satisfaction in 
facilitating their growth and development, many child therapists eventually limit, reduce 
and even give up the practice of child psychotherapy. The cumulative frustrations 
encountered in contacts with the child´s parents sometimes grow to be so taxing and 
impose such stressful conditions that even the most committed practitioners often feel 
defeated (Siskind, 1997, sid. 3-4). 

 
Rustin (2000a) beskriver komplexiteten och utmaningarna i arbete med föräldrar, och ger 
också mer indirekt en uppfattning om vad det i sin tur ställer för krav på organisationer där 
den typen av arbete bedrivs. Hon ställer bland annat den retoriska frågan vad det har för 
betydelse i sammanhanget att det saknas förväntningar om, och arrangemang för handledning 
i arbete med föräldrar. 
 
Det verkar som att till exempel Siskinds (1997) beskrivning av det paradoxala med att ett 
område som väcker så mycket känslor hos terapeuter inte lyfts upp till diskussion mer 
åtminstone delvis återkommer i deltagares svar. I olika avseenden verkar arbete med föräldrar 
vara en form av tyst område för vilket det saknas mer uttalat legitima former och forum för 
diskussion, stöd och utveckling. Det kan uppfattas som symboliskt för detta förhållande, i den 
mån det stämmer, att det inte verkar finnas några tydligt etablerade riktlinjer för hur arbete 
med föräldrar ska dokumenteras i olika dokumentationssystem. 
 
Då deltagare berör teamarbete och beskriver det som en central modell för behandlingsarbete 
(B2), etablerad sedan länge, är det svårt att undvika intrycket av att modellen för teamarbete 
idag verkar medföra komplikationer. I den mån modellen begränsar psykologers möjligheter 
till arbete med föräldrar där detta skulle kunna vara särskilt värdefullt och viktigt för den 
fortsatta behandlingskontakten skulle detta nog behövas tas upp till en mer principiell 
diskussion. Här finns till exempel beröringspunkter med nästa huvudtema: att skapa en allians 
med föräldrar (C), där betydelsen av gedigen psykologisk kompetens vid vissa 
föräldrakontakter knappast kan överskattas. På motsvarande sätt, och i den mån det är mer 
generellt giltigt inom organisationen, kunde det vara värdefullt att diskutera huruvida 
teamarbete som modell alltmer kommit att innebära en inofficiell bild av att skillnaderna 
mellan de olika professioner som bildar ett behandlingsteam, vad gäller utbildning och 
kompetens, inte har någon större betydelse.  
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Beskrivningarna av hur behandlingsarbetet alltmer påverkas av organisationens 
förutsättningar, värderingar och krav (B3) är i stor utsträckning relativt negativa 
beskrivningar. Den här undersökningen är inte rätt sammanhang för gå djupare in på dessa 
områden, men det går att konstatera att resultatet från undersökningen här pekar mot en 
komplicerad kombination av tänkbara faktorer som tillsammans bidrar till den övergripande 
bild av en frustrerande arbetssituation som beskrivs. Vårdpolitiska beslut bidrar säkert, kanske 
också eventuella förändringar vad gäller behandlingsmodeller eller vårdideologiska 
ställningstaganden. De organisationsförändringar som möjligen varit särskilt omfattande 
under det senaste dryga decenniet påverkar förmodligen också bilden. Kanske saknas också 
tillräckliga möjligheter till en mer förutsättningslös och fri utvärdering och utveckling av 
organisationen, i och med organisationsformens särskilda villkor, krav och restriktioner för 
verksamheten.  
 
Att skapa en allians med föräldrar (C) 
 

Den innersta kärnan i arbetet med föräldrar (C1).  
Att skapa en allians beskrivs av en deltagare som den innersta kärnan i arbetet med föräldrar 
inom BUP. Alliansens centrala betydelse beskrivs också som att ”det första steget det är det 
som är det allra, allra viktigaste”. Detta innebär en särskild utmaning i och med att man som 
psykolog inom BUP i så hög grad, och på ett helt annat sätt än vid till exempel en 
individualterapi med en vuxen är beroende av föräldern. Om inte alliansen mellan förälder 
och psykolog etableras tillräckligt hållfast – oavsett orsak – så är det barnet eller ungdomen 
som riskerar att missa möjligheter till stöd och behandling. Så kan det vara i de fall där 
föräldrar helt enkelt slutar att komma med sitt barn till BUP fast psykologen bedömt att barnet 
både har behov av och förutsättningar för att tillgodogöra sig en behandlingskontakt:  
 

Jag tycker, ja, för mig så är det absolut nödvändigt att få en stark allians med föräldern, 
eftersom hela arbetet är helt beroende, av det. 

 
Givet det ojämlika utgångsläget där en hjälpsökande förälder möter en professionell 
behandlare är det viktigt att ändå försöka få föräldern att känna en relativ jämlikhet under det 
begynnande samarbetet. Detta beskriver en del deltagare att man kan åstadkomma genom att 
tona ned expertrollen rätt kraftigt och andra att man åstadkommer genom att tydligt göra klart 
de kvalitativt olika uppgifter och roller man har som förälder respektive behandlare under 
samarbetet kring en behandlingskontakt. När det gäller arbets- och ansvarfördelning i en 
vidare mening beskriver flera deltagare att tydlighet och öppenhet kring vad som gäller för 
föräldrar, psykolog, andra behandlare vid BUP - eventuellt också skola och socialtjänst - 
stärker alliansen. Flera deltagare återkommer också till betydelsen av att visa stor respekt för 
föräldrars åsikter och belägenhet. 
 
Det beskrivs hur både ett allmänt salutogent förhållningssätt och ett normaliserande av 
behandlingskontakten kan främja alliansen men det kan också vara viktigt att stämma av 
föräldrars förväntningar och idéer kring behandlingskontakten. Ibland är dessa förväntningar 
och idéer mycket orealistiska och behöver diskuteras tidigt. Språksvårigheter och tydligare 
kulturskillnader kan mer eller mindre allvarligt försvåra kontakt och alliansskapande. 
 
Det är mer vanligt att föräldrar tycker olika än att de tycker lika i frågor kring sitt barn. Det 
kan bli en särskild utmaning i de fall där BUP är föräldrarnas första behandlingskontakt, men 
över huvud taget är det viktigt att ha en beredskap för detta vanliga scenario. Flera deltagare 
beskriver att pappor generellt är mer skeptiska och rädda inför behandlingskontakten jämfört 
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med mammorna. Ett par av deltagarna betonar att det ibland av olika anledningar är viktigt att 
kunna sätta samman ett behandlarpar där en manlig behandlare ingår för att över huvud taget 
kunna få till stånd en allians med pappan. 
 

Psykologisk kompetens (C2). 
En deltagare beskriver hur arbetet med att skapa en allians innebär ett samgående med 
föräldrar som fordrar psykologisk kompetens och erfarenhet. Psykologen gör sig till en 
samarbetspartner med föräldern genom att bemöda sig om att förstå situationen från 
förälderns utgångspunkt och genom att försöka bedöma hur man som psykolog måste vara för 
att få med sig just den här föräldern. Det kan kräva en rätt hög grad av följsamhet, samma 
deltagare liknar det vid föräldrars intonande av sitt barn. Ibland krävs en relativ långsamhet då 
man som psykolog ofta uppfattar problem eller svårigheter tydligare och snabbare än 
föräldrar. I andra lägen kan det handla om det motsatta, att inte prata för försiktigt och 
prövande eller att agera för långsamt. En deltagare beskriver det senare som ”att lägga sig 
nära för att kvala in”. Psykologer har mest erfarenhet av, och utbildning kring, att reflektera 
över vad som händer i samspelet mellan behandlare och de som söker hjälp, och det är en 
central kompetens i det viktiga och känsliga arbetet med att etablera en allians med 
föräldrarna: 
 

Förr kallade man det mycket mer för att man skapade en allians med föräldrar, att man 
så att säga gick samman lite mer, ja närmade sig en förälder på den nivå där de var. Det 
var viktigt att göra det. 

 
Förmågan att uppfatta, följa och när det bedöms lämpligt även moderera psykologiska 
tillstånd och behov hos föräldern – till exempel ångest eller överväldigande känslor kring 
skuld – är viktig under hela behandlingskontakten, men kanske särskilt initialt, då alliansen 
ska etableras. Även värnandet om föräldrars självkänsla är viktig. Det gäller att hålla den på 
en optimal nivå och iaktta försiktighet vad gäller till exempel uttalanden som kan uppfattas 
som kritiska och använda sig av ett övervägande positivt ordval. Deltagare beskriver hur de 
genomgående använder ord som sökande i stället för brist och tar hjälp av mer överslätande 
generella förklaringar som att det inte är så lätt att hinna med allt som förälder när man har 
både jobb och andra åtaganden att ta hänsyn till också: 
 

Ibland så är det ju faktiskt så att det känns som att, nu är det fråga om vilket ord jag 
väljer. Så så känsligt kan det vara. Men för det mesta så kanske det inte är så känsligt. 
Men ibland så är det väldigt känsligt. Och visst händer det ibland att de verkar, ja det 
kanske inte var så bra att säga så här, eller? Eller också, ja, bra att jag gjorde det. 

 
Ett pedagogiskt förhållningssätt baserat på god utvecklingspsykologisk kunskap och gedigen 
klinisk erfarenhet är viktigt både för att kunna förmedla till exempel utvecklingspsykologisk 
kunskap men också för att förmedla en förståelse av verksamheten inom BUP. Detta 
förhållningssätt och denna kompetens är i sin tur av stor betydelse för att bygga upp en allians 
med föräldrarna. En deltagare beskriver hur föräldrar i patientenkäter uppgett att de inte 
förstått vare sig vad som pågått under behandlingskontakten, varför de varit på BUP eller vad 
de fått med sig, och att allt detta kan betraktas som ett slags minimikrav för att åstadkomma 
såväl en allians som en förbättring eller utveckling hos barn och familj. 
 
En tidig, mer tydligt psykoedukativ insats, som att hjälpa föräldrar att hitta ett första, 
övergripande och gemensamt förhållningssätt till sitt barn kan sedan användas för att utveckla 
både samarbetet föräldrarna sinsemellan och mellan föräldrar och psykolog beskriver en 
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deltagare. En annan deltagare nämner apropå psykoedukation att det verkar tveksamt att ge 
föräldrar hemläxor redan efter ett första möte utifrån ett alliansperspektiv. Här är tanken att 
det skulle kunna äventyra alliansen om uppgiften ges för tidigt under behandlingskontakten. 
 
Diskussion: Att skapa en allians med föräldrar  
Arbetsallians är sedan länge ett viktigt begrepp inom psykoterapiforskningen. Effekter av 
terapeuten och patientens relation på resultatet av den psykoterapeutiska behandlingen är ett 
av de äldsta temana inom psykoterapiforskningen och Horvath och Symonds (1991) beskriver 
hur det temat ytterst går tillbaka till Freuds beskrivning av en realitetsbaserad, oneurotisk 
positiv komponent i relationen mellan terapeut och patient som utgör basen för ett partnerskap 
gentemot den gemensamma fienden, patientens neuros. I presentationen av en metaanalys av 
relationen mellan arbetsallians och utfall i psykoterapier beskriver Horvath och Symonds 
(1991) hur det i litteraturen finns en relativ konsensus kring att begreppet arbetsallians 
innefattar både idén om ett gemensamt samarbete mellan terapeut och patient, och idén om att 
både terapeutens och patientens kapacitet att förhandla fram ett kontrakt som är 
ändamålsenligt för terapins bredd och djup är viktiga i sammanhanget. Här går det att göra en 
koppling till undertemat förmåga till ömsesidighet och motivation till hjälp (D2) nedan.  
 
Bordin (1994, refererad i Forler, 1998) har föreslagit att innehållt i begreppet arbetsallians har 
tre dimensioner. Dels målet för kontakten eller behandlingen, dels de uppgifter som patient 
och terapeut engagerar sig i under behandlingskontakten och dels det framväxande 
känslomässiga bandet mellan patient och terapeut. Alla tre dimensioner av arbetsalliansen 
beskrivs som viktiga att adressera och engagera sig i under den initiala behandlingskontakten. 
Deltagarnas beskrivningar av hur de ser på, och arbetar med att skapa allianser med föräldrar 
verkar innefatta dessa föreslagna tre centrala dimensioner av begreppet arbetsallians. På 
motsvarande sätt skulle beskrivningen av en del föräldrars svar i patientenkäter, i undertemat 
psykologisk kompetens (C2) ovan, kunna ses som en vrångbild av, eller motsatsen till väl 
etablerade arbetsallianser i linje med de här tre dimensionerna. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att begreppet arbetsallians i allmänhet, till exempel hos Bordin, refererar till 
arbetsalliansen i psykoterapi med två deltagare, terapeut och patient. I undersökningens 
sammanhang är etablerandet av en arbetsallians betydligt mer komplicerat på grund av att 
betydligt fler personer och faktorer är inblandade i behandlingssituationen. Siskind (1997) 
beskriver det förhållandet från ett barnpsykoterapeutiskt perspektiv: 
 

Establishing and maintaining a working alliance with the parents of our child patients is 
an essential dimension of the work of child therapists and the one that the majority of us 
find the most difficult to achieve. This difficulty exists for child therapists at all levels 
of experience, including those who have devoted many years to the study, practice, and 
teaching of child treatment (Siskind, 1997,sid. 3). 

 
Fraiberg (1980, refererad i Forler 1998) har formulerat viktiga förutsättningar för att lyckas 
skapa en arbetsallians med föräldrar i spädbarnsfamiljer med allvarlig psykosocial 
problematik där föräldrarna dessutom känt en grundläggande misstro mot sin omgivning. Hon 
betonar betydelsen av de remitterande instansernas bemötande av föräldrarna, bland annat att 
de förmår upprätthålla en icke-dömande attityd och gärna också laddar den kommande 
kontakten med den enhet som ska utföra det faktiska arbetet med bedömning och behandling 
positivt. Familjen erbjuds en första kontakt med det behandlande teamet redan på 
remissinstansens arena, och därmed påbörjas ett lyhört bedömnings- och behandlingsarbetet 
där en generell utgångspunkt är medvetenheten om att man som behandlare i stor utsträckning 
möter föräldrar som saknat möjligheter att bygga upp tillitsfulla relationer under sin uppväxt. 
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Lyhördhet och följsamhet hos behandlarna manifesteras till exempel då man tar anamnes, 
genom att inte använda formaliserade formulär, utan i stället följa en framväxande historia så 
som den återberättas av föräldrarna. Kontinuiteten i behandlingskontakten betonas också 
särskilt, med tanke på föräldrarnas tidigare erfarenheter av brutna relationer.  
 
Fraibergs formuleringar kring skapandet av arbetsallians måste ses i sitt sammanhang, som 
här var ett projekt för att möta föräldrar med stora svårigheter att sörja för sina barns både 
fysiska och känslomässiga behov. Familjeförhållandena var således rätt extrema men en del 
av de erfarenheter som förmedlas är kanske relevanta för arbetet kring att skapa 
arbetsallianser med föräldrar som är aktuella inom BUP. Särskilt för arbetet med de föräldrar 
som kanske har egna svåra erfarenheter från sin uppväxt, och nu inte själva fungerar good-
enough som föräldrar, i Winnicotts mening, och kanske även har särskilda svårigheter när det 
gäller den dimension av arbetsalliansen som handlar om att knyta an till behandlaren. Kanske 
är det också så att den särskilda känsligheten hos en del föräldrar, som kan vara relaterad till 
egna svårigheter under uppväxten, med begränsad erfarenhet av trygga och tillitsfulla 
relationer, gör att det är särskilt angeläget att de tas emot av en professionell organisation för 
bedömning och behandling som i olika avseenden fungerar stabilt och pålitligt hållande, också 
det i Winnicotts mening.  
 
Bedömning av psykologiska resurser (D) 
 

Begåvning och känslomässig förmåga (D1). 
En övergripande fråga i sammanhanget är hur pass väl föräldrars förmågor och kapacitet 
matchar barnets svårigheter. Flera deltagare beskriver hur de skaffar sig en övergripande 
uppfattning om förälderns begåvning och att det i huvudsak sker genom att vara observant på 
språkanvändningen i kontakten. Hur abstrakt kan man som psykolog uttrycka sig alternativt 
hur konkret måste man vara för att föräldrarna ska förstå det man vill förmedla? I vilken grad 
går det till exempel att använda sig av symboler och metaforer i samtalet. Hur mycket 
behöver man ändra sitt eget språkbruk för att kommunikationen med föräldern ska fungera? 
Hur pass sammanhållen berättelse om sig själv och sin familj kan föräldern presentera och i 
vilken utsträckning har föräldern tillgång till exempelvis associationsförmåga och förmågan 
att uppfatta underliggande mening i samtalet? 
 
En deltagare beskriver hur en gemensam problemlösningsdiskussion kring ett aktuellt 
problem med föräldern, med utgångspunkt i psykologens presentation av enkla 
inlärningsteoretiska principer, kan generera hypoteser kring styrkor och svårigheter hos 
föräldern vad gäller till exempel begåvning och exekutiva funktioner. Även beskrivningar av 
tidigare strategier man använt sig av som förälder kan bidra till en övergripande uppfattning 
om begåvningen. Föreställningarna om, och förväntningarna på behandlingskontakten likaså. 
 
Bedömningen av känslomässiga förmågor hos föräldrar är relaterad till behovet av att få en 
någorlunda rättvisande uppfattning av förälderns empatiska förmåga. Olika deltagare 
beskriver hur föräldrars flacka beskrivningar, liksom bristande självcensur vid beskrivning av 
sitt barn, särskilt då barnet är närvarande, kan indikera bristande empatisk förmåga: 
 

Och då tycker jag att sådan här sorg och oro i beskrivning av barnet, det vittnar ju om en 
rätt stark relation. Och en flack beskrivning, utan några detaljer, och exempel, då blir 
jag mer orolig. 
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I vilken utsträckning föräldern kan minnas och återberätta hur det har varit med barnet 
tidigare och hur fylliga och känslomättade berättelser om uppväxt och relationer man är 
förmögen kan också ge information om känslomässiga förmågor. Beroende på karaktären på 
problematiken hos barnet kan det vara aktuellt att undersöka hur föräldern ser på sin roll i 
sammanhanget; beskriver föräldern det som barnets problem enbart? Förälderns förmåga att 
se barnet som en separat individ med egna tankar och känslotillstånd och inte som en 
förlängning av vuxenvärlden på ett eller annat sätt kan också behöva utforskas beskriver en 
deltagare. Samma deltagare beskriver hur det finns ett väldigt spektrum bland olika föräldrar 
när det gäller förmågan till reflektion och mentalisering och att man behöver förstå var den 
aktuella föräldern befinner sig. Har han eller hon tillgång över huvud taget till dessa förmågor 
och i så fall i vilken utsträckning? Finns insikten om att ens barns problematik kan ha 
utvecklats över tid eller kommer allt nu och plötsligt? 
 

Förmåga till ömsesidighet och motivation till hjälp (D2). 
I kontakten med föräldrarna prövas också deras förmåga till ömsesidighet och samarbete och 
även förståelse av samarbetets betydelse i samband med behandlingskontakten. I vilken grad 
har föräldern till exempel förmågan att uppfatta och ta till sig psykologens perspektiv på 
situationer som kanske ligger mer eller mindre långt från förälderns egen uppfattning. En 
deltagare beskriver hur blickkontaktens karaktär och kvalitet, till exempel stadigheten i 
blicken under interaktionen med psykologen, kan informera om förmågan till ömsesidigt 
relaterande hos föräldern. Det gäller också själva samtalets karaktär, och graden av 
interagerande där mellan förälder och psykolog. Samma deltagare beskriver hur graden av 
ömsesidighet i mötet mellan förälder och psykolog kan ge en viss uppfattning om hur 
föräldraskapet kan tänkas fungerar vad gäller ömsesidighet och samspel mellan förälder och 
barn. 
 
Föräldrars motivation till kontakt och hjälp genom behandlingskontakten samt deras 
beredskap för åtminstone en rimlig grad av eget åtagande, vilket ett ömsesidigt 
behandlingskontrakt ju alltid innefattar, behöver också bedömas. 
 

Psykiatrisk problematik, social problematik eller andra komplikationer (D3). 
Då föräldrar är medvetna och öppna kring egen psykiatrisk problematik så fungerar det ofta 
bra att till exempel relatera problematiken till föräldraskapet och diskutera hur det ena 
påverkar det andra. Då förälderns själv inte är medveten om en egen problematik som 
psykologen bedömer sannolikt är aktuell blir det mer komplicerat. Flera deltagare beskriver 
till exempel att det är relativt vanligt att föräldrar till barn under utredning för 
neuropsykiatriska tillstånd själva uppvisar motsvarande drag och svårigheter utan att själva 
uppfatta likheter med sina barn.  
 
När det förekommer social problematik har det ofta påverkat föräldrarna under lång tid och ett 
flergenerationsperspektiv är vanligt. En viktig konsekvens av det senare, som beskrivs av en 
deltagare, är att föräldrarna i hög grad kan sakna erfarenheter från den egna barndomen av ett 
i huvudsak positivt föräldraskap och de har därmed mycket bristfälliga kunskaper om hur ett 
positivt föräldraskap utövas. Betydligt mindre allvarligt, men ändå en betydande komplikation 
vid behandlingsarbete, är bristande språkkunskaper.  
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Bedömning av psykologiska tillstånd (E) 
 

Ångest och kraftigt påslag av känslor (E1). 
Deltagare beskriver behovet av en beredskap för att uppmärksamma ångest och att också 
påminna sig att ångest kan driva, eller ligga bakom väldigt olika typer av beteenden hos 
föräldern, och därigenom också vara mer eller mindre tydlig. Man behöver uppmärksamma 
och också moderera ett starkt påslag av ångest eller andra tillstånd av kraftiga känslopåslag 
hos föräldrar, inte minst för att det försvårar kommunikation och inlärning.  
 
En deltagare exemplifierar med telefonrådgivningssamtal med två mammor som båda kunde 
bedömas som relativt kraftigt ångestdrivna. Rösterna och uttrycksätten i telefonsamtalen var 
dock klart olika. Den ena mamman förmedlade tydligt med det hon sa, och hur hon sa det, ett 
tillstånd av ångest med känslor av hjälplöshet. Den andra mamman förmedlade i stället ett 
intryck av att mer ytligt och forcerat bara prata på och deltagaren beskriver hur detta först 
uppfattades som irriterande, som att ”hon verkar bara som en lite jobbig person”. De två 
mammorna fick sedan under telefonsamtalens gång ett bemötande som var anpassat till var 
och ens beteende under samtalet men som också tog hänsyn till, och uppmärksammade det 
mer eller mindre tydliga tillståndet av ångest som båda befann sig i. 
 
Det beskrivs som relativt vanligt att föräldrar under inledningen av en behandlingskontakt 
förmedlar känslor av maktlöshet, av att det handlar om en problematik bortom kontroll som 
de ibland initialt också frånsäger sig allt ansvar för. 
 

Depression, kris och anspänning (E2). 
En deltagare beskriver hur bedömning av ett eventuellt depressionstillstånd hos nyblivna 
mammor kan vara av avgörande betydelse för att förhindra allvarligare problematik kring 
anknytning och samspel. Vid svårare depressionstillstånd hos nyblivna mammor behövs ett 
samarbete med vuxenpsykiatrin men samma deltagares erfarenhet är annars att vid mindre 
allvarliga tillstånd som uppmärksammas kan samtalsbehandling fungera väl: 
 

Men många gånger, skulle jag vilja säga, när de kommer och är deprimerade just när de 
har fött ett barn då är det ju väldigt ofta föräldrablivandet som på något sätt har, eller 
familjeblivandet, som har varit den utlösande faktorn. Och om man då arbetar med det 
så släpper mammans depression också, många gånger. Och de här hindren för 
anknytningen, då släpper de också. 

 
Förekomsten av depression hos pappor efter förlossning kan vara underskattad enligt samma 
deltagare och beskriver det som en angelägen uppgift att uppmärksamma depressionstillstånd 
även hos pappor för att till exempel kunna fånga upp de som är på väg att lämna sina familjer 
och hjälpa och stödja dem i deras föräldrablivande: ”det är en utvecklingskris för papporna 
också.” 
 
Kristillstånd behöver uppmärksammas och det är viktigt att komma ihåg att de i vissa fall kan 
pågå under lång tid, till exempel vid mer permanent kaotiska levnadsomständigheter. 
Tillstånd av anspänning, stress, utmattning och sömnbrist hos föräldrar behöver också 
uppmärksammas och tas hänsyn till i behandlingsplaneringen, till exempel genom att 
psykologen ombesörjer sjukskrivning för båda föräldrarna när det bedöms vara motiverat. 
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Psykologisk upptagenhet (E3). 
Föräldrar kan befinna sig i ett tillstånd av psykologisk upptagenhet som försvårar 
kommunikation och behandling. Det kan till exempel handla om en pågående konflikt med 
den andra föräldern, som till exempel en vårdnadstvist, eller en konflikt med någon annan 
anhörig, där en situation med fastlåsta positioner kraftigt påverkar föräldrars psykologiska 
fungerande. 
 
Tydligare emotionell instabilitet, som ger misstankar om bipolär sjukdom, eller psykosnära 
tillstånd skulle också kunna ses som en betydligt allvarligare form av psykologisk 
upptagenhet och en deltagare beskriver hur detta omedelbart föranleder ett samarbete med 
vuxenpsykiatrin.  
 
Bedömning av psykologiska behov (F) 
 

Omfattande egna behov och bristande empatisk förmåga (F1). 
Föräldrar kan ha så stora egna psykologiska behov att det mer eller mindre överskuggar 
förmågan till empati med sitt barn beskriver en deltagare. Det indikerar en allvarligare form 
av störning och kan ibland märkas genom svårigheter för psykologen att nå fram till föräldern 
i kontakten och genom att eventuella förändringar hos föräldern inte blir varaktiga.  
 
Vid en känslomässigt insnärjd eller mer symbiotisk relation, särskilt då det finns ett 
omhändertagande beteende från barnets sida, kan det bli viktigt att pröva mer tydligt avskiljda 
behandlingskontakter för förälder respektive barn beskriver en deltagare, för att testa om detta 
alls är möjligt. En annan deltagare beskriver hur föräldrar kan skapa en obalans i 
omhändertagandet över generationsgränserna genom att överlämna för mycket ansvar på sitt 
barn för att nya familjebildningar ska fungera.  Andra föräldrar kan återkommande vilja svärta 
ned bilden av den andra föräldern eller söka förklaringar till barnets svårigheter mer 
onyanserat ensidigt hos den andra föräldern. Och en del föräldrar kan ha ett stort behov av att 
använda starka, omogna psykologiska försvar som till exempel förnekande.  
 
En deltagare beskriver ett arbete med en tonårig flicka där hennes invaderande föräldrarna 
inte bedömdes vara mottagliga för samtalsbehandling och arbetet fick inriktas på att hjälpa 
flickan med begränsningsstrategier gentemot föräldrarna och att göra en anmälan till 
socialtjänsten: 
  

Så fort man tar in föräldern och ska prata om det här så är de jättelättkränkta och 
barnsliga, de är som små barn själva. Och hon (flickan) får nästan vara lite som, hon 
pratar mognare än vad de gör. 

 
Flera deltagare återberättar erfarenheter där föräldrar uppvisat stora behov av kontroll och 
även dominans över behandlingskontakten, som resulterat i upplevelser av ofrihet, olust, 
osäkerhet och rädsla i varierande omfattning hos psykologen. Men den typen av mer extrema 
erfarenheter beskrivs som sällsynta. En deltagare gör följande, mer övergripande antagande: 
 

Sen antar jag, egentligen så antar jag att jag träffar jättemycket föräldrar som fyller 
kriterierna för personlighetsstörningar, men jag tänker inte i de termerna riktigt. Ja men 
det är nog för att jag tycker att det kanske inte blir så konstruktivt eller så är det helt 
enkelt att det är ju på nåt sätt väldigt mycket såna föräldrar man har, så man reflekterar 
inte över det, för det är liksom den kategorin föräldrar ganska ofta som kommer hit. 
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Samma deltagare beskriver också en övergripande princip kring bedömning av föräldrar: 
  

Man skaffar sig en uppfattning om det här är en, alltså väldigt grovt, är det här en 
person som är bra för sitt barn eller inte, det blir ju också väldigt centralt. Alltså, är det 
här en person som ska in mer i barnets liv eller är det tvärtom, en person som är farlig 
för barnet? Eller, väldigt destruktiv. 

 
Andra typer av mindre omfattande psykologiska behov (F2). 

Det kan finnas behov av att prata om känslor gentemot såväl barnet som övrig familj och 
släkt. En deltagare beskriver detta som konflikter eller annat som ”stör relationen” till det 
egna barnet. Ett närliggande behov kan enligt samma deltagare vara att ”arbeta igenom” 
föräldra- och familjeblivandet, särskilt om detta bedöms ha utlöst depression och hindrar 
anknytning. Likaså att uppmärksamma eventuella upprepningsmönster kring relaterande i ett 
flergenerationsperspektiv: 
 

Jag har en just nu, en mamma som har blivit så förfärligt kritiserad och nedtryckt och 
skadad i sin självkänsla av sin mamma, och hon gör likadant med sitt barn, och det gör 
henne illa, alltså hon lider av det, så mycket, men hon kan inte låta bli. Så att det blir, ett 
spännande arbete där, bland annat, att uppmärksamma hennes egen smärta. Så att hon 
förstår vad hon utsätter sitt barn för. Att det är samma sak som händer igen. 

 
Föräldrar kan ha behov av ett stödjande kontakt, tillfälligt eller över avsevärt tid, till exempel 
vid en mer eller mindre kontinuerligt påfrestande och krävande situation med en eller flera 
familjemedlemmar med neuropsykiatrisk problematik, ibland både barn och förälder. I 
samband med behandlingskontakten på BUP kan också egen psykisk smärta och problem 
komma fram som man får hjälpa föräldern att gå vidare med för egen del på lämpligt sätt, till 
exempel genom rekommendationer om behandlingskontakter utanför BUP. 
 
En deltagare beskriver hur det ibland kan finnas ett behov av psykologiskt accepterande hos 
föräldrar, till exempel av att ens tonåring är så pass våldsamt utagerande att han eller hon nu 
är bortom strategier från föräldrarnas sida. Den deltagare som beskriver detta pekar på hur det 
i behovet av att komma fram till ett accepterande då också kan ingå behov av att hantera och 
bearbeta känslor av ilska, skuld, skam, sorg och maktlöshet.  
 
En annan deltagare beskriver hur man som behandlare kan bedöma att den ena föräldern 
behöver göra sig mer mottaglig för hjälp från den andra föräldern, minska graden av 
psykologisk självförsörjning, och i samband med detta kanske åstadkomma en förändring av 
ansvarsfördelningen i familjen och balansen vad gäller de båda föräldrarnas respektive 
närvaro och frånvaro i familjen. Föräldrar kan också ha ett behov av att lära sig och etablera 
goda föräldrakompetenser som man inte har någon egen erfarenhet eller kunskap om. 
 
Ibland finns av en eller annan anledning ett tydligare behov av en för föräldrarna optimal 
sammansättning av behandlingskontakten, till exempel vad gäller kön. När detta är aktuellt 
kan det till exempel handla om att möta ett föräldrapar som ett behandlarpar, man och kvinna. 
 
Diskussion: Bedömning av psykologiska resurser, tillstånd och behov 
Bedömning av begåvning och känslomässig förmåga (D1) har redan diskuterats i anslutning 
till huvudtemat modeller och systematik (A) ovan. Beskrivningen av depressionstillstånd hos 
såväl mammor som pappor, och angelägenheten av att uppmärksamma dessa tillstånd som 
möjliga uttryck för en utvecklingskris under föräldrablivandet (E2) går att koppla till 
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Benedeks beskrivning av föräldraskap som en specifik utvecklingsfas som berördes i 
inledningen. Den idén och hypotesen återkommer även i beskrivningen av potentiella behov 
hos föräldrar att arbeta igenom föräldra- och familjeblivandet (F2). Offerman-Zuckerberg 
(1992) har beskrivit viktiga delar av föräldrablivandets unika karaktär av förtätad och 
koncentrerad psykologisk övergång eller passage, som sedan har återverkningar för individen 
under återstoden av livet. Enligt henne innefattar föräldraskapet följande psykologiska 
dynamik: ”(1) the transformation of unconscious wish into reality; (2) the experience of 
bonding, attachment, and separation; (3) the learning of empathy; (4) the struggle to love and 
the negotiation of firm and flexible boundaries; and (5) the change in our understanding of 
ourselves” (Offerman-Zuckerberg, 1992, sid. 208). Utifrån en sådan teoretisk beskrivning och 
förståelse av fenomenet föräldrablivande är det rimligt att uppfatta potentialen för 
utvecklingskris som stor, med åtföljande risker för till exempel depressionstillstånd. Men 
samtidigt finns naturligtvis också möjligheter till fortsatt psykologisk utveckling för 
föräldrarna, individuellt och i familjerelationerna, eventuellt med terapeutiskt stöd och 
behandling. 
 
Förmåga till ömsesidighet och motivation till hjälp (D2) kan dels kopplas till huvudtemat att 
skapa en allians med föräldrar (C), men också till en diskussion kring förekomsten av 
personlighetsstörningar hos föräldrar, och vad detta kan ha för betydelse och implikationer för 
behandlingsarbetet inom BUP. En sådan diskussion skulle också kunna kopplas till hur 
deltagare beskriver betydelsen av att uppmärksamma tendenser till paranoida reaktioner och 
splittrande mekanismer hos föräldrar, och bedömningen av empatisk förmåga hos föräldrar, i 
undertemat föräldrars förmåga att tillgodogöra sig samtalsbehandling (A2); beskrivningen av 
förmodad omedveten psykiatrisk problematik hos föräldern (D3) liksom den del av resultatet 
som presenteras i undertemat omfattande egna behov och bristande empatisk förmåga (F1).  
 
I undertemat omfattande egna behov och bristande empatisk förmåga (F1) ovan, citerades en 
deltagare som uttryckte att: ”Sen antar jag, egentligen så antar jag att jag träffar jättemycket 
föräldrar som fyller kriterierna för personlighetsstörningar, men jag tänker inte i de termerna 
riktigt.” Personlighetsstörningar kan uppfattas som ett särskilt svårt och känsligt kliniskt 
område och en anledning kan vara att ett eventuellt psykiskt lidande inte alltid på något 
självklart eller mer påtagligt sätt är kopplat till den person som möjligen skulle kunna fylla 
diagnostiska kriterier för personlighetsstörning. Det eventuella psykiska lidandet, eller den 
psykologiska belastningen, kan i stället mer påtagligt drabba närstående personer. Här finns 
en viktig skillnad i jämförelse med tillstånd där det mer tydligt går att uppfatta ett eget 
psykiskt lidande hos en person med psykisk problematik eller störning. Hedlén (intervjuad i 
Blomberg, 2000b), Linell (2007) och Bergenstråhle och Rosenlind (2000) har tidigare mer 
eller mindre explicit också diskuterat det här området med utgångspunkt i deras erfarenheter 
från arbete inom BUP. 
 
Med en dynamisk konceptualisering av personlighetsstörningar (PDM Task Force, 2006) - 
alltså inte kategorisk som i DSM-systemet för diagnosticering - kan en störning sägas 
föreligga då personligheten är så rigid och så präglad av psykologiska brister att det leder till 
bestående svårigheter i livet. Då bedöms det också finnas en koppling mellan allvarligheten i 
störningen och mognadsnivån hos individen: ”In other words, the severity dimension assumes 
that for individuals to acquire psychological maturity and achieve satisfying ways of living, 
they must develop certain vital capacities. We presume that theses developmental attainments 
were compromised in people with personality disorders” (PDM Task Force, 2006, sid. 22). 
Två exempel på de centrala kapaciteter som nämns är dels en väl utvecklad egen identitet, 
eller förmågan att uppfatta sig själv och andra på ett samtidigt komplext, stabilt och korrekt 
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sätt, och dels förekomsten av utvecklade objektrelationer, eller förmågan att upprätthålla 
intima, stabila och tillfredställande förhållanden med andra människor. PDM Task Force 
(2006) listar ytterligare fem sådana centrala psykologiska kapaciteter: affekttolerans, 
affektregulering, utvecklad och konsistent moraluppfattning, jagstyrka samt realitetstestning.  
 
Allvarligheten i störningen, eller graden av störning, kopplas i PDM Task Force (2006) också 
till vad som kallas för nivån av personlighetsorganisation, där de olika nivåerna benämns 
friska personligheter (eller frånvaro av personlighetsstörning), neurotisk nivå för 
personlighetsstörningar och borderline nivå för personlighetsstörningar. De tre nivåerna utgör 
en grov uppdelning av ett kontinuum för psykologiskt fungerande, men den här typen av 
uppdelning har ändå uppfattats ha klinisk relevans under lång tid. Kliniska bedömningar av de 
sju centrala psykologiska kapaciteter som refereras i stycket ovan kan resultera i 
bedömningen att individen i fråga har tillgång till alla dessa kapaciteter (frisk nivå), har 
tillgång till de flesta av dem i betydande utsträckning, men att något område, till exempel 
tillfredställande relationer, kan vara problematiskt (neurotisk nivå), eller att individen i fråga 
har allvarliga begränsningar inom merparten av de olika områdena (borderline nivå). En 
viktig klinisk erfarenhet som refereras i det här sammanhanget har också beröringspunkter 
med undersökningens beskrivningar av medveten respektive mer omedveten psykiatrisk 
problematik hos föräldrar (D3) samt föräldrars förmåga att tillgodogöra sig samtalsbehandling 
(A2):  
 

Individuals whose personality is organized at the neurotic level tend to be reasonably 
articulate about the ways in which their functioning is limited by their psychology, 
whereas for persons in the borderline range, such problems must often be inferred on 
the basis of careful interviewing and possibly psychological testing (PDM Task Force, 
2006, sid. 23). 

 
Så en central klinisk komplikation vid allvarligare personlighetsstörningar, på borderline nivå, 
verkar vara att individen inte själv beskriver några svårigheter, åtminstone inte svårigheter av 
mer genomgripande karaktär, ett förhållande som i sin tur kan uppfattas som omedveten, eller 
förmedveten psykiatrisk problematik. Samtidigt finns det anledning att anta att om en individ 
har begränsningar vad gäller sin utveckling inom merparten av de sju områden för centrala 
psykologiska kapaciteter som helt kort berörts ovan, så har det stor psykologisk betydelse för 
den individens närstående, i det här sammanhanget framför allt förälderns barn. Det har 
rimligtvis också stor betydelse för förälderns förmåga till ömsesidighet och motivation till 
hjälp vid en behandlingskontakt, liksom för förälderns förmåga att ingå i en arbetsallians med 
en behandlare och i vilken utsträckning föräldern kan tillgodogöra sig samtalsbehandling. Den 
här formen av konceptualisering av personlighetsstörningar verkar stämma rätt väl överens 
med framför allt de delar av undersökningens resultat som återfinns i undertemat omfattande 
egna behov och bristande empatisk förmåga (F1). Det gäller till exempel förekomsten av en 
påtaglig omogenhet hos föräldrar, likaså förekomsten av egna, stora psykologiska behov hos 
föräldrar som riskerar att överskugga empatin med barnet. Stora psykologiska behov kanske 
inte är synonymt med, men ändå närliggande beskrivningarna av hur personligheten präglas 
av psykologiska brister och rigiditet vid allvarligare former av personlighetsstörningar. 
 
Det kan finnas anledning att på lämpliga sätt tydligare uppmärksamma, diskutera och förhålla 
sig till förekomsten av mer allvarliga personlighetsstörningar hos föräldrar till barn och 
ungdomar som är aktuella inom BUP. Både vad gäller störningens potentiella psykologiska 
betydelse för föräldraskapet och för behandlingskontakten, till exempel vad gäller lämpliga 
förhållningssätt och behandlingsmetoder. 
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Sammanfattning av resultat  
Syftet med den här undersökningen var att beskriva hur arbetet med psykologiska 
bedömningar av föräldrar konceptualiseras och praktiseras av psykologer inom BUP. Vidare 
att belysa hur psykologerna uppfattar hinder för och möjligheter till att arbeta med föräldrar i 
samband med en BUP-kontakt för ett eller flera barn i deras familj. 
 
När det gäller användande av modeller och systematik i bedömningsarbetet (A) beskriver 
några deltagare att en bedömning av föräldrars förmåga att tillgodogöra sig samtalsbehandling 
är viktig. Här bedöms särskilt förälderns begåvning, reflektionsförmåga och empatiska 
förmåga. Genom att presentera en relativt enkel och tydlig psykologisk behandlingsmodell för 
föräldern och sedan uppmärksamma dennes reaktion och gensvar på den presenterade 
behandlingsmodellen går det att generera hypoteser kring förälderns psykologiska 
fungerande. För deltagare med ett tydligare familjeperspektiv och en systemisk inställning 
bedöms inte en enskild förälders psykologiska fungerande utan fokus ligger på ett jämställt, 
gemensamt undersökande av hinder och låsningar i familjesystemet. För en deltagare med en 
uttalad psykodynamisk utgångspunkt bedöms särskilt förälderns förmåga till hållande, 
härbärgerande och mentaliserande med användande av överföringen och motöverföringen i 
behandlingskontakten. För en annan deltagare är uppmärksamhet på upprepningsmönster i ett 
flergenerationsperspektiv viktigt. Med ett kbt-perspektiv fokuseras funktionella analyser av 
problematiska händelsesekvenser tillsammans med föräldrar, vilket kan belysa förälderns 
psykologiska fungerande. Betydelsen av att kunna tillämpa hela bredden av psykologisk 
kunskap betonas särskilt av en deltagare, inte minst kunskap kring kända samband mellan 
problematiskt beteende hos barn och problematiskt beteende hos deras föräldrar. Några 
deltagare beskriver att de generellt undviker att bedöma föräldrar. 
 
Organisationen har en strukturerande effekt och påverkan på arbetet (B) med bedömningar av 
föräldrar. Dels beskrivs hur bedömning av föräldrar inte ligger inom det uttalade uppdraget 
för BUP. En deltagare beskriver bland annat hur det under behandlingskonferenser kan vara 
för otillräckligt fokus på arbetet med föräldrar. Dels beskrivs hur teamarbetets status som 
central arbetsmodell, med historiskt tydlig rollfördelning, påverkar genom att i viss mån 
begränsa psykologers direkta arbete med föräldrar. Flera deltagare beskriver också hur 
organisationens värderingar, förutsättningar och krav alltmer kommit att påverka 
behandlingsarbetet i allmänhet. Denna ökande påverkan på arbetet beskrivs bland annat ha 
försvårat etablerandet av arbetsallianser med föräldrar i och med en utveckling mot allt högre 
hastighet i behandlingskontakter. 
 
Att skapa en allians med föräldrar (C) är av central betydelse och beskrivs av en deltagare 
som den innersta kärnan i arbetet med föräldrar inom BUP. Det innebär en särskild utmaning i 
och med att man som psykolog inom BUP i så hög grad är beroende av förälderns samarbete 
för att kunna erbjuda barnet möjligheter till stöd och behandling. Att skapa en allians beskrivs 
som ett samgående med föräldrar som kan kräva omfattande psykologisk kompetens och 
erfarenhet. En deltagare beskriver hur psykologens följsamma arbete med att skapa en allians 
med föräldrar, där psykologen bemödar sig om att förstå situationen från förälderns 
utgångspunkt, kan liknas vid en förälders intonande av sitt barn. 
 
Bedömning av föräldrars psykologiska resurser (D) beskrivs övergripande som en bedömning 
av hur pass väl förälderns förmågor och kapacitet matchar barnets svårigheter. Genom 
uppmärksamhet på kommunikation och språkanvändning i kontakten går det att få en 
uppfattning om förälderns begåvning. Gemensamma problemlösningsdiskussioner kan också 



32 

generera hypoteser kring kognitiva styrkor och svårigheter hos föräldern. Det beskrivs hur det 
går att bedöma känslomässiga förmågor hos föräldrar, särskilt empatisk förmåga och förmåga 
till reflektion och mentalisering, genom uppmärksamhet på innehållet i förälderns 
beskrivningar av sitt barn, särskilt graden och karaktären av känslomässigheten i 
beskrivningen. Föräldrars förmåga till ömsesidighet och samarbete i kontakten, liksom deras 
motivation till att ta emot hjälp och bidra med ett eget åtagande bedöms också under den 
inledande kontakten. Det beskrivs hur egen psykiatrisk problematik hos föräldrar inte behöver 
försvåra behandlingskontakten förutsatt att föräldern är medveten om, och öppen för 
diskussion om den egna problematiken. 
 
När det gäller bedömning av föräldrars psykologiska tillstånd (E) beskrivs hur det är viktigt 
med en beredskap för att uppmärksamma och också kunna moderera olika uttryck för ångest 
och starka känslopåslag hos föräldrar. En deltagare beskriver hur bedömning av 
depressionstillstånd hos såväl mammor som pappor kan ha en stor betydelse för att förhindra 
allvarligare problematik kring anknytning och samspel, respektive stödja pappor under kriser i 
deras föräldrablivande. Det beskrivs också hur olika anledningar till psykologisk upptagenhet 
hos föräldern kan försvåra kommunikation och behandling, och därför behöver bedömas. 
 
Bedömning av föräldrars psykologiska behov (F) kan indikera en allvarligare form av 
störning i de fall där föräldern bedöms ha så stora egna psykologiska behov att det mer eller 
mindre överskuggar förmågan till empati med sitt barn, beskriver en deltagare. Flera deltagare 
beskriver att det är viktigt att uppmärksamma ett omhändertagande beteende från barnets sida 
och en obalans över generationsgränserna när det gäller omsorg och omhändertagande. Likaså 
att uppmärksamma då föräldrar har behov av att använda starka psykologiska försvar, att 
onyanserat och återkommande svärta ned bilden av den andra föräldern eller att kontrollera 
och dominera behandlingskontakten. Bedömning av mindre omfattande och genomgripande 
psykologiska behov hos föräldrar kan inbegripa behov av att arbeta igenom konflikter och 
svårigheter relaterade till föräldrablivandet som stör relationen till barnet, att uppmärksamma 
upprepningsmönster i ett flergenerationsperspektiv, att få en stödjande kontakt i samband med 
en påfrestande familjesituation, att få hjälp att acceptera och hantera känslor kring att ens barn 
har stora svårigheter, att få hjälp att åstadkomma olika typer av förändringar av balans och 
ansvarsfördelning i familjen och att lära sig, samt etablera nya föräldrakompetenser. 
 
Slutdiskussion resultat och metod 
 

Resultat. 
Undersökningens resultat är en relativt bred beskrivning av psykologers arbete med 
psykologiska bedömningar av föräldrar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Resultatet visar 
hur deltagarna gör bedömningar inom olika områden av psykologiskt fungerande hos 
föräldrar, vilken systematik och vilka modeller de använder och vad som uppfattas som 
särskilt viktiga aspekter av det här arbetet.  
 
Deltagarna beskriver inte att de gör mer tydligt strukturerade bedömningar, med användande 
av till exempel intervjuinstrument, utan när föräldrar bedöms psykologiskt sker det mindre 
avgränsat och mer successivt och integrerat i den framväxande behandlingskontakten. Ett par 
av deltagarna refererar till strukturerade metoder för bedömning relaterade till arbete med 
späd- och småbarnsfamiljer (Marte Meo och Marschak Interaction Method, se till exempel 
Neander & Engström, 2009 samt Brooke, 2004) men i resultatet framkommer inget mer 
specifikt kring erfarenheter av att använda sådana strukturerade metoder. Huvudintrycket är 
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att deltagarna själva utformar arbetet med att bedöma föräldrar psykologiskt och att det finns 
en relativt stor variation när det gäller vilken betydelse man tillmäter det arbetet. 
 
En viktig aspekt kring arbete med psykologisk bedömning av föräldrar som framkommer i 
resultatet är betydelsen av arbetsalliansen. Det kan möjligen uppfattas som ett huvudfynd i 
undersökningen. Arbetsalliansen kan beskrivas som central för bedömningsarbetet av flera 
anledningar. Det gemensamma arbetet mellan psykolog och förälder för att etablera en 
arbetsallians erbjuder goda möjligheter till psykologiska bedömningar av föräldern. När, eller 
om, arbetsalliansen sedan kunnat etableras tillräckligt stabilt utgör den grunden och 
förutsättningen för fortsatta psykologiska bedömningar av föräldern, där olika former av 
systematik och modeller för psykologiska bedömningar kan tillämpas. Arbetsalliansen kan på 
så sätt beskrivas som både ett metodiskt stöd för bedömningar av föräldrar, under det 
gemensamma arbetet med etablerandet av alliansen, och som en relativt trygg bas och 
utgångspunkt för svårare och mer påfrestande bedömningar då alliansen väl etablerats.  Den 
här beskrivningen bedöms ligga i linje med Carlbergs (1984) modell för stegvis prövning av 
föräldrars motivation och beredskap för förändring som presenterades tidigare i den teoretiska 
genomgången.  

(Figur 4) 
 

Figuren ovan är ett förslag till komprimerad illustration av undersökningens resultat, där 
alliansen med föräldrar (C) fått en central placering (Figur 4). Huvudtemana modeller och 
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systematik (A), respektive organisationens påverkan (B) har placerats i figurens bas för att 
illustrera den mer grundläggande eller basala betydelse och utgångspunkt för arbetet med 
bedömningar som de kan antas ha. Placeringen av huvudtemat bedömning av psykologiska 
behov (F) i mitten av de tre huvudtemana kring områden för bedömning (D, E och F) – och 
som figurens ”huvud” - är tänkt att spegla det områdets förmodade särskilda svårigheter och 
utmaningar. 
 
Arbetsalliansens centrala betydelse för bedömningsarbetet har också viktiga kopplingar till 
organisationens påverkan på arbetet, liksom till betydelsen av psykologisk kompetens vid 
arbete med psykologiska bedömningar av föräldrar. Här går det att urskilja åtminstone tre 
möjliga samband: (1) Organisationens värderingar, förutsättningar och krav har alltmer 
kommit att påverka behandlingsarbetet i allmänhet. Denna ökande påverkan på arbetet 
beskrivs bland annat ha försvårat etablerandet av arbetsallianser med föräldrar i och med en 
utveckling mot allt högre hastighet i behandlingskontakter. (2) Bedömning av föräldrar ligger 
inte inom det uttalade uppdraget för BUP. I olika avseenden verkar också arbete med föräldrar 
vara en form av tyst område för vilket det saknas mer uttalat legitima former och forum för 
diskussion, stöd och utveckling. Symboliska uttryck för detta är till exempel frånvaron av 
ordet föräldrar i organisationsnamnet och, vad det verkar, även frånvaron av tydligt etablerade 
riktlinjer för hur arbete med föräldrar ska dokumenteras i olika stödsystem. (3) Det kan finnas 
en bristande insikt inom organisationen kring betydelsen av psykologisk utbildning och 
psykologisk klinisk erfarenhet vid bemötandet av föräldrarna i familjer med svårigheter och 
problem. Teamarbete som arbetsmodell, med de olika yrkeskategoriernas respektive 
historiska arbetsområden, gör också att psykologers arbete med föräldrar inte uppfattas som 
något självklart inom organisationen, förutom psykologarbetet med de riktigt små barnens 
föräldrar.  
 
När arbetsalliansen här beskrivs som den centrala utgångspunkten för ett arbete med 
psykologiska bedömningar av föräldrar inom BUP skulle det alltså kunna förstås som både ett 
metodstöd, genom möjligheten till bedömningar under arbetet med etablerandet av alliansen, 
och som en psykologisk bas för vidare bedömningsarbete, men också som det centrala område 
för arbetet där organisatoriska förutsättningar påverkar alltmer, där arbetet sker tyst eftersom 
det inte är ett uttalat uppdrag, där betydelsen av psykologisk kompetens inte alltid 
uppmärksammas och där psykologer inte självklart har tillträde till arbetsområdet. 
Sammantaget ger det här ett intryck av att arbete med psykologiska bedömningar av föräldrar, 
och föräldraarbete över huvud taget, kan vara ännu mer komplext och utmanande än de 
beskrivningar av föräldraarbete som Rustin (2000b) och Siskind (1997) presenterat.  
 
I områdesöversikten beskrevs den långa traditionen med en parallell behandlingskontakt för 
både föräldrar och barn, av Borg (1994) kallad den klassiska behandlingsmodellen, vilken 
utgör den mer avgränsade kliniska bakgrunden för undersökningen. Samtidigt beskrevs i 
inledningen hur arbete med föräldrar inom barn- och ungdomspsykiatri, eller motsvarande, 
inte har någon tydlig och etablerad klinisk position (Rustin, 2000b), att det är ett arbetsområde 
som beskrivits som både svårt, frustrerande och omgärdat av en paradoxal tystnad i 
litteraturen (Siskind, 1997) och att arbetet kännetecknas av återkommande professionella 
konflikter i den kliniska praktiken (Bergenstråhle & Rosenlind, 2000). För arbetsområdet i sin 
helhet, alltså kliniskt arbete med föräldrar, verkar det således å ena sidan finnas en väl 
etablerad tradition och en mycket övergripande modell för behandlingsarbetet sedan länge, 
och å andra sidan en relativt omfattande oklarhet, osäkerhet och frustration bland behandlare 
när det gäller frågor om hur det kliniska arbetet med föräldrar faktiskt bedrivs. Det är ett svårt 
arbete av stor klinisk betydelse som ännu inte verkar ha någon helt självklar och given plats. 
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Det finns inte heller någon tydlig ”befattningsbeskrivning” för den behandlare som ska utföra 
arbetet, åtminstone inte i större behandlingssammanhang, alltså i organisationer som BUP 
eller motsvarande.  
 
Undersökningens utgångspunkter i teori och praktik kring arbete med föräldrar som hämtats 
från modeller för, och erfarenheter från, psykodynamisk barn- och ungdomspsykoterapi har i 
undersökningsdelen sedan applicerats på ett allmänt och brett behandlingsarbete inom BUP, 
ett arbete som flera deltagare beskriver idag till stor del består av kortare rådgivande och 
stödjande kontakter och utredningsarbete. Det betyder att passformen mellan det område från 
vilket syfte och frågor genererades inför undersökningen, och det faktiska, kliniska 
sammanhang där undersökningen sedan genomfördes inte kan beskrivas som oproblematisk 
eller utan komplikationer. Trots den här bristande passformen bedöms resultat och 
resultatdiskussioner belysa en del viktiga aspekter av arbetet med föräldrar inom BUP. Dels 
hur psykologer uppfattar och beskriver sitt arbete med att bedöma föräldrar psykologiskt, 
vilket var syftet med undersökningen. Men också i viss mån omfattningen av de utmaningar 
som är relaterade till föräldraarbete generellt, och särskilt i de fall där föräldrar bedöms ha en 
egen omedveten psykisk problematik eller omfattande egna psykologiska behov och bristande 
empatisk förmåga.   
 
När det gäller litteraturen kring föräldraarbete generellt är det nästan så att man får intrycket 
att det är så svårt att bedriva och så svårt att hitta lämpliga former för att det verkar dömt att 
antingen bli styvmoderligt behandlat eller glömmas bort i perioder, för att sedan 
återuppväckas igen. Komplexiteten och utmaningarna i arbetet har varit kända mycket länge 
(Benedek, 1959; Winnicott, 1963) men det verkar nästan som om svårigheterna blir för 
överväldigande, både för individuella behandlare och för behandlingsorganisationer. 
Undersökningens resultat verkar indikera att det på organisationsnivå ännu inte görs 
tillräckligt för att uppmärksamma, stödja och utveckla det här arbetet. Och även med ett ännu 
bredare samhällsperspektiv går det förmodligen att hävda något liknande. Det finns idag ingen 
utbildning eller andra etablerade, strategiska former för kompetensutveckling som mer tydligt 
matchar de krav som den här typen av psykologiskt behandlingsarbete egentligen verkar 
kräva. Sutton och Hughes (2005) modell för föräldraarbete, psychotherapy of parenthood, 
som beskrevs i den teoretiska bakgrunden ovan, skulle kunna ses som utgångspunkt för ett 
utkast till ”befattningsbeskrivning” eller målbeskrivning i en utbildningsplan för arbete med 
föräldrar. Och, förstås, som ett relevant underlag för vidare diskussion kring arbetsområdets 
position och utveckling. 
 
När det gäller egen omedveten psykisk problematik hos föräldrar och särskilt i de fall då 
föräldrar bedöms ha så pass omfattande egna psykologiska behov att det överskuggar deras 
empatiska förmåga skulle detta förmodligen relativt ofta kunna relateras till allvarligare 
personlighetsstörningar. Det har i den sista deldiskussionen ovan beskrivits hur 
personlighetsstörningar kan uppfattas som ett särskilt svårt och känsligt kliniskt område, men 
inte desto mindre verkar det vara ett angeläget område inom barn- och ungdomspsykiatri, se 
till exempel Blomberg (2000b). Med utgångspunkt i flera delar av undersökningens resultat 
har det redan förts en diskussion kring betydelser av den förmodade förekomsten av 
allvarligare personlighetsstörningar hos föräldrar utifrån en dynamisk konceptualisering av 
fenomenet (PDM Task Force, 2006). Det här uppfattas som en viktig aspekt av arbetet med 
föräldrar inom BUP som det finns anledning att på lämpliga sätt tydligare uppmärksamma och 
förhålla sig till.  
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Metod. 
Undersökningens population är psykologer verksamma vid öppenvårdsmottagningar inom 
barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm2. En alternativ population hade kunnat vara alla 
behandlare inom BUP, oavsett profession, vilket också övervägdes initialt, men 
undersökningens syfte bedömdes passa den aktuella populationen bäst. Den viktigaste 
styrande faktorn för urvalet har varit tillgänglighet. Som framgår av beskrivningen av 
metoden förekom inte någon direkt första kontakt mellan intervjuare och 
undersökningsdeltagare utan kontakten förmedlades av enhetschefer. Den här begränsningen i 
urvalsförfarandet är relaterad till olika svårigheter att få direktkontakt med anställda inom 
BUP och det gör att urvalet måste beskrivas som ett tillgänglighetsurval, en omständighet som 
generellt föranleder en särskild uppmärksamhet på möjliga begränsningar av validiteten. 
Populationen är dock av en sådan karaktär att tillgänglighetsurval inte bedöms vara så 
problematiskt i sammanhanget, utifrån antagandet att psykologer verksamma inom BUP är en 
förhållandevis homogen grupp vad gäller till exempel utbildnings- och yrkeserfarenheter samt 
socialisation till en relativt specifik yrkesposition som barnpsykolog eller BUP-psykolog. 
Turligt nog bedöms urvalet också vara någorlunda representativt eller brett när det gäller 
faktorerna kön, terapeutisk inriktning och utbildning. Vad gäller de tre 
öppenvårdsmottagningar som inte kontaktades med en förfrågan bedömdes att de två 
mottagningar som relativt nyligen privatiserats eventuellt kunde ha ett behandlingsupplägg 
vad gäller arbete med föräldrar som alltför mycket skilde sig från övriga mottagningar.  Att 
kontakta mottagningen där författaren tidigare gjort sin psykologpraktik bedömdes inte heller 
lämpligt.  
 
Urvalet har också kunnat påverkas genom att det i förfrågan formulerades önskemål om 
längre klinisk erfarenhet samt vidareutbildning till psykoterapeut (se bilaga 1), ett önskemål 
som i hög grad realiserades vad gäller just deltagarnas kompetens och erfarenhet. Urvalet har, 
inom ramen för de begränsningar som bekvämlighetsurval innebär, i hög grad kunnat inriktas 
mot homogenitet hos deltagarna med hjälp av den formulerade deltagarprofilen i enkäten. 
Denna avgränsning eftersträvades för att få tillräckligt med väl grundade data från deltagarna i 
och med deras förmodade ”djup” i kompetens och erfarenhet. Detta innebär samtidigt en 
avgränsning som gör att undersökningen riskerar att missa data med mer ”bredd”, något som 
hade kunnat erhållas om inte önskemålen om relativt omfattande erfarenhet och kompetens 
funnits med i den skriftliga förfrågan. Sammantaget bedöms urvalet som tillfredställande 
representativt i kvalitativt avseende i och med att undersökningens resultat på ett rimligt sätt 
verkar beskriva en relativt stor variation när det gäller psykologers bedömningar av föräldrar 
inom BUP. 
 
Intervjuerna var öppet riktade och fokuserade på fem övergripande områden. Under den första 
intervjun användes en schematisk bild på frågeområdena som placerades synlig mellan 
deltagaren och intervjuaren men det förfarandet bedömdes som potentiellt alltför styrande och 
övergavs därefter. Under vissa intervjuer kunde frågeområdena uppfattas som alltför abstrakta 
av deltagaren och intervjuaren lyckade då ibland inte att följa upp med tydligare följdfrågor, 
vilket kan ha resulterat i missad information. Generellt fanns det också en relativt stor 

                                                
2 Urvalet utgör knappt 4,5 % av den för undersökningen definierade populationen på 198 psykologer anställda 
vid öppenvårdsmottagningarna i BUP Stockholm, enligt tillgängliga uppgifter vid tidpunkten för 
undersökningen. Då är den mottagning där författaren gjorde sin psykologpraktik inräknad men däremot inte de 
två mottagningar som drivs i privat regi. Ingen av dessa tre mottagningar kontaktades med en förfrågan om 
deltagande i undersökningen. 
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variation när det gäller vilka frågeområden som berördes mer ingående och utförligt i de olika 
intervjuerna. 
 
Undersökningens resultat bedöms vara relativt väl förankrade i data i och med att den 
analysmetod som använts har präglats av systematisk noggrannhet och medvetna 
ansträngningar har gjorts för att minimera egna tolkningar. Ändå finns förstås potentiella 
risker för förvrängningar under analysen och undersökningen i sin helhet, kanske särskilt 
relaterat till författarens/intervjuarens egen förförståelse av problemområdet samt eventuella 
selektiva uppmärksamhet. När det gäller resultatets kvalitativa generaliserbarhet bedöms 
metoden för datainsamling ha fungerat väl och fångat centrala aspekter av problemområdet. 
Resultatet bedöms också kunna appliceras på populationen i rimligt hög grad i och med 
urvalets egenskaper beträffande könsfördelning, terapeutisk inriktning och utbildning men 
även erfarenhet av arbetet. Undersökningens resultat svarar väl mot syftet och är också 
meningsfullt på en beskrivande nivå. Sammantaget bedöms resultatet ha god kvalitativ 
validitet. 
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Bilaga 1 
 
Förfrågan till enhetschefer och psykologer inom BUP 
 
Under höstterminen, som är min sista termin på psykologlinjen, arbetar jag med en 
examensuppsats. Den handlar om hur psykologer inom BUP uppfattar och förstår 
psykologiska tillstånd, resurser och behov hos föräldrar till de barn som kommer som 
patienter till BUP inför eventuella behandlande interventioner gentemot föräldrar och familj. 
Jag är intresserad av både verbala och icke-verbala processer i den relation som byggs upp 
och utvecklas mellan behandlare och föräldrar under såväl kortare som mer omfattande 
kontakter med BUP. 
 
För att genomföra uppsatsen behöver jag komma i kontakt med psykologer som kan dela med 
sig av erfarenheter och reflektioner inom det här området. Min förhoppning är att du har 
möjlighet att förmedla en kontakt till en eller helst två psykologer vid mottagningen som kan 
tänkas vara intresserade av att bidra till min undersökning genom ett samtal med mig om hur 
de ser på det här området. Det är mycket bra om den psykolog som deltar har längre klinisk 
erfarenhet. Är han eller hon intresserad av frågor kring kontakter och arbete med föräldrar 
och/eller är legitimerad psykoterapeut är det ännu bättre.  
 
Jag planerar att samtala med intresserade psykologer under november och kommer att 
kontakta dig inom några dagar för förslag på lämpliga personer. Min förhoppning är att 
med det här arbetet som grund sedan kunna presentera ett material som kan vara meningsfullt 
och användbart för verksamheten inom BUP. 
 
Min egen förförståelse av området grundas bland annat på erfarenheter från psykologpraktik 
på en BUP mottagning för två år sedan, erfarenheter från behandlingsarbete inom terapikollo 
och arbete som skötare vid BUP kliniken under de senaste två åren samt en utbildning i 
barnspsykologisk utredningsmetodik vid Ericastiftelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


