
Föräldraarbete parallellt med korttidsterapi för barn
Föräldrars upplevelser och terapeuters processbeskrivningar

   

        Agnes Rosén

Handledare: Gunnel Jacobsson
PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP, 2013

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN



FÖRÄLDRAARBETE PARALLELLT MED 
KORTTIDSTERAPI FÖR BARN* 

Föräldrars upplevelser och terapeuters processbeskrivningar

Agnes Rosén

Parallellt föräldraarbete anses vara en viktig del av barnterapi. Många 
forskare menar att det ändå saknas tydliga modeller för föräldraarbete. 
Föreliggande  uppsats  med  kvalitativ  ansats,  syftar  till  att  studera 
föräldraarbete parallellt med korttidsterapi för barn, utifrån föräldrars 
och terapeuters perspektiv. Intervjuer med föräldrar,  och terapeuters 
sessionsvisa  processdagböcker,  har  varit  underlag för  analysarbetet. 
Resultaten  tyder  på  att  föräldrarna  har  övervägande  positiva 
erfarenheter  av  behandlingsmetoden.  Resultaten  tyder  också  på  att 
terapeuterna  i  regel  håller  sig  till  den  korttidsterapimetod  som 
forskningsprojektet  omfattar.  Det  tycks  finnas  en  viss  inkongruens 
mellan föräldrarnas och terapeuternas beskrivningar av några centrala 
delar av den aktuella korttidsterapimetoden. Begrepp som tidsaspekt 
och  separationsaspekt  beskrivs  som  närvarande  bland  terapeuterna 
medan  föräldrarna  mer  konkret  beskriver  tiden  och  avslutet.  Mot 
bakgrund av dessa fynd diskuteras det implicita arbeta och språk som 
psykoterapi  till  stor  del  omfattar.  Föreliggande  studie,  tillsammans 
med tidigare forskning, pekar på vikten av att utarbeta fler modeller 
för föräldraarbete. 

Ericastiftelsen i Stockholm är en barn- och ungdomspsykiatrisk behandlingsinstitution 
som genom vårdavtal med Stockholms läns landsting bedriver psykoterapeutiskt arbete 
med barn, ungdomar samt unga vuxna. Parallellt föräldraarbete är en förutsättning för 
alla  barnterapier.  Vid  Ericastiftelsen  bedrivs  även högskoleutbildning  och kliniknära 
forskning  inom  området  barn-  och  ungdomspsykoterapi.  För  närvarande  pågår  ett 
forskningsprojekt som syftar till att utveckla och utvärdera korttidsterapi för barn och 
ungdomar.  Föreliggande  uppsats  utgör  en  del  av  detta  projekt,  kallat  "Barn  och 
ungdomar/unga  vuxna  i  psykodynamisk  korttidspsykoterapi;  metodutveckling  och 
utvärdering".  Projektet  är  finansierat  med  hjälp  av  Stockholms  läns  landsting. 
Föreliggande uppsats  syftar till att undersöka föräldrars förståelse för och upplevelser 
av  metoden  psykodynamisk  korttidsterapi  för  barn,  med  fokus  på  det  parallella 
föräldraarbetet. Uppsatsen syftar också till att undersöka terapeuters beskrivningar av 
processen  i  det  parallella  föräldraarbetet,  samt  till  att  se  hur  dessa  relaterar  till 
föräldrarnas berättelser. 

______________________

* Tack till Gunnel Jacobsson för fin handledning och mycket uppmuntran. Tack till Agneta Thorén för 
tydlig hjälp och stort stöd. Tack även till de föräldrar som ställt upp i intervjuer och delat med sig av sina  
upplevelser och till de terapeuter som gett konstruktiva synpunkter och lånat ut sina processdagböcker. 
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Psykodynamisk psykoterapi för barn
Sigmund Freuds psykoanalytiska arbete och teorier ligger till grund för framväxten av 
psykodynamiskt  och psykoanalytiskt arbete med barn (Blake, 2011),  även om Freud 
själv endast  arbetade indirekt  med barn som handledare i  fallet  ”lille Hans” (Freud, 
2006). Freuds tankar om det meningsbärande bakom människors beteenden gjorde att 
han utgick ifrån att  barn  har  rika  och omfattande fantasiliv  som inte  bara  påverkar 
barndomen utan hela livet (Blake, 2011). 

Anna  Freud  och  Melanie  Klein  brukar  ses  som  förgrundsgestalter  vad  gäller 
psykoanalytiskt och psykodynamiskt arbete med barn (Blake, 2011). De utvecklade sina 
respektive metoder  för  barnanalys under  1930-talet.  Anna Freud intresserade sig för 
barnets inre värld samtidigt som hon tog hänsyn till den yttre verkligheten och barnets 
verkliga relationer med omgivningen. Likt Sigmund Freud utgick hon ifrån människans 
inre drifter och konflikter. Klein gjorde antagandet att barnet relaterar till sin omgivning 
redan från födseln. Medan Anna Freud antog att terapeuten blir en verklig person för 
barnet såväl som en signifikant överföringsperson, tolkade Klein alla reaktioner från 
barnet  mot  terapeuten  som  överföring.  Klein  likställde  leken  i  barnterapi  med  fria 
associationer  i  vuxenterapi.  Anna  Freuds  terapier  fokuserade  på  barnets  språkliga 
uttryck. 

Lowenfeld  utvecklade  barnterapins  möjligheter  till  att  använda  sig  av  leken  som 
kommunikation  i  terapirummet  (Hutton,  2004).  Hon  skapade  det  så  kallade  ”hela 
världenmaterialet”. Med det fick barnet möjlighet att uttrycka sig genom lek och via 
material i sandlådan. Lowenfeld lade därmed grunden för sandlek som uttrycks- och 
kommunikationsmedel. Lowenfeld ansåg det verbala språket vara alltför begränsande 
som enda kommunikationsmedel för unga och utvecklingsmässigt omogna barn. Därför 
kom det sig att att hon introducerade lekmaterial att använda i sandlåda, som ett sätt för 
barnet  att  uttrycka  sig själv och sin inre värld på egna premisser.  Ericametoden har 
utvecklats  ur  ”hela  världenmaterialet”  (Danielson,  1986).  Ericametoden  är  en 
diagnostisk  metod  men  Ericamaterialet,  med  två  sandlådor  och  en  viss  uppsättning 
tillhörande  figurer,  används  idag  mer  som  terapeutiskt  lekverktyg  än  i 
utredningssammanhang. 

Den verkliga och levande leken är en process där barnet utforskar och upptäcker vem 
hon eller  han  är  (Blake,  2011).  Därför  är  leken  viktig  för  ett  barns  utveckling  och 
särskilt viktig i barnterapi. Terapeutisk lek är en externalisering av den inre världen och 
innebär  att  yttre  ting  representerar  eller  symboliserar  inre  tillstånd  och  upplevelser. 
Blake menar att den terapeutiska leken möjliggör för utforskande av oro och ångest i en 
projicerad form. Genom lek kan tankar och känslor undersökas med mindre risk för att 
barnet ska bli överväldigat, då leken blir ett område mellan självet och omgivningen. 
Barnet ges via leken möjligheten att förstöra men också att skapa och ställa till rätta. 

Psykoterapeutisk behandling har traditionellt sett varit lång, tidskrävande och kostsam 
(Gydal & Knudtzon, 2002).  Av den anledningen kom familjeterapier att bli  allt mer 
vanliga under sextio- och sjuttiotalet. Vad som då uppdagades var att barnet inte alltid 
fick tillräcklig bekräftelse på egna premisser, med eget språkbruk eller med hjälp av lek 
och metaforer – förutsättningar som enligt Gydal och Knudtzon är viktiga för att kunna 
bearbeta  tidigare  och nuvarande  konflikter.  Genom individualterapi  med barn  fanns 
mycket kunskap om barns omfattande förmåga till bearbetning och utveckling via lek. 



3

En  närliggande  tanke  var  därmed  att  individuell  korttidsterapi  kunde  vara  ett 
supplement till familjeterapin. 

Psykodynamisk korttidsterapi för barn
I psykodynamisk korttidsterapi för barn erbjuds barnet ett eget utrymme där det genom 
lek får möjlighet att utrycka sig fritt på egna villkor (Gydal & Knudtzon, 2002; Haugvik 
& Johns, 2005). För att ta hela barnet i beaktande bekräftas både regressiva och växande 
faktorer. Haugvik och Johns (2005) beskriver fyra aspekter som är kännetecknande för 
psykodynamisk korttidsterapi för barn. För det första är tidsperspektivet begränsat och 
kort. Det andra kännetecknet är att terapeuten och patienten tillsammans med barnets 
föräldrar kommer överens om ett fokus för behandlingen. Tredje kännetecknande är att 
terapeuten är aktiv genom hela terapiprocessen, bland annat genom att upprätthålla och 
rikta  uppmärksamheten  mot  behandlingsfokus.  Det fjärde och sista  kännetecknet  för 
korttidsterapi för barn är det parallella föräldraarbetet.

Tid och separation. 
Terapiformens tidsbegränsning väcker en stark medvetenhet om den ändliga kvaliteten i 
alla  relationer  och  innebär  att  förlust,  separation  och  sorg  är  ständigt  närvarande 
(Peterlin & Sloves, 1985). Varje gång som framtiden erkänns blir avslutet och konflikter 
kring separation och individuation påtagligt. Tidsbegränsningen betonar och hjälper att 
lösa patientens konflikt vad gäller separation från terapeuten, och i sin tur, till  andra 
signifikanta  objekt  i  patientens inre  värld.  Därmed blir  barnet  bättre  rustat  att  möta 
framtida  separationer  (Tydén,  2002).  Tidsbegränsningen  främjar  separation  och 
autonomi  samt  hämmar  oönskad  regression  (Gydal  & Knudtzon,  2002;  Haugvik  & 
Johns, 2005). Medan ett obegränsat tidsperspektiv stimulerar till beroende, stimulerar 
ett begränsat tidsperspektiv till oberoende och individuation (Peterlin & Sloves, 1985). 
Syftet med tidsbegränsningen är att initiera en process där integration och utveckling får 
ta  plats  (Gydal  &  Knudtzon,  2002;  Haugvik  &  Johns,  2005).  För  att  förtydliga 
tidsperspektivet  och  terapins  innehåll  för  barnet,  använder  vissa  barnterapeuter  en 
kalender  som terapeutiskt  redskap,  med en  ruta  för  varje  terapisession  (Haugvik  & 
Johns, 2005). Kalendern tas fram mot slutet av varje session och barnet får på egen hand 
illustrera  vad  sessionen  innehållit.  På  så  sätt  blir  barnet  ständigt  påmint  om  var  i 
processen  det  befinner  sig  och  kalendern  kommer  till  slut  att  representera  hela 
terapiprocessen. 

Antalet terapisessioner kan variera mellan sex och tjugo gånger men är alltid bestämt 
och avgränsat innan terapins start (Proskauer, 1971). Vanligast är tolv terapisessioner 
med en bedömningsfas  om en till  tre  sessioner  (Fossen & Diseth,  1991;  Peterlin  & 
Sloves,  1985).  Många  författare  delar  in  terapin  i  tre  faser:  begynnelsefas, 
bearbetningsfas samt avslutningsfas (Edvardson, 1985; Haugvik & Johns, 2005; Nielsen 
et  al.,  1992).  Begynnelsefasen  präglas  av  relations-  och  alliansskapande  samt 
utarbetande av fokus för barn och föräldrar (Edvardson, 1985; Fossen & Diseth, 1991; 
Haugvik & Johns, 2005; Nielsen et al., 1992; Proskauer, 1971). Terapeuten måste vara 
uppmärksam på betydelsen av barnets tidiga åstadkommanden för att kunna använda sig 
av dem på ett konstruktivt sätt i utarbetandet av behandlingsfokus (Proskauer, 1971). 
Som i alla terapiformer är det viktigt att barnet under den inledande fasen tillåts att 
utveckla en positiv relation till terapeuten för att på så sätt bygga upp en terapeutisk 
allians. Onödiga frustationer undviks därför och alla tillfällen tas till fånga vad gäller att 
påvisa en hjälpsam och respektull hållning gentemot barnet. 



4

Bearbetningsfasen fokuserar på utveckling eller förändring hos barnet i ett begränsat 
område, relaterat till behandlingens fokus (Haugvik & Johns, 2005; Nielsen et al., 1992; 
Proskauer, 1971). Under bearbetningsfasen begränsar terapeuten sina interventioner till 
att omfatta valt fokus samtidigt som barnet erbjuds adaptiva alternativ vad gäller tanke, 
ord  och  handling  (Proskauer,  1971).  Avslutningsfasen  fokuserar  fortsättningsvis  på 
utveckling  och  förändring  samt  på  avslut  av  relationen  mellan  barn  och  terapeut 
(Haugvik  & Johns,  2005).  Det  viktigaste  målet  i  avslutningsfasen  är  att  stötta  och 
stabilisera de framsteg barnet har gjort på ett sätt som gör att barnet kan upprätthålla 
dem efter förlusten av terapeuten (Proskauer, 1971). Det är särskilt viktigt att betona vad 
barnet har lärt sig och gjort till sitt, så att barnet kan känna sig relativt oberoende av 
ytterligare kontakt med terapeuten. Det är av stor vikt under den här fasen att arbeta 
med barnets eventuellt  negativa känslor  gentemot terapeuten för att  förhindra att  de 
positiva erfarenheterna av behandlingen överskuggas. Tidigare fantasier om separation 
mobiliseras ofta  i  korttidsterapi och kan hanteras under avslutningsfasen förutsatt att 
terapeuten fortsätter att vara ihärdig i frågan. 

Proskauer (1971) menar att både barn och terapeut tenderar att förneka och undvika 
teman kring avslut och separation.  Terapeutens förmåga att hjälpa barnet att  komma 
över sitt motstånd inför avslut är av stor vikt för barnet. Därför behöver terapeuten vara 
i  kontakt  med sina  egna  känslor  och  erfarenheter  vad gäller  separation  och förlust. 
Arbetet  med avslut  bör  ske  på  ett  sätt  som gör  att  den  terapeutiska  processen  kan 
fortskrida efter att terapin tagit slut (Haugvik & Johns, 2005). I avslutningsfasen kan det 
vara verksamt att ge barnet en symbolisk gåva för att spegla de upplevelser barnet haft i 
samspelet med terapeuten. 

Fokus. 
Eftersom terapimetoden är tidsbegränsad är det av stor vikt för terapiarbetets struktur att 
ett  fokus  formuleras.  Fokus  refererar  till  vad  som avtalas  gällande  det  terapeutiska 
arbetet  med  barnet  och  formuleras  i  början  av  terapin  (Haugvik  &  Johns,  2005; 
Proskauer, 1971). Den första uppgiften terapeuten och barnet har i korttidsterapi är att 
etablera  en  terapeutisk  allians  genom en gemensam definition  av  fokus  (Proskauer, 
1969).  Barnets  roll  i  den  initiala  kontakten  är  att,  om än  omedvetet,  ge  terapeuten 
indikationer på vad fokus bör innehålla. Speciellt med yngre barn eller barn med stora 
svårigheter,  kan  en  explicit  verbal  förståelse  vara  omöjlig  att  uppnå.  Barnet  och 
terapeuten kan då nå en gemensam medvetenhet kring delat fokus genom symbolisk lek.

Fokus  syftar  bland  annat  till  att  skapa  en  delad  uppmärksamhet  kring  barnets 
upplevelser,  tankar  och  känslor  (Proskauer,  1971).  Ett  fokus  ska  ge  en  positiv 
bekräftelse av barnets inneboende möjligheter, en speciell mening åt de problem barnet 
har, spänning och nyfikenhet, samt hopp om att förändring över tid är möjlig (Gydal & 
Knudtzon, 2002).  I korttidsterapi för barn kan barnets vårdnadshavare hjälpa att finna 
ett fokus i riktning mot önskad förändring. I korttidsterapi för vuxna ämnar terapeuten 
hitta ett fokus som fångar ett långtgående lidande, som patienten trots upprepade försök 
inte lyckats bli fri från (Mann, 1973). Peterlin och Sloves (1985) menar att ett fokus 
kring  tidig  smärta  i  barnterapi  kan  uppmuntra  barnet  till  regression,  vilket  man  i 
korttidsterapi vill undvika. Snarare än att adressera infantila känslor så klarifierar och 
stödjer  terapeuten  barnets  adaptiva  fungerande.  Gydal  (2001)  menar  att  fokus  som 
terapeutiskt verktyg och som etisk riktning, är värdefullt även i andra terapiformer än 
korttidsterapi.  Både  barn  och  vuxna som söker  hjälp  har  behov  av  att  få  veta  vad 
terapeuten tänker om dem. Fokus och tidsbegränsningen ger tydliga ramar vilket skapar 
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trygghet och förutsägbarhet för barn och föräldrar (Madssen, 2005). 

Haugvik och Johns (2005) beskriver olika sätt att etablera fokus i korttidsterapi. Fokus 
kan definieras utifrån något som i den inledande kontakten presenteras av barnet själv, 
barnets närmaste eller av den som hänvisat barnet. Barnets symtom kan också fungera 
som vägvisare för att finna fokus för behandlingen. Ett annat sätt att formulera fokus på 
kan vara att omdefiniera hänvisningsgrunden. Även andra teman som barnet kommer in 
på,  exempelvis  i  form  av  intresse  eller  engagemang  under  utredning  eller 
lekobservation,  kan  användas till  fokus.  I  utarbetandet  av fokus samt  under terapin, 
lägger terapeuten vikt vid att få tag i barnets resurser. Haugvik och Johns ger några 
exempel på fokus: ”Att lära känna krafterna i barnet” och ”Att gå på skattjakt efter 
känslor”. 

Mål.
En allmän hållning vad gäller psykodynamisk psykoterapi har varit att förändring tar tid 
och att psykoterapi därför behöver få ta tid (Gydal & Knudtzon, 2002, Nielsen et al., 
1992). Gydal och Knudtzon (2002) menar att korttidsterapi inte har som mål att fullgöra 
förändringar  utan  att  sätta  igång processer  som möjliggör  uppmjukning av  fastlåsta 
strukturer och som stimulerar till  fortsatt utveckling och växande. Ett vanligt sätt att 
stimulera till att den terapeutiska processen fortsätter, är att avtala tid för uppföljning. 
Ett  mål  som flera  författare  är  eniga  om vad  gäller  korttidsterapi  för  barn  är  ökad 
autonomi (Fossen & Diseth, 1991; Gydal, 2001; Nielsen et al., 1992; Peterlin & Sloves, 
1985). Terapeutens stödjande av barnets adaptiva sätt att hantera situationer tillsammans 
med ett aktivt arbete för att hämma regression, förväntas bidra till att barnet efterhand 
internaliserar den terapeutiska relationen samt utvecklar mer differentierade själv- och 
objektrepresentationer (Nielsen et al., 1992). Därmed ökar barnets generella förmåga att 
hantera svårigheter även vad gäller problem- och konfliktområden som ligger utanför 
behandlingsfokus. All psykodynamisk barnterapi syftar till att hjälpa barnet till en bättre 
objektkonstans (Gydal, 2001). Minst lika viktigt är att ge möjligheten till att känna igen 
och förhålla sig till en annan persons subjektivitet. Av den anledningen bör terapeuten 
vara tydlig som subjekt. 

Gydal (2001) beskriver tre huvudsakliga mål med korttidsterapi för barn:
• Att erbjuda ett rum där barnet fullt  ut  kan uttrycka sig på eget språk och på egna 
premisser.
• Att skapa ett möte med en terapeut som försöker förstå barnets uttryckssätt och som 
själv försöker att uttrycka sig på ett sätt som skapar mening för barnet. 
• Att erbjuda ett rum som barnet kan använda till viktiga experiment och utforskningar 
som i det vanliga livet inte tillåts och inte heller ska tillåtas.

Den terapeutiska hållningen. 
Terapeuten är mer aktiv i  korttidsterapi jämfört med traditionell psykodynamisk terapi 
(Gydal & Knudtzon, 2002; Nielsen et al., 1992). Terapeuten bär ansvar för att ett fokus 
etableras och upprätthålls (Gydal & Knudtzon, 2002). Terapeuten bör ta emot allt som 
barnet kommer med och söka koppla det till föreliggande fokus.  Efter att ha hittat en 
formulering  kring  barnets  huvudsakliga  problemområde,  är  terapeutens  uppgift  att 
förstå det barnet gör i terapin utifrån den problematiken (Proskauer, 1969). Terapeuten 
ansvarar  också  för  att  tids-  och  separationsaspekten  är  central,  parallellt  med 
behandlingsfokus.  Med  hjälp  av  fokus  och  terapeutens  aktiva  förhållningssätt,  är 
korttidsterapin  mer  strukturerad  jämfört  med  traditionell  psykodynamisk  barnterapi 
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(Nielsen  et  al.,  1992).  Från  första  mötet  med barnet  och  familjen  är  det  viktigt  att 
påbörja ett arbete kring behandlingens ramar som innehåller både helhet och gränser, 
som ser både barnets resurser och problem och som ger mening till  både barnet och 
familjen (Gydal & Knudtzon, 2002). Under terapiprocessen är det viktigt att terapeuten 
kan erkänna och bekräfta även oönskat beteende hos barnet utan att därmed stimulera 
till vidare regression (Gydal & Knudtzon, 2002). Terapeuten behöver kunna ta emot och 
behålla oönskade känslor och beteendemönster till dess att barnet kan ta tillbaka dem 
och hantera dem på ett mer konstruktivt sätt. En viktig terapeutisk uppgift är att hjälpa 
barnet att tillskriva mening till det som görs i terapin (Proskauer, 1969).

Proskauer (1969) beskriver tre terapeutiska förhållningssätt specifika för korttidsterapi 
för  barn.  Det  första  handlar  om att  definiera  ett  behandlingsfokus tillsammans  med 
barnet,  genom  symbolisk  lek.  Det  andra  förhållningssättet  handlar  om  att  använda 
hypoteser  kring  barnet  som  vägledning  för  att  skapa  och  upprätthålla  en  trygg 
terapeutisk  relation  snarare  än  som  grund  för  direkta  tolkningar.  Det  tredje 
förhållningssättet handlar om att hantera avslut som den mest angelägna terapiaspekten 
och som den potentiellt  mest  verksamma aspekten i  den tidsbegränsade situationen. 
Terapeuten bör förhålla sig till barnets situation i nutiden, dåtiden och framtiden, samt 
till barnets inre och yttre miljö (Gydal & Knudtzon, 2002). Dessa tre aspekter, nutiden, 
dåtiden  samt  framtiden,  kapslar  in  och  binder  samman  den  dynamiska  processen 
(etiologin),  den  beteendemässiga  manifestationen  (symtomen)  samt  den  normala 
utvecklingsmässiga processen mot ett autonomt fungerande (Peterlin & Sloves, 1985). 
Korttidsterapi  införlivar  framtiden  genom  att  stödja  barnets  sökande  efter  nya 
beteenden, mer utvecklade försvar och bättre sätt att hantera olika situationer. För att 
inte tränga sig på barnet och samtidigt ge barnet möjligheten att utnyttja terapeuten som 
samarbetspartner, är leken ovärderlig som terapeutiskt verktyg (Gydal, 2001). En annan 
terapeutisk  intervention  som  Gydal  förespråkar  är  att  ge  undervisning  i  allmän 
utvecklingspsykologi. Det kan vara ett sätt att normalisera och ge barnet en känsla av att 
inte var ensamt. 

Terapeutisk allians. 
För  att  skapa  en  relation  krävs  att  barnet  känner  sig  sett  och  accepterat  (Gydal  & 
Knudtzon, 2002). Att få möta en vuxen som omdefinierar barnets beteenden i positiv 
mening utan att bagatellisera problemen eller  förneka föräldrarnas upplevelser, är  av 
ovärderlig betydelse för barnet.  Haugvik (2005) menar att det är verksamt för att en 
arbetsallians ska komma till stånd, att terapeuten är särskilt aktiv i början av terapin. Då 
barn  som kommer  till  terapi  många  gånger  upplever  att  de  själva  utgör  problem i 
familjen eller i vuxenvärlden, bidrar positiv bekräftelse från terapeuten till att utveckla 
en positiv terapeutisk allians  (Gydal & Knudtzon, 2002). Om terapeuten lyckas fånga 
barnets och familjens styrkor och uttrycka dem på ett sätt som ger hopp om förändring, 
är grunden lagd för en positiv terapeutisk allians. Fokus i korttidsterapi fungerar många 
gånger som stärkande av den terapeutiska alliansen genom att barnet känner sig sett och 
bekräftat (Haugvik & Johns, 2005). 

Inklusions- och exklusionskriterier.
Inklusions- och exklusionskritertierna för korttidsterapi för barn varierar i litteraturen. 
Två författare som tycks ha fått stort inflytande vad gäller detta är Proskauer och Gydal. 
Proskauer (1971) har utarbetat fem urvalskriterier för korttidsterapi med barn:
1. Är  barnet  kapabelt  att  snabbt  kunna  utveckla  en  positiv  arbetsrelation  med 
terapeuten?
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2. Kan ett dynamiskt fokus identifieras som uppmuntrar till emotionell utveckling 
och som kan lösas tillräckligt väl under en period av två till sex månaders psykoterapi?  
3. Är  barnets  försvar  varken  för  rigida  eller  för  svaga  inom  föreliggande 
problemområde  och  tillåter  barnets  personlighetsstruktur  snabba  förändringar  inom 
problemområdet?
4. Är  barnet  tillräckligt  tryggt  för  att  kunna  uppleva  det  tidiga  avslutet  som en 
positiv erfarenhet snarare än som ytterligare ett övergivande? 
5. Kan barnets miljö  vara (eller  göras) tillräckligt  stöttande så behandlingen inte 
kommer  att  undergrävas  av  nedbrytande  krafter  i  barnets  hem,  skola  eller  övriga 
omgivning? 

Gydal (2001) menar att korttidsterapins dilemma har varit att metoden krävt relativt 
välfungerande  patienter  och  att  många  patienter  därmed  har  exkluderats  från 
behandlingen. Hon har därför utgått från Proskauers urvalskriterier men begränsat dessa 
i sin metod av korttidsterapi för barn (TIB) till följande: 
1. Att terapeuten och barnet lyckas skapa en meningsfull terapeutisk allians.
2. Att  terapeuten  kan  definiera  ett  fokus  så  att  det  blir  meningsfullt  också  för 
föräldrarna. 
3. Att  föräldrarna,  åtminstone  till  en  viss  grad,  kan  ge  barnet  tillåtelse  till  den 
förändring som fokus syftar till.   

Föräldraarbete parallellt med barnterapi
Idag tycks många forskare och författare inom det barnpsykiatriska fältet vara eniga om 
vikten  av  föräldraarbete  parallellt  med  barnterapi  (Blake,  2011;  Boalt  Boëthius  & 
Berggren, 2000; Carlberg, 1999; Racusin, 2000; Rexwinkel & Verheugt-Pleiter, 2008; 
Tsiantis, 2000; Vesterlund, 2007). Linell (2007) pekar dock på svårigheter i arbetet med 
föräldrar då det är ett relativt odefinierat område, då ingen specialistutbildning likvärdig 
barnpsykoterapiutbildningen kan erbjudas, och då det finns jämförelsevis lite litteratur 
och forskning inom området. Novick och Novick (2007) tror att många barnterapeuter 
har arbetat med föräldrar på ett eller annat sätt under en lång tid men utan någon tydlig 
teoretisk  modell  för  föräldraarbetets  struktur.  Berglund  Fries  (2001)  har  studerat 
föräldraarbete  parallellt  med  korttidsterapi  för  barn.  Hon  har  funnit  att  det  saknas 
specifika metoder för föräldraarbete och pekar på svårigheten i arbetet med föräldrar då 
många terapeuter saknar utbildning för ett tidsbegränsat föräldraarbete. I en studie av 
Vesterlund  (2007)  framkom  att  vissa  föräldrar  upplevt  brist  på  tydlighet  i 
föräldrasamtalen.  

Terapeutiskt  arbete  med barn  och ungdomar blir  mer effektivt  när  föräldraarbete  är 
inkluderat  som en  del  av  den  övergripande  strukturen  för  behandlingen  (Novick  & 
Novick, 2005). Hafstad och Övreeide (2001) menar att  dialogen och samspelet mellan 
barn och föräldrar är avgörande för barnets utveckling och livskvalitet.  Vid sidan av 
barnets  egen biologiska  livskraft  är  föräldrarna  barnets  viktigaste  utvecklingsresurs. 
Därför kan terapeuten bidra till barnets utveckling genom att hjälpa föräldrarna i deras 
utvecklingsprocess i förhållande till  barnet.  Det är ofta ett barns föräldrar som söker 
hjälp  för  barnet  och  hjälpsökandet  kan  därmed  ses  som  ett  uttryck  för  problem  i 
föräldraskapet (Rexwinkel & Verheugt-Pleiter, 2008). Föräldern söker inte bara hjälp för 
sitt  barn  utan  för  sig  själv  som förälder.  De  problem eller  svårigheter  ett  barn  har 
utspelar sig alltid i en kontext med betydelsefulla andra, varför det är viktigt med ett 
systemiskt synsätt och förhållningssätt (Nielsen et al., 1992). Barn bör alltid ses utifrån 
ett familjeperspektiv, som del av en större helhet, även då individuella utredningar görs 
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eller då individualterapi med barnet bedrivs (Gydal, 2001; Haugvik, 2005; Jarlemark, 
Lönnquist  &  Ånstrand,  2000).  Barnet  behöver  veta  att  föräldrarna  är  engagerade  i 
terapin och att de också får hjälp (Gydal, 2001; Haugvik, 2005).  Gydal och Knudtzon 
(2002) betonar föräldrarnas samtycke till förändring. I vilken utsträckning barnet kan 
förändras  med hjälp av terapi  samt  hur  varaktig förändringen blir,  är  ofta  avhängig 
föräldrarnas  förmåga  att  förändras  samt  att  stödja  barnets  utveckling  och  växande 
(Gydal & Knudtzon, 2002; Novick & Novick, 2005). Genom att engagera föräldrar i ett 
parallellt föräldraarbete minskar risken för avhopp och oregelbunden närvaro vad gäller 
barnterapin (Blake, 2011; Rustin, 2000). Blake (2011) menar att  det inledande mötet 
med föräldrarna bör vara av kollegial karaktär. Med det menar han att föräldrarnas och 
terapeutens olika kunskaper och perspektiv tillsammans kan bidra till en rikare och mer 
nyanserad  bild  av  barnet  och  situationen  runt  omkring.  Föräldraterapeuten  bör 
uppmärksamma föräldrarnas genuina,  specialiserade  och unika  kunskap om sitt  barn 
(Novick & Novick, 2005). 

Föräldraarbetets former. 
Föräldraarbete kan i vissa fall primärt syfta till att stödja barnets terapi (Green, 2000). 
Ibland arbetar terapeuten endast med barnet genom dess föräldrar. Föräldraarbetet i sig 
kan har stor terapeutisk påverkan på relationen barn och förälder emellan och ibland kan 
arbetet med föräldrar av den anledningen räcka som åtgärd (Blake, 2011). I andra fall 
behöver terapeuten arbeta med föräldrarna parallellt med barnets terapi (Green, 2000). 
Fossen  och  Diseth  (1991)  menar  att  föräldraarbete  gärna  kan  bestå  av  rådgivning, 
upplysning  kring  utvecklingspsykologi  samt  uppmärksammande  vad  gäller 
familjedynamik.  Rexwinkel  och  Verheught-Pleiter  (2008)  betonar  vikten  av  att 
föräldraterapeuten inte erbjuder konkreta råd i allt för stor utsträckning. Om terapeuten 
erbjuder lösningar på problem förloras möjligheten till att utforska föräldrarnas tankar 
om vad barnet  erfar och varför det gör på ett  visst sätt.  Novick och Novick (2005) 
menar  att  föräldraarbete  bör  fokusera  på  föräldra-barn-relationen,  andra  problem  i 
föräldrarnas liv fångas endast upp av terapeuten om de är relevanta för relationen till 
barnet.  På  samma  sätt  menar  Horne  (2000)  att  då  det  terapeutiska  kontraktet  med 
föräldrar vanligtvis gäller barnets terapi, bör föräldraarbetets fokus kretsa kring barnet. 
För att föräldrar ska kunna förstå sina barn bättre, betonar Nilsson (2007) vikten av att  
kunna prata om föräldrarnas egna inre barn. På vilket sätt terapeuten mest lämpligt bör 
följa föräldern i minnen och fantasier från barndomen behöver bedömas i det enskilda 
fallet. 

Rustin (2000) delar in föräldraarbete i fyra kategorier. Den första kategorin innebär en 
stödjande  kontakt  med  syftet  att  skydda  och  upprätthålla  barnterapin.  I  den  andra 
kategorin ingår föräldraarbete med syftet att stärka föräldrarollen. Här ingår föräldrar 
som känner att de har svårt att förstå sitt barns beteenden och relationer, och som bättre 
vill förstå sitt barns problem. Många föräldrar i den här kategorin känner att de behöver 
hjälp med sig själva men med fokus på föräldrarollen. Den tredje kategorin innefattar 
föräldraarbete  med syftet  att  nå  förändringar  i  familjemönstret.  Det  kan  handla  om 
parterapi, familjeterapi  eller individualterapi med fokus på relationerna inom familjen. 
Den fjärde och sista kategorin innebär individualterapi med en eller båda föräldrar, där 
föräldrarna förbinder sig till terapin som patienter i sin egen rätt, även om de från början 
sökt sig till en psykoterapeut på grund av oro för sitt barn. Kategorierna kan ses som ett 
kontinuum med en stödjande kontakt i den ena änden och individualterapi i den andra 
änden.  Barnets  behov,  tillsammans  med  föräldrarnas  behov,  samarbetsförmåga  och 
förändringsförmåga styr vilken inriktning arbetet bör karaktäriseras av. Föräldraarbete 
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rör sig vanligtvis mellan de olika kategorierna vilket innebär att terapeuten kan behöva 
variera sin teknik och målsättning. Ibland kan en rörelse från en kategori till en annan 
behöva återges explicit till föräldrarna. 

Mål i föräldraarbete. 
Psykodynamiskt föräldraarbete handlar om att söka rikta föräldrarnas uppmärksamhet 
mot sitt barns inre, med känslor, tankar och intentioner, snarare än mot yttre beteenden 
(Nijssens, Luyten & Bales, 2012). Blake (2011) menar att ett mål med föräldraarbete är 
att få föräldrarna intresserade av barnets inre värld genom att skifta fokus från beteende 
till inre motivation och mening. Linell (2007) beskriver växandets punkt i arbetet med 
föräldrar som då föräldrarna kan börja reflektera över sig själva i förhållande till barnet 
och över hur samspelet mellan dem och barnet har ömsesidig påverkan. 

Granström (2007) menar att ett mål i föräldraarbete är skilja ut barn och föräldrar samt 
att hjälpa föräldrarna att se sitt barn som en separat individ utan förvrängningar. Hon 
uttrycker  det  som:  ”Att  befria  barnet  från  föräldrarnas  projektioner  är  ett  av  de 
viktigaste målen i arbetet”. Green (2000) menar att föräldraarbete syftar till att fördjupa 
föräldrarnas bild av sitt barn samt till att utveckla förmågan att omfatta barnet precis 
som  det  är.  Hon  betonar  vikten  av  föräldrars  förmåga  att  kunna  se  sitt  barn  som 
beroende och samtidigt som utvecklande och separat, samt att kunna skifta mellan dessa 
förhållningssätt. En målsättning med föräldraarbete kan vara att hjälpa föräldrarna att 
stå ut med den smärta situationen innebär, att hjälpa med skuldkänslor och att stödja den 
positiva föräldraförmågan (Granström, 2007).

Parallellt föräldraarbete syftar till att stödja både barnets psykoterapi och föräldrarnas 
omsorg och planering för sitt barn (Sutton & Hughes, 2000). Cramer (2000) menar att 
föräldrar  och  föräldraterapeut  tillsammans  bör  sträva  efter  att  finna  och  undanröja 
huvudsakliga  konflikter i  relationen mellan föräldrarna och barnet.  Han anser att  en 
behandling som inkluderar barn och föräldrar innebär dubbla mål: att mildra barnets 
huvudsakliga symtom, och att ge en förståelse för den ångestväckande situation som 
omger föräldra-barn-relationen. Novick och Novick (2005) beskriver också dubbla mål i  
behandling med barn: dels att åter få igång barnets utveckling, och dels att återställa 
relationen mellan barn och förälder till att vara en livslång positiv resurs för dem båda.  
Det andra målet inkluderar att hjälpa föräldrar att nå den utvecklingsmässiga fas som 
föräldraskapet innebär. 

Den terapeutiska hållningen vid föräldraarbete. 
Att  arbeta  med  föräldrar  parallellt  med  en  barnterapi  väcker  frågor  kring  den 
terapeutiska hållningen (Green, 2000). Barnets beroende av föräldrarna för emotionellt 
såväl som fysiskt växande skiljer barnterapi och föräldraarbete från terapeutiskt arbete 
med  vuxna  i  individualterapi.  Terapeuten  bör  ständigt  ha  föräldra-barn-relationen  i 
åtanke med en djup respekt för denna. Risken finns annars att terapeuten positionerar 
sig  och  identifierar  sig  med  den  ena  eller  den  andra  parten.  När  ett  barn  erbjuds 
individualterapi är det terapeutens uppgift att hjälpa föräldrarna att bättre kunna förstå 
och hjälpa sitt barn (Gydal, 2001). Föräldraterapeutens uppgift är att hjälpa föräldrarna 
att  sätta  igång  ett  positivt  föräldraskap  (Engelse  Frick,  2000).  Precis  som barnet  i 
terapin, behöver föräldrarna känna sig hållna och härbärgerade i föräldraarbetet (Blake, 
2011).  De behöver  få  uppleva att  terapeuten  håller  deras  inre  i  sitt  sinne  (Nijssens, 
Luyten  &  Bales,  2012).  Alltför  raka  frågor  kan  uppfattas  som  hotande  och 
skuldbeläggande samtidigt som en försiktig hållning från terapeutens sida kan göra att 
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föräldrarna upplever kontakten som meningslös (Granström, 2007). Det är nödvändigt 
att  terapeuten  har  empati  med  både  barn  och  föräldrar  för  att  klara  det 
relationsfokuserade arbetssättet (Bergenstråhle & Rosenlind, 2000). 

Terapeuten måste kunna hantera motsägelsen i att föräldrarna bidrar till barnets problem 
samtidigt som de är den viktigast resursen för att barnet ska utvecklas och komma över 
sina problem (Hafstad & Övreeide, 2001). Alla former av aggression riktade mot barnet 
måste kunna utryckas av föräldrarna och konfronteras med stor empati och omsorg av 
terapeuten i föräldraarbetet, särskilt då det är en stor tabu för flertalet föräldrar (Cramer, 
2000). Det är nödvändigt att bekräfta föräldrarnas problemupplevelse och känslor av 
hopplöshet och förtvivlan (Hafstad & Övreeide, 2001). Samtidigt behöver föräldrarna få 
nya  upplevelser  och  erfarenheter  kring  sitt  barn  för  att  genom  dessa  finna  nya 
handlingsalternativ.  Novick  och  Novick  (2005)  anser  det  avgörande  för  ett  barns 
behandling att föräldrarnas hopp och positiva känslor främjas och bibehålls. Det är av 
central betydelse att terapeuten kan känna och visa empati med föräldrarnas rädsla och 
sorg inför tanken på att all separation från barnet – fysisk eller psykisk – innebär en 
förlust av barnet. Den unika närhet som relationen mellan barn och förälder innebär, har 
både en positiv och negativ inverkan på barnets utveckling, och behöver därför kunna 
adresseras. Föräldrar har ofta delade känslor vad gäller närheten till barnet med en vilja 
att förneka hur viktiga de är för att kunna undvika skuld och samtidigt vilja skydda den 
särskilda positionen som central i sitt barns liv. 

Föräldraskap är en utvecklingsfas under vuxenlivet med delfaser som korrelerar med 
barnets  utveckling  (Green,  2000;  Novick  &  Novick,  2005).  Föräldraskap  är  ett 
dynamiskt  tillstånd  öppet  för  förändringar  och  för  aktivering  av  förmågor  (Green, 
2000). Därför varierar och fluktuerar föräldraskapet för en och samma förälder under 
olika  tillfällen  under  dess  utveckling.  Det  gör  att  föräldraterapeuten  behöver  vara 
flexibel och lyhörd för de variationer föräldraskapet innebär. Terapeuten har till uppgift 
att skydda det som är barnets privata, att hjälpa föräldrarna att stå ut med att inte veta 
allt kring barnet, att främja bättre kommunikation och delande mellan barn och förälder 
samt att omdefiniera avskildhet och autonomi mellan dem (Novick & Novick, 2005). 
Föräldrarna behöver få känna sig delaktiga i barnets terapi utan att barnets privata sfär 
och egna utrymme störs. 

Terapeutisk allians i föräldraarbete. 
Att skapa en allians tidigt med föräldrarna är bland annat viktigt för att få barnet till 
terapi  (Nilsson,  2007).  Fossen  och Diseth  (1991)  menar  att  terapeutens  allians med 
föräldrarna är en förutsättning för att arbetet med barnet ska fungera. En god start med 
föräldrarna är avgörande för en god allians (Madssen, 2005). Den inledande kontakten 
ligger sedan till  grund för behandlingens fortlöpande och för relationen terapeut och 
föräldrar emellan.  För att främja den terapeutiska alliansen och föräldrarnas tillit, bör 
den oro föräldrarna bär kring sitt barn tas emot och i någon mening delas av terapeuten 
(Jarlemark,  Lönnquist  & Ånstrand,  2000).  En förutsättning  för  alliansskapande med 
föräldrar är att de känner sig delaktiga i arbetet (Novick & Novick, 2000). Att etablera 
en terapeutisk allians gör att föräldrarna kan bli samarbetspartners där de tillsammans 
med terapeuten kan utforska hur de bäst kan hjälpa barnet (Novick & Novick, 2005). På 
så sätt erkänns föräldern som aktiv medarbetare i sitt barns behandling. Föräldrarna kan 
fortsätta att vara primära för barnet och risken för att terapeuten ska upplevas som en 
rival eller ett substitut minskar. Novick och Novick beskriver en rad föräldramässiga 
uppgifter som del av den terapeutiska alliansen, som syftar till att hjälpa föräldrarna att 
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erhålla eller återfå känslor av kompetens som föräldrar och kärlek för sitt barn som en 
separat  individ.  Föräldrarnas uppgifter  består  av  att  acceptera  en  fysisk  separation 
genom att låta barnet vara ensam med en annan vuxen, tillåta en psykologisk separation 
genom  att  låta  barnet  arbeta  på  egen  hand  med  en  annan  person,  stödja  barnets 
utveckling, sörja avslut samt tillåta fortsatt utveckling och utvecklas tillsammans med 
barnet efter terapiavslut. 

Motiveringsarbete med föräldrar. 
Novick  och  Novick  (2000)  menar  att  föräldrars  motivation  påverkas  av  känslan  av 
delaktighet. Barn uttrycker sig genom handlingar snarare än genom att prata (Carlberg, 
2000). Om barnets agerande blir begripligt för föräldrarna så ökar deras motivation. Att 
ha  en  tydlig  struktur  i  arbetet  främjar  föräldrarnas  tillit  och  motivation  (Jarlemark, 
Lönnquist & Ånstrand, 2000). Många gånger finns en ambivalens vad gäller föräldrars 
motivation då de vill se sina barn lyckliga samtidigt som de kan behöva upprätthålla 
egna  försvar  (Engelse  Frick,  2000).  Att  motivera  föräldrar  inför  ett  arbete  samt  att 
etablera en allians, kan beskrivas som försök till att hjälpa föräldrarna att våga och orka 
behålla  sin  önskan om hjälp (Bergenstråhle  & Rosenlind,  2000).  Många gånger  har 
terapeuten en stark önskan om att påbörja en behandling, en önskan som grundar sig i 
en  identifiering  med  barnet.  Det  är  då  viktigt  att  terapeuten  även  uppmärksammar 
föräldrarnas psykologiska belägenhet och försöker förstå eventuellt motstånd. Risken är 
annars  att  terapeuten  uppfattar  motståndet  som bristande  motivation  och  hinder  för 
barnterapin. 

Föräldrars skuld. 
Genom att tydligt betona föräldrars avgörande betydelse för sitt barn blir det omöjligt 
att  undgå frågor  kring  skuld  (Hafstad  & Övreeide,  2001).  Barnets  symtom upplevs 
många gånger av föräldrarna som resultat av deras egen inkompetens (Cramer, 2000). 
Därför är känslor av skuld ofta närvarande vid de inledande samtalen med föräldrar. 
Många föräldrar som kommer till  barnpsykiatriska mottagningar, gör det med starka 
känslor av misslyckande (Granström, 2007) och med en skuldproblematik kopplad till 
sig själva som föräldrar (Bergenstråhle & Rosenlind, 2000; Engelse Frick, 2000; Horne, 
2000).  Vanligt är också att de föräldrar som bär på skuldkänslor, fruktar att andra ska 
klandra  dem  (Bergenstråhle  &  Rosenlind,  2000).  De  kan  uppleva  situationen  som 
hotande och känna sig ifrågasatta i sitt föräldraskap (Granström, 2007).  Därför är det 
viktigt  att  teman  kring  skuld  kan  uttryckas  tidigt  i  kontakten  (Bergenstråhle  & 
Rosenlind, 2000). Om outtalade frågor kring ansvar och skuld får dominera går ofta all 
energi åt till defensiva handlingar (Hafstad & Övreeide, 2001). Om känslor kring skuld 
inte  verbaliseras  finns  även  stor  risk  att  de  istället  projiceras  på  terapeuten 
(Bergenstråhle & Rosenlind, 2000).  

Att  beskriva  barnets  svårigheter  utifrån  dess  sätt  att  relatera  till  andra,  gör  ofta  att 
föräldrarna bättre kan förstå och acceptera sin egen del i problematiken (Blake, 2011). 
Det är viktigt att påminna föräldrar om deras barns styrkor och förmågor; att låta dem 
veta att terapeuten kan se det goda i barnet. En sådan inledning kan göra det lättare för 
föräldrarna att sedan ta emot och härbärgera de svårigheter barnet upplever. Hafstad och 
Övreeide (2001) betonar vikten av att göra föräldrar mer aktiva i förhållande till barnet  
när problem och ängslan kring barnet uppstår. Det innebär samtidigt att föräldrarna görs 
mer  ansvariga.  Därför  är  en  central  del  av  terapeutens  kompetens  att  förstå 
föräldraansvaret och möjligheterna och begränsningarna i föräldrapositionen.
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En eller två terapeuter. 
Genom  att  arbeta  som  ensam  terapeut  kan  det  bli  enklare  att  länka  material  från 
respektive kontakt till varann (Nilsson, 2007). Det som är svårt att förstå i barnets terapi 
kan få sin förklaring utifrån något som förmedlas i föräldrakontakten och information 
från föräldrarna kan på lämpligt sätt användas i mötet med barnet. För  föräldrar som 
känner  oro  inför  att  lämna  sitt  barn  eller  i  ärenden  som  behandlar  svårigheter  i 
anknytningen  barn  och  förälder  emellan,  kan  det  vara  betydelsefullt  att  ha  samma 
terapeut som ett sätt att sammanlänka barn och föräldrar. Då samma terapeut träffar barn  
och  föräldrar blir  frågor  kring  konfidentialitet  särskilt  viktiga  (Horne,  2000).  Då 
föräldrarna vill veta vad som händer i barnterapin kan det vara svårt att avgöra vad som 
är lämpligt att tala om (Nilsson, 2007). På samma sätt behöver terapeuten avgöra vad 
från föräldrasamtalen som ska föras in i barnterapin. I en studie av Haugvik och Johns 
(2005) var det flera föräldrar som menade att upplevelsen av att utföra ett gemensamt 
arbete  förstärktes  genom att  barn  och föräldrar  kom samma tid,  något  som bara  är 
möjligt med olika terapeuter. 

I en studie av Vesterlund (2007) om föräldrars upplevelser av parallella föräldrasamtal, 
visade  sig  några  föräldrar  ha  svårigheter  med  att  förstå  det  tudelade  upplägget  av 
behandlingen,  med två  olika  terapeuter  för  barnterapin  respektive  föräldrakontakten. 
Barnterapin och föräldrakontakten upplevdes i dessa fall som åtskilda kontakter snarare 
än som delar av ett gemensamt arbete. Vissa föräldrar kände sig utestängda från barnets 
terapi vilket väckte misstänksamhet. Flera uttryckte önskemål om en tätare och rakare 
dialog  direkt  med  barnterapeuten  alternativt  ett  tätare  samarbete  psykoterapeuterna 
emellan. 

 
Bose och Englund (2000) beskriver sitt  samarbete kring barn och föräldrar där de i 
samtliga fall är två terapeuter, en barnterapeut och en föräldraterapeut. De menar att ett 
tätt  samarbete mellan barnterapeut  och föräldraterapeut ger en djupare förståelse för 
barnets problematik och föräldrarnas bild av barnet. Samarbetet berikar både barn- och 
föräldraterapeut och möjliggör ett reflekterande område där fördjupad förståelse kan nås 
för både barn och föräldrar samt deras inbördes relationer. Genom en aktiv dialog kan 
föräldraterapeuten  fånga  barnterapeutens  bild  av  barnet  och  barnterapeuten  kan  av 
föräldraterapeuten få inblick i föräldrarnas bild av sitt barn. På så sätt skapas en länk 
mellan de två terapierna och ett dubbelt perspektiv möjliggörs. Bose och Englund menar  
att  barn  och föräldrar  ofta  håller  sig  till  gemensamma teman  under  sina  respektive 
terapitimmar. Barnets gestaltning i leken kan motsvaras av teman i föräldrarnas samtal. 

Korttidsterapi  för  barn  kan  bidra  särskilt  till  att  skapa  en  parallellprocess  mellan 
barnterapi och föräldraarbete (Madssen, 2005). Det gemensamma fokuset kan leda till 
en känsla av gemenskap i att lösa de svårigheter som föreligger. Arbetet med förändring 
sker parallellt i de båda terapierna. Cleve (2002) beskriver en kristerapi med en tvåårig 
pojke som förlorat sin mor och yngre bror i en bilolycka. Pojkens far har en parallell 
kontakt  med  en  föräldraterapeut.  Cleve  visar  i  boken  på  hur  hon i  barnterapin  gör 
kopplingar  till  faderns  kontakt  med föräldraterapeuten.  Hon försäkrar  pojken om att 
fadern också får hjälp och på så sätt hjälper hon pojken att stå ut med oron kring sin far.  
Hon erbjuder flera beskrivningar av den parallellitet som kan uppstå i barnterapier med 
parallellt föräldraarbete. 

Föräldrar till barn i korttidsterapi
Många  familjer  tycks  uppskatta  korta  och  tydligt  strukturerade  behandlingsinsatser 



13

(Landberg, 1993; Carlberg, Brolin Bjurmark, Nässén, Parment & Rhodin, 1998). Vissa 
menar att korttidsterapi passar patienter och familjer med avgränsad problematik medan 
andra menar att även familjer med stora svårigheter kan vara hjälpta av korttidsinsatser. 
Med vissa familjer kan det vara svårt att få till stånd en långtidsterapi och en kortare 
kontakt kan vara vad familjen orkar och klarar (Carlberg et al., 1998). Det är av stor vikt  
att föräldrarna är delaktiga i formuleringen av fokus samt att de förstår syftet med det 
fokus som väljs (Gydal & Knudtzon, 2002;  Haugvik, 2005). Edvardson (1985) menar 
att föräldrarna bör vara medvetna om vilket fokus som bestäms för barnets behandling 
men att föräldraarbetet inte enbart måste hålla sig till samma fokus. Samtalen kan också 
bestå  av  pedagogiska  råd  för  att  stärka  föräldrarna  i  sina  föräldraroller  och  sitt 
föräldraskap. Det gemensamma fokus korttidsterapi vanligtvis erbjuder, kan bidra till att 
stärka den terapeutiska alliansen mellan terapeut och föräldrar (Madssen, 2005). Fokus 
definieras  i  positiv  riktning ofta  med hänsyn till  barnets  resurser  samtidigt  som det 
fångar  barnets  svårigheter.  Det  gör  att  föräldrarna  kan  känna  att  terapeuten 
uppmärksammat barnets resurser samtidigt som familjens svårigheter tas på allvar. Att 
fokus formuleras tidigt i kontakten, med förutsättning att det träffar rätt, främjar den 
terapeutiska alliansen och inger hopp om förbättring. 

Korttidsterapimetoden i projektet vid Ericastiftelsen
Terapimetoden i studien vid Ericastiftelsen är en vidareutveckling av psykodynamisk 
korttidsterapi  grundad  i  tidigare  utarbetade  modeller  (Gydal  &  Knudtzon,  2002; 
Haugvik & Johns, 2006; Haugvik & Johns, 2008; Mann, 1973; Proskauer, 1969). Man 
har tagit fasta på den norska modellen för korttidsterapi med barn (Gydal & Knudtzon, 
2002;  Hansen,  2012;  Haugvik  &  Johns,  2006;  Haugvik  &  Johns,  2008;  Johns  & 
Svendsen,  2012)  men  valt  att  mer  explicit  inkludera  mentaliseringsteori  med 
utgångspunkt  i  barnterapi  (Zevalkink,  Verheught-Pleiter  &  Fonagy,  2012).  I 
föräldraarbetet  har  man fört  in  Parental  reflective  functioning,  vilket  kort  beskrivet 
handlar om att hålla sitt barns inre i sinnet (Slade, 2008).

I  forskningsprojektet  vid  Ericastiftelsen  benämns  terapimetoden  STPP  som  en 
förkortning  av  Short-Term  Psychodynamic  Psychotherapy.  Korttidsterapiformen  för 
barn på Ericastiftelsen är ämnad barn i åldrarna 5-10 år med en problematik som rör 
nedstämdhet eller orolighet. En klinisk bedömning har i inledande skede gjorts utifrån 
sex  parametrar:  patientens  önskan  om  förändring,  kamratrelationer,  symtomens 
varaktighet, föräldrarnas önskan och förmåga att medverka, familjens möjlighet att klara 
logistiken samt en preliminär CGAS-bedömning (Children's Global Assessment Scale). 
Det första bedömningssamtalet har skett med föräldrarna utan barnet där en anamnes 
har tagits. Ett andra bedömningssamtal med föräldrarna och barnet tillsammans har gett 
information  om  barnet  i  förhållande  till  föräldrarna  och  barnet  i  förhållande  till 
terapeuterna. Det har också gett en inblick i föräldraskapet och föräldrarnas upplevelser 
av att vara föräldrar. Kännetecknande för den här korttidsterapimetoden är: att tiden från 
början  är  avgränsad,  att  behandlingen  innefattar  en  föräldrakontakt  inklusive 
gemensamma familjesamtal samt att det  finns ett tydligt fokus som är gemensamt för 
barnterapin och föräldrakontakten. 

Fokus  består  av  en  mening  som  ska  fånga  något  barnet  uttryckt  genom  ord  eller 
symboler  under  terapins  inledande  fas.  Formuleringen  av  fokus  tar  avstamp  i  de 
svårigheter  familjen  sökt  hjälp  för  men  ska  inte  vara  en  problemformulering  utan 
snarare fokusera på resurser och kompetenser samt peka på det arbete som kan göras i 
terapin.  Fokus ska inte  heller  vara  en målformulering.  Terapins  fokus fungerar  som 
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vägledare för terapeuten och hjälper till att behålla barnet och föräldrarna i sinnet. För 
barnet och föräldrarna kan fokus visa på en länk mellan handling, känsla och tanke, och 
på sätt stimulera till att fundera kring intentionen och det meningsbärande bakom en 
viss  handling.  Fokus  bidrar  förhoppningsvis  till  att  i  första  hand  barnet  men  även 
föräldrarna känner sig sedda. För barnet och föräldrarna blir fokus ett möjligt sätt till  
perspektiv som kan hjälpa att se och uppfatta barnet lite annorlunda från tidigare. Fokus 
hjälper att föra in mentalisering och stimulera barnets och föräldrarnas mentaliserande 
förmåga. På så sätt är fokus tänkt att väcka och bibehålla en mentaliserande hållning 
genom terapiprocessen snarare än att  avgränsa terapins innehåll.  Fokus innebär ofta 
både ett undersökande och ett reglerande. Ett exempel på sådant fokus lyder: ”Att lära 
känna och ta hand om de vilda djuren”. Fokus kan också handla om motstridiga känslor 
hos barnet som då pekar på ett arbete bestående av att få ihop känslorna så att de kan 
upplevas som delar av samma jag. Det kan handla om att vara både rädd och modig. 
Fokus bidrar till att involvera barnet och föräldrarna i terapin och stärker på så vis deras 
agentskap. När fokus presenteras berättar terapeuterna hur de tänkt och kommit fram till 
fokus. Stora svårigheter att formulera fokus är en indikator på att terapiformen inte är 
lämplig i just det fallet. 

I barnterapin har en kalender använts där barnet fått illustrera något från varje session, 
som ett sätt att tydliggöra tidsaspekten och separationsaspekten i terapin. Kalendern är 
tänkt att symbolisera att terapin är barnets egen process och bidrar förhoppningsvis till 
att barnet själv kan forma och uttrycka det som känns viktigt. På så sätt är kalendern 
också tänkt att bidra till ökad agens och autonomi. Att använda en kalender i barnterapin  
har också varit ett sätt för barnet och terapeuten att minnas sin tid tillsammans vid avslut  
och vid  de  båda  uppföljningssamtalen.  Barnet  har  vid terapiavslutet  fått  ta  med sig 
kalendern hem. 

De parallella föräldrasamtalen har i samtliga fall skett med en annan psykoterapeut än 
barnets. Föräldrar och barn har kommit samma tider till terapin och de båda kontakterna 
har varit lika frekventa. De terapeuter som ingår i studien har varierat mellan att vara 
barnterapeut  respektive  föräldraterapeut  i  de  olika  ärendena.  I  föräldraarbetet  är 
terapeuten aktiv, intar en icke-vetande hållning samt söker klarhet och konsekvens i det 
föräldrarna  berättar.  Terapeuten  blir  en  modell  för  hur  föräldrarna  kan  ha  en 
reflekterande  hållning  kring  barnet.  De  parallella  föräldrasamtalen  innebär  ett 
mentalisingsorienterat  arbete  och  en  mentaliserande  hållning.  Parental  reflective 
functioning handlar om att söka hålla sitt barns inre i sinnet och är en viktig strävan i 
föräldraarbetet (Slade, 2008). Föräldraarbetet  innebär ett ständigt fokus på relationen 
förälder-barn och är alltså inte individualterapi, parterapi eller familjeterapi. 

Forskningsprojektet  kring  psykodynamisk  korttidsterapi  vid  Ericastiftelsen,  som 
innefattar  metodutveckling  och  utvärdering,  bygger  på  verksamhetens  tidigare 
pilotstudier. Projektet inbegriper barn och ungdomar i åldrarna 5-10 år respektive 16-24 
år.  Övergripande  frågeställningar  rör  effekten  av  STPP  samt  för  vilka  patienter 
behandlingen  kan  vara  en  lämplig  metod.  Frågeställningarna  innefattar  också  hur 
metoden  upplevs  av  terapeuter  och  patienter.  Föreliggande  uppsats  fokuserar  på 
föräldrars  upplevelser  av  behandlingsmetoden  samt  terapeuters  beskrivningar  av 
innehållet  i  föräldraarbetet.  Uppsatsförfattaren  kände  till  forskningsprojektet  kring 
psykodynamisk korttidsterapi vid Ericastiftelsen och önskade att delta i det projektet. 
Även inom ramen för det var frihetsgraden stor gällande ingång och frågeställningar.
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Syfte 
Uppsatsen syftar till att undersöka föräldrars förståelse för och upplevelser av metoden 
psykodynamisk  korttidsterapi  för  barn,  med  fokus  på  det  parallella  föräldraarbetet. 
Uppsatsen  syftar  också  till  att  undersöka  terapeuters  beskrivningar  av  processen  i 
föräldraarbetet, i form av deras sessionsvisa anteckningar i så kallade processdagböcker, 
samt till att se hur dessa relaterar till föräldrarnas berättelser. 

Frågeställningar
Hur har föräldrarna förstått och upplevt metoden korttidsterapi för barn med parallell 
föräldrakontakt med avseende på:
• barnterapins karaktär och innehåll?
• föräldrakontaktens karaktär och innehåll?
• fokus för behandlingen?
• behandlingens tidsupplägg?
• behandlingens avslut och uppföljning?
• upplägget med två olika terapeuter, för barnterapin respektive föräldrakontakten?
• önskad hjälp och förändringar?

Hur  beskriver  psykoterapeuterna  behandlingsprocessen  i  föräldrakontakten  med 
avseende på:
• fokus för behandlingen?
• behandlingens tidsaspekt?
• behandlingens separationsaspekt?

Metod

Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie med explorativ och deskriptiv ansats (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Föräldrars upplevelser av att ha haft en föräldrakontakt parallellt 
med att deras barn gått i korttidsterapi, och terapeuters beskrivningar av föräldraarbetets 
process, utforskas och beskrivs. Forskningsansatsen är naturalistisk då de föräldrar och 
terapeuter  som  studien  omfattar,  ingår  i  en  ordinarie  barnklinisk  verksamhet  vid 
Ericastiftelsen.  De intervjuer som genomförts har varit semistrukturerade, vilket gjort 
det möjligt att fokusera på några på förhand utvalda teman och samtidigt ge utrymme åt 
individuella  fördjupningar  i  varje  enskilt  ärende.  På  liknande  sätt  har  terapeuternas 
processdagböcker  bestått  av  ett  antal  kategorier  men  också  innehållit  relevant 
information  för  uppsatsens  syfte  och  frågeställningar,  som  inte  givet  ingått  i  de 
kategorierna. 

Undersökningsdeltagare
Sammanlagt  intervjuades  nio  föräldrar  till  nio  barn  som  gått  i  korttidsterapi. 
Korttidsprojektet vid Ericastiftelsen omfattar sammanlagt sjutton ärenden med barn och 
föräldrar  som  under  projekttiden  2009-2011  erhållit  korttidsterapi  med  parallellt 
föräldraarbete. Av de sjutton var det tio barn och föräldrar eller föräldrapar som vid 
tidpunkten  för  uppsatsens  intervjuer  hunnit  genomgå  såväl  behandling  som  båda 
uppföljningssamtalen och som därmed helt avslutat sin kontakt vid Ericastiftelsen. För 
att inte riskera att påverka utfallet eller upplevelsen av behandlingen med en intervju, 
skedde  ett  naturligt  urval  genom att  tillfråga  de  tio  föräldrar  eller  föräldrapar  vars 
ärenden  helt  var  avslutade.  Föräldrarna  kontaktades  via  brev  från  Ericastiftelsens 
överläkare  och  ansvarige  för  den  kliniska  verksamheten  (se  bilaga  1).  I  brevet 
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förklarades kort  syftet  med studien och frågan ställdes  om föräldrarna godkände att 
deras namn och kontaktuppgifter lämnades ut till uppsatsförfattaren. Brevet innehöll en 
svarstalong med datum för sista svarsdag. 

Psykoterapeuterna  har  i  samtliga  terapiärenden  fört  processdagböcker  kring 
behandlingen  under  forskningsprojektets  gång.  Av  de  sjutton  föräldraärendena  som 
ingått  i  projektet  har  sammanlagt  fjorton ärendens processdagböcker  analyserats,  då 
dessa var färdigskrivna vid tidpunkten för föreliggande uppsatsskrivande. De fjorton 
processdagböckerna  som  omfattas  av  uppsatsen  rör  tjugosju  föräldrar  som  haft  en 
föräldrakontakt parallellt med att deras barn gått i korttidsterapi. I ett föräldraarbete har 
endast den ena föräldern deltagit medan båda föräldrarna har ingått i resterande ärenden.  
De  tre  terapeuterna  som  arbetat  i  projektet  är  alla  leg.  psykologer  och  leg. 
psykoterapeuter  med  lång  erfarenhet  inom  det  barnkliniska  området.  Metoden  som 
prövas  har  inneburit  att  det  i  varje  ärende  arbetat  två  terapeuter,  då  barnet  och 
föräldrarna alltid haft olika terapeuter. Samtliga terapeuter arbetade både som barn- och 
föräldraterapeuter i projektet.  Ärendena fördelades under projektets gång så att varje 
terapeut  hade  ungefär  lika  många  barnärenden  som  föräldraärenden.  Regelbundna 
behandlingskonferenser hölls där terapeuterna samlades för att diskutera såväl pågående 
behandlingar  som  nya  ärenden.  Terapeuternas  processdagböcker  ombads  av 
uppsatsförfattaren att  få  användas  som underlag  för  analys av föräldraarbetet,  något 
samtliga terapeuter ställde sig positiva till. 

Det  är  samma  grupp  föräldrar  som  intervjuats  och  vars  ärenden  omfattas  av 
terapeuternas processdagböcker.  Det är dock fler processdagböcker än intervjuer och 
alltså  fler  föräldraärenden  som  ingår  i  den  resultatdelen.  Resultaten  redovisas  på 
gruppnivå. De föräldrar vars ärenden ingår i båda grupperna – föräldraintervjuer och 
processdagböcker  –  länkas  inte  till  varandra  på  individnivå.  Däremot  jämförs 
föräldrarnas upplevelser och terapeuternas beskrivningar i diskussionsdelen. 

Datainsamling
Insamlingen  av  data  skedde  dels  genom  intervjuer  med  nio  föräldrar  som  haft  en 
föräldrakontakt  parallellt  med att  deras  barn gått  i  psykodynamisk  korttidsterapi  vid 
Ericastiftelsen, och dels genom fjorton av de processdagböcker som psykoterapeuterna 
fört beträffande föräldraarbetet. 

Av tio utskickade brev till  föräldrar  återkom fem svarstalonger  varav samtliga hade 
godkänt att bli kontaktade. De föräldrar som inte svarade alls kontaktades via telefon av 
klinikansvarig. Då svarade fyra föräldrar ja och en nej till att bli kontaktade för att delta 
i intervju. Tre av intervjuerna ägde rum i familjernas hem, fyra intervjuer genomfördes 
på  Ericastiftelsen  och  med  två  föräldrar  genomfördes  telefonintervjuer.  En 
semistrukturerad intervjuguide  (se bilaga  3)  skapades  för att  kunna fånga upp vissa 
särskilt  intressanta teman och samtidigt  ge utrymme för individuella  fördjupningar i 
varje enskilt fall. Intervjuerna tog cirka 45 minuter och spelades in på diktafon för att 
sedan transkriberas ordagrant. I de fall det fanns två föräldrar fick de själva välja om 
båda eller endast en förälder skulle delta i intervjun. Samtliga föräldrar valde att den ena 
föräldern  på  egen  hand  skulle  delta  i  intervjun,  mestadels  på  grund  av  praktiska 
omständigheter så som svårigheter att ta ledigt från jobb eller ordna med barnvakt. 

För varje  föräldrakontakt har föräldraterapeuten fört en processdagbok (se bilaga 2). 
Dagboken består av fyra kategorier  med rubrikerna ”Vad var särskilt  värt  att  notera 
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under  timmen?”,  ”Hur  aktualiserades  fokus  under  timmen?”,  ”Hur  aktualiserades 
tidsaspekten  under  timmen?”  samt  ”Hur  aktualiserades  separationsaspekten  under 
timmen?”. Processdagboken har fyllts i av terapeuten efter varje föräldrasession. 

I frågeställningarna som rör föräldradelen används begreppen tidsupplägget och avslut 
medan  frågeställningarna  som  behandlar  processdagböckerna  innehåller  de  mer 
teoretiskt förankrade begreppen tidsaspekten  och separationsaspekten. Anledningen är 
att tidsaspekten täcker mer omfattande delar av arbetet med tiden och tidsbegränsningen 
från  terapeutens  sida  och  på  samma  sätt  innefattar  separationsaspekten mer  än 
terapiavslutet i den terapimetod som studeras. Tid i vidare bemärkelse och separation 
ingår i metoden och finns med hos terapeuten utan att nödvändigtvis uttalas explicit till 
patienten Däremot sökte uppsatsförfattaren vid intervjuerna med föräldrarna, att öppna 
för och fånga upp eventuella tankar och erfarenheter i föräldrarnas utsagor kring tiden 
och  tidsaspekten  respektive  avslutet  och  separationsaspekten,  i  mer  omfattande 
bemärkelse liknande hur begreppen beskrivs i litteraturen.

Analys 
Fokusering innebär att intervjun fokuseras kring bestämda teman och att den därmed 
varken  är  strängt  strukturerad  eller  helt  icke-direktiv  (Kvale  &  Brinkmann,  2009). 
Intervjuguiden i studien  (se bilaga 3)  var strukturerad utifrån ett antal teman som är 
typiska  för  metoden  psykodynamisk  korttidsterapi.  Dessa  teman  är  kopplade  till 
uppsatsens frågeställningar. Samma teman är också centrala för de processdagböcker 
terapeuterna fört. Genom att på förhand formulera vissa teman blev det möjligt att redan 
under intervjuerna ”koncentrera” och ”tolka” respondenternas svar utifrån dessa (Kvale 
& Brinkmann, 2009). På så sätt lades en grund för fortsatt strukturering och analys av 
intervjuernas innehåll. Efter att intervjuerna transkriberats lästes varje intervju igenom 
noggrant  för  att  på  så  sätt  skapa  en  känsla  för  dess  helhet.  Sedan  markerades  de 
textstycken som ansågs relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. Textstyckena 
sorterades utifrån preliminära teman och det nya temat ”behandlingsupplägget” bildades 
för  att  täcka  in  relevant  information  som  inte  täcktes  av  temat  ”behandlingens 
tidsupplägg”. Efter det lästes hela materialet  igenom, en gång för varje tema. Under 
tiden utvecklades och modifierades temana. Slutligen sammanfattades materialet under 
respektive tema och belysande citat valdes ut. 

Analysarbetet  av  terapeuternas  processdagböcker  skedde  på  liknande  sätt  som 
analysarbetet  av  intervjumaterialet.  Samtliga  processdagböcker  lästes  igenom för  att 
skapa en överblick av upplägget och innehållet. Med en tematisk analys struktureras 
data utifrån teman (Langemar, 2008). Temana kan vara på förhand bestämda (så kallad 
deduktiv eller teoristyrd) eller utarbetas med utgångspunkt i det insamlade materialet (så  
kallad induktiv eller empiristyrd). Langemar menar att det i praktiken både är vanligt 
och lämpligt att kombinera de två arbetssätten.  Relevanta delar i processdagböckerna 
markerades  och  sorterades  utifrån  några  på  förhand  givna  teman  i  enlighet  med 
dagböckernas kategorisering, samt utifrån nya teman. Terapeuternas processdagböcker 
var indelade i fyra kategorier (se bilaga 2). Tre av dessa stämde särskilt överens med 
uppsatsens  syfte  och  frågeställningar.  På  så  sätt  var  tre  teman  givna  redan  innan 
analysarbetet påbörjats, nämligen ”fokus”, ”tidsaspekten” samt ”separationsaspekten”. 
Efter att ha läst igenom samtliga dagböcker samt plockat ut relevanta meningsenheter 
formulerades  ytterligare  ett  tema:  ”förändringar”.  Dessutom  utökades  temat 
”separationsaspekten”  till  att  inkludera  ”avslut”  och  ”uppföljning”.  Samtliga 
processdagböcker lästes igenom lika många gånger som antalet teman, med respektive 
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tema i åtanke. Därefter sammanfattades materialet under de olika temana och belysande 
exempel på anteckningar från processdagböckerna valdes ut. 

Citat och kvantifiering 
Citat valdes från föräldraintervjuerna för att exemplifiera och tydliggöra de teman som 
analysen resulterat i. För att göra texten mer läsbar har vissa språkliga justeringar gjorts, 
till  exempel  har upprepningar av ord så som men,  men tagits bort  och punkter och 
kommatecken har lagts till (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessutom har vissa ord ändrats 
från talform till  en mer grammatiskt  korrekt  skriftlig form. I de fall  föräldrarna har 
nämnt sina barn vid namn eller i form av ”hon” eller ”han”, har ”barnet” använts inom 
parentes eller så har könen bytts ut i vissa fall och behållits i andra. Även då föräldrarna 
nämnt terapeuternas namn eller då terapeuterna omnämns i form av ”hon” eller ”han”, 
har  ”terapeuten”  alternativt  ”barnterapeuten”  eller  ”föräldraterapeuten”  satts  inom 
parentes. Då föräldrarna, av uppsatsförfattaren, omnämns i form av ”hon” eller ”han” 
har könen bytts ut i vissa fall och behållits i andra. 

Exempel från terapeuternas processdagböcker har valts ut för att tydliggöra de teman 
som beskrivs och för att göra texten mer läsvänlig. Eftersom dagböckerna många gånger 
består  av  kortare  anteckningar,  har  ibland något  ord  lagts  till  inom parentes  för  att 
förtydliga vad som menas. För att avidentifiera materialet  har namn och ord så som 
”hennes” och ”hans” bytts ut mot ”den ena föräldern”, ”barnet” eller ”terapeuten”, och 
satts inom parentes.

I resultatdelen redovisas antalet föräldrar ibland med exakt antal och ibland med orden 
några,  flera samt  alla/samtliga.  Anledningen är  att  variationen ska göra  texten  mer 
läsvänlig.  Några refererar till tre till fem,  flera föräldrar innebär sex till åtta och med 
alla eller samtliga menas nio föräldrar. Processdagböckerna följer inte samma princip. 
Det har varit svårare att hitta ett sätt att illustrera antal då den resultatdelen innefattar  
dels antal processdagböcker och dels antal sessioner för respektive processdagbok. En 
strävan har varit att ge läsaren en uppfattning om huruvida ett visst fenomen är en del av  
ett mönster eller snarare avviker från generella mönster.

Etiska överväganden
För att  göra materialet  mindre igenkännbart  redovisas datan på gruppnivå och vissa 
uppgifter som inte påverkar resultatet har gjorts om för att avidentifieras. Detaljer som 
anses för klientspecifika har utelämnats. Information om att resultaten skulle redovisas 
på  gruppnivå  gavs  både  till  föräldrarna  inför  intervjun  och  till  terapeuterna.  Att 
terapeuterna  inte  skulle  få  tillgång  till  föräldrarnas  intervjuer  poängterades  också. 
Förutom praktiska skäl fanns det etiska skäl till att inkludera samtliga färdigskrivna och 
alltså fler  processdagböcker än intervjuer då det  antas bli  svårare att  på individnivå 
koppla de föräldrar som ingått i de båda grupperna till varandra. 

Av etiska skäl  fanns  anledning att  inte  tillfråga de föräldrar  som ännu inte  avslutat 
kontakten  vid  Ericastiftelsen,  då  det  kunde  tänkas  påverka  behandlingen.  Ett  brev 
skickades  ut  till  föräldrarna  (se  bilaga  1)  där  studiens  syfte  kort  förklarades, 
frivilligheten  poängterades  och  svar  efterfrågades  om  familjens  namn  och 
kontaktuppgifter  fick  lämnas  ut  till  uppsatsförfattaren.  Inför  varje  intervju  fick 
föräldrarna ytterligare information om etiska överväganden i skriftlig form (se bilaga 4) 
med möjlighet att ställa frågor om intervjun. I de fall en telefonintervju genomfördes 
läste uppsatsförfattaren upp samma information muntligt. Författarens kontaktuppgifter 
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erbjöds utifall eventuella frågor skulle dyka upp vid senare tillfälle. Samtliga föräldrar 
lämnade sitt samtycke till att eventuella citat från intervjun fick användas i uppsatsen. 
Vid erbjudande om att först läsa igenom och godkänna citaten svarade alla föräldrar nej. 
Dessutom  har  varje  familj,  i  början  av  sin  behandlingskontakt  vid  Ericastiftelsen, 
mottagit  information  om  det  övergripande  forskningsprojektets  syfte  och  samtidigt 
inhämtades föräldrarnas samtycke till att delta i forskningsstudien (se bilaga 5).

Resultat 

I  följande  avsnitt  presenteras  resultaten  från  intervjuerna  med  föräldrar  och  från 
psykoterapeuternas processdagböcker. 

Föräldrarnas upplevelser av kontakten
Nedan  följer  resultaten  från  föräldraintervjuerna  indelade  i  rubrikerna: 
Behandlingsupplägget,  Barnterapins  karaktär  och  innehåll,  Föräldrakontaktens  
karaktär och innehåll, Fokus för behandlingen, Behandlingens tidsupplägg, Avslut och 
uppföljning,  Upplägget med två olika terapeuter samt Önskad hjälp och förändringar. 
Samtliga teman beskriver föräldrarnas upplevelser inom området.

Behandlingsupplägget.
Den  beskrivning  av  behandlingen  som  föräldrarna  uppfattade  eller  minns  rör  sig 
mestadels  om  behandlingens  tidsupplägg,  så  som  antal  sessioner,  frekvens  och 
uppföljningstillfällen.  Samtliga  föräldrar  berättar  spontant  om  tidsupplägget  för 
behandlingen  som  svar  på  frågan  hur  behandlingen  beskrevs  inledningsvis.  Flera 
föräldrar  ansåg  beskrivningen  av  tidsupplägget  vara  tydlig.  Några  föräldrar  berättar 
också om hur de fick komma på tre  bedömningssamtal,  en förälder uttrycker  att  de 
”skulle  komma dit  och prova på tre  gånger”.  Två föräldrar minns beskrivningen av 
behandlingen som ”diffus”.  Ytterligare  två  föräldrar  berättar  om hur  de  informerats 
kring det forskningsprojekt de erbjöds att delta i. En förälder menar att terapeuten ”sa 
att  den här forskningsstudien skulle inledas och sa att vi  kunde få en plats där”.  En 
förälder minns att han fått berättat om behandlingen ”att den inte var utprovad än (…) 
den beskrevs inte som om det var något speciellt förväntat utfall eller någon speciell 
metod utan mer som om det var i sin linda”. En förälder menar att ”det de berättade var 
att det var på psykodynamisk grund”.

Då sa de precis som det skulle vara att vi skulle träffas allihopa, vi föräldrar plus barn för ett  
inledande samtal, och sen efter det så skulle vi gå parallellt under ett halvår varje vecka och sen 
var det en uppföljning efter ett halvår och sen efter ett halvår igen tror jag att det var.

Några föräldrar minns att upplägget med två olika terapeuter, en barnterapeut och en 
föräldraterapeut, presenterades i den inledande fasen av behandlingen. För många är det 
svårt  att  minnas  exakt  hur  många  möten  som  varit  gemensamma  med  barnet  och 
barnterapeuten. Flera tror sig minnas att gemensamma möten skedde vid inledningen 
och avslutningen av terapin samt att föräldrarna fått träffa barnterapeuten för ett möte 
efter  ungefär  halva  behandlingstiden.  En  förälder  uttrycker  att  ”vid  första  tillfället 
träffades vi allihopa och  sen sista tillfället träffades vi allihopa (...) och kanske att vi 
träffades  någon  mer  gång,  jag  kommer  inte  ihåg”.  Några  föräldrar  menar  att 
uppföljningssamtalen varit gemensamma medan andra uttrycker att de varit separata. 
Utöver  tidsupplägget  är  det  ingen  förälder  som  spontant  minns  att  den  specifika 
metoden diskuterades med avseende på fokus och avslut.
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Barnterapins karaktär och innehåll. 
Samtliga föräldrar uttrycker att de vetat lite eller ingenting om hur barnterapin fortgått. 
Flera  föräldrar  menar  att  de  antingen  fått  förklarat  för  sig  av  den  ena  eller  båda 
terapeuterna, eller själva tänkt att det handlat om sekretess och tystnadsplikt gentemot 
barnet, vilket de instämt i. En förälder tänker att barnets svårigheter var ”subtila” och 
”svårbegripliga”  och att  det  av den anledningen blev svårt  för terapeuterna att  vara 
tydliga gällande barnets terapi gentemot föräldrarna. Flera föräldrar uttrycker en viss 
frustation  kring  att  inte  ha  fått  större  inblick  i  barnterapin  samtidigt  som de  kunde 
acceptera och respektera det upplägget. Flera menar att de känt en tillräcklig tillit till  
terapeuterna och till processen för att kunna hantera att inte veta mer om barnets terapi. 
En förälder resonerar kring anledningen till att inte ha fått veta så mycket om sitt barns 
terapi och tänker att det handlade om att föräldrarna inte skulle påverkas av att få höra 
om barnets framsteg och kanske därmed börja forcera framstegen hemma. 

Åtta av nio föräldrar uttrycker att de hade velat veta mer om barnterapin för att förstå 
sitt barn bättre och för att få reda på vad i terapin som hjälpt barnet. Två föräldrar tror 
att de skulle varit hjälpta av att veta mer om barnterapin. En förälder uttrycker att de 
önskat få mer information kring barnterapin för att kunna ”stötta processen”. Samma 
förälder  uttrycker  en  önskan  om att  ”vara  med  och  hjälpa  till”.  En  annan förälder 
uttrycker att de hade velat ha mer ”feedback” från barnterapeuten kontinuerligt under 
terapins gång. I sju fall menar föräldrarna att deras barn berättade ytterst lite om sin 
terapi. Föräldrarna ville inte heller ”pressa” barnen att berätta. Flera föräldrar uttrycker 
att de inte frågade sina barn så mycket om terapin av respekt för deras integritet. En 
förälder uttrycker att hon frågade sitt barn ”hur det kändes och hur det var men inte vad 
(barnet) sa”. Flera säger att de frågade vad barnet gjorde i terapin men inte specifikt 
kring  vad  som sades  mellan  barnet  och  barnterapeuten.  En  förälder  menar  att  hon 
fortsatte att fråga sitt barn om terapin för att  poängtera terapins betydelse medan en 
annan förälder valde att ”inte fråga för mycket” med risk för att barnet skulle ”uppleva 
att det var något konstigt med” att gå i terapi. Samma förälder tror att barnet upplevde 
att det var något avvikande med att ha en behandlingskontakt och att föräldrarna av den 
anledningen, genom att inte fråga så mycket om barnets terapi, ville ge uttryck för att  
”det här är en sak som vi gör tillsammans”. 

På frågan vad föräldrarna fick veta kring vad som hände i barnets terapi, är det flera 
föräldrar som svarar att de fick små inblickar i terapin, så som att barnet uttryckte sig 
genom lek, använde sig av sandlådan eller att barnet och terapeuten hade en kalender 
med en ruta för varje session där barnet fick rita. En förälder uttrycker att han fick ”små 
korta inslag med information”. Ett föräldrapar fick av barnterapeuten veta att de höll sig 
nära fokus i arbetet i barnterapin och att föräldraterapeuten ”blivit drabbad av den här 
nyfikenheten på barnet” som fokus innebar.  Samtliga föräldrar uttrycker en förståelse 
för att barnet och barnterapeuten skulle behålla vissa saker för sig själva. På frågan vad 
föräldrarna fick veta om hur barnterapin fortskred svarar en förälder:

(…) väldigt lite vilket jag kunde uppfatta som rätt, inte svårt men lite frustrerande i början, jag var 
ganska nyfiken men jag förstod ganska snart att det var väl en del av terapin att man inte berättade 
det och då anpassade jag mig efter det. 

En annan förälder uttrycker: 

Jag tyckte ändå att de försökte förklara så gott de kunde och med den försiktighet man måste göra 
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när man, när (barnterapeuten) sitter och förklarar om mitt barn för mig i en situation där jag inte 
har varit med, det är ju en jättesvår situation. 

Samtliga  föräldrar  har  uppfattat  att  barnet  fått  förtroende  för  sin  terapeut  och  flera 
föräldrar uttrycker att barnet och barnterapeuten fick ”bra kontakt”. Två förälder menar 
att  barnets  förtroende  för  barnterapeuten  visade  sig  genom  att  barnet  snart  kunde 
tillbringa hela sessioner ensam med terapeuten, vilket föräldrarna från början antagit 
skulle  bli  svårt.  Samtliga  föräldrar  uppfattade  barnets  upplevelser  av  terapin  som 
övervägande positiva.  En förälder säger: ”det har nog bara varit positivt för (barnet)”. 
Några uttrycker motstridiga känslor för barnets del kring terapin där barnet inte alltid 
ville gå till sessionerna men inte heller gå därifrån. Flera föräldrar betonar betydelsen av 
att  de,  föräldrarna  och  barnet,  gick  tillsammans  till  terapin  vilket  de  tänker  sig  ha 
bidragit till barnets positiva erfarenheter av att gå i terapi.  Fem föräldrar uttrycker att 
deras barn inte ville avsluta kontakten. En förälder uppfattade sitt barns känslor inför 
terapin som positiva men att barnet också tyckte att det var ”lite läskigt”. En förälder 
menar att det inför varje session var svårt att få med sig barnet till terapin men att barnet 
verkade positivt inställd efter varje tillfälle. 

Men sen efteråt (...) när vi skulle gå hem så var det ju jättepositivt, efter varje gång, att hon var 
nöjd och avslappnad och glad liksom på något sätt. Ja, ljus i sinnet, eller lättad, eller vad ska man 
säga. Det var positivt. 

Föräldrakontaktens karaktär och innehåll. 
Flera föräldrar var nöjda med föräldrasamtalen och upplevde dem som ”meningsfulla” 
och  ”viktiga”.  De  uttrycker  att  de  blivit  hjälpta  genom  samtalen  och  av 
föräldraterapeuten. Vad föräldrarna fått hjälp med är bland annat ”verktyg” och ”nya 
förhållningssätt gentemot (barnet)”. Flera uttrycker också att de fått hjälp att ”tänka till 
på  ett  annat  sätt”  och  att  ”tänka  i  nya  banor”.  Flera  föräldrar  menar  att  de  i 
föräldrasamtalen  gav exempel  på  vardagliga  situationer  som terapeuten  kunde bidra 
med alternativa perspektiv till. Några föräldrar anser att föräldrasamtalen gav ett bra 
tillfälle att prata med varandra om familjesituationen och om barn(en). Flera föräldrar 
menar att fokus i föräldrasamtalen låg på barnet. En förälder uttrycker att terapeuterna 
var tydliga med att behandlingen inte skulle vara en parterapi utan att barnet skulle vara 
i  fokus.  Terapeuten  hade  i  det  fallet  uppfattats  som ”konkret”  och ”tydlig”  när  det 
handlade  om  barnet  ”medan  då  man  berättade  om  sin  egen  bakgrund,  då  var 
(föräldraterapeuten) en lyssnare, på ett bra sätt”. Flera föräldrar uttrycker att fokus låg 
på barnet, föräldrarollen och på familjen i stort. En förälder menar att föräldrasamtalen 
kretsade kring föräldrarna ”som par fast i relation till barnet”. En mening som uttrycks 
är att samtalen kretsade kring barnets progress under terapins gång. En förälder menar 
att föräldrasamtalen blev ”allmängiltiga på ett sätt men oerhört personliga samtidigt”. 
Samma förälder uttrycker att terapeuterna ”kunde se ur ett mycket större perspektiv (…) 
men ändå välja att benämna det på ett positivt sätt” med avseende på fokus. 

Nej,  det  var nog väldigt blandat,  vi pratade ju en hel  del om vår situation i familjen eftersom
(barnet) är en del av den och hur det påverkade alla och sen så i och med att man då kommer in på 
hur man tycker eller agerar eller reagerar så blir det ju personligt och då kan man ju komma in på 
varför känner du si eller varför känner inte jag så eller vad tyckte vi. Vi hade ju liksom någon sorts 
konsensus till stor del. 

Några föräldrar uttrycker missnöje kring föräldrasamtalen. En förälder uttrycker att de 
inte visste var de ”var på väg” och att de inte ”blev ledda någonstans”. Hon menar att de 
kände sig ”onödiga” i behandlingen då de saknade en känsla av att ”kunna hjälpa till” 
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kring barnet och barnets terapi. En annan förälder anser att föräldrasamtalen bestod av 
generella  råd  men  att  ”det  var  inte  kopplat  till  det  som  (barnet)  gick  igenom”. 
Ytterligare en förälder menar att det kändes som om föräldrarna ”mest satt av tiden” och 
hade  önskat  att  de,  föräldrarna  och  föräldraterapeuten,  kunnat  lyfta  frågan  hur  det 
kändes  i  föräldrakontakten.  En  förälder  uttrycker  att  hon  hade  önskat  att  det  i 
föräldrasamtalen varit mer ”konkret och utförligt”. Hon upplevde fokus och innehållet i 
behandlingen som ”diffust”. Samma förälder hade velat att föräldraterapeuten var mer 
”aktiv” och ”konfronterade” föräldrarna mer samt gav fler ”verktyg”. Hon upplevde att 
det i föräldrakontakten var ”lite försiktigt och lite luddigt” och uttrycker att hon ”hade 
kommit  dit  för  att  hamna  på  ett  nytt  spår”.  En  förälder  hade  önskat  mer  av  ett  
resonerande och reflekterande i föräldrasamtalen kring varför barnets problem var av en 
viss karaktär. Samma förälder uttrycker att den problembeskrivning han fick kring sitt 
barn av terapeuterna inte hjälpte honom i sin förståelse för barnet. En annan förälder 
hade önskat få ”redskap” för hur de, föräldrarna och barnet, skulle tala om behandlingen 
hemma. En förälder uttrycker att han velat få höra vad man kan ”förvänta sig av ett barn 
som är” i en viss ålder. 

En  förälder  upplevde  det  som  ”befriande”  att  föräldraterapeuten  ”vågade  föreslå 
alternativa lösningar” och ”öppna möjligheter”. Terapeuten upplevdes som konkret och 
föräldrarna  tyckte  att  de  fick  mycket  återkoppling.  Samma  förälder  uttrycker  att 
terapeuten  kunde  ifrågasatta  utan  att  föräldern  kände  sig  kritiserad.  Flera  föräldrar 
upplevde det positivt att få ett eget utrymme i föräldrakontakten och där kunna tala om 
sådant  som  hade  varit  svårt  att  uttala  om  barnet  varit  närvarande.  En  förälder 
uppskattade terapeutens lugn och upplevde att hon fick ”jättemycket hjälp verkligen”. 
En annan förälder uttrycker att föräldraterapeuten ”ställde väldigt bra frågor så att man 
kom till insikt”. Flera föräldrar menar att de ”bollade” tillsammans med sin terapeut och 
att  föräldrarna  hade  lätt  att  ta  till  sig  sådant  som terapeuten  föreslagit.  En förälder 
uttrycker att de sen gick ”hem och provade väldigt mycket efter att vi hade varit där och 
man hade tänkt på ett annat sätt”. 

Vi tog ju upp väldigt mycket exempel vad som hade hänt i veckan och sådär, lite sådär förklarade
vilka situationer vi hade svårt att handskas med och då var (föräldraterapeuten) väldigt bra på att 
bolla,  inte säga exakt vad man skulle göra, utan varför tror ni att det blev så, att man fick tänka till  
lite extra och ställde väldigt bra frågor så att man kom till insikt lite mer vad vi hade kunnat göra, 
sen så gick vi hem och provade väldigt mycket efter att vi hade varit där och man hade tänkt på ett
annat sätt. 

En  förälder  uttrycker  att  föräldrakontakten  var  en  ”väldigt  stöttande  process”. 
Ytterligare  en  förälder  tyckte  att  behandlingen  var  till  stort  stöd  och  hade  önskat 
fortsätta kontakten under hela den processen som sedan fortsatte efter terapins avslut. 
En förälder uttrycker att hon blivit hjälpt av föräldraterapeuten genom att hon ”hörde 
(terapeutens) ord” i de svåra situationer i hemmet som de sökt hjälp för. Terapeuten blev 
på så sätt ett stöd även mellan sessionerna. 

(Föräldraterapeutens) röst var ju kvar och så funkade det men sen så glömmer man det och så kör 
man, men då blir det ju som, ja ens egna ord på något sätt, eller tankar. För från början var jag 
verkligen så här att jag hörde (föräldraterapeutens) ord och så blev jag lugnare (…) men nu hör jag

 inte dem. Nu är det mina tankar jag hör eller nu är det bara min röst. 

Fokus för behandlingen. 
Tre föräldrar minns och kan ordagrant återge fokus. Två föräldrar har ett vagt minne av 
fokus och kan beskriva det i stora drag men inte återge det. Ytterligare en förälder har 
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svårt att minnas ett uttalat fokus men upplevde att behandlingen kretsade kring vissa 
teman.  Fyra föräldrar  menar  att  det  fokus som formulerades upplevdes  som om det 
gällde för barnterapin mer än för föräldrakontakten. En av föräldrarna uttrycker att ”det 
var ett  fokus som kändes lite mer som (barnets)”. Några föräldrar  minns inte fokus 
ordagrant men upplevde att behandlingen kretsade kring sökorsaken. En förälder menar 
att han tror att föräldraterapeuten hade i bakhuvudet det fokus som var gemensamt för 
barnterapin  respektive  föräldrakontakten  men  att  föräldrarna  själva  inte  tänkte  så 
mycket på fokus. Två föräldrar menar att det inte fanns något fokus för behandlingen, 
varken för barnet eller föräldrarna. 

Nej, alltså det talades ingenting om det tror jag, vad det skulle handla om eller vad det skulle  
kretsa kring eller hur det skulle gå till i samtalen med (barnet), det enda vi visste var att (barnet) 
skulle träffa den här terapeuten medan vi gick till vår, annars var det ingeting om vad som sades, 
hände eller vad som skulle göras.  

En förälder ansåg från början fokus vara brett och svårbegripligt men kom sedan att 
tycka att det ”föll väldigt väl in” och uttrycker: ”jag begrep det på ett helt nytt sätt, 
liksom angreppspunkten”. Samma fokus, som löd: ”Nyfiken på (barnet)”, uppfattades 
också av föräldern som positivt och ”väldigt tillåtande” för barnet. Föräldrarna hade för 
egen del uppfattat fokus som ett sätt att undersöka och söka förståelse för sitt barn: ”att 
inte ha en tillrättavisande inställning utan ha en mer öppen inställning, försöka begripa 
hennes värld”. 

För hennes del kan jag uppleva att det blev ett väldigt tillåtande tema, att man är nyfiken på henne, 
att det fanns massa positiva och dolda, inte talanger men dolda sidor (…) som kunde öppnas, så 
det var ett, det var ju ett väldigt brett tema. Och i vårt fall så skulle vi komma in med att undersöka  
eller  försöka begripa,  inte  ha en tillrättavisande inställning utan ha en mer öppen inställning,  
försöka begripa hennes värld, hur annorlunda den är min. 

Flera föräldrar har tyckt att fokus passat barnet bra och en förälder uttrycker att ”det var 
väldigt  passande  för  (barnet)”.  En  förälder  uppfattade  fokus  som  ”luddigt”.  Flera 
föräldrar  resonerar  kring  hur  fokus  uppstått  och  formulerats  av  terapeuterna.  Några 
föräldrar kan se att fokus formulerats utifrån det barnet uttryckt i sin terapi medan andra 
inte vet eller minns hur formuleringen av fokus skett. 

Om det var (föräldraterapeuten) eller (barnterapeuten) som myntade det, det vet jag inte, och om 
de har tagit det från oss, det vet jag inte heller, om de, liksom var de snappat upp den där frasen, 
det kan jag inte svara på. (…) jag inte säga något om min (partner) har uttryckt sig på det sättet så 
att den frasen har kommit därifrån eller om de har hjälpt oss att formulera det på det sättet. 

Behandlingens tidsupplägg.
Flera  föräldrar  var  nöjda  med  tidsupplägget  och  antalet  terapisessioner.  Att  antal 
sessioner samt avslutande tillfälle var bestämt på förhand gav något att  ”förhålla sig 
till”. Ingen förälder uttrycker att de tror att barnet behövt fler terapisessioner. 

… det tycker jag är bra, det finns en början och ett slut och en ram, jag tänker att det är jättesvårt 
om det inte var tidsbestämt att säga ok nu räcker det eller nu räcker det inte, det vet man ju inte 
tänker jag och sen blir det en trygghet också för barnet att nu ska vi gå hit si och så många gånger, 
det tycker jag är bra, det var bra. 

En förälder menar att hennes partner och barn varit nöjda med antal sessioner men att 
hon själv upplevde tidsbegränsningen som ”stressande” samt att  det  var för få antal 
gånger. Hon menar att hon hade velat ”ha den stöttningen hela den resan”. Ytterligare en  
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förälder uttrycker att han velat ha flera föräldrasamtal. En förälder upplevde sessionerna 
som ”tidsbegränsade” och ”för korta” då de många gånger behövt ”bryta mitt i något 
som kändes viktigt”. I två fall uttrycker föräldrarna att de efter ett par sessioner velat 
avsluta behandlingen då mycket hade blivit bättre. De bestämde dock tillsammans med 
föräldraterapeuten att fortsätta behandlingen så som avtalat, vilket de båda uttrycker att 
de i efterhand varit nöjda med. En förälder ställer sig tvekande till att tiden från början 
var tidsbegränsad och ”tror inte att det är bra att begränsa på en gång” då det är svårt att 
veta hur många tillfällen som kommer att krävas i det specifika fallet. Föräldrarna i det 
ärendet upplevde initialt tidsbegränsningen som stressande men kände mot slutet att det 
var ”dags att avsluta”.

Avslut och uppföljning. 
Samtliga föräldrar uttrycker att det kändes ”bra” eller ”ok” att avsluta. Flera uttrycker, 
framför allt med avseende på barnets terapi, att ”det blev ett naturligt avslut” samt att 
avslutet  var  ”tydligt”.  Flera  föräldrar  uttrycker  också  att  avslutet  inte  var  så 
”dramatiskt”.  Några  föräldrar  uppfattade  att  deras  barn  tyckte  att  avslutet  kändes 
ledsamt.  En  förälder  menar  att  hennes  barn  särskilt  hade  uppskattat  den  rutin  som 
uppstått i och med terapin och att barnet tyckte att det var ledsamt att avsluta kontakten. 

Det var bra tror jag. Ja, sorgligt men bra. Det gick ju bra. Och jag tror också att det var bra att det 
var begränsat för jag märkte att jag hade väldigt lätt att falla in i att bli beroende av min behandlare  
och inte tro på att jag själv kan klara det själv. Så det var ju rätt skönt att sluta och upptäcka att det 
kan jag ju faktiskt, och att det gick bra. Så på det sättet var det ju positivt. Annars hade jag gärna 
gått där varje vecka och fått lite stöd.  

Flera föräldrar uttrycker att det känts bra att avsluta då de fått den hjälp de önskat och 
sökt. En mening som uttrycks av några föräldrar är att de var nöjda med de tillfällen de 
fått  och  att  det  kändes  bra  att  avsluta  då  mycket  hade  blivit  bättre  och  lättare  för 
familjen.  En  förälder  beskriver  att  barnets  upplevelser  av  avslutet  var  positiva  då 
”(barnet) hade kommit dit hon ville och det hon längtade efter”. Tre uttrycker att de 
uppskattat att ha uppföljningssamtalen inplanerade så att avslutet inte blev så ”abrupt”. 
En förälder menar att det vid avslut var ”skönt att  det inte var definitivt hejdå”. En 
förälder uttrycker en tanke om att det i  längre samtalsterapier är  en ”mycket längre 
process  att  avsluta”  men  att  det  ”här  var  ju  inte  nämnvärt  någon  längre 
avslutningsperiod, det var ok (…) det var ett kontrakt vi hade”. 

(Barnet) hade gärna velat fortsätta för han hade fått väldigt bra kontakt med (barnterapeuten) så 
han tyckte att det var jättetråkigt. Det var lite svårt för honom men vi försökte förklara för honom 
att det fanns andra barn som också behövde träffa (barnterapeuten) så att de också måste få den 
chansen, så jag tror att han förstod sen. 

Samtliga  föräldrar  uttrycker  övervägande  positiva  tankar  om  uppföljningssamtalen, 
några har motstridiga känslor kring upplevelsen av att komma tillbaka på uppföljning. 
Samtliga föräldrar uttrycker att det gjorde skillnad att känna till uppföljningssamtalen 
vid  terapins  avslut.  Fyra  föräldrar  menar  att  det  kändes  tryggt  att  ha 
uppföljningstillfällena inbokade. Två föräldrar uttrycker att det under uppföljningen var 
”skönt att få stämma av”. Uppföljningen gav i ett ärende möjligheten att ”ta upp lite nya 
utmaningar”.  En  förälder  ansåg  ett  uppföljningssamtal  vara  av  värde  men  att  två 
tillfällen i deras fall var mycket. En förälder var missnöjd med att barnterapeuten gått i  
pension och därmed inte var med vid de två uppföljningssamtalen. 

Jag tyckte att det väldigt bra att ha dem (…) för det första kunde man stämma av lite och prata om 
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det som varit och man tänker tillbaka på hur mycket bättre det ändå har blivit. Plus att efter ett  
halvår då hade (barnet) kommit in i en ny fas med nya utmaningar, så då var det också väldigt bra 
att få gå dit och få bolla lite. Vi hann med väldigt mycket på den tiden vi hade. 

En förälder  uttrycker  att  det  var  stor  skillnad  mellan  sista  uppföljningssamtalet  och 
samtliga  sessioner  dessförinnan.  Vid  sista  uppföljningstillfället  fick  föräldrarna 
återkoppling på ett sätt som de önskat få under hela terapiprocessen. En förälder menar 
att  uppföljningstillfällena  inte  upplevdes  som  ”en  del  av  processen”  utan  att  de 
fungerade mer som ” avstämningssamtal”. 

(…) man hade en historia tillsammans så att man behövde inte återberätta på det sättet men det  
kändes som om de var ganska nyfikna på om den processen vi hade satt igång fortsatte och hade 
man velat veta mer om det så hade man behövt mer tid för det var ju bara att man krafsade lite på 
ytan. 

Upplägget med två olika terapeuter. 
Åtta av nio föräldrar har varit nöjda med att ha två olika terapeuter, en barnterapeut och 
en föräldraterapeut. Flera uppskattade den tillit  barnet kände för sin terapeut som de 
tänker sig har att göra med att barnet haft en egen terapeut att anförtro sig åt. Flera 
föräldrar betonar också värdet av att få ett eget utrymme att utrycka sig i.

Och jag tyckte att det var jätte skönt att få gå och prata med någon om mina tankar kring det som 
är jobbigt hemma som jag inte skulle kunnat säga om (barnet) var med, och att jag fick hjälp då 
med det  också.  Och sen tror jag att det  bara är bra för barn att få en vuxenkontakt där man  
verkligen kan få stöd och hjälp. Så jag tror det var bra.    

En annan förälder uttrycker:

… att det blev en jämlikhet mellan oss föräldrar och barnet, därför att vi fick inte reda på nånting 
om henne och hon fick inte reda på nånting om oss och hade man valt att prata om det så tror jag 
att man hade, vi hade ju fått ut mycket mer av en sådan information än vad hon hade fått, så därför 
tror jag att det var rätt gjort om det skulle bli liksom jämbördigt på något sätt. Hon märkte ju att vi 
inte visste nåt och då fick väl hon också förtroende för det hela och vågade tro på det.  

En förälder som hade önskat mer kommunikation och information kring barnets terapi 
uttrycker att ”det kanske hade varit enklare att ha samma terapeut (…) det kanske hade 
varit  lättare  om  man  då  hade  fått  etablera  en  kommunikativ  kontakt  med 
barnterapeuten”.  Några  föräldrar  märkte  av  samarbetet  mellan  de  två  terapeuterna 
medan andra inte gjorde det. De som märkte av samarbetet menar att föräldraterapeuten 
hade insikt i vad som skedde i barnterapin och att  föräldrarna kunde fråga vad som 
försiggick  där.  Ibland  kunde  föräldrarna  ställa  en  fråga  vid  en  session  som  sedan 
besvarades sessionen efter då  föräldraterapeuten  hunnit  tala  med barnterapeuten.  En 
förälder uttrycker att föräldraterapeuten ibland kunde säga något om barnet som gjorde 
att  föräldrarna  ”förstod  att  det  fanns  en  bra  kommunikation  mellan  dem 
(föräldraterapeuten  och  barnterapeuten)”.  En  förälder  uttrycker  att  det  fanns  en 
”transparens  till  det  rummet  där  vi  aldrig  fick  vara  med”.  En  förälder  minns  att  
föräldrarna fick information från början om att de två terapeuterna skulle träffas efter 
varje session för att samtala om ärendet. Flera föräldrar uttrycker att de inte upplevde de 
två terapierna som ”integrerade”. En förälder hade önskat en tydligare länk mellan de 
två  kontakterna  till  exempel  genom att  föräldraterapeuten  skulle  kunna  koppla  vad 
föräldrarna talade om i sin kontakt till vad barnet uttryckte i terapin. 

Jag vet ju inte vad (terapeuterna) pratade om, (…) den kommunikationen fanns inte att jag kände 
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att jag kunde säga saker och att de då gjorde något åt det eller jag fick ingen återkoppling på det, 
utan det var lite vattentäta skott, kändes det som. 

Några tror dock att det var positivt för processen att terapierna upplevdes som parallella, 
om än inte integrerade, och en förälder poängterar i det sammanhanget betydelsen av ett 
grundläggande förtroende för terapin och terapeuterna.  Flera  föräldrar menar att  det 
hjälpte att ta skulden från barnet att föräldrarna också hade en kontakt som var lika 
frekvent som barnets. Det upplevdes som om risken att barnet skulle känna att det var 
något  ”fel”  på  henne  eller  honom minskade  genom att  föräldrarna  och  barnet  gick 
tillsammans till terapin. En förälder tror att ”nyckeln till att komma åt problemet” var att  
inte skuldbelägga någon. Flera uttrycker att det blev ett gemensamt arbete på så sätt, att 
komma samma tider tillsammans men ha olika rum att uttrycka sig i. Detta var något 
som upplevdes som mycket positivt både av barnen enligt föräldrarna och av föräldrarna 
själva.  Flera  föräldrar  tänker  att  det  gemensamma  arbetet  haft  positiv  inverkan  på 
behandlingsresultatet.  Några  föräldrar  betonar  också  det  praktiska  i  att  komma  till 
terapin samma tid. 

Jag tror att (barnet) blev påverkad minst lika mycket av att vi jobbade med våra problem, alltså 
familjeproblemet för så blev det ju, och jag tror att det där gick som två parallella spår, att vi ökade 
vår förståelse men också att vi tog problemet på allvar och att vi var handlingskraftiga och att vi, 
man blev lite tryggare eftersom man fick avlasta sina funderingar i det här forumet.

En förälder uttrycker att hon kunde märka att det var positivt för hennes barn att få ha 
sin terapi för sig själv, att ha något eget som var ”lite hemligt” för föräldrarna. En annan 
förälder upplevde initialt att det ”kändes konstigt” att gå till två olika terapeuter och 
menar att ”det känns ju på något sätt att du sätter ditt barn någon annanstans”. Samma 
förälder  upplevde  det  senare  i  behandlingen  som  ”konstigt”  då  de  skulle  ses 
tillsammans, de båda terapeuterna, föräldrarna och barnet och menar att ”det är ju något 
som händer när man först är separerade och sen när helt plötsligt alla är inne i rummet”. 
En förälder tyckte att det var positivt att vara i två separata rum efter att ha upplevt 
inledande gemensamma möte som svårt där barnet uttryckt sådant som var tungt för 
föräldrarna att höra med alla samlade i rummet. 

Jag kan gilla det här upplägget att vi går hit tillsammans, att vi gör det samtidigt, det kan finnas 
fördelar med att få flera infallsvinklar. (...)  vi var också väldigt tydliga med att det är vi som  
behöver hjälp, vi som föräldrar, för vi ser att du mår dåligt och då behöver vi hjälp hur vi ska göra 
så att du ska må bättre, det var vi väldigt tydliga med och eftersom vi gick dit tillsammans alla tre 
så blev det ju också ett gemensamt projekt verkligen, och det tror jag var väldigt viktigt just för 
(barnet), så att det inte var att (barnet) var konstig (…) det var lika mycket jag och (den andra 
föräldern) som gick igenom den där processen och det upplägget tror jag är optimalt. 

En förälder menar att när han fick presenterat för sig att föräldrarna själva skulle ha en 
kontakt hade tänkt ”är det fel på mig också” men tyckte sedan att det ”kändes väldigt 
bra”  att  föräldrarna  fick  en  egen  kontakt.  Samma  förälder  resonerar  kring  hur  det 
förmodligen blev positivt för barnet att föräldrarna också gick till en terapeut. Föräldern 
i det fallet var också nöjd med terapeutens beskrivning av behandlingsupplägget, där det 
ingick att föräldrarna hade en egen kontakt. En annan förälder berättar att för henne var 
”det viktigaste att (barnet) klickade med sin terapeut och sen var det en bonus om vi  
gjorde det med vår”. Hon menar att hon hade varit mer noggrann med vilken terapeuten 
var om hon gått i individualterapi. Anledningen som hon anger är: ”en känsla av att det 
är ändå svårare för ett barn att gå och prata med en helt vilt främmande människa om 
det man tycker är jobbigast i livet”.  
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Önskad hjälp och förändringar. 
Flera  föräldrar  uttrycker  att  de  fått  hjälp  med de  problem de  sökt  hjälp  för.  Några  
tillägger  att  de  blivit  hjälpta  i  sina  föräldraroller  och  i  kommunikationen  och 
relaterandet till sitt barn. Några uttrycker att föräldrarna emellan fått ”en annan dialog”. 
Några uttrycker att de i föräldrasamtalen fick hjälp att förstå varandras känslor bättre. 
Flera föräldrar menar att terapin verkligen ”fungerade” och en förälder uttrycker: ”det 
blev ju så otroligt stor förändring i våra liv”. En annan förälder tycker att ”det blev mer 
harmoniskt hemma”. 

Hon fick ju verkligen hjälp utifrån sin problematik. Det började ju hända redan efter, jag kommer 
inte ihåg om det var redan efter första gången som det började släppa, så det var verkligen en  
markant skillnad. Det är jättefint, det har verkligen hjälpt henne och oss.

En annan förälder uttrycker:

(Barnet) blev väldigt mycket bättre på att kommunicera (…) när han tyckte att vi gjorde något  
dumt eller så, så sa han det på en gång (…) istället för att reagera med att han var ledsen eller  
skrek eller arg och sådär och inte sa vad det var.

Flera föräldrar uttrycker att de ”fått hjälp att börja tänka på ett annat sätt” och att de 
blivit  mer  ”öppna”,  ”flexibla”  och  ”toleranta”.  En  förälder  uttrycker  att  ”det  blev 
mycket bättre än vad jag vågat hoppats på”. I efterhand kunde hon känna sig ”lugnare” 
och mer bekväm i sin föräldraroll. Några uttrycker att den problematik som kvarstår nu 
går att ”hantera bättre”. En förälder uttrycker att den problemtik barnet hade då de sökte 
hjälp kvarstår efter behandlingen. Samma förälder menar att hon velat resonera mer i 
föräldrasamtalen kring varför problemen hade en viss karaktär och uttrycker att: ”det 
känner jag inte att vi identifierade när vi var där”. Hon hade velat föra in ett resonerande 
kring föräldrarnas del i den problematik som förelåg då hon upplevde att problemen och 
orsaken till problemen låg i familjens ”system”. 

Sen hade  jag  kanske  en  bild  av  vad  jag  hoppades  på  och  det  blev  det  inte  riktigt.  Han har  
fortfarande samma problematik. Just de här grejerna som vi sökte för, de finns ju kvar. Och den 
frågan har jag än idag, vad som är orsaken till problemen. Vad är det vi gör som gör att det blir så 
här? För jag vet att vi gör något som gör att det blir så här. 

I ett fall hade föräldrarna fått höra om den kalender som användes i barnterapin och 
förväntat sig att få se kalendern vid terapiavslutet. Föräldern i det ärendet uttrycker att 
”det föll mellan stolarna” och att han gärna hade velat ta del av kalendern för att ”kunna 
närma” sig barnet genom den och förstå mer kring hur barnterapeuten ”närmade sig 
(barnet)”.  Två föräldrar  resonerar  kring  neuropsykiatriska  diagnoser  och  uttrycker 
motstridiga känslor i att terapeuterna bedömde att deras barn inte var i behov av någon 
neuropsykiatrisk  utredning.  En  förälder  uttrycker  att  det  kändes  lugnande  att  höra 
samtidigt som det ”hade kunnat vara bra att ha något att ta på”. En förälder hade önskat 
att terapeuterna haft kontakt med barnets skola för att personalen på skolan skulle få 
”förståelse” för barnets svårigheter. 

En förälder uttrycker att mycket har blivit bättre för barnet och familjen. Hon menar 
dock att hon inte vet om det beror på terapin, om svårigheterna har ”växt bort” eller om 
det är förändrade yttre omständigheter som gjort skillnad. Föräldern menar att hennes 
barn blivit hjälpt men att hon inte kan svara på hur barnet blivit hjälpt. Ytterligare en 
förälder uttrycker att han inte kan veta säkert om det är terapin som hjälpt barnet eller 
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om barnets svårigheter minskat med tiden men tänker att det är en kombination. 

Psykoterapeuternas processbeskrivningar av föräldraarbetet
Nedan följer resultaten från psykoterapeuternas processdagböcker indelade i rubrikerna: 
Fokus  för  behandlingen,  Behandlingens  tidsaspekt,  Avslut/separationsaspekt  och  
uppföljning samt Förändringar.

Fokus för behandlingen.
I tretton av fjorton fall anger psykoterapeuterna i sina processdagböcker att det funnits 
ett fokus i föräldraarbetet. I det ärendet som saknar en beskrivning av fokus, verkar ändå 
föräldraarbetat  ha  kretsat  kring  vissa  teman  och  terapeuten  beskriver  utförligt  sina 
tankar  kring arbetets  karaktär.  I  tio  ärenden  beskrivs  fokus  tydligt  i  form  av  en 
fullständig mening. Ett exempel på sådant fokus lyder ”Hur är det att vara nio år och 
både vara rädd och modig”. I två fall var fokus antingen mycket kort, endast ett ord, 
eller diffust beskrivet i processdagboken. I de båda fallen är det oklart om terapeuten 
uttalat  fokus  till  föräldrarna  eller  om det  endast  funnits  med  hos  terapeuten  under 
behandlingens gång.

Det finns exempel  på några för familjen kommande yttre förändringar som kom att 
kopplas  till  behandlingsfokus.  En geografisk  flytt  fick  illustrera  ”en  mer tänkt,  inre 
förflyttning av positioner och förhållningssätt”. På så sätt länkades fokus till de yttre 
omständigheterna familjen stod inför. Att  fokus är tänkt att bli  en framträdande och 
viktig del av den terapeutiska processen, för barnet såväl som för föräldrarna, illustreras 
i  en  processanteckning  där  terapeuten  tydliggör  för  hur  en  diskussion  förts  med 
föräldrarna i syfte att hjälpa dem uppleva fokus som en bild att bära ”inom sig” snarare 
än som bokstavlig målsättning. I ett ärende blev fokus relevant både utifrån den ena 
förälderns  egna  bakgrund  och  barnets  problematik.  På  så  sätt  länkades  fokus  i 
föräldraarbetet till förälderns historia såväl som till nutiden tillsammans med barnet. 

Några processdagböcker innehåller beskrivningar av föräldrarnas reaktioner på fokus. 
En terapeut skriver att föräldrarna blev ”mycket intresserade, (den ena föräldern) gav 
bekräftelse: precis”. I ett annat ärende skriver terapeuten att den ena föräldern ”tror att 
det passar (barnet) bra”. En terapeut skriver att de, terapeuten och föräldrarna, ”vred och 
vände på” fokus då det presenterades. Ett föräldrapar uttryckte till sin terapeut att de 
ansåg fokus vara för svårt för barnet. 

Det  varierar  hur  snart  fokus har  presenterats  och diskuterats  i  föräldraarbetet,  enligt 
terapeuternas processbeskrivningar. I de flesta fall presenterades fokus under den första 
eller andra sessionen men i några ärenden har det gått längre tid. I ett fall dröjde det till  
fjärde sessionen innan fokus bestämdes. I vilken utsträckning och på vilket sätt fokus 
har aktualiserats under sessionerna varierar också.  I vissa ärenden tycks fokus ha varit 
närvarande  under  samtliga  sessioner  medan  det  i  andra  ärendens  processdagböcker 
endast  beskrivs  ett  fåtal  gånger.  I  fyra  ärenden,  åtminstone  under  ett  par  sessioner, 
beskrivs en diskussion kring fokus initierad av föräldrarna. Annars tycks det ha varit 
terapeuten som för det mesta tagit upp fokus eller som burit det med sig utan att direkt 
uttala  det.  I  flera  processdagböcker  är  det  många sessioner  där  fokus  beskrivs  som 
”centralt”  eller  ”implicit”  men inte  tydligt  uttalat.  Fokus kan  beskrivas  som att  det  
”ligger  som grund men uttalas inte  så ofta” eller  som att  det  ”ligger  under  som en 
vägvisare”. Efter en session beskriver terapeuten att fokus inte verbaliserades men att de 
terapeutiska  interventionerna  kretsade  kring  fokus.  En  terapeut  skriver  att  samtalet 
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”rörde sig nästan hela tiden i fokus närhet”.

Vid  några  tillfällen  skrivs  det  om  hur  terapeuten  har  försökt  rikta  föräldrarnas 
uppmärksamhet mot barnet och då framför allt dess inre värld i form av tankar, känslor 
och önskningar. I flera processdagböcker framgår att utrymme har getts till föräldrarna 
att  tala om parrelationen samt om föräldrarnas egna bakgrunder  och svårigheter.  En 
terapeut  skriver  efter  en  session  att  ”föräldrarna  talar  framför  allt  om  den  egna 
relationen idag” och efter en annan session att ”föräldrarna ville särskilt tala om sin 
relation idag”.

Behandlingens tidsaspekt.
Det är flera sessioner som saknar beskrivningar beträffande om och hur tidsaspekten 
aktualiserats. Många gånger har tiden aktualiserats genom att terapeuten nämnt vilken 
session  i  ordningen  det  varit  och  hur  många  sessioner  som  återstått.  Tiden  har 
upprepade gånger nämnts i form av en diskussion om uppehåll och inställda samt ersatta 
sessioner.  Inför  uppehåll  och  ledigheter  talade  några  föräldrar  tillsammans  med 
terapeuten  om  hur  upphållet  skulle  hanteras  och  ”hur  ledighet  brukar  fungera  för 
familjen”. Flera gånger beskrivs tidsaspekten av terapeuterna i form av rambrott,  till 
exempel att sessionen avslutades ett par minuter efter utsatt tid eller att terapeuten eller  
föräldrarna varit sena till sessionen. I ett fall betonade den ena föräldern vilken session 
det var efter ungefär halva terapitiden och önskade ett gemensamt samtal tillsammans 
med barnterapeuten. 

Om antalet behandlingstillfällen upplevts som mycket  eller lite har enligt terapeuterna 
varierat mellan olika fall respektive under arbetets gång för många föräldrar. I flera fall 
verkar det som om en förändring vad gäller upplevelsen av tid skedde efter ungefär 
halva  behandlingstiden.  Föräldrar  som  från  början  upplevde  antalet  tillfällen  som 
många, kunde då bli oroliga över att inte hinna med. När terapin närmat sig sitt slut har 
oro kunnat  väckas över att  arbetet  inte skulle  göra någon större skillnad och att de, 
föräldrarna  och  barnet,  inte  skulle  få  med sig  tillräckligt  från  behandlingen.  Några 
föräldrar,  och i  ett  fall  ett  barn,  upplevde ungefär  mitt  i  behandlingen att  allt  blivit 
mycket bättre och att resterande gånger av den anledningen inte var nödvändiga. Ett 
föräldrapar ställde sig frågan ”vad de nu ska tala om – när allt blivit så mycket bättre”. I 
ett  fall  diskuterade föräldrarna tillsammans med terapeuten om hur resterande samtal 
skulle användas på bästa sätt. 

Tidsaspekten aktualiserades under  några sessioner genom att föräldrarna ställde frågor 
kring hur länge det skulle dröja innan förändringar hos barnet eller i familjen skulle 
komma att ske. Terapeuterna beskriver i ett  flertal ärenden hur arbetet  mot slutet av 
behandlingen i stor utsträckning handlade om att upprätthålla de strategier föräldrarna 
hittat  i  förhållande  till  sitt  barn.  I  ett  fall  kopplar  terapeuten  barnets  behov  av  tid 
tillsammans med sina föräldrar till terapins tidsbegränsning, något som inte uttalades 
men som fanns med hos terapeuten. I ett ärende väcktes mot slutet av kontakten frågor 
hos  den  ena  föräldern  om  hur  barnterapin  fortskred.  I  ett  annat  ärende  beskriver 
terapeuten hur det mot slutet av terapin känts som om arbetet varit i en inledningsfas. 
Terapeuterna skriver ett antal gånger att de arbetat med att föra in hopp i behandlingen, 
särskilt i början och i slutet. Under en session berättade föräldrarna om hur deras barn 
noggrant höll reda på sina tider för terapin. 

Ibland aktualiserades tidsaspekten genom att samtalen i föräldraarbetet kretsade kring 



30

barnets  tidiga  levnadsår  samt  kring  föräldrarnas  barndom.  I  ett  fall  reflekterade 
föräldrarna kring de sessioner som gått och kring vad de tyckt blivit annorlunda genom 
samtalen.  Tidsaspekten aktualiserades ett  flertal gånger genom samtal om tiden efter 
behandlingen  och  om  framtiden.  Efter  en  session  skriver  terapeuten  beträffande 
tidsaspekten att sessionen innehållit ”samtal om framtida problem – tonårstiden, hur blir 
den?”.

Avslut/separationsaspekt och uppföljning.
Några  ärenden  saknar  beskrivningar  av  avslutet  och  separationsaspekten.  I  några 
terapier  blev separationsaspekten  särskilt  närvarande under  sessionerna  då  det  fokus 
som utarbetats behandlade just separation. I de ärenden där sökorsaken på något sätt 
kretsade  kring  temat  separation,  verkar  separationsaspekten  också  ha  blivit  särskilt 
tydlig under sessionerna. I flera av dessa ärenden beskriver terapeuterna efter upprepade 
sessioner att separation som tema varit ”ständigt närvarande”. I ett ärende aktualiserades 
separationsaspekten  genom  att  barnet  kunde  vara  ensam  med  barnterapeuten  hela 
sessioner, där separation var en stor del av problematiken. Den sista sessionen beskrivs 
flera gånger av terapeuterna som präglad av avslut och summering. I ett ärende skriver 
terapeuten  efter  sista  sessionen  att  de  ”talade  om  behandlingsperioden  –  vad  de 
(föräldrarna) tycker lett den framåt, vad de tar med sig, vad de tror har varit viktigast för 
barnet  och för  den  andra  föräldern”.  Terapeuten  noterar  vid  näst  sista  tillfället  i  ett 
ärende att det ”är dags att avsluta. (...) känns som att familjen kan fortsätta själva. Inte 
samma oro för framtiden”. 

I  några  processdagböcker  kopplar  terapeuterna  separationsaspekten  till  barnets  och 
föräldrarnas behov av närhet och distans. Det kan handla om motstridiga behov både 
hos barn och förälder  vad gäller  att  separera och samtidigt  vara beroende och nära. 
Några föräldrar har upplevt svåra separationer tidigare i sina liv, vilket behandlingen till 
viss del då kommit att  kretsa kring. Separationsaspekten kopplas i några fall till  hur 
mycket eller lite tid föräldrarna haft tillsammans med sina barn, till exempel i form av 
föräldraledighet, samt hur föräldrarnas relation till sina egna föräldrar har sett ut vad 
gäller tid och separation.

I ett  ärende skulle familjen flytta i samband med terapiavslut och temat separation i 
terapin länkades därmed till de separationer som den kommande flytten skulle innebära 
för familjen. I ett annat ärende upplevde föräldraterapeuten att ”föräldrabehandlingen 
blivit för kort då de som separerade föräldrar fått dela på besökstillfällena”. Det finns 
exempel på hur terapeuterna tolkat föräldrarnas reaktioner vid avslut som en önskan om 
att få mer hjälp respektive ett ifrågasättande av vad familjen fått vid terapins slut. Några 
föräldrar hade svårigheter med att avsluta och ville ha fler uppföljningssamtal än vad 
som  erbjudits.  Ett  föräldrapar  funderade  mot  slutet  av  terapin  på  att  fortsätta  i 
familjerådgivning efter att den nuvarande behandlingen var avslutad. Vid avslut i ett 
ärende pratade terapeuten och föräldrarna om hur det fortfarande fanns mycket kvar att 
arbeta med.  

Vissa föräldrar tycks ha upplevt en lättnad över att avsluta behandlingen för att då slippa 
de praktiska omständigheter terapin inneburit. Flera föräldrar har enligt terapeuternas 
beskrivningar uttryckt att det är sorgligt att avsluta. En förälder upplevde starka känslor 
av övergivenhet medan det i ett annat fall väcktes ilska hos den ena föräldern inför 
avslut  och separation.  Några föräldrar beskrivs ha upplevt oro inför avslut  och känt 
rädsla inför att inte kunna bevara det terapin gett. Några föräldrar har uttryckt oro över  
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att inte längre ha någon att vända sig till för att tala med om sitt barn. 

Förändringar.
I  flera  fall  beskriver terapeuterna förändringar  till  det  bättre,  både hos föräldrar  och 
barn. Det varierar hur omfattande förändringarna beskrivs vara. De förändringar som 
skett tycks även ha fluktuerat under behandlingens gång. I några fall skedde drastiska 
förändringar tidigt i terapin, något en terapeut beskriver som att ”framstegen är stora 
och kom fort, vilket gett lite stiltje i terapin”. I ett annat fall skriver terapeuten att det 
tidigt i behandlingen skedde omfattande förändringar hos barnet och att föräldrarna då 
inte riktigt verkade hänga med. I ett ärende beskriver terapeuten förändringar i form av 
ett konstaterande från föräldrarnas sida ”att det mesta går åt rätt håll”. Några föräldrar 
var ”positiva till utvecklingen samtidigt som vissa kvarstående svårigheter togs upp” vid 
sista  sessionen.  I  några  ärenden  beskrivs  en  ihållande  problematik  hos  barnet  och 
föräldrarna vid avslut av terapin. I ett fall beskriver terapeuten efter sista sessionen en 
”stor förändring som håller i sig”. Ett föräldrapars förändringar beskrivs i form av att de 
”är mer fyllda av hopp”.

De förändringar som skett verkar i flertalet fall ha varit kopplade till symtom, sökorsak 
eller behandlingens fokus. I ett ärende beskrivs en positiv förändring hos föräldrarna 
kopplad till  behandlingsfokus i föräldrakontakten. Från början var fokus inte särskilt 
närvarande  under  sessionerna  men  så  småningom  började  föräldrarna  att  själva  ta 
initiativ till att tala kring fokus och terapeuten kunde märka att föräldrarna hade fokus ”i 
minnet” mellan sessionerna. I ett annat ärende beskriver terapeuten hur arbetet kretsade 
kring att flytta fokus från barnets beteenden till dess tankar och känslor. Mot slutet av 
den behandlingen hade många positiva förändringar skett och föräldrarna och terapeuten 
resonerade tillsammans om hur föräldrarna förmodligen ”blivit mer lyhörda för barnets 
behov och 'nivå' i stunden ”. I ett fall menar terapeuten att ”föräldrarna uttryckte en 
uppskattning av fokus, att det hjälpt dem att bli mer ödmjuka mot sig själva och mot 
(barnet) och (barnets) behov”.

De  förmedlar  verkligen  att  de  hittat  en  kraft  tillsammans,  att  de  vågar  prata  om den  egna  
relationen,  sina  olikheter  och  sina  känslor  inför  varandra  och  (barnet).  De  delar  tankar  och  
funderar mycket kring hur det kan bli/kännas för (barnet), hur (barnet) kan tänkas uppfatta olika 
situationer. 

I  ett  fall  beskriver terapeuten den positiva utvecklingen i  form av föräldrarnas ”nya 
strategier”. I flera fall beskrivs positiva förändringar hos föräldrarna även om barnets 
problematik  till  viss  del  kvarstått  i  några  av  de  fallen.  Det  kan  vara  i  form av att  
föräldrarna blivit ”lugnare”, ”mindre oroliga” eller ”en värme mellan föräldrarna (…) 
som var mer sällsynt förut”. En förälder uttryckte en känsla av harmoni under näst sista 
sessionen. En terapeut menar att ”ju mer föräldrarna har arbetat med sig själva desto 
bättre flyter det på för (barnet)”. Många gånger beskrivs förändringar till det bättre vad 
gäller föräldrarnas relation till varandra och deras relaterande till barnet. Flera gånger 
beskrivs  förändringar  som omfattar hela  familjen.  En terapeut  skriver  mot  slutet  av 
föräldrakontakten  att  ”föräldrarna  anstränger  sig  mycket  för  att  inta  en  utforskande 
hållning till (barnet)”. Ett föräldrapar kände sig hjälpta av att få träffa barnterapeuten. 
Föräldraterapeuten  skriver  i  det  fallet  att  ”föräldrarna  uppskattade  mycket  att  träffa 
(barnterapeuten) förra gången. De kände igen sig i det han beskrev från timmarna med 
(barnet)”. 
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Diskussion

Nedan följer Sammanfattning av resultat, och Resultatdiskussion som innefattar samma 
rubriker som resultatdelen. Därefter följer Metoddiskussion, Slutsatser samt Förslag på 
fortsatt forskning. 

Sammanfattning av resultat
Föreliggande uppsats syftar till att studera föräldraarbete parallellt med korttidsterapi för  
barn,  utifrån  föräldrars  såväl  som  terapeuters  perspektiv.  Resultaten  visar  på  att 
föräldrarna  i  studien till  stor  del  varit  nöjda  med sina  erfarenheter  och  att  de  även 
uppfattat sina barns erfarenheter som övervägande positiva. Föräldrarna har uppfattat att 
deras  barn  känt  tillit  till  barnterapeuten.  Alla  föräldrar,  med  undantag  för  en, 
uppskattade upplägget med två olika terapeuter då det antogs främja barnets tillit samt 
gav ett eget utrymme åt både barn och föräldrar. Att ha en gemensam tid och därmed 
komma tillsammans till terapin bidrog även till känslan av att det var ett gemensamt 
arbete barn och föräldrar emellan. Flera föräldrar hade önskat mer inblick i barnterapin 
men  kunde  samtidigt  se  poängen  i  den  höga  sekretess  som  behandlingsupplägget 
innebar.  Terapeuterna  har  i  de  flesta  fall  utförligt  dokumenterat  utvalda  delar  av 
terapisessionerna i sina processdagböcker. Det har varit möjligt för uppsatsförfattaren, 
som inte haft någon del i terapiprojektet, att följa och förstå terapiprocesserna utifrån 
processdagböckerna.  Terapeuterna verkar i  hög utsträckning ha följt  den metod som 
korttidsterapin  innebär  i  form  av  att  hålla  fokus  och  tids-  och  separationsaspekten 
levande  inom  sig.  Resultaten  från  föräldraintervjuerna  respektive  terapeuternas 
processdagböcker, visar tillsammans på att fokus och tids- och separationsaspekten varit 
mer närvarande hos terapeuterna än föräldrarna. 

Resultatdiskussion

Behandlingsupplägget.
Haugvik och Johns (2005) beskriver fyra kännetecken för psykodynamisk korttidsterapi 
för  barn,  varav  det  första  är  att  tidsperspektivet  är  kort  och  begränsat  från  början. 
Samtliga föräldrar berättade spontant om tidsupplägget för behandlingen som svar på 
frågan hur behandlingen beskrevs inledningsvis. De flesta föräldrar ansåg beskrivningen 
av tidsupplägget vara tydlig och uppskattade det på förhand bestämda tidsperspektivet. 
Således tycks det som om terapeuterna förmedlat vikten av de behandlingsramar som 
har med tidsupplägget att göra.

Inom ramen för den här studien verkar föräldrarna ha varit väl införstådda i terapins 
praktiska upplägg. Den vidare betydelsen av tidsaspekten och separationsaspekten, som 
båda ingår i metoden för korttidsterapi, verkar ha funnits med implicit hos terapeuten 
snarare än att tydligt ha verbaliserats. Proskauer (1969) menar att  terapeuten ansvarar 
för att  tids- och separationsaspekten är central,  parallellt  med behandlingsfokus. Vad 
gäller fokus för behandlingen verkar de flesta föräldrar ha uppfattat ett sådant men inte 
vidden av dess betydelse för barnterapin såväl som för föräldrakontakten. Gydal och 
Knudtzon  (2002)  menar  att  terapeuten  bär  ansvar  för  att  ett  fokus  etableras  och 
upprätthålls.  Terapeuterna  i  studien  tycks  i  samtliga  fall,  med  undantag  för  ett,  ha 
verbaliserat  behandlingens fokus till  både barn och föräldrar.  Hur fokus upprätthölls 
genom terapin verkar  ha  varierat  mellan att  vara  närvarande  för  både  föräldrar  och 
terapeut, och att vara närvarande implicit hos terapeuten. Det är rimligt att  tänka att 
fokus, tidsaspekten samt separationsaspekten blir till viktiga delar av terapin genom att 
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terapeuten bär dem inom sig och förmedlar dem implicit. 

Barnterapins karaktär och innehåll. 
I föreliggande studie uttryckte samtliga föräldrar att de vetat lite eller ingenting om hur 
barnterapin  fortgått.  Flera  föräldrar  resonerade  kring  sekretess  och  tystnadsplikt 
gentemot barnet, vilket de instämde i. Samtliga föräldrar, med undantag för en, uttryckte 
att de hade velat veta mer om barnterapin för att förstå sitt barn bättre och för att få reda  
på vad i terapin som varit verksamt. Gydal (2001) menar att ett huvudsakligt mål med 
korttidsterapi för barn är: ”Att erbjuda ett rum där barnet fullt ut kan uttrycka sig på sitt 
eget språk och på egna premisser”. I barnterapi kan det tänkas bli särskilt svårt med 
avvägningen vad gäller  sekretess  och att  ge barnet  ett  eget  rum, och samtidigt  låta 
föräldrarna ta del av vad deras barn gör och uttrycker. Gustafsson (2011) menar att en 
förutsättning  för  att  en  psykoterapeutisk  behandling  ”ska  fungera  är  den  höga 
sekretessmur som omger det hela. Få barn, liksom få vuxna, skulle våga öppna sig inför 
en terapeut om de inte fullt och helt kunde lita på att det som förevarit i rummet också 
stannar där”. Ett stort arbete för terapeuten består i att ge barnet ett eget utrymme där 
det kan känna tillit och samtidigt erbjuda föräldrarna en viss inblick i och förståelse för 
barnets  process.  Novick  och Novick (2005) menar att  terapeuten  har  till  uppgift  att 
skydda det som är barnets privata och att hjälpa föräldrarna att stå ut med att inte veta 
allt kring barnet. 

Ett annat mål är enligt Gydal (2001): ”Att skapa ett möte med en terapeut som försöker 
förstå barnets uttryckssätt och som själv försöker att uttrycka sig på ett sätt som skapar 
mening för barnet”.  Samtliga föräldrar i föreliggande studie uttryckte en förståelse för 
att barnet och barnterapeuten skulle behålla vissa saker för sig själva. En förälder kunde 
märka att det var positivt för hennes barn att få ha sin terapi för sig själv – att ha något  
eget som var ”lite hemligt” för föräldrarna. Samtliga föräldrar uppfattade att barnet fick 
förtroende  för  sin  terapeut  och  att  barnets  upplevelser  av  terapin  var  övervägande 
positiva.  Gydal betonar vikten av: ”Att erbjuda ett rum som barnet kan använda till 
viktiga experiment och utforskningar som i det vanliga livet inte tillåts och inte heller 
ska tillåtas”. Att barnets terapi behöver motsvaras av ett eget rum blir tydligt i och med 
detta. Det blir även förståeligt varför det rummet inte självklart låter sig tillträdas av 
föräldrarna.  

Föräldrakontaktens karaktär och innehåll.
Flera föräldrar upplevde det positivt att få ett eget utrymme i föräldrakontakten och där 
kunna tala om sådant som hade varit svårt att uttala om barnet varit närvarande. Blake 
(2011) menar att ”precis som barnet i terapin, behöver föräldrarna känna sig hållna och 
härbärgerade  i  föräldraarbetet”.  Flera  föräldrar  var  nöjda  med  föräldrasamtalen  och 
upplevde  dem som ”meningsfulla”  och  ”viktiga”.  De  uttryckte  att  de  blivit  hjälpta 
genom samtalen och av föräldraterapeuten. 

Några  föräldrar  beskrev  fokus  för  föräldrasamtalen  och  behandlingsupplägget  som 
”diffust”.  Därmed kan föräldraarbetet  tänkas behöva bli  tydligare och beskrivas mer 
explicit. Samtidigt var de flesta föräldrar nöjda med sina samtal och möjligtvis kan det 
förstås  som  att  det  räcker  att  terapeuten  bär  behandlingens  upplägg  med  fokus, 
tidsaspekt och separationsaspekt inom sig. Då det terapeutiska arbetet till stor del består 
av icke-verbal kommunikation är det rimligt att tänka att mycket av processen kan vara 
svår att fånga upp och beskriva explicit, och att det till viss del kan förklara de resultat  
som  pekar  på  att  föräldrarna  i  studien  inte  alltid  varit  helt  införstådda  i 
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behandlingsupplägget.  En möjlig  tolkning är att  resultaten speglar  en svårighet  i  att 
återge processen, snarare än att den upplevdes som diffus i stunden. En skillnad mellan 
datan över föräldraintervjuerna och datan över processdagböckerna är att de senare förts 
under terapiprocessernas gång medan intervjuerna i samtliga fall ägt rum en tid efter 
behandlingsavslut. Det skulle till  viss del kunna förklara varför terapeuterna utförligt 
har kunnat beskriva sina arbeten i processdagböckerna medan föräldrarna haft svårare 
att formulera och återge behandlingsprocessen.

Att ha en tydlig struktur i arbetet främjar föräldrarnas tillit och motivation (Jarlemark, 
Lönnquist  &  Ånstrand,  2000).  Några  föräldrar  uttryckte  missnöje  kring 
föräldrasamtalen. En förälder uttryckte en önskan om att arbetet med terapeuten skulle 
varit  mer  ”konkret  och  utförligt”.  Flera  forskare  pekar  på  svårigheter  vad  gäller 
föräldraarbete då det  finns relativt  lite litteratur och forskning inom området  och då 
tydliga  modeller  saknas.  Det  som  beskrivs  kring  modell  och  upplägg  vad  gäller 
korttidsterapi  för  barn  är  till  största  del  rörande  just  barnterapin  och  inte 
föräldrakontakten.  Även  vid  beskrivningar  av  föräldraarbete  är  ofta  barnterapin  en 
tydlig utgångspunkt. Nilsson (2007) menar att en tidig allians med föräldrarna är viktig 
bland annat för att få barnet till terapi och Fossen och Diseth (1991) menar att alliansen 
föräldrar och terapeut emellan är en förutsättning för att arbetet med barnet ska fungera. 
Det kan tänkas bli svårare med föräldraarbete av den anledningen att det i första hand är 
barnet familjen sökt hjälp för. Det innebär förmodligen också att det är barnet som är 
inskriven patient och att behandlingen sker på en barnterapeutisk institution.

Behandlingens fokus. 
Det är av stor vikt att föräldrarna är delaktiga i formuleringen av fokus samt att de 
förstår syftet med det fokus som väljs (Gydal & Knudtzon, 2002; Haugvik, 2005). Flera 
föräldrar i studien mindes att det funnits ett fokus men kunde inte ordagrant återge det. 
Det  var  en  förälder  som beskrev  fokus  som något  betydelsefullt  och  centralt  i  sin 
kontakt. Fokus beskrevs som att ”det föll väldigt väl in” och föräldrarna tyckte att det 
valda fokuset gav möjlighet att undersöka och söka förståelse för barnet. Vid analys och 
jämförande av de olika föräldraintervjuerna kan en kontrast iakttas mellan den förälder 
som beskrev fokus som en central och viktig del av behandlingen och övriga föräldrar 
som inte verkade ha uppfattat fokus som lika centralt. I en processanteckning tydliggör 
terapeuten för hur en diskussion förts med föräldrarna i syfte att hjälpa dem uppleva 
fokus som en bild att bära ”inom sig” snarare än som bokstavlig målsättning.  Blake 
(2011) menar att ett mål med föräldraarbete är att få föräldrarna intresserade av barnets 
inre  värld  genom att  skifta  fokus  från  beteende  till  inre  motivation  och  mening.  I 
korttidsterapimetoden vid Ericastiftelsen är mentalisering en viktig del och fokus syftar 
huvudsakligen  till  att  stimulera  till  en  reflekterande  och  mentaliserande  hållning. 
Därmed är det rimligt att tänka att den konkreta och bokstavliga formuleringen av fokus 
är mindre viktig än vad fokus kan tänkas stimulera till och bidra med i terapin. Då fokus 
är  tänkt att  bidra  till  ett  mentaliseringsorienterat  arbete  tillsammans med barnet  och 
föräldrarna snarare än att avgränsa terapins innehåll, blir det kanske mindre viktigt att 
föräldrarna  ordagrant  minns formuleringen  av  fokus.  Det  intressanta  blir  snarare  att 
undersöka om fokus har kunnat bidra med alternativa perspektiv och förhållningssätt. 
Flera föräldrar i studien uttryckte att de fått hjälp med de problem de sökt hjälp för och 
många  tillade  att  de  blivit  hjälpta  i  sina  föräldraroller  och  i  kommunikationen  och 
relaterandet till sitt barn. Några föräldrar i studien uttryckte att de i föräldrasamtalen fått 
hjälp att  förstå varandras känslor bättre.  Flera föräldrar menade att de ”fått  hjälp att 
börja tänka på ett annat sätt”, att ”tänka i nya banor” och att de blivit mer ”öppna”, 
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”flexibla” och ”toleranta”. 

Korttidsterapi  för  barn  kan  bidra  särskilt  till  att  skapa  en  parallellprocess  mellan 
barnterapi och föräldraarbete (Madssen, 2005). Det gemensamma fokuset kan leda till 
en känsla av gemenskap i att lösa de svårigheter som föreligger. Flera föräldrar i studien 
beskrev  att  de  två  kontakterna,  barnterapin  och  föräldraarbetet,  upplevdes  som  ett 
gemensamt arbete.  Samtidigt är det också rimligt att resonera kring svårigheten i att 
formulera ett fokus som träffar rätt för både barn och föräldrar. Några föräldrar i studien 
menade att det fokus som formulerades upplevdes som om det gällde för barnterapin 
mer än för föräldrakontakten och flera föräldrar uttryckte att fokus passade barnet bra. 

Edvardson  (1985)  menar  att  föräldrarna  bör  vara  medvetna  om  vilket  fokus  som 
bestäms för barnets behandling men att föräldraarbetet inte enbart måste hålla sig till 
samma fokus.  I flera processdagböcker framgick att utrymme getts till föräldrarna att 
tala  om  parrelationen  samt  om  föräldrarnas  egna  bakgrunder  och  svårigheter.  På 
liknande  sätt  beskrev  flera  föräldrar  hur  de  i  föräldrakontakten  kunde  tala  om  sin 
parrelation men i förhållande till barnet. En förälder uttryckte att terapeuten uppfattats 
som ”konkret” och ”tydlig” när samtalen handlade om barnet ”medan då man berättade 
om  sin  egen  bakgrund,  då  var  (föräldraterapeuten)  en  lyssnare,  på  ett  bra  sätt”. 
Sammantaget  tyder  resultaten  på  att  det  funnits  en  lyhördhet  och  flexibilitet  hos 
terapeuterna vad gäller att ta in föräldrarnas behov av att kunna tala om barnet så väl 
som om föräldrarnas egna bakgrunder och föräldrarnas relation till varann.
 
I samtliga fall, med undantag för ett, angav psykoterapeuterna i sina processdagböcker 
att det funnits ett fokus i föräldraarbetet. I det ärendet som saknade en beskrivning av 
fokus,  verkade  ändå  föräldraarbetat  ha  kretsat  kring  vissa  teman.  Vid  analys  av 
processdagböckerna  blev  det  påtagligt  att  fokus  varit  centralt  för  terapeuterna  i 
föräldraarbetena  –  att  de  hållit  fokus  i  sinnet.  Terapeuterna  har  enligt 
processdagböckerna ofta relaterat sådant som dykt upp i föräldrakontakten till det fokus 
som etablerats. Terapeuterna beskrev flera gånger hur de burit fokus inom sig men utan 
att direkt uttala det. Fokus kunde beskrivas som att det ”ligger som grund men uttalas 
inte så ofta” eller som att  det ”ligger under som en vägvisare”. I enlighet med detta 
berättade en förälder om hur han uppfattat att föräldraterapeuten haft fokus i bakhuvudet 
men att föräldrarna själva inte tänkte så mycket på fokus. Därmed skapas en viss klarhet 
i varför fokus tycks ha varit centralt hos terapeuterna medan de flesta föräldrar inte 
betonade fokus som någon viktig del i föräldraarbetet. 

Behandlingens tidsupplägg/tidsaspekt.
Psykodynamisk  korttidsterapi  innebär  att  tidsperspektivet  är  begränsat  och  kort 
(Haugvik & Johns, 2005). De flesta föräldrar i studien var nöjda med tidsupplägget och 
antal terapisessioner. Två föräldrar hade dock önskat fler föräldrasamtal och en förälder 
ställde sig tveksam till att från början begränsa terapin då det verkade svårt att veta hur 
många tillfällen som skulle komma att krävas. En av dessa var i slutändan nöjd med 
antal sessioner och därmed kanske arbetet kring tidsbegränsningen i det fallet kan ses 
som konstruktiv. Att arbeta med patientens svårigheter kring aspekter av tiden, så som 
den ändliga kvaliteten i alla relationer, ingår i metoden för korttidsterapi och därmed är 
det  rimligt  att  tänka  att  en  viss  ambivalens  gällande  tidsbegränsningen  alltid  är 
närvarande i terapin. 

I terapeuternas processdagböcker var det många sessioner som saknade beskrivningar 



36

beträffande  om och  hur  tidsaspekten  aktualiserats.  Från  terapeuternas  sida  pendlade 
tidsaspekten mellan att beskrivas utifrån konkreta företeelser och mer symboliska ting. 
Det kunde handla om rambrott i form av inställda sessioner och sena ankomster, och 
barnets tidiga levnadsår eller föräldrarnas barndom. Även vid konkreta beskrivningar av 
tid från terapeuternas sida kunde symboliska kopplingar anas. Tidsaspekten var tydligt 
närvarande och viktig för och hos terapeuterna. 

Både tidsaspekten och separationsaspekten är teoretiskt förankrade begrepp. Det som 
föräldrarna  uppfattat  och  beskrivit  kring  tid  kan  nog  snarare  kallas  tidsupplägg  än 
tidsaspekt. Tidsaspekten blir i vidare bemärkelse allt som terapeuterna kopplar till tid. 
Vad gäller tidsaspekten och separationsaspekten är det rimligt att tänka att dessa gör sig 
bäst som levande inom terapeuten snarare än uttalade i terapin. För att förstå begreppen 
kan det krävas en viss inblick i metoden korttidsterapi och i psykoterapi i stort.  Det 
ingår inte att beskriva tid och separation i psykodynamisk korttidsterapi. Däremot ingår 
att  söka  göra  tidsaspekten  och  separationsaspekten  närvarande,  om  än  icke-verbalt, 
vilket terapeuterna förefaller ha gjort.

Avslut/separationsaspekt och uppföljning. 
Proskauer (1971) menar att både barn och terapeut tenderar att förneka och undvika 
teman kring avslut och att terapeutens förmåga att hjälpa barnet att komma över sitt 
motstånd inför  avslut  är  av stor  vikt  för  barnet.  Samtliga  föräldrar  uttryckte att  det 
kändes ”bra” eller ”ok” att avsluta. Flera uttryckte, framför allt med avseende på barnets 
terapi, att ”det blev ett naturligt avslut” samt att avslutet var ”tydligt”. Flera föräldrar 
uttryckte att det känts bra att avsluta då de fått den hjälp de önskat och sökt.  
 
Haugvik och Johns (2005) menar att arbetet med avslut bör ske på ett sätt som gör att 
den terapeutiska processen kan fortskrida efter att terapin tagit slut. Samtliga föräldrar i 
föreliggande  studie  uttryckte  övervägande  positiva  tankar  om  uppföljningssamtalen 
samt  att  det  gjorde  skillnad  att  känna  till  uppföljningssamtalen  vid  terapins  avslut. 
Gydal (2001) menar att  uppföljningen är betydelsefull  för både patient och terapeut. 
Terapeuten får följa upp hur det gått för barnet och familjen. För patienten och familjen 
stärks  känslan  av  att  bli  tagen på  allvar  och  den terapeutiska  processen kan tänkas 
fortsätta ännu starkare. I det forskningsprojekt som föreliggande studie är en del av blev 
uppföljningen också ett sätt att utvärdera behandlingen. 

Många föräldrar verkade inte  ha uppfattat  separationsaspekten av behandlingen som 
central. Tillsammans med tidsaspekten verkar separationsaspekten vara central för och 
hos terapeuten men inte lika medvetet närvarande hos föräldrarna. Separationsaspekten 
är, så som tidsaspekten, ett teoretiskt förankrat ord och för föräldrarna verkar fenomenet 
handla mer konkret om avslut av terapin. Det som i litteraturen kallas separationsaspekt 
innefattar allt som för patienten kan kopplas till separation - tidigare i livet, i nuläget 
samt i terapin. Separationsaspekten är något terapeuten bär med sig under processens 
gång som ett  sätt  att  tänka  kring patientens tidigare och pågående separationer.  Det 
fanns i processdagböckerna många exempel på intressanta symboliska kopplingar som 
gjorts till tid och separation av terapeuterna, vilka tyder på att terapeuterna hållit tids- 
och separationsaspekten levande inom sig under sessionerna. 

Upplägget med två olika terapeuter. 
I föreliggande studie var alla föräldrar, med undantag för en, nöjda med att ha två olika 
terapeuter,  en  barnterapeut  och  en  föräldraterapeut.  Flera  uppfattade  att  deras  barn 
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kände tillit för sin terapeut, vilket föräldrarna tänkte sig vara kopplat till att barnet haft  
en egen terapeut att anförtro sig åt. Flera föräldrar betonade också värdet av att få ett  
eget utrymme att utrycka sig i genom föräldrakontakten.

Några föräldrar i studien märkte av samarbetet mellan de två terapeuterna medan andra 
inte gjorde det. De som märkte av samarbetet menade att föräldraterapeuten hade insikt 
i vad som skedde i barnterapin och att föräldrarna kunde fråga vad som försiggick där. 
Flera föräldrar uttryckte att de inte upplevt de två terapierna som ”integrerade”, något de 
inte heller saknade då de kunde förstå att det var på det sättet. Bose och Englund (2000) 
beskriver sitt samarbete med barn och föräldrar där de i samtliga fall är två terapeuter, 
en  barnterapeut  och  en  föräldraterapeut.  De  menar  att  ett  tätt  samarbete  mellan 
barnterapeut och föräldraterapeut ger en djupare förståelse för barnets problematik och 
föräldrarnas bild av barnet, och att en länk mellan de två terapierna på så sätt skapas. I 
föreliggande  studie  var  det  möjligtvis  ett  nära  samarbete  barnterapeut  och 
föräldraterapeut emellan som gjorde att föräldrarna var nöjda med upplägget med två 
olika  terapeuter  även om just  det  upplägget  gjorde  att  kontakterna  inte  kändes  helt 
integrerade.

I en studie av Vesterlund (2007) om föräldrars upplevelser av parallella föräldrasamtal, 
visade  sig  några  föräldrar  ha  svårigheter  med  att  förstå  det  tudelade  upplägget  av 
behandlingen, med två olika terapeuter,  för barnterapin respektive föräldrakontakten. 
Barnterapin och föräldrakontakten upplevdes i dessa fall som åtskilda kontakter snarare 
än  som delar  av  ett  gemensamt  arbete.  En förälder  i  föreliggande  studie  som hade 
önskat  mer  kommunikation  och  information  kring  barnets  terapi  uttryckte  att  ”det 
kanske hade varit enklare att ha samma terapeut (…) det kanske hade varit lättare om 
man då hade fått etablera en kommunikativ kontakt med barnterapeuten”. 

Det kan tänkas vara svårt för ett barn att uppfatta att föräldrarna har en lika frekvent  
kontakt om barnets och föräldrarnas sessioner ligger vid olika tidpunkter. Flera föräldrar 
i studien menade att det hjälpte att ta skulden från barnet att föräldrarna också hade en 
kontakt som var lika frekvent. Många uttryckte att det blev ett gemensamt arbete på så 
sätt, att komma samma tider tillsammans men ha olika rum att uttrycka sig i. Detta var  
något  som upplevdes som mycket positivt  både av barnen enligt föräldrarna och av 
föräldrarna  själva.  Flera  föräldrar  tänkte  att  det  gemensamma  arbetet  haft  positiv 
inverkan på behandlingsresultatet.  Några föräldrar betonade också det praktiska i  att 
komma till terapin samma tid.  I en studie av Haugvik och Johns (2005) var det flera 
föräldrar som menade att  upplevelsen av att  utföra ett  gemensamt arbete förstärktes 
genom att  barn och föräldrar  kom samma tid,  något  som bara är möjligt  med olika 
terapeuter. 

Nilsson (2007) menar att: ”För föräldrar som känner oro inför att lämna sitt barn till en 
för dem okänd person, kan det vara betydelsefullt att ha samma terapeut”. Samtidigt kan 
det tänkas vara av vikt för föräldrar i en behandlingssituation att behöva stå ut med att 
kunna lämna sitt barn till en terapeut utan att veta exakt vad som händer i barnets terapi. 
Det tudelade upplägget med två terapeuter kan tänkas bidra till att processerna hålls isär 
i större utsträckning och att föräldrarna således kan uppleva att det två kontakterna inte 
är integrerade. Samtidigt kan upplägget med två terapeuter tänkas främja temat kring 
separation som är ett centralt tema i psykoterapi i stort och i korttidsterapi i synnerhet.  
Det kan finnas en poäng i att behandlingen innebär två olika terapeuter och två olika 
rum men som ändå hänger samman.  Att  de två terapeuterna och rummen är  nästan 
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samma men inte helt och hållet kan tänkas vara verksamt för både barn och föräldrar. 

I  den  här  studien  har  samtliga  ärenden  haft  två  terapeuter,  en  barnterapeut  och  en 
föräldraterapeut.  Det  går  av  den  anledningen  inte  att  jämföra  och  säga  något  om 
skillnaden i upplevelse mellan att ha en eller två terapeuter. 

Önskad hjälp och förändringar. 
Flera föräldrar uttryckte att de fått hjälp kring de problem de sökt hjälp för.  Många 
menade  att  de  blivit  hjälpta  i  sina  föräldraroller  samt  i  kommunikationen  och 
relaterandet till  sitt  barn.  I flera fall beskrev terapeuterna förändringar till  det bättre, 
både  hos  barn  och  föräldrar.  Föräldrarnas  och  terapeuternas  beskrivningar  av 
förändringar  tycks  vara  kongruenta.  Förändringarna  som  beskrevs  var,  både  av 
föräldrarna och terapeuterna, oftast kopplade till sökorsak, fokus och/eller målsättning, 
och omfattade många gånger både barn och föräldrar och i några fall hela familjen.  

Metoddiskussion
Insamlingsdatan  har  gett  två  perspektiv på samma process med olika typer av data. 
Resultatdelen  över  terapeuternas  processdagböcker  är  avsevärt  kortare  än  vad 
resultatdelen  över  föräldraintervjuerna  är.  Det  beror  på  att  datan  över 
processdagböckerna  är  mindre  i  omfång.  En  del  av  terapeuternas  erfarenheter  kan 
tänkas  missas  genom  att  ha  använt  processdagböckerna  som  underlag  för  analys. 
Intervjuer med terapeuterna hade eventuellt kunnat ge mer och fylligare information 
samt  information  mer  likvärdig  den  föräldraintervjuerna  gett.  Samtidigt  har 
uppsatsförfattaren  ansett  det  intressant  och  relevant,  utifrån  uppsatsens  syfte  och 
frågeställningar, att analysera och beskriva processdagböckerna, skrivna av terapeuterna 
och därmed opåverkade av uppsatsförfattarens infallsvinklar. Varje processdagbok har 
funnits med under hela den behandlingsprocess som dagboken beskriver, vilket fångar 
hela  processen på ett annat sätt  än vad en enstaka intervju hade gjort.  Det har varit 
möjligt för uppsatsförfattaren, utan att ha haft någon del i terapiprojektet, att följa och 
förstå terapiprocesserna utifrån processdagböckerna.

Vid analys av föräldraintervjuerna såväl som processdagböckerna har uppsatsförfattaren 
upplevt en mättnad i datan.

Reliabilitet. 
Uppsatsförfattaren har tidigare gjort praktik vid Ericastiftelsen samt bedrivit en längre 
barnterapi  där.  Detta,  tillsammans  med  författarens  intresse  för  psykodynamisk 
korttidsterapi, kan tänkas ha påverkat den kritiska hållningen både vid intervjuerna och 
dess  analysarbete  samt  vid  analysarbetet  av processdagböckerna.  Samtidigt  finns  ett 
intresse för forskning och för att identifiera och redovisa positiva såväl som negativa 
aspekter av den aktuella metoden. Citat har använts för att tydliggöra resultaten och 
göra  texten  mer  läsvänlig  men  också  för  att  undvika  meningsförvrängningar  och 
misstolkningar. 

Tillförlitligheten hos undersökningspersonerna som deltagit i intervjuer kan möjligtvis 
diskuteras  utifrån  tacksamhet  över  att  ha  erbjudits  och  mottagit  behandling. 
Behandlingen var dock i  samtliga  fall  avslutad sen en tid tillbaka vilket  innebar  att 
undersökningsdeltagarna  inte  var  i  kontakt  med Ericastiftelsen  där  behandlingen ägt 
rum vid tidpunkten för intervjuerna. Uppsatsförfattaren upplevde dessutom föräldrarna 
som ställt upp i intervjuerna som tillräckligt nyanserade i sina beskrivningar och i sin 
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kritik för att anta att deras svar är tillförlitliga. Frivilligheten poängterades också vid ett 
flertal tillfällen. Information om att resultaten skulle redovisas på gruppnivå gavs både 
till  föräldrarna  inför  intervjun  och  till  terapeuterna.  Att  terapeuterna  inte  skulle  få 
tillgång till föräldrarnas intervjuer betonades.

Tillförlitligheten vad gäller resultaten över processdagböckerna kan diskuteras utifrån 
terapeuternas vetskap om medverkan i föreliggande forskningsprojekt, vilket kan antas 
vara fallet i varje forskningsprojekt. Det kan ha funnits en tendens hos terapeuterna att 
redovisa processerna så att de framstår som enhetliga med den aktuella terapimetoden. 
Samtidigt var en premiss för dagböckerna att de var anonyma och det går alltså inte att 
veta vilken terapeut som fört vilka dagböcker. 

Validitet.
För  att  öka  validiteten  kan  induktiva  och  deduktiva  teman  kombineras  (Langemar, 
2008). Forskarens förkunskaper  kan kanaliseras i  teman som formulerats  på förhand 
samtidigt som utrymme ges till att upptäcka och formulera nya teman. Den analysmetod 
som använts har gjort det möjligt att på förhand hitta teman att strukturera intervjuerna 
kring och att samtidigt kunna modifiera temana under arbetets gång. 

Intervjuerna  motsvarar  omfattande  data  som  i  hög  grad  gav  svar  på  uppsatsens 
frågeställningar. På liknande sätt gav datan över terapeuternas processdagböcker svar på 
de frågeställningar som rörde den delen.  Processdagböckerna har dock inte  specifikt 
utarbetats utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar då dagböckerna var en del av det 
övergripande  forskningsprojektet  redan  innan  arbetet  med  föreliggande  uppsats 
inleddes.  Däremot  ansågs  de  passa  som  underlag  för  att  analysera  terapeuternas 
beskrivningar  av  föräldraarbetet.  Processdagböckerna  gav  en  bra  beskrivning  av 
föräldraarbetenas  processer  då  terapeuterna  antecknat  efter  varje  session.  Enstaka 
intervjuer med terapeuterna hade kanske gjort det svårare att fånga hela processen.

För att översättningen från muntligt till skriftligt språk ska vara så valid som möjligt har 
en  exakt  transkribering  gjorts  från  det  inspelade  materialet  till  text  och  citat  har 
ordagrant återgetts.  

Etiska överväganden. 
Föräldrarna  i  projektet  kan  ha  upplevt  påtryckningar  att  delta  i  intervjuerna  utifrån 
tacksamhet för den behandling de själva och deras barn mottagit. En förhoppning är 
dock att det upplevts som bekräftande att bli tillfrågad och att medverkan har upplevts 
som betydelsefull. Dessutom har föräldrarna redan vid inledande skede godkänt att delta 
i Ericastiftelsens forskningsstudie. Att erbjuda att komma till föräldrarnas arbetsplatser 
och till deras hem samt att erbjuda telefonintervju, kan ses som ytterligare påtryckningar  
där  det  kan ha  blivit  svårare  för  föräldrarna  att  säga  nej.  Tanken var  att  underlätta 
intervjuerna för de föräldrar som ville ställa upp.

Slutsatser
Det tycks som om terapeuterna i studien har hållit  sig väl till  metoden i sitt  sätt  att 
arbeta och sitt  sätt  att  tänka kring terapiprocessen.  Metoden verkar  fungera  väl  och 
arbetet  med  parallella  behandlingskontakter  tycks  konstruktivt  för  både  barn  och 
föräldrar. Eventuellt bidrar en egen kontakt till att bygga den härbärgerande förmågan 
samt  till  att  hitta  ett  åldersadekvat  avstånd  för  barnet  gentemot  föräldrarna.  Det 
parallella upplägget tycks också bidra med en känsla av att arbetet är gemensamt och att 
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föräldrarna har en lika stor del i arbetet som barnet. Upplägget med två terapeuter, som 
innebär en mer begränsad tillgång till och inblick i barnets terapi, kan tänkas främja 
arbetet kring separation som vanligtvis anses vara ett centralt tema i barnterapi såväl 
som i korttidsterapi.

Föräldrarna i  studien har inte  alltid varit  helt  införstådda i  vad behandlingen kretsat 
kring  eller  gått  ut  på.  Den  samlade  bilden  vid  analys  av  föräldraintervjuerna  och 
terapeuternas processdagböcker, är att terapeuterna har mycket inom sig under arbetets 
gång som föräldrarna inte riktigt uppfattar. Flera föräldrar har också upplevt att de fått 
för begränsad insyn i barnterapin. Det kan tänkas vara så att terapeuterna upplever sig 
förmedla mer av behandlingen än vad föräldrarna uppfattar. Det kan också vara så att 
föräldrarnas  avsaknad  av  information  kring  barnterapin  speglar  det  dilemma  som 
uppstår särskilt vid barnterapier som innebär en avvägning mellan inblick och sekretess. 
Vad gäller  barnterapin kan det  rimligtvis  vara så att  föräldrarna,  som en del  av det 
terapeutiska arbetet, behöver stå ut med att kunna lämna sitt barn utan att veta exakt vad 
som händer  i  barnets  terapi.  Resultaten  visar  på  att  föräldrarna  velat  veta  mer  om 
barnterapin samtidigt  som de känt  tillit  till  terapeuterna,  och därmed kan tänkas  att 
föräldrarna ändå orkade att inte veta allt om sitt barns terapiprocess. Det i sin tur skulle 
kunna förstås som ökat härbärgerande hos föräldrarna vilket kan antas främja barnets 
utveckling. 

Det tycks finnas en skillnad mellan hur föräldrarna och terapeuterna beskriver arbetet 
kring  fokus.  Medan terapeuterna  verkar  ha  haft  fokus närvarande i  sitt  sinne  under 
sessionerna  så  tycks  föräldrarna  inte  riktigt  ha  uppfattat  vidden av  fokus betydelse. 
Kanske hade man utifrån litteraturen kring korttidsterapi kunnat  förvänta sig att fler 
föräldrar skulle ha uppfattat och/eller kommit ihåg fokus för behandlingen samt dess 
centrala  betydelse. Samtidigt  har  Ericastiftelsen  valt  att  mer  explicit  inkludera 
mentaliseringsteori i sin metod för korttidsterapi för barn med parallellt föräldraarbete. 
Den bokstavliga formuleringen av fokus kan därmed tänkas bli mindre relevant. Fokus 
är tänkt att bidra till en mentaliserande hållning i arbetet med barn och föräldrar snarare 
än att avgränsa terapins  innehåll,  och därmed kan den ordagranna formuleringen av 
fokus tänkas bli av mindre vikt. En fråga som ändå väcks är om föräldrarna hade varit 
hjälpta av att förstå mer av fokus och dess betydelse för den egna föräldrakontakten 
eller om det är gott nog att terapeuterna bär fokus inom sig. 

En intressant  iakttagelse  är  terapeuternas  vidare och mer symboliska  tidsaspekt  och 
separationsaspekt i kontrast till föräldrarnas mer konkreta uppfattning om tid och avslut. 
Både tidsaspekten och separationsaspekten är teoretiskt förankrade begrepp som tycks 
bli närvarande i terapin genom terapeutens hållning utan att de behöver uttalas explicit. 
Både  tidsaspekten  och  separationsaspekten  får  för  terapeuten,  och  förmodligen  mer 
omedvetet för patienten, en vidare betydelse genom att terapeuten kopplar mycket av 
processens  innehåll  till  de  begreppen.  Det  blir  tydligt  genom  terapeuternas 
processdagböcker att fokus, tids- och separationsaspekten varit närvarande och viktiga 
delar av processerna om än icke-verbalt.

Förslag på fortsatt forskning 
Barnterapier  som  innefattar  en  parallell  föräldrakontakt  skulle  troligtvis  gynnas  av 
forskning kring hur man kan integrera barnets terapi och det parallella föräldraarbetet. 
Den typen av forskning skulle bland annat kunna innefatta hur terapeuten kan behandla 
funderingar  om  barnets  terapi  från  föräldrarnas  håll  och  samtidigt  skydda  barnets 
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integritet  och  egna  rum.  Det  skulle  också  kunna  ingå  att  undersöka  skillnader  och 
likheter  vad  gäller  föräldra-barn-ärenden  med  en  respektive  två  terapeuter.  I 
föreliggande  studie  hade  samtliga  föräldrar  endast  erfarenhet  av  att  ha  haft  två 
terapeuter  och  majoriteten  var  nöjda  med  det  upplägget.  I  en  tidigare  studie  av 
Vesterlund (2007) visade sig några föräldrar ha svårigheter med att förstå upplägget med 
två terapeuter och upplevde de två kontakterna som två åtskilda arbeten snarare än som 
delar av ett gemensamt arbete. Det vore intressant att undersöka hur olika föräldrar, som 
inom ramen för samma studie haft en respektive två terapeuter, upplevt upplägget och 
om några skillnader kan finnas.  

Det vore intressant med en studie som behandlar frågor kring hur fokus utarbetas och 
bibehålls  samt  hur  väl  metoden  följs  av  terapeuten  (adherence).  Vidare  vore  det 
intressant att se till hur terapeutens adherence står i relation till hur föräldrarna uppfattat 
metoden. Det tycks i föreliggande studie finnas en viss glidning mellan föräldrarnas 
upplevelser och terapeuternas beskrivningar av föräldraarbetet vad gäller fokus och tids- 
och separationsaspekten. Utifrån detta kunde det vara av vikt att göra en vidare och mer 
omfattande jämförelse av föräldrars och terapeuters upplevelser och beskrivningar av 
samma process. 

En liknande studie skulle  kunna inkludera barnens  upplevelser  av korttidsterapi  och 
eventuellt  jämföra  dessa  med  föräldrarnas  upplevelser  av  en  parallell  kontakt. 
Psykoterapi för barn inklusive psykodynamisk korttidsterapi för barn tycks i första hand 
vara utarbetad med barnet (patienten) i åtanke. Av den anledningen vore det intressant 
att se till eventuella likheter och skillnader mellan barns och föräldrars upplevelser av 
barnterapi med parallellt föräldraarbete. 

Det finns många forskare som menar att det saknas tydliga modeller för föräldraarbete. I 
föreliggande studie var det några föräldrar som ansåg fokus för föräldrasamtalen och 
behandlingsupplägget vara diffust. Av vikt vore att forska mer kring föräldraarbete och 
utarbeta  fler  modeller  för  föräldraarbete  utifrån  den  forskningen.  Den  typen  av 
forskning skulle eventuellt kunna innefatta en undersökning av föräldraarbete på olika 
nivåer  så  som  samtal  som  endast  kretsar  kring  barnet  i  terapi  och  samtal  kring 
föräldrarnas egna barndom och egna relation. 
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Bilaga 1

Till dig förälder som haft kontakt med Ericastiftelsen 

Vid Ericastiftelsen pågår ett kontinuerligt arbete med att utvärdera och utveckla våra 
behandlingsmetoder. Vi vänder oss nu till föräldrar som tillsammans med sina barn har 
deltagit i korttidsterapi. Det är av stort värde för oss att få veta hur ni uppfattar att det 
varit för er och ert barn att komma till Ericastiftelsen. 

Vi önskar intervjua dig förälder om detta. Intervjun kommer att genomföras av Agnes 
Rosén som går sista terminen på psykologutbildningen vid Stockholms universitet. 
Platsen för intervjun kan vara i Ericastiftelsens lokaler eller i ert hem. Intervjun kommer 
att ta högst 45 minuter. 

Deltagandet i intervjun är frivilligt. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd  
form där enskilda individer inte kommer att kunna identifieras. De terapeuter ni har 
träffat kommer inte ha tillgång till intervjumaterialet. 

För att kunna lämna ert namn och er adress till Agnes Rosén, behöver jag ert 
godkännande. Därefter kommer hon att ta kontakt med er. Ni har då möjlighet att ställa 
eventuella frågor till henne. 

Var vänlig klipp av och lägg nedanstående svarstalong i det bifogade frankerade 
kuvertet, och posta det senast torsdagen den 7 juni. 

Om ni undrar över något är ni välkomna att kontakta mig på tel 402 17 60.

Med förhoppning om att ni vill delta och bidra till den fortsatta kunskapsutvecklingen 
av barnterapi!

Ericastiftelsen 2012-05-28
Katarina Nolkrantz Frydman
Överläkare, legitimerad psykoterapeut
Ansvarig för Ericastiftelsens behandlingshet 

 
 □ Ja, jag godkänner att Agnes Rosén kontaktar mig.

 □ Nej, jag vill inte delta i intervjuundersökningen vid Ericastiftelsen. 

Svar önskas senast torsdagen den 7 juni. 

Förälders namn (var god 
texta): ..................................................................................................

Barnets 
namn: .............................................................................................................................. 



Bilaga 2



Bilaga 3

Intervjuguide, föräldrar 

Inledande frågor 
• Hur kom det sig att ni kontaktade Ericastiftelsen? 
• Hur medvetet var ert barn om varför ni vände er till Ericastiftelsen? 
• Hur gick det till när ni blev erbjudna den här behandlingen? Hur beskrevs den? 
• Talade terapeuten/terapeuterna med er om något särskilt fokus för behandlingen?
• Minns du hur ert och ert barns fokus löd? Vad uppfattade ni att det innebar? 
• Stämde terapeutens fokus med hur ni själva tänkte?

Barnets behandling 
• Hur/vad fick ni veta om hur arbetet fortgick i barnets terapi? 
• Hur uppfattade ni barnets upplevelser av terapin?
• Hade barnet förtroende för sin terapeut? 
• Hur såg er kontakt med barnterapeuten ut? Träffades ni alla tillsammans med 

barnet någon gång? 
• Brukade barnet berätta om vad hon/han och terapeuten gjorde i terapin? 
• Vad minns ni särskilt? Något mer? 

Föräldrakontakten 
• Hur upplevde ni samtalen med den terapeut ni träffade?
• Vad minns ni särskilt? Något mer?

Upplägget 
• Hur upplevde ni det tidsbestämda upplägget för behandlingen?
• Hur var det att avsluta kontakten med er terapeut? 
• Hur var det för ert barn att avsluta? 
• Hur tyckte ni att det var att ni och ert barn hade olika terapeuter? 

Avslutande 
• Vad tycker ni var särskilt bra med er kontakt på Ericastiftelsen? Fanns det något 

som ni hade önskat ha annorlunda? 
• Tyckte ni att ni fick den hjälp ni önskade?

Presentation av resultaten
• Får jag använda citat från denna intervju i uppsatsen, förutsatt att er anonymitet 

garanteras?



Bilaga 4

Information till föräldrar om etiska hänsynstaganden 

Intervjun kommer ta ca 45 min och spelas in på ljudband. Du har full frihet att när som 
helst avbryta intervjun om du av någon anledning skulle vilja det. Om du skulle uppfatta  
någon fråga känslig eller besvärlig så står det dig helt fritt att ej besvara frågan. Du har 
även möjlighet att helt  avbryta ditt  deltagande i  studien, utan att detta på något sätt 
påverkar dina vårdkontakter vid Ericastiftelsen. 

I studien följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket vidare innebär att 
arbetsmaterialet  behandlas  konfidentiell.  Inga  obehöriga,  inte  heller  de  aktuella 
terapeuterna, kommer kunna ta del av materialet. Banden raderas när studien avslutas. 

Din identitet kommer vara anonym. Om vi finner att det i något avsnitt av intervjun 
skulle gå att röja din identitet, kommer den delen av presentationen att strykas. 

Du kommer även kunna få ta del av en utskrift av intervjun med möjlighet att korrigera 
eventuella misstag eller på annat sätt känsliga uppgifter. 



Bilaga 5

Till berörda föräldrar/vårdnadshavare 

Information och förfrågan om deltagande i en undersökning 

rörande korttidspsykoterapi för barn med parallella föräldrasamtal

Vid Ericastiftelsen pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla och utvärdera metoder  

för behandling av barn och ungdomar. För att möta ett växande vårdbehov, behövs 

utveckling av tidsbegränsade metoder. 

Med detta brev vänder vi oss till föräldrar, som tillsammans med sitt barn har erbjudits 

korttidspsykoterapi med parallella föräldrasamtal (totalt 12 ggr, en gång/vecka). Vi vill 

informera om den undersökning som för närvarande pågår av denna terapiform. Syftet 

med studien är undersöka och utveckla metodens användbarhet i barn- och 

ungdomspsykiatriskt arbete. Arbetsmodellen kommer noggrant beskrivas, liksom vilka 

resultat som kan uppnås och hur patienter och terapeuter upplever det fokuserade och 

tidsbestämda arbetssättet. Studien bedrivs med ekonomiskt stöd av Stockholms läns 

landsting. 

För er som vårdtagare innebär ett deltagande i studien inte något annat än vad som 

annars hade varit fallet. Samtliga föräldrar och barn får ett till tre inledande 

bedömningssamtal. Beroende på tidpunkt då kontakten med mottagningen initierats, 

kommer vi ibland att kunna erbjuda behandling direkt följande på bedömningssamtalen, 

i andra fall efter en viss väntetid (beroende på närhet till sommar-/ juluppehåll). Efter 

genomgången terapi sker ett avslutande utvärderingssamtal. I behandlingsmodellen 

ingår även att barn och föräldrar kallas till ett uppföljande samtal sex respektive tolv 

månader efter terapiavslutningen. 

Ni som föräldrar/vårdnadshavare ombeds genom detta brev, att ge ert tillstånd till att  

barnets terapeut och den terapeut som ni träffar, får lämna ut skriftliga beskrivningar av 

arbetsprocessen under terapins gång och de bedömningar av problematiken som görs 

före och efter terapi. Alla uppgifter som lämnas till undersökningsgruppen görs 

anonymt, så att barnet eller familjen inte kan kännas igen av någon annan än de 



terapeuter som arbetar direkt med familjen. Insamlade uppgifter förvaras som övrigt 

sekretesskyddat material. Vid publicering av resultat från undersökningen kommer 

ingen enskild familj eller person att kunna kännas igen. Studien är godkänd av etisk 

nämnd.

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. Ni har rätt att avbryta er medverkan när 

som helst, utan att detta påverkar era möjlighet till fortsatt behandling vid 

Ericastiftelsen. 

Om ni har frågor om studien före, under eller efter behandlingen, är ni välkomna att 

ringa någon av oss nedanstående på telefon 08-402 17 60 eller kontakta via e-post. 

Om ni lämnar ert samtycke till att ni och ert barn ingår i undersökningen, ber vi er 

underteckna detta brev och lämna det till en av era terapeuter som förvarar det i barnets 

journal tills undersökningen är avslutad.

Stockholm, juni 2010

Agneta Thorén

Fil. doktor, projektledare 

agneta.thoren@ericastiftelsen.se

Gunnar Carlberg 

Docent, verksamhetschef vid Ericastiftelsen

gunnar.carlberg@ericastiftelsen.s  e  

Katarina Nolkrantz Frydman

Överläkare, kliniskt ansvarig 

katarina.nolkrantz@ericastiftelsen.se
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Jag har muntligen informerats om studien och även tagit del av ovan skriftliga  

information. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att  

jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande utan att  

detta påverkar mina kontakter med mottagningen.

.........................................................................

.........................................................................

Förälders/vårdnadshavares namnteckning

Ort och datum

.........................................................................

.........................................................................

Förälders/vårdnadshavares namnteckning

Ort och datum


