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Sammanfattning 
 
Parallell barn- och föräldrabehandling är idag det vanligast praktiserade sättet att 
bedriva behandlingsarbete med barn och familjer. Det har sin grund i ett 
psykoanalytiskt förhållningssätt där man traditionellt betonar arbetet med barnet, 
med en möjlig risk att föräldraarbetet och föräldrarnas roll i barnets terapi 
kommer i skymundan. Följande studie lyfter fram föräldrarnas egna berättelser 
kring att medverka och vara en del av en parallell behandling tillsammans med 
sitt barn. Syftet var att belysa föräldrars upplevelse av delaktighet i sina barns 
terapier när familjen deltagit i en parallell barn- och föräldrabehandling. Det är 
en kvalitativ intervjustudie med en tolkande ansats ur ett psykodynamiskt och 
systemiskt perspektiv. Resultatet visade att föräldrarna överlag upplevde det 
som att de fått tillräcklig inblick och att de känt sig delaktiga i behandlingen, 
dock framkom en aspekt av ambivalens i att de både velat och inte velat ha mer 
inblick och insikt i barnets behandling. Det visade sig vidare att föräldrarnas 
behov av inblick och insikt i barnets terapi var relaterat till upplevelsen av tillit 
till behandlingen. Författarens slutsatser är att tillit, inblick och insikt är tre 
viktiga interagerande aspekter av föräldrarnas upplevelse av delaktighet i 
barnets behandling.  
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Förord 
 
Jag vill först rikta ett stort tack till de föräldrar som ställt upp med sin tid och 
sina berättelser och gjort denna undersökning möjlig. Ett varmt tack vill jag 
sedan rikta till min handledare Ingrid Hylander som med sina anvisningar, 
reflektioner och sitt genuina intresse varit ett ovärderligt stöd i att utforma och 
skriva den här uppsatsen. Ett stort tack även till Meta Arenius som så generöst 
och självklart hjälpt till med det administrativa. Tack Therese för det praktiska 
och personliga stöd du varit under denna utdragna process som ett 
uppsatsskrivande innebär.  
 
 
Linköping, mars 2006 
 
Daniel Roos
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ATT HA SITT BARN I TERAPI 
- föräldrars upplevelser av delaktighet i parallell barn- och 

föräldrabehandling 
 

Bakgrund 
 
Att inkludera föräldrarna när barnet går i terapi kan idag sägas vara en generell 
behandlingsstrategi. Även om det inte alltid finns uppställt som en officiell 
riktlinje betraktas något slags arbete med föräldrarna oftast som en förutsättning 
för att bedriva terapi med barnet. Hur detta arbete ser ut och i vilken 
utsträckning det bedrivs skiljer sig från fall till fall och praktik till praktik. 
Vanligast är dock någon form av parallell barn- och föräldrabehandling. Trots 
att föräldrabehandling har en stark tradition och allt mer har standardiserats och 
formaliserats, är denna specifika behandlingsnisch underrepresenterad i teori 
och forskning. Visst intresse har riktats mot behandlingsarbetet i sig men få har i 
forskningssammanhang intresserat sig för föräldrars upplevelse och uppfattning 
om behandlingen familjen ingår i. Följande studie fokuserar på föräldrarnas 
upplevelse av den behandling de själva och deras barn genomgått och hur de 
uppfattar sin egen delaktighet i sina barns behandling. Studien lyfter upp 
delaktigheten som en viktig aspekt av föräldrarnas upplevelser av barnets 
behandling. Långt ifrån all barnterapeutisk verksamhet ser dock som sitt primära 
syfte att göra föräldrarna delaktiga i barnets behandling. 
 

Områdesöversikt 
I praktiken kan behandling med barn och föräldrar kortfattat beskrivas utifrån 
fyra tillämpade modeller (Borg, 1994). 

1. Enbart terapi för barnet. 
2. Enbart behandling av föräldrarna (enskilt el. i grupp). 
3. Parallellt arbete, med terapi för barnet och samtal för föräldrarna. 
4. Familjeterapi. 

 
Den klassiska modellen av barnterapi beskriver enligt Borg (1994) ett 
behandlingsupplägg där föräldrar får erbjudande om att gå i parallella 
föräldrasamtal samtidigt som barnet erbjuds individualterapi. Kontakten med 
föräldrarna pågår ofta under barnets hela terapi men träffarna är vanligtvis mer 
sporadiska. Tanken är att både barn och förälder skall få tillgång till en egen 
terapeut och ett enskilt behandlingsarbete. Deras respektive processer skall 
bindas samman med hjälp av samarbetet mellan terapeuterna och ge möjlighet 
att påverka barnets inre såväl som yttre verklighet. Borg (1994) hävdar att det 
svenska sättet att arbeta ursprungligen härstammar från rådgivningskliniker i 
USA och England där man på -20 och -30 talet utarbetade metoden.  
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Traditionellt har en psykolog skött arbetet med barnet medan föräldraarbetet har 
skötts av en socionom. Socionomerna var den första yrkesgrupp som arbetade 
inom det ’mentalhygieniska’ området för barn och ungdomar. Arbetet med 
föräldrarna har sina rötter i casework-arbete, som är en metod för socialt arbete 
vilken i sin tur har sin grund i psykoanalytisk teori (Borg, 1994). Arbetet skiljer 
sig från terapi och kan innehålla allt från praktisk hjälp till tolkning av 
omedvetna motiv.  
 
Borg (1994) menar att den klassiska modellen är det sätt att arbeta på som utgör 
normen för arbete med barn i Sverige vilket även stöds av Berglund Fries 
(2001). Borg (1994) hänvisar till en undersökning på PBU gjord 1984 av 
Carlberg, som visar att individuell barn- och ungdomspsykoterapi endast 
förekom i undantagsfall. Borg (1994) drar slutsatsen att individualarbetet har fått 
ge vika för terapiformer som mer inriktar sig på barnets omgivning, som t.ex. 
familjeterapi och stödkontakter för barn och/eller föräldrar. Hon reserverar sig 
dock mot att siffran åter kan ha stigit på senare år. 
 
Hur man kategoriserar parallell barn- och föräldrabehandling skiljer sig något åt 
mellan teoretiker på området. Sylvander (1996) betraktar en parallell barn- och 
föräldrabehandling som familjeterapi och menar att familjeterapi i realiteten 
består i parsamtal för föräldrarna, individuell lekterapi för barnet, separata 
terapeuter och sporadiska gemensamma träffar. Vad gäller familjeperspektivet 
anser Sylvander (1996) att individualterapi och (traditionell) familjeterapi i 
högsta grad är förenliga både praktiskt och teoretiskt. Ofta läggs behandlingen 
upp efter familjens problematik och terapeutens teoretiska hemvist. Hon 
hänvisar till Magnus Kihlbom (1981) som anser att systemteori och 
psykoanalytisk teori kompletterar varandra och att båda behövs för att förstå 
hela familjen. Sylvander (1996) refererar vidare till Göran Schedin (1977) som 
anser att individuell terapi med barnet, i kombination med familjeterapi, ofta är 
nödvändigt. 
 
Carlberg (1999) menar att en barnpsykoterapi alltid kräver ett nära samarbete 
med föräldrar eller vårdnadshavare till barnet. Föräldrarnas kontakt är oftast 
inriktad på oro för barnet och upplägget för föräldrabehandlingen varierar 
utifrån uppgjort kontrakt med föräldrarna. Vanliga former är samtalsstöd i 
föräldrarollen, parpsykoterapi, samt individuell vuxenpsykoterapi för en eller 
båda föräldrar. 
 
Lantzourakis (1995) hävdar även hon att ingen barnpsykoterapi överhuvudtaget 
bör äga rum utan parallell föräldrabehandling. Lantzourakis (1995) refererar till 
Winnicott som hävdar att den svåraste bedömningen i en barnterapi inte är om 
barnet kan tillgodogöra sig behandlingen utan om föräldrarna kan det, då det är 
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deras resurser som sätter gränserna för barnets terapi. Det finns även andra 
anledningar till att föräldraarbete är nödvändigt ur föräldrarnas perspektiv.  
 

Att lämna bort sitt barn till en terapeut kan kännas svårt – föräldern kan 
känna sig berövad, omyndighetsförklarad och ifrågasatt. Man kan också 
känna sig avundsjuk och övergiven utanför barnterapeuternas dörr. Som 
förälder behöver man respekteras, få information, få ge information och 
vara delaktig i processen. (Lantzourakis, 1995, s. 62). 

 
Föräldrarna behöver enligt Lantzourakis (1995) vara motiverade inför den stora 
och tidskrävande satsning som en barnterapi innebär, samt förberedas på att 
barnets behov kan komma att riktas intensivare mot dem under terapin. Utgör 
barnets symtom en avlastning för spänningar inom familjen, behöver föräldrarna 
ofta hjälp att överblicka situationen för att inte fastna i en upprepning av tidigare 
negativa relationsmönster. Ytterligare en viktig aspekt av föräldrabehandling är 
enligt Lantzourakis (1995) att barnet behöver känna att mamma och pappa är 
förankrade i behandlingen. Att alla går till var sin terapeut visar att de tycker att 
behandlingen är något positivt och att hela familjen behöver en förändring. 
Risken är annars att barnet tolkar terapisituationen som att bli ”bortlämnad” till 
en annan vuxen. 
 
Winnicott refereras ofta till när man vill förklara hur viktig föräldrarna och 
omgivningen är för ett barns utveckling samt betona vikten av att omgivande 
faktorer inkluderas i behandling (Berglund Fries, 2001; Borg, 1994; Chazan, 
2003; Engelse Frick, 2000; Lantzourakis, 1995). Winnicott menar att barnet är 
beroende av sin omgivning som är den bas ur vilken all utveckling utgår. Barnet 
behöver en faciliterande, tillräckligt bra omgivning för att kunna utvecklas. 
Detta berör även i hög grad terapisituationen och Borg (1994) skriver att barnet 
behöver en, i Winnicotts termer, genomsnittlig förväntad omgivning att komma 
hem till efter terapin. Föräldrarna behöver kunna bemöta och använda sig av de 
förändringar som skett inom barnet under terapin. Borg (1994), liksom Engelse 
Frick (2000) refererar vidare till Ornstein som talar om en terapeutisk 
omgivning och menar att det viktigaste sättet att återställa kontakten mellan 
barnet och dess känslomässiga omgivning är att föräldrarna lyckas återskapa 
empatin inför barnets ångest, konflikter och narcissistiska uttryck. 
 
Föräldrabehandling i relation till barnterapi tycks vara ett eftersatt område både 
inom forskning och i litteratur (Boëthius & Berggren, 2000; Borg, 1994; Nevas 
& Farber, 2001; Siskind, 1997). Lantzourakis (1995) menar att det teoretiska 
fältet inom barnterapi är bristfälligt och att ingen av pionjärerna inom 
barnpsykoterapin har någon egentlig modell för föräldrakontakter. Kunskapen 
om föräldrabehandling har istället gradvis växt fram ur praktisk erfarenhet på 
området. Vad gäller teorirepresentation inom fältet så har endast 5 % av all 
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barnterapiforskning gjorts på psykodynamisk barnterapi (Boalt-Boethius & 
Berggren, 2000). 
 
Siskind (1997) hävdar även att litteraturen ofta redogör för föräldraarbete i form 
av praktiska förhållningsregler – hur ofta man skall träffa dem, hur mycket man 
skall berätta, hur man får dem att samarbeta. Behandlingen ses enligt Siskind 
(1997) som ett nödvändigt ont och bygger på resonemanget att man bör arbeta 
med föräldrarna för att de annars kan underminera barnterapin. Hon anser det 
paradoxalt att ett ämne som tycks väcka så mycket känslor hos behandlare och 
terapeuter inte lyfts upp mer. Barn- och föräldrabehandling är en komplex 
situation där många personer är inblandade och ställer därför barnets terapeut 
BT, inför en mängd viktiga frågeställningar som måste adresseras.  
 

Teoretisk bakgrund 
Följande avsnitt fokuserar på forskning och litteratur om barnterapi. Det mesta 
hämtas ur psykodynamisk teori samt systemteori och en del av litteraturen 
härrör från klinisk praxis. 
 
Den psykodynamiska psykologin är ett mycket brett samlingsnamn som 
innefattar alla teoribildningar som betonar människans medvetna eller 
omedvetna känslor och behov som det primära för hennes tankar och handlingar. 
Enligt teorin är det mänskliga beteendet ett konfliktfyllt samspel mellan behov, 
känslor och rationella överväganden. Vissa inriktningar trycker på driftlivets 
roll, andra betonar jaget och en del lyfter fram de sociala nätverkens betydelse. 
Exempel på skolbildningar är psykoanalys, analytisk psykologi och 
psykodynamisk jagpsykologi (Egidius, 2002). 
 
En psykodynamisk inriktning är objektrelationsteorin som utvecklats av bl.a. 
Sandor Ferenczi, Melanie Klein, Donald Winnicott och John Bowlby (Tudor-
Sandahl, 1995) Enligt Tudor-Sandahl (1995) är objektsrelationsteorins centrala 
tes människans behov av att utveckla sitt själv, till skillnad från psykoanalytisk 
teori med driftlivet som den drivande faktorn. Fokus läggs istället på det 
mellanmänskliga och vårt nätverk av internaliserade mänskliga relationer. Den 
viktiga kontakten mellan moder och barn betonas och de första pre-oidipala 
småbarnsåren antas ha störst betydelse för senare utveckling. Teorin gör 
gällande att barnet redan som nyfött är utrustat med nödvändiga verktyg för att 
kunna interagera med sin omgivning och utrycker ett behov och ett beroende av 
att kommunicera med andra människor (Tudor-Sandahl, 1995). Barnet är 
samtidigt helt beroende av sin omgivning för att överleva och totalt utelämnat 
till vårdarens bemötande och omsorg. Hur föräldrarna interagerar med varandra 
och barnet lägger grunden för dess uppfattning om omvärlden och sig själv. Den 
självbild och känsla av egenvärde som skapas kommer att påverka den väg som 
barnets utveckling tar. Beroende på föräldrarnas erfarenheter och personliga 
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läggning påverkas också deras föräldraskap och förmåga att se och 
uppmärksamma sitt barn. Det förutsätts i objektrelationsteorin att varje spädbarn 
har något unikt som utgör dess kärna vilket är mycket viktigt att värna om. 
Självet skapas inte av föräldrarna utan är som ett outvecklat frö som de hjälper 
att växa. Barnets medfödda potential är avhängigt det psykologiska klimatet och 
situationen barnet befinner sig i. Tudor-Sandahl (1995) menar vidare att om det 
inte finns för stora hinder i omgivningen och det ges tillräckligt mycket 
utrymme kommer barnets själv att fortsätta växa och utvecklas. Olika barn har 
unika behov och uppgiften för föräldrarna blir att acceptera, bejaka och bemöta 
särarten hos varje enskilt barn. I resonemanget ligger också att förhållandet inte 
kan vara perfekt eftersom ingen relation mellan människor kan vara utan fel och 
brister. 
 
Som nämndes inledningsvis har det arbete som idag oftast bedrivs med familjer 
en grund i den psykoanalytiska teorin. Det omedvetna är här alltid ett reellt 
faktum att förhålla sig till. Att hålla borta föräldrars överföringar från att ”läcka 
över” mellan terapierna har traditionellt sett varit ett starkt skäl till att hålla isär 
behandlingarna. Terapeuter har därför strikt begränsat informationsutbytet 
mellan behandlingarna genom att hänvisa till ramfaktorer såsom konfidentialitet 
och tystnadslöfte. På detta sätt har alliansen med barnet satts i första rummet. Ett 
exempel är Meltzer (1995) som i Den psykoanalytiska processen menar att 
barnterapeuten (analytikern) bör förhålla sig vänligt och neutralt till föräldern 
med hänsyn till barnet. Målet för barnterapin är att skapa en ny och omfattande 
relation som ska särskiljas från barnets liv i familjen och skapa en arbetsallians 
präglad av privathet och samarbete med barnet. Enligt Meltzer (1995) är det 
därför ”…önskvärt att kontakten mellan förälder och analytiker vore så 
begränsad och mångtydig som normal artighet kan tillåta.” (s. 39).  
 
Siskind (1997) menar dock att etablerandet av en fungerande allians med 
klienten är en förutsättning för all psykologisk behandling och att skapa en 
arbetsallians med föräldrar till barn i behandling är lika viktigt oavsett om de 
själva går i terapi eller inte.  
 
Chazan (2003) berör ur ett analytiskt perspektiv problematiken när föräldrar och 
barn kommer till behandling. Hon menar, baserat på praktisk klinisk erfarenhet, 
att det i realiteten alltid är så att den vuxne söker till terapin med uppfattningen 
att barnet och dess beteende utgör det primära problemet. Det är mer regel än 
undantag att familjemedlemmarna är mer eller mindre insnärjda i varandra. 
Förälderns tidigare obearbetade känslor projiceras omedvetet på barnet och kan 
leda till att föräldern känner motstånd och förbittring i relation till barnet. I 
terapin överlämnar föräldern både sitt yttre och inre barn till terapeuten som 
fungerar som vårdgivare till båda. Terapeuten kan sen hjälpa föräldern att 
separera och skapa nödvändig distans till ”båda” barn och därigenom öppna upp 
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dyaden för skapandet av en triad som utgörs av den gemensamma terapeutiska 
kontexten. Med detta kan föräldern och barnet få en mer subjektiv bild av 
varandra. Processen stärks med återupprättad ömsesidighet och växande tillit 
och omsorg (Chazan, 2003). Ur det här perspektivet är individuation i sig själv 
ett övergripande behandlingssyfte med familjer.  
 
Chazan (2003) tar också upp att föräldrar ofta upplever barnets behandling som 
ett stöd, då en del av bördan av föräldraskapet tas över av barnterapeuten. Detta 
är speciellt tydligt vad gäller ensamstående föräldrar. 
 
Systemteori är inte en teori i ordets rätta bemärkelse utan består av ett antal olika 
begrepp och principer och utgör en förklaringsmodell eller ett perspektiv. 
Grundtanken är att genom att betrakta ett fenomen som bestående av delar i ett 
system kan man få förståelse för delarnas inbördes relationer. Dessa delar utgör 
ofta en avgörande betydelse för helhetens natur eller funktion. Varje enhet 
formar ett subsystem i sig självt och ett system består således av flera subsystem 
(Egidius, 2002). Denna hierarkiska struktur medför att överordnade strukturer 
utövar en större påverkan på underordnade system än tvärtom (Lundsbye et al., 
2002). System, som t.ex. familjer, är mer eller mindre öppna och tar in och 
införlivar element utifrån, s.k. input. Vad systemet åstadkommer och lämnar till 
omvärldssystemet kallas output. Systemteori används ofta av familjeterapeuter 
för att förstå och tolka familjers mönster, relationer och kommunikation. 
Terapeuter med denna inriktning tenderar att se mer till familjens förhållanden 
och samspel i nuet jämfört med psykodynamiskt orienterade familjeterapeuter 
(Egidius, 2002).  
 
Ett system strävar alltid mot att upprätthålla balans och reagerar med motstående 
krafter när en enhet försöker förändra sin position (Lundsbye et al., 2002). 
Lösningen är inte alltid att tvinga tillbaka enheten i sin ursprungliga position 
utan kan också innebära en förskjutning eller ompositionering av andra enheter 
eller subsystem för att uppnå jämvikt i systemet igen. 
 
En funktionell familjestruktur kräver att gränslinjerna mellan subdelarna i 
systemet är klart och tydligt markerade (Lundsbye et al., 2002). Det förutsätter 
vidare att gränserna ändå är tillräckligt öppna för att tillåta kommunikation och 
engagemang utifrån. I en dysfunktionell struktur kan gränserna bli för suddiga 
och familjen kan få ett insnärjt kommunikationsmönster där medlemmarna 
tenderar att engagera sig för mycket och blanda sig i, vilket kan leda till att den 
individuella identiteten riskerar att förloras.  
 
En annan viktig aspekt av systemteori är att man anser att alla samband är 
cirkulära, det finns inga enkla orsakssamband. Processer i en familj har en 
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mängd olika samband och vad som definieras som orsak beror enbart på hur 
interaktionssekvensen avgränsas (Lundsbye et al., 2002). 
 
I en undersökning av Nevas och Farber (2001) antogs att föräldrar skulle ha 
starka känslor rörande barnets terapi och barnets terapeut. Forskarna lät föräldrar 
svara på fyra standardiserade frågeformulär kring barnets problematik och 
upplevd förbättring, attityd till barnets terapeut (grad av allians), upplevelse av 
dennes känsloförmedling, samt attityder till att söka terapi. De kom fram till att i 
motsats till vad klassisk psykoanalytisk teori gör gällande så uppvisar föräldrar 
en genomgående positiv attityd till terapeuten och terapin. Deras slutsats är att 
terapeuten aktivt bör arbeta med alliansen till föräldrarna för att understödja och 
bibehålla den terapeutiska effekten hos barnet och att föräldrarna bör 
uppmuntras till att delta i sina barns behandlingar. 
 
Almstrup och Gregersen utförde 2001 en studie som ett led i en kvalitetssäkran 
för en psykologmottagning bestående av studenter och lärare där de tillämpade 
en separat barn- och föräldrabehandling. Det framkom att en del av föräldrarna 
rapporterade att de hade önskat mer inflytande och delaktighet och att de känt 
sig utanför barnets behandling. Av dessa föräldrar hade de flesta satt det i 
relation till brist på information om barnets behandling. Att informationen fick 
gå via en mellanhand upplevdes ibland som ett problem.  
 
Horne (2000) tar upp mötesfrekvens och föräldrars möjlighet till inblick och 
insikt i barnets behandling. Hon menar att när barnterapeuten minimerar 
kontakten med föräldrarna till enbart ett inledande möte, förutsätter det en 
förälder som är relativt trygg och välfungerande. Många kan annars känna sig 
förkastade och uteslutna från barnets behandling. Regelbundna möten menar 
Horne (2000) kan erbjuda tillräckligt utrymme för insikt, om förälderns tillit till 
barnterapeuten är tillräckligt god (good-enough). Hon hänvisar till Rustin som 
ser det som att kontinuerliga möten med föräldern syftar till att dels ge 
terapeuten värdefull information men också att ge föräldern möjlighet att ställa 
frågor om behandlingen och få testa sitt förtroende till terapeutens förmåga att 
hjälpa deras barn. 
 
Det s.k. EPOS-projektet är en uppföljningsstudie av psykoterapibehandling med 
barn och har bedrivits sedan 2000 vid Ericastiftelsen. I en lägesrapport 
(Carlberg, Larsson & Odhammar, 2003) har man presenterat projektets 
preliminära resultat. En av frågeställningarna var hur målformuleringar uttrycks 
i föräldrabehandling ur både föräldrars och föräldraterapeuters perspektiv. I 
studien framkommer att ingen av föräldrarna anger målsättningar som enbart rör 
dem själva. Tre av föräldrarna anger målformuleringar som enbart omfattar 
barnet och inte några förälder- eller vuxenaspekter.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att mycket av vad som framkommit tyder på att 
föräldrar vill bli mer delaktiga och få mer inblick i barnets behandling och även 
att detta bör uppmuntras och tas på allvar från behandlarnas sida. Det finns 
teoretiskt stöd för att föräldrabehandling är en förutsättning för terapeutiskt 
arbete med barn. Det finns stöd för att föräldrarnas relation till barnets terapeut 
nödvändigtvis inte är så komplicerad som ibland antas och att mer inkludera 
föräldrarna behöver inte innebära en allt för stor förändring i behandlingsarbetet. 
Det har också framkommit att föräldrar kan uppleva att de blir åsidosatta och att 
de generellt önskar ta mer del i sitt barns behandling. I mina ögon bör därför 
föräldrars delaktighet i barnets terapi vara väsentligt att belysa som ett eget 
fenomen. 
 
 

Syfte  
 

De aktörer som är lämpade att besvara frågor om delaktighet är föräldrarna 
själva. Föräldrarnas egen upplevelse av att gå i parallell barn- och 
föräldrabehandling kan ge intressant och värdefull information kring 
frågeställningar om föräldrars delaktighet i barnets terapi. Undersökningens 
övergripande syfte är att inom ämnet barn/familjeterapi belysa föräldrars 
upplevelse av delaktighet i barnets terapi. Genom föräldrars egen berättelse skall 
studien ge ökad förståelse för föräldrar som genomgått en, vad jag här refererar 
till som – parallell barn- och föräldrabehandling. Med detta menas det som idag 
utgör allmän praxis i barnterapi och vad Borg (-94) refererar till som den 
”klassiska modellen” för barn och familjebehandling.  
 
Studien syftar till att öka kunskapen om föräldrars upplevelse av delaktighet i 
sina barns terapier när familjen deltagit i en parallell barn- och 
föräldrabehandling. 
 
Rent allmänt används ordet delaktighet med betoning på aspekten att vara till 
nytta och att ha medinflytande över något (Nationalencyklopedin, 2006). I detta 
specifika sammanhang används ordet för att rubricera föräldrars upplevelse av 
delaktighet i sitt barns terapisituation. Att delaktighet är en viktig aspekt av en 
terapeutisk behandling vet vi sedan tidigare. En klient som inte känner 
delaktighet i sin egen behandling har sämre utsikter att genomföra en lyckad 
behandling (O'Brien, 2000; van Deurzen, 2002). Här är det dock två separata 
behandlingar det är frågan om och i det här fallet gäller delaktigheten en annan 
behandling än den egna. Föräldrarna och barnen har varsin terapeut med skilda 
processer och mål för behandlingen.  
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Problemformulering 
Hur beskriver föräldrar sin upplevelse av delaktighet respektive brist på 
delaktighet efter en parallell barn- och föräldrabehandling? 
 
 

Metod 
 

Metodval 
I de tidigare upptagna studierna av Almstrup och Gregersen (2001) samt Nevas 
och Farber (2001) är materialet insamlat med frågeformulär. Almstrup och 
Gregersen (2001) ger förslag till en alternativ metod i vidare forskning: “Often 
results of filled out questionnaires raise more questions than give answers. It is 
suggested, therefore, that this type of investigation is followed up by an 
interview where ambiguities and unclearities can be further looked upon.” (s. 
27-46) För att öka förståelsen och få djupare inblick i dessa ofta abstrakta 
fenomen kommer följande studie att i intervjuform rikta fokus mot föräldrarnas 
upplevelse. 
 
Studien har ett kvalitativt angreppssätt med en tolkande ansats. Bryman (2002) 
menar att oberoende av analytisk strategi kan resultat endast bli av betydelse då 
det reflekterats över, tolkats och relaterats till en teoretisk nivå. Syftet med valet 
av en kvalitativ metod har varit att befinna sig så nära informanterna och 
materialet som möjligt och undvika att förlora sig i teori och abstraherande, men 
ändå ha tillräcklig distans för att kunna formulera tolkningar utifrån teori, vilken 
i huvudsak utgörs av en psykodynamisk referensram. 
 
Det analytiska tillvägagångssättet i studien kan närmast beskrivas som en 
kvalitativ innehållsanalys. Denna undersökning har en teoretisk grundad ansats 
där naiva analyser och tolkningar i diskussionen ställs mot teoretiska perspektiv. 
Vad gäller den praktiska utformningen kan den teoretiskt hänvisas till Kvales 
(2004) kvalitativa forskningsintervju och hans sex steg av intervjuanalys. De tre 
första stegen utgörs av den intervjuades beskrivning av sin upplevelse, hennes 
upptäckt av nya förhållanden och innebörder i vad hon sagt, samt hennes 
respons på intervjuarens koncentrering och tolkning i intervjusituationen. 
Därefter följer det fjärde steget som innefattar själva analysarbetet och i denna 
studie har meningskategorisering använts för att klarlägga och strukturera 
materialet. 
 
Intervju som metod för datainsamling för med sig speciella omständigheter och 
förutsättningar. Enligt Kvale (1997) kan det beskrivas som ett samspel mellan 
två människor där det alltid sker en ömsesidig påverkan. Kunskap och insikt i 
det aktuella intresseområdet styrs mycket av förståelsen man redan tidigare 
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hade. Information läggs till allt eftersom och fenomenet tenderar att växa och 
blir allt mer komplext. 
 
Den kvalitativa intervjun syftar till att fånga intervjupersonernas upplevelse. En 
upplevelse är beskrivande för något vi erfarit eller upplevt. Att uppleva har 
enligt Nationalencyklopedin (2006) två betydelser, varav det ena är att vara med 
om något, gärna anmärkningsvärt. Det andra är aspekten av detta 
anmärkningsvärda, vilket också beskriver en starkare känsla än vanligt i det vi är 
med om. När vi ser tillbaka har vi också med oss en specifik känsla kopplat till 
minnet och det är just detta som ofta menas när vi använder ordet upplevelse. 
Nationalencyklopedin (2006) definierar det som att uppfatta och värdera 
känslomässigt istället för på ett rationellt plan, vanligen utan att bilda sig en klar 
åsikt. I detta sammanhang blir det extra intressant eftersom det också beskriver 
svårigheterna med att beskriva en upplevelse i andra hand. Det som följande 
studie försöker fånga är något subjektivt och ofta svårbeskrivbart för den 
tillfrågade, en oanalyserad helhetskänsla. 
 
Metodvalet i studien har anpassats efter lämplighet, både vad gäller 
intressefokus och deltagare. Enligt Taylor och Bogdan (1998) finns det dock 
ingen metod som går upp mot deltagande observation för att förstå människors 
interaktion. De menar vidare att det inte finns någon metod som är lika lämplig 
för alla situationer och de formulerar ett antal förutsättningar för att välja 
intervju. En förutsättning är att intresset för forskningen är relativt väldefinierat 
och klart. Studien fokuserar på föräldrars upplevelse av delaktighet i en parallell 
barn- och föräldrabehandling, jämfört med t.ex. generell barnbehandling. En 
annan viktig förutsättning som Taylor och Bogdan (1998) tar upp är att miljön 
eller människorna inte ska vara på annat sätt tillgängliga. I det aktuella fallet får 
det anses vara problematiskt och svårt att genomföra en deltagande observation. 
Detta med hänsyn till den terapeutiska miljö i vilken dessa mänskliga samspel 
har sin skådeplats. Ett alternativ är videoinspelningar av behandlingar, men då 
intresset för studien har varit föräldrarnas upplevelser av delaktighet är tanken 
att belysa en dimension som så att säga ligger mellan behandlingarna och som 
inte alltid behöver komma till uttryck direkt i vare sig barnets terapi eller 
föräldrarnas samtal. Självklart är det också lättare att fråga någon om 
information som ligger inom henne jämfört med att studera beteendet. Att låta 
den intervjuades bild komma till tals i första hand och forskarens bild i andra 
hand, speglar också en respekt för individen som forskningssubjekt. Det blir då 
upp till läsaren att dra sina egna slutsatser om forskarens tolkningar är rimliga 
och relevanta. Tid är en annan förutsättning Taylor och Bogdan (1998) tar upp 
vilket också har varit en begränsande faktor i denna studie.  
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Informanter 
Intervjupersoner valdes ut med hänsyn till studiens syfte, d.v.s. föräldrar i 
familjer som genomgått parallell barn- och föräldrabehandling. Övriga kriterier 
var att barnen skulle vara just barn vid behandlingstillfället (-18 år). Båda eller 
en av föräldrarna skulle ha gått i behandling kontinuerligt och minsta tid för 
behandling var en termin. Samtliga av de intervjuade har gått i behandling vid 
en studentmottagning på en mellansvensk högskola. Anledningen var 
författarens erfarenhet av och tillträde till inrättningen samt fördelen att få en 
mer homogen grupp av familjer med samma typ av behandling och betingelser. 
Förfrågan om deltagande skickades per post via mottagningsansvarig ut till 
föräldrarna. Breven innehöll en svarstalong och ett frankerat kuvert för retur. 
Föräldrarna fick själva avgöra om båda eller en av dem skulle deltaga. I de fall 
föräldrarna var skilda skickades en förfrågan ut till den förälder som deltagit i 
behandlingen. 11 förfrågningar skickades ut varav fyra mammor och ett par 
anmälde sitt intresse. 
 
Totalt var således fem familjer representerade. Tre av familjerna hade gått på 
psykologmottagningen i tre terminer, en i två terminer samt en familj i en 
termin. I tre av familjerna gick båda vårdnadshavarna i behandling, i en familj 
gick enbart mamman och i en familj kom pappan med ibland. Samtliga barn 
deltog. Behandlingsfrekvensen för föräldrarna var en gång per vecka för två 
familjer, en gång varannan vecka för en familj och blandat för de två övriga. 
Barnen gick varje vecka. Könsfördelningen för barnen var tre pojkar och två 
flickor. Åldern på barnen vid påbörjad behandling låg mellan 7 och 14 år med 
en medelålder på 10 år. 
 

Studentmottagningen 
Studentmottagningen erbjuder psykologisk behandling för barn, ungdomar och 
vuxna. Behandlingen som erbjuds är samtal, lekterapi och i viss mån 
familjeterapi. Terapeuterna är psykologstudenter under utbildning på 
psykologprogrammet där det ingår en grundläggande utbildning i psykoterapi. 
Samtliga studenter får kontinuerlig handledning av en legitimerad psykolog och 
psykoterapeut med handledarutbildning. Föräldraterapeuterna är studenter med 
viss erfarenhet av klientarbete. Verksamheten på mottagningen lyder under 
HSL, vilket innebär att Socialstyrelsen är tillsyns-myndighet. Journal förs och 
samma sekretesskydd gäller som inom den offentliga vården. Mottagningen har 
dock inte samma vårdansvar som Landstinget vilket innebär att det finns 
möjlighet att välja klienter utifrån problematik och svårighet med hänsyn taget 
till psykologkandidaternas erfarenhetsnivå. 
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Insamlingsmetod 
I insamlingsfasen genomfördes halvstrukturerade intervjuer med föräldrarna. En 
intervjuguide som utformats för att täcka intresseområdet användes. För att 
utpröva intervjuguiden gjordes en provintervju med en förälder som hade haft 
barn i terapi. 
 
En halvstrukturerad intervju är en intervjuplan som innehåller på förhand 
bestämda frågeområden och uppföljningsfrågor med vanligen en kombination av 
öppna och slutna frågeställningar. Denna typ av intervju möjliggör en närhet till 
intervjupersonen och dennes berättelse. Den är så pass öppen i sin utformning 
att den kan vara flexibel och tillåta nya fakta och intressen som angränsar ämnet, 
vilka tidigare kan ha varit dolda för forskaren att komma upp i ljuset. Den är 
samtidigt så pass stängd att den riktar intervjuns fokus mot teman och ämnen 
som är mest relevanta för studien. En fördel med viss strukturering är också att 
intervjuns inhämtade material blir lättare att ta sig an och arbeta med i 
analysstadiet. Denna balansgång mellan öppenhet och fokusering i intervjun 
förutsätter enligt Kvale (1997) att man som intervjuare är påläst och insatt i det 
aktuella ämnet. Dessutom bör intervjuaren också ha viss erfarenhet och 
förståelse för den speciella typ av mellanmänskligt samspel som en 
intervjusituation innebär. Intervjuaren utgör själv ett forskningsverktyg i denna 
typ av undersökning. Vidare bör denne vara medveten om möjligheten att en 
intervjusituation kan komma att glida över i en mer terapeutisk relation (Kvale, 
1997). Intervjuaren har i det här fallet genomgått en grundläggande 
psykoterapiutbildning. Även om det är möjligt att hantera en terapeutisk 
situation är det dock inte önskvärt att den intervjuade går ifrån intervjun och 
lämnar ut mer än vad hon i förhand tänkt eller fått information om. Skulle någon 
uttrycka behov av terapeutisk kontakt var det överenskommet med 
mottagningsansvarig att de skulle hänvisas till studentmottagningen. 
 
Intervjuguiden utformades utifrån förförståelse och inhämtad kunskap om ämnet 
samt en provintervju. Ett antal teman som ansågs relevanta och avgränsande 
ämnet valdes ut. Det var svårt att inledningsvis bedöma och förutse hur svaren 
skulle komma att gestalta sig eftersom det finns lite tidigare forskning specifikt 
kring ämnet delaktighet i barnterapi. Delaktighet var något som till en början var 
relativt abstrakt och tanken var att de intervjuade skulle hjälpa till att bringa 
ytterligare klarhet till begreppet. Eftersom studien i och med detta hade en 
explorativ ansats behövde också tematiseringen och frågeställningarna vara 
tillräckligt breda för att fånga in intresset. Risken med detta är att få mycket icke 
relevant information med det extra arbete som medföljer, ännu en risk är att 
glida från ämnet i intervjun och låta den intervjuade styra intresset i allt för hög 
utsträckning.  
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Procedur 
Studien utsattes för prövning i en etikgrupp med uppgift att granska forskning 
rörande studentmottagningen och dess klienter. 
 
Samtliga i urvalsgruppen hade fått en förfrågan om deltagande utskickad med 
information om studiens syfte, hur lång tid intervjun skulle ta i anspråk, att 
intervjuerna skulle spelas in och att de som individer skulle avidentifieras i den 
färdiga rapporten för att deras utsagor skulle vara anonyma samt att allt 
råmateriel skulle förvaras oåtkomligt för obehöriga. Mottagningsansvarig tog 
sedan emot anmälningarna och vidarebefordrade dem till författaren. Därefter 
bokades tid för intervju per telefon. 
 
Föräldrarna togs emot av en samtalsledare i avskild miljö i samtalsrum på 
studentmottagningen. Intervjun började med att samtalsledaren kort presenterade 
sig och förklarade omständigheterna kring studien. Information gavs på nytt om 
etiska överväganden gällande intervjun och sedan besvarades eventuella frågor. 
Intervjuerna varade mellan 40 och 70 minuter. Under intervjuerna användes en 
mp3-spelare med diktafon, en intervjuguide och penna med anteckningsblock. 
Intervjun avslutades med att den intervjuade fick möjlighet att komplettera sin 
berättelse. 
 

Databearbetning och dataanalys 
Samtliga utsagor transkriberades. Berättelserna återgavs inte strikt ordagrant 
eftersom studiens metod inte innehåller en språklig analys. Information som 
pauser, kroppsspråk och intonation o.s.v., lämnades därhän. Utfyllnadsord som 
t.ex. ”liksom” sållades bort i de fall det inte ansågs tillföra mening. Däremot 
inkluderades repetitioner och uttalade känslouttryck som skratt. Nästa steg i 
bearbetningen av intervjuutskriften skedde vid överföringen till rapporten där 
utsagorna gjordes mer läsvänliga och anonyma genom att individuellt 
särpräglade uttryck togs bort. Strävan var att återge citaten med en skriftspråklig 
karaktär så att de skulle bli läsvänliga och lätta att förstå, men utan att bli allt för 
formella och distanserade från personen bakom utsagan. När information tagits 
bort i citaten för konfidentialitetens skull har förklaringar lagts till inom klamrar 
för läsvänligheten. Förtydliganden av sammanhang har lagts till inom 
parenteser. 
 
Enligt Kvale (1997) är en ordagrann skriftlig beskrivning en hybrid av 
återgivningen som inte blir helt adekvat då den inte ger rättvisa åt den 
intervjuade. En utskrift är en tolkning och konstruktion för det givna syftet och 
skall betraktas som sådan. Tillförlitligheten i intervjun skapas istället av de 
tidigare uppsatta förhållningsreglerna för transkribering och det konsekventa 
efterlevandet av dessa. Studiens giltighet och relevans säkras av att dessa 
förhållningsregler är lämpade för forskningsfrågan och studiens syfte.  
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Transkriberingen följdes av ännu en genomläsning, där reflektioner och 
kommentarer till texten skrevs ned i marginalen. Denna första bearbetning av 
texten gjorde det möjligt att börja skapa kategorier. Materialet lästes återigen 
igenom och information som subjektivt bedömdes angränsa och befinna sig 
inom ramen för huvuddimensionen (delaktighet) formade dimensioner som i sin 
tur kunde uppdelas i underkategorier. Citat som bedömdes höra till en viss 
dimension eller kategori kodades och sorterades in i ett samlat dokument. Både 
dimensioner och underkategorier har således formats ur materialet. Tolkningar 
av citaten och deras koppling till respektive dimension och kategori redovisas i 
resultatet. Tolkningarna görs med ett psykologiskt grundperspektiv, d.v.s. på 
individnivå med betoning av människans inre värld. Mer specifikt används 
psykodynamisk teori samt systemteori som referensramar. Ett sätt att här 
försöka garantera trovärdighet i undersökningen är att förankra tolkningar i 
befintlig teori och inte gå så långt i tolkningar att empirin riskerar att tappas 
bort. Samtidigt var det studiens målsättning att inte enbart stanna i en 
beskrivning av empiri utan gå ett steg längre med försök att formulera och bidra 
till ett nytt perspektiv på tidigare kunskap.  
 
Alla moment i metoden - intervjuguide, intervju, transkribering, tolkning, analys 
och rapportering har genomförts av en och samma person. 
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Resultat 
 
Begreppet delaktighet är studiens intressefokus och fungerar som en ram för 
vidare tolkningar, se Tabell 1. Dimensionerna är kategorier som anses ligga 
inom ramen för huvuddimensionen och utgör information som kan belysa olika 
aspekter av föräldrars delaktighet. Underkategorierna är tänkta att spetsa till och 
sortera aspekter av dimensionerna.  
 
Tabell 1 
Dimensioner och underkategorier gällande delaktighet 

Delaktighet 
Dimension                               Underkategori 

Inblick - genom info av T 
- genom frågor till T 
- genom info av barnet 
- genom frågor till barnet 
- barnet frågar föräldrarna 

Gränser  
Insikt  
Tillit  
Upplevelse av 
behandlingsform 

- upplägg 
- familjesamtal 

Upplevelse av 
behandlingsfokus  

a. barnets mål 
b. gemensamt mål 
c. parallellt mål 

Upplevelse av delaktighet  
 
 

Föräldrars inblick i barnets behandling 
Dimensionen inblick beskriver föräldrarnas upplevelse och erfarenhet av den 
inblick de upplever sig ha haft i barnets behandling. Det kan gälla hur de upplevt 
terapeutens försök att göra dem delaktiga genom möten, information och 
vidareförmedling från barnterapeuten. Det kan gälla hur föräldrarna själva 
reglerat sin inblick samt deras upplevelse och känsla av att få eller inte få den 
inblick man önskar.  
 
Föräldrar får information av terapeuten. Denna kategori beskriver 
föräldrarnas erfarenhet och tankar om inblick som företeelse i behandlingen. 
Här innefattas också deras beskrivningar om den inblick de upplever sig ha fått 
av terapeuten. En aspekt av inblick handlar om en ren konkret insyn och fysisk 
närvaro i barnets terapi.  
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Första gången vi var här så var jag in i lekrummet där min son var varje 
gång och blev visad hur det såg ut och hur det gick till. Men sen hade ju 
inte jag stor insikt i hur det gick till på barnsidan. [IP1] 

 
En annan aspekt är att man som förälder har fått förståelse och inblick i 
behandlingen genom information, direkt eller i möten, från terapeuten eller 
barnterapeuten. En infallsvinkel på information som kommer från terapeuten är 
att den handlar om vad barnet och barnterapeuten har gjort i terapin och 
återspeglar således en mer konkret dimension av barnets terapi. I det följande 
citatet kan man dock skönja att den konkreta förklaringen inte varit tillräcklig 
för föräldern. Trots information från terapeuten finns en viss önskan om att 
förstå mer av barnterapin vilket kan tolkas av fokuseringen på att de inte vet och 
frågan om terapiinriktningar. 
 

Vi vet ju inte exakt vad dom har gjort. De har spelat innebandy och lekt i 
någon slags sandlåda och sådär. Mycket mer än så vet vi inte, jag vet vi 
ställde väl frågan någon gång va? Vad de gjorde, men det följde ju någon 
slags terapiplan det här på något sätt, någon modell av något slag, som 
hette nåt va? Det gör de väl allihop de där, gör dom inte det? [IP3b] 

 
Samma förälder utvecklar sedan resonemanget om behov av inblick kontra 
insikt i terapin och säger här att denne inte velat ha mer inblick än vad som gavs. 
Hon1 tycks emellertid något dubbel i sitt uttalande. Föräldern verkar osäker på 
om det går att ta till sig och förstå mer av behandlingen och vet inte riktigt om 
det beror på henne själv eller deras terapeut att hon inte förstått. Det kan finnas 
farhågor om att behovet av att veta kanske inte möts av terapeuten. För denna 
förälder tycks inblick mycket handla om förståelse och kunskap. 
 

Och hade man fått reda på det vet jag inte om man hade kommit ihåg det 
heller för det hade nog varit för diffust på nåt vis. Jag tror man måste veta 
mer om psykologi för att förstå om de bara skulle berätta sådär att vi gör si 
och så och det ska leda till det, men får man inte insikt i det så lämnar det 
ju hjärnan rätt snart. Jag tror det är rätt bra som det var. Och jag har inget 
behov av att veta mer heller. [IP3b] 

 
Föräldrar ställer frågor till terapeuten. Denna underkategori innefattar 
föräldrarnas önskan om och vilja att få mer inblick i barnets behandling än de 
känner att de har. Något citat visar att föräldern uttryckligen önskat mer inblick i 
behandlingen men upplevelsen av bristande inblick delas långt ifrån av alla. 
Funderingar kring varför man inte fått det man önskat av inblick är att 
terapeuten inte var tillräckligt insatt i barnterapin eller att terapeuterna kan ha 
haft en bristande kunskap eller svårigheter att kommunicera vad man gör och 
vad terapi är. 
                                                 
1 Föräldrar kommer genomgående att betecknas med ett feminint genus och barnen kommer att betecknas med 
ett maskulint p.g.a. representationen av kön i samplet. 
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Vad jag kommer ihåg så gjorde de det inte. Jag vet att vi ställde frågorna 
men efteråt när vi gick ut därifrån tyckte jag att vi inte fick sådär 
jättemycket svar vad de egentligen gjorde. Det kanske är svårt för lekmän 
att bara på några minuter att förklara vad man gör med, alltså när man ska 
få ett barn på bättre tankar. Det kanske är såna där djupa grejer. [IP3b] 

 
En aspekt som beskrivs är en känsla av nyfikenhet vilket är något som ligger 
nära en önskan om inblick i barnets behandling. Det finns ibland en stark känsla 
som lyser igenom av att vilja ta del av allt och höra allt som utspelar sig i 
terapirummet. Flertalet av beskrivningar av nyfikenheten är gjorda i samband 
med att de intervjuade berättar om hur de hanterar denna känsla och hur de både 
vill och inte vill veta. Man visar att man som förälder också är tvungen att 
förhålla sig till denna nyfikenhet. 
 

Nej men allra helst så hade väl jag ha velat sitta som en liten fluga på 
väggen hela tiden därinne och höra varje ord och få se exakt. [IP1] 

 
Ja, det hade i och för sig varit kul att sitta i ett litet hörn där utan att de 
hade sett en och höra vad de sa för någonting, bara för att kanske ännu mer 
kunna se X, samtidigt som att jag har ju längtat efter att han ska vara, stå 
på egna ben och vara självständig. [IP5] 
 
Det var ju inte ja, behärska sig kanske är fel ord, det var ju inte att man var 
tvungen att behärska sig att oooh, nu får jag inte pressa honom, utan… det 
var ju mera… [IP1] 

 
Det är svårt att veta om nyfikenheten är riktad mot att helt enkelt få veta mer om 
hur en barnterapi fungerar i allmänhet och hur det går till eller om den är riktad 
mot vad som utspelar sig mellan terapeuten och barnet. Man kanske som 
förälder inte vill visa sig allt för intresserad av barnets terapi och försöker 
därmed dölja sitt intresse för vad barnet specifikt säger och gör där. Vissa 
uttalanden är dock tydligare än andra vad gäller förälderns intressefokus.  
 

Nej inte på, rent reellt vad han har sagt, inte om oss inte, det är vi inte 
nyfikna på ett dugg. Vi vet var vi står och det är både upp och ner som det 
är i alla familjer men vi var väldigt nyfikna på om han kunde börja prata 
om [sitt problem]2. Och det har vi inte fått något riktigt svar på men det 
tror vi inte att han har gjort direkt. Eftersom det var en tanke från oss att 
det skulle vara till hjälp så är klart att vi var nyfikna på det men däremot 
inte precis vad han säger eller något sånt. [IP4] 

 
Av deras berättelser att döma upplever föräldrarna överlag att de haft tillräcklig 
inblick i sina barns behandling. En del uppvisar dock en viss ambivalens i frågan 
och där finns funderingar på hur mycket eller lite inblick man borde ha för 
                                                 
2 Här har information ersatts för att säkra den intervjuades anonymitet. 
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barnets skull kontra sin egen. En aspekt som påverkar den bedömningen är 
barnets ålder. Om barnet är över en viss ålder kan det upplevas som att gå över 
dess autonomi att skaffa sig mer inblick i behandlingen. Gränsen som föräldern i 
följande citat sätter upp för sig själv att inte få reda på mer om behandlingen 
handlar om sonens tänkta behov. Det är troligtvis detta hon refererar till när hon 
säger att det var tillräcklig inblick hon fick.  
 

Jag tyckte att det var rätt så bra som det var. För då fick det komma om X 
ville berätta någonting. Hade han varit yngre så hade man kanske velat 
det, men nu är han så pass stor så då kändes det som att det handlade om 
att han skulle få kunna ha saker för sig själv också. Hade han varit mindre 
och det kanske hade varit konkreta saker som hon (terapeuten) ville ha 
sagt, vi tänker att vi gör såhär, då hade hon ju varit tvungen att prata med 
mig för då hade hon ju inte pratat med honom om han var så ung då. Men 
nu är han ju så pass stor så då handlar det om att han själv skulle lära sig 
och ta tag i någonting, så nej, jag tycker inte att jag behövde ha haft någon 
mer inblick i det. [IP5] 

 
Föräldrar får information av barnet. Denna aspekt i kategorin inblick beskriver 
om familjen utbytt information kring terapin och hur det i så fall sett ut. Med 
andra ord hur familjen har delat med sig av sin terapi. Ett sätt det enligt 
föräldrarna har sett ut på är att barnen själva tagit initiativet och berättat spontant 
för dem om saker som hänt i behandlingen. En del barn tycks mer än gärna dela 
med sig av sina erfarenheter i terapin. 
 

Ja, det gjorde han. Det var ju många gånger som när vi gick ut härifrån att 
han bara bubblade såhär – Åh idag, idag har vi gjort det här och sen gjorde 
jag det här och sen gjorde jag en värld i sandlådan och så… många gånger 
var det ju att han berättade spontant. [IP1] 
 
Jag tror jag har ganska bra kläm på vad de pratade om och vad de gjorde 
så. För han är väldigt öppen och berättar gärna… så ja, jag vet nog väldigt 
mycket om vad dom gjorde och vad de sa. [IP5] 

 
Andra barn är lite mer återhållsamma med vad de berättar. Trots att man kanske 
inte får veta så mycket av barnet så kan man som förälder tänka sig att man ändå 
vet ungefär vad som sägs i terapin eftersom man anser sig känna sitt barn så väl. 
 

Nej. Nej. Men däremot kan han ju berätta samma saker hemma, han pratar 
ju väldigt mycket hemma. Det har han ju alltid gjort och det är klart, det är 
ju mindre i den här åldern. Då väljer han vad han säger och inte säger är 
klart. Men han kom ju aldrig hem och sa – det här har jag sagt till [BT]. 
Nej, aldrig. [IP2] 
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Det framgår vidare att barnen ibland delat med sig av specifika saker till 
föräldrarna om vad de uttryckt i terapin. En del av detta har varit direkt relaterat 
till föräldrarnas och barnens situation. 
 

Jo, jag kom ihåg att han berättade att han hade fått rita sin familj. Han 
berättade då att han ritade mig och han ritade sin lillebror och sig själv. – 
Och sen ritade jag pappa borta i hörnet, han var jättejätteliten sa han för 
han är så långt borta. …//… Det kommer jag ihåg så specifikt. [IP1] 

 
Föräldrar ställer frågor till barnet. Dessa aktiva försök handlar om hur man 
som förälder anstränger sig att få mer inblick i barnets behandling. Föräldrarna 
har uttryckt att de frågat barnen om hur deras terapi varit och hur det gått. Hur 
ingående de varit och på vilket sätt de kommunicerar varierar mycket mellan 
föräldrarna. En företeelse är att man som förälder frågar barnet om terapin i 
direkt samband med dess avslut och begränsar kommunikation till den 
situationen. 
 

Och när vi avslutade gick man iväg till bilen och så pratade man lite om 
hur det var och vad gjorde ni och sådär. Och ibland hann han före och 
berätta och ibland så frågade vi. Men sen tror jag inte vi pratade något mer 
om det hemma sådär va? Inte så mycket… [IP3b] 

 
Något som tycks vara viktigt för föräldrarna att ta upp är vilket motiv de har för 
att fråga sina barn om deras behandling. En aspekt av detta är att det har att göra 
med att visa intresse och engagemang. Att barnet skall förstå att man som 
förälder bryr sig om och att vad barnet gör i behandlingen är viktigt.  
 

Och sen för att visa intresse så ställde man en fråga – Var det kul? – Vad 
pratade ni om sen? För att visa intresse, att det här är viktigt för mig också. 
[IP1] 

 
En annan aspekt som framkommer rörande föräldrarnas motiv är att man 
påpekar vad man inte gör i samband med frågor om att få inblick via barnet. Det 
nämns ofta tillsammans med beskrivningar av det egna intresset av att få veta. 
 

Ja, mera utav, naturligtvis en enorm nyfikenhet. Men också för att visa 
intresse, visa att jag bryr mig. Men det var ju aldrig att man hade tredje 
gradens förhör eller nånting sånt, över vad som hade avhandlats. [IP1] 
 
Ja, det är väl en blandning av nyfikenhet och att man vill visa intresse som 
förälder. Det är väl alltid en blandning av de där två. Så därför ställer man 
ju frågan då. Men visst var vi nyfikna också. Det var vi. Men vi 
misstrodde aldrig att det skulle pågå nåt fuffens därinne. Inte så, utan mer 
undra vad en barnterapeut gör om dagarna kanske. [IP3b] 
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Ibland får man kanske som förälder inte riktigt det svar man önskar av barnet. 
Ofta är barnet väldigt konkret i sina beskrivningar av terapin. 
 

Men många gånger när jag frågade …//… vad de hade pratat om och vad 
de hade gjort. – Nej, vi har inte pratat om nånting, vi har lekt. [IP1] 
 

Barnet ställer frågor till föräldrarna. Också barnen har frågat sina föräldrar 
om deras behandlingar och vad som händer där. De tenderar att vara lika 
konkreta vad gäller föräldrarnas behandling som med sina egna. Det finns inget i 
materialet som tyder på att man själv som förälder spontant delat med sig av sin 
behandling utan det tycks vara barnen som fört föräldrarnas behandling på tal. 
 

Nej, inte vad vi pratade om, utan möjligtvis han frågade någonting om vad 
vi gjorde härinne, vi satt och pratade, ja det är ju vad vuxna gör så och han 
nöjde sig med det svaret. Jag tror inte att han, vad jag kommer ihåg fick vi 
aldrig frågan vad vi pratade om. [IP3b] 

 
Föräldrarna beskriver också ett visst motstånd från barnens sida att ta del av vad 
föräldern pratar om i sin behandling. Vad man som förälder tänker att det kan 
bero på varierar, vilket framgår av exemplen nedan.  
 

Han har sagt lite – vad pratar ni om, sitter ni och pratar om mig hela tiden, 
vad ska ni berätta då? Men han ville ju inte, han har inte frågat vidare i 
detalj, och det är väldigt ovanligt att X inte gör det. Men han tyckte nog att 
det var lite skönt att inte veta. …//… Så jag tror att han valde att inte, det 
var inte ointresse utan han tyckte nog att det kändes lite jobbigt att vi 
pratade om honom. …//… För han tänkte nog… – Mamma kanske säger 
att jag är jättejobbig. Det var därför han inte ville veta någonting tror jag. 
[IP5] 
 
Nej, vad jag berättade i stort var ju att man pratade om hur jag kunde 
hjälpa min son, man pratade om hur, att jag berättade att vi pratade om hur 
jag mådde när vi blev osams t.ex. Och när min son fick höra att det bara 
var så tråkiga saker som man hade pratat om då, ja då var han inte 
intresserad av att höra mera. [IP1] 

 
Föräldrars upplevelse av gränser mellan behandlingarna 

Dimensionen gränser handlar om hur de intervjuade föräldrarna tänker kring 
gränserna mellan de åtskilda terapierna och hur de hanterat dessa. Av 
föräldrarnas utsagor att döma har det funnits en klar gräns kring 
informationsutbyte mellan barn- och föräldrabehandling som man helst inte 
stiger över. Gör man det så sker det oftast med försiktighet. Flera föräldrar 
menar att man inte går över den här gränsen för barnets skull. En aspekt som 
framkommer är att man vill visa förtroende för barnet och en annan handlar om 
respekt för barnets integritet. 
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Ja, absolut, för annars fanns det ju inget förtroende i det hela, känner jag 
om han ska ha ett ställe och prata …//… det är ju saker inte ska lägga oss i 
helt enkelt. Han måste ju ha ett utrymme där han kan säga vad han vill om 
oss. Det oroar mig inte. [IP4] 

 
Nej, jag tycker att det fungerade bra precis som det var. Därför att 
nånstans var man ju tvungen att respektera min sons privata del i detta. Att 
likväl som vad jag sitter och säger är skyddat av tystnadsplikt så måste ju 
han kunna säga saker som jag inte får höra och det tyckte jag var viktigt 
att respektera också för jag hade ändå det förtroendet att om han skulle 
säga nånting väldigt stort och skakande så kommer jag att få veta det på ett 
eller annat sätt. [IP1] 
 

Det tycks vara viktigt för föräldrarna att påpeka att man inte gått över gränsen 
mellan behandlingarna och i ett par intervjuer återkommer det ett flertal gånger. 
 

Så vi har inte pratat nej. Jag kan tänka mig att det finns dem som börjar 
förhöra barnet – Vad sa du? Men det är helt främmande för oss, utan vi 
respekterar det här är hans sfär och så var det. [IP4] 

 
Det skiljer sig åt huruvida gränser mellan behandlingarna har förts på tal i 
föräldrarnas behandling. Det händer att man fått höra information eller att man 
samtalat om gränserna med någon av terapeuterna. Vissa har inte hört det i 
behandlingen och andra är osäkra. Det framgår ändå att det var något som var 
självklart för föräldrarna från början. 
 

Jo, det kanske hon sa när vi träffades första gången. Ja, det vågar jag inte 
svara hundra på, det är möjligt hon sa det, att det vi pratar om det får hon 
bestämma själv i såna fall. För jag tänkte så själv i alla fall. Men jag vet 
inte om hon sa det eller om jag hade tänkt det själv ändå. [IP5] 
 
Nej, vi pratade aldrig om det utan det förstod jag nog automatiskt. Vi har 
alltid haft ett väldigt bra förhållande hemma jag och mina barn. [IP1] 

 
Föräldrars insikt om barnets behandling 

Insikt beskriver hur föräldern har uppfattat och förstått barnets behandling. 
Skillnaden mellan insikt och inblick är att inblick mer handlar om föräldrarnas 
insyn. Insikt är dock relaterat till inblick på så sätt att en insikt om barnets 
(specifika) behandling förutsätter en viss inblick. Man kan som förälder nå insikt 
om behandlingen genom information från terapeuten. I materialet framgår att 
informationen kan bidra till föräldrarnas förståelse för processer i barnets terapi, 
som symbolspråk, omedveten bearbetning och terapirelationens betydelse.  
 

Och sen emellanåt så fick ju jag några gånger att det blev en liten 
genomgång att det här har vi gjort och det här har vi pratat om och det 
visade sig ju att, utan att min son har varit medveten om det så har han ju 
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fått bearbeta saker, genom lek, genom små uppgifter, genom att teckna, 
och rita och skriva. [IP1] 

 
Men en sak som jag kommer ihåg är att det handlade bl.a. det här om att 
knyta an till terapeuten. Och att en del i det var också det här avskedet sen. 
…//… Det tror jag var jättenyttigt, just eftersom han har svårt med det. 
Med relationer till andra människor, att lära sig att man kan träffa en 
människa och trivas jättebra tillsammans och sen kan man skiljas, och 
kanske aldrig träffas någonsin mer. Men det är så livet är. [IP3a] 

 
En annan aspekt av insikt är beskrivningar om vad behandlingen lett till och på 
vilket sätt det hjälpt barnen. (Det intressanta för denna studie ligger dock inte i 
vad som hänt eller att behandlingen fungerat, utan att föräldrarna med detta 
tydliggör sin insikt i barnets behandling.) 
 

Att han då kände sig väldigt stolt för hon hade fått ett verktyg, att så här 
kan jag i vissa lägen hantera min ilska, istället för att kanske gå och vara 
tjurig och sur och tvär i flera timmar så fick man det laddade utbrottet och 
sen kändes det ganska bra. [IP1] 
 
Ja, det tror jag. Jag tror att han fått en mycket större insikt om vad vi 
betyder för honom, vilka vi är och den trygghet vi står för i hans liv. [IP4] 

 
Analys av inblick, gränser och insikt 
Att döma av föräldrarnas uttalanden tycks det som att inblick ofta innebär något 
konkret. Att man får en klar bild och får förståelse för vad det är som händer i 
barnets terapi. Flera föräldrar pratar om terapirummet och vad barnet och 
terapeuten gjort i lekterapin. En viss osäkerhet inför betydelsen av sin egen 
inblick framträder i utsagorna. Kanske hade det inte spelat någon roll om man 
fått reda på mer om barnets terapi, om man ändå inte förstått när man hade fått 
det förklarat för sig. Aspekten kan tolkas som att man inte riktigt vet själv om 
den upplevda bristen på inblick handlar om att de egna svårigheterna att uttrycka 
vad man behövt för att känna att man fått tillräcklig inblick, eller terapeutens 
svårigheter att ge den information man efterfrågat. De positiva aspekter av 
inblick som nämns i materialet är att man som förälder visar intresse för barnet 
och att barnet i och med det förstår att man bryr sig om. Att visa att det barnet 
gör är viktigt kan tänkas signalera gemenskap och att behandlingen är något de 
gör tillsammans. 
 
De flesta föräldrar säger att de fått tillräcklig inblick i barnets behandling. Trots 
detta finns det ett uttryck av att vilja ha mer inblick i behandlingen. Föräldrarna 
uppvisar här en viss ambivalens. Detta behöver dock inte betyda att de 
”egentligen” velat ha mer inblick i behandlingen utan kan mer skildra 
svårigheten för föräldern att förhålla sig till faktumet att terapierna är åtskilda 
och man i och med det naturligt har en begränsad inblick i barnets terapi. Man 
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säger å ena sidan att man uppfattar det som att det kan vara något positivt för 
behandlingen och i förlängningen för barnet om man inte får allt för mycket 
inblick. En tydlig åsikt som uttrycks är att det handlar om respekt för barnets 
integritet och personliga sfär. Å andra sidan tycks det ofta som att det finns en 
samtidig önskan om att få ta del av mer av vad barnet säger och gör i sin 
behandling.  
 
Har man som familj kommit med en viss problematik av insnärjdhet kanske man 
heller inte riktigt vill visa det inför intervjuaren eller sig själv. Några föräldrar är 
noga med att påpeka vad de inte gör i samband med frågor om deras aktiva 
försök att få inblick i barnets behandling. Det tycks som att det är viktigt för 
dem att inte framställa sig som allt för intresserade eller frågvisa. Det finns dock 
en motstående aspekt med föräldrar som har lättare för att se båda sidor av sina 
behov och kan separera vad de önskar från hur de faktiskt handlar. D.v.s. att de å 
ena sidan kan tillstå att de velat sitta som en fluga på väggen i terapirummet, å 
andra sidan att de samtidigt kan se det som mer infantila önskningar hos sig 
själv och något de bör balansera i relation till barnet. Det är för övrigt intressant 
att det framstår som att många av föräldrarna har en klar uppfattning om vad 
man bör eller inte bör göra som förälder då man har sitt barn i barnterapi. Det är 
ändå bara en förälder som kommer ihåg att de uttryckligen pratat om det i 
behandlingen tillsammans med terapeuten. 
 
En brasklapp är på sin plats i samband med dessa naiva tolkningar. Det bör 
beaktas vad gäller ovanstående resonemang att föräldrarnas önskan om inblick 
samt deras ambivalens uttrycks mycket mellan raderna. Föräldrarna säger i mer 
direkta ordalag att de haft tillräcklig inblick i barnets terapi. De flesta angav 
också att barnen berättade en del om sin terapi spontant. Här verkar graden av 
spontanitet variera mycket mellan barnen. Vissa barn är mer öppna medan andra 
vill hålla terapin mer för sig själva. Det är svårt att dra några direkta slutsatser av 
detta men det ligger förmodligen ett flertal faktorer bakom. De tre skäl som 
urskiljs i materialet och som anges av föräldrarna själva är; a) barnets ålder, b) 
vilken typ av kommunikationsmönster man har i familjen, och c) att man velat 
hålla inne med ”negativ” information för att inte såra föräldern. 
 
En annan aspekt är att man som förälder kan uppleva att man har mycket bra 
inblick och att man tänker sig att man i princip vet vad barnet säger i terapin. 
Detta kan mycket väl stämma men det kan också tolkas som att det är viktigt för 
en förälder att känna att man har inblick i behandlingen. Dels för att upprätthålla 
tilliten till behandlingen (vilket berörs mer senare) och dels för att upprätthålla 
bilden av sig själv som en förälder som barnet kan anförtro sig åt. 
 
Föräldrarna beskriver också att barnen frågat dem vad de gjorde i sin 
behandling. De säger att barnen har uttryckt den här nyfikenheten initialt men att 
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den snabbt försvunnit då föräldrarna svarat vad de gjort eller har börjat berätta 
vad de pratar om. Det tycks räcka för barnen att höra vad föräldrarna konkret 
gjort i sitt rum, detaljer verkar de snarare undvika. En förälder tänker sig att det 
kan ha att göra med att barnet tyckte att det var jobbigt att höra föräldern berätta 
att de pratade om honom. En tolkning är att barnet kan känna sig skuldtyngt av 
att höra detta och kan uppfatta det som det är ansvarigt för att föräldern lider 
eller mår dåligt. Även det andra upptagna citatet tyder på att skuldkänslor hos 
barnet kan ha varit en inblandad faktor, men om detsamma gäller för motståndet 
hos de övriga barnen kan man endast spekulera i. 
 
När barnen berättade om sin terapi verkar det oftast ha handlat om konkreta 
saker som vad man gjort t.ex. ritat, spelat spel, spelat innebandy. En aspekt är att 
man här som förälder kan känna en viss otillfredsställelse med denna typ av 
svar. Förälderns bild av terapi som innebärande mycket verbal kommunikation 
kan ha krockat med den ofta mer reella bilden av dominerande praktiska inslag i 
lekterapi. Barn uttrycker oftast denna mer konkreta och manifesta del av vad 
som sker i terapin. En tolkning är att föräldrar kan tänka att mycket av det som 
händer i terapi sker på ett känslomässigt plan och barnets manifesta svar eller 
berättelser om terapin ger då inte mycket information om vad som händer latent. 
Under kategorin insikt visar sig en aspekt av förståelse för barnets terapiprocess 
och att föräldrar även tänkt att barnen bearbetat saker under tiden de lekt. Någon 
tar också upp vikten av relationen mellan barnet och terapeuten och menar 
översatt till psykologiska termer att det kan ha fungerat relationellt korrigerande, 
d.v.s. att barnet kan ta med sig denna terapeutiska erfarenhet i framtida 
relationer. 
 

Tillit 
Denna dimension beskriver förälderns känsla av förtroende för barnets 
behandling och för barnterapeuten. Tillit är något som tycks ha varit en viktig 
aspekt och berördes ofta i föräldrarnas berättelser om upplevelser av barnets 
behandling. 
 
Föräldrarnas egen bedömning av terapins faktiska resultat är av betydelse för att 
kunna lita på och ha förtroende till barnets behandling. Att terapin upplevts som 
effektiv är något som naturligt nog också omnämns som positivt från 
föräldrarnas sida. Något som också framträder i uttalanden kring tillit är att det 
ofta kommer i samband med inblick. En aspekt av detta är att man är nöjd med 
den inblick man fick på grund av att man hade tillit till behandlingen och/eller 
terapeuterna, alternativt att man fick lita på behandlingen för att väga upp 
bristen på inblick. 
 

Så många gånger så visste jag ju inte exakt hur men jag såg ju ett positivt 
resultat utav det. [IP1] 

 24



 
 

 
Nej. Det viktiga var ju resultatet, inte vägen dit. Jag är nöjd. [IP3a] 

 
Hade vi frågat mycket mer vad de gjorde därinne så kanske vi hade fått 
mer svar, men som sagt var, jag kände inte ett jättebehov så, utan man 
kände, har man... Jag menar om man lämnat in bilen på service, det kanske 
är en dålig liknelse, men om man lämnat in bilen på service begriper man 
ju inte allt vad dom gjort va, men bilen är ju bevisligen, förhoppningsvis i 
alla fall, bättre än när man lämnat den. [IP3b] 

 
En annan aspekt av tillit är barnets reaktioner. Man tycks som förälder ha varit 
uppmärksam på barnets beskrivningar av behandlingen och terapeuten. Det har 
varit ett sätt att få förtroende och göra en egen bedömning av behandlingen. Har 
barnet verkat omotiverat och oengagerat kan det som förälder vara svårare att 
motivera barnet och sig själv inför behandlingen. 
 

Då fick man släpa hit honom, eller ja, bildligt talat. Men sen så ville han ju 
gå hit själv. Och det var ju ett tydligt tecken då på att det… [IP3b] 
 
Och så naturligtvis att min dotter pratade positivt om sin kontakt. Att det 
aldrig varit några negativa ord om henne så det gjorde ju att förtroendet 
stärktes ifrån min sida. [IP1] 

 
En faktor som återkommer i beskrivningar kring tillit är terapeuterna och 
föräldrarnas förtroende för dem. 
 

Ja, det kändes inte konstigt på något sätt. Och som sagt att man fick 
förtroende för båda tjejerna direkt. Det kändes mycket viktigt. [IP1] 
 
Så då träffades vi ju och ja, jag fick jättepositivt intryck. [IP5] 

 
Förtroende för terapeuterna influerade också föräldrarnas uppfattning om 
behandlingen. En aspekt av detta är att man förväntar sig professionalitet och 
egenskaper som kunskap, förmåga och vägledning av företrädare för en 
profession.  
 

Nej, jag bara tänkte att så är det. Nu är vi ju i våldet, eller ja, på experter så 
att de vet ju hur man ska göra det här så det var ju bara att hänga med. 
Man kände ju förtroende för det upplägget. Och jag tänkte aldrig på om 
det var rätt eller fel för jag kan inget om sånt här. Så det var att gilla läget. 
Men det verkar bra. [IP3b] 
 

En motsatt aspekt är att vetskapen om att terapeuterna är under utbildning 
påverkar förtroendet för behandlingen. 
 

Men anledningen till att vi inte vill fortsätta och bygga en ny relation är ju 
att i och med att det är personer under utbildning så har man inte den 
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erfarenheten som en van terapeut har naturligtvis och därför tar det längre 
tid att bygga upp relationen, än den som har lärt sig hur man bygger från 
början och kan göra det på ett par gånger med klienten, så tog det relativt 
lång tid innan man kunde få ut någonting av det då, innan de hade lärt 
känna varandra. [IP4] 

 
Analys av tillit  
Av föräldrarnas uttalanden att döma så tycks i princip alla föräldrar överlag känt 
förtroende för behandlingen och terapeuterna. Det kan sägas vara ett bra betyg 
för studentmottagningen och dess terapeuter. Några föräldrar tänker att 
förtroendet handlar om vilken förhoppning de initialt har till terapin och hur de 
tror att det kommer att gå för barnet i behandlingen. De tycks fundera mer i 
termer av resultat än process. En möjlig konsekvens är då att det kan ha varit 
svårt för föräldrarna att veta vad de ska hänga upp tilliten på under första delen 
av behandlingen eftersom de ännu inte kunnat se några positiva resultat. Ibland 
kan också barnets symtom bli värre innan de blir bättre. 
 
Utifrån ett par citat kan man sluta sig till att förtroendet är något som också 
hänger ihop med inblicken i behandlingen. Någon beskriver i en liknelse med en 
bilverkstad att även om man inte förstått och ser vad som händer i behandlingen 
så betyder inte det att man inte kan ha tillit till terapin. Med andra ord säger 
föräldern att även utan inblick i terapin kan man ha tillit till den. Det tycks dock 
inte som att föräldern beskriver en önskvärd situation och citatet kan också 
tolkas tvärtom som att om man får insikt och inblick i behandlingen är det lättare 
att få tillit till den. Det kan vara så att man som förälder söker tillit till barnets 
behandling genom den inblick man får i behandlingen. Inblick kan alltså ha varit 
viktigt för föräldrarna för att reglera nivån av tillit i terapin. Förklaringen bygger 
på att tilliten skulle vara det primära intresset för dessa föräldrar i deras relation 
till barnets behandling. Begreppet tillit berör också alliansen mellan klient och 
terapeut, samt tilltro och hopp till behandlingen och att våga tro att det kommer 
att bli bättre.  
 
Vad gäller aspekten av att barnets reaktioner bidrar till föräldrarnas tillit kan 
sägas att man som förälder kan känna sig ”dubbelt” utsatt när man har både sig 
själv och sitt barn i behandling eftersom man också har ett ansvar för barnet. Det 
kan därför kännas viktigt att höra sig för med barnet och se till så att det mår bra 
och trivs med behandlingen. 
 

Upplevelse av behandlingsform 
Erfarenheter av behandlingsupplägg. Denna underkategori handlar om 
föräldrarnas tankar om upplägget av behandlingen. Föräldrarna uttrycker att de 
i stort är nöjda med behandlingsupplägget med separata behandlingar men anger 
något skilda uppfattningar om varför det varit bra. En aspekt som lyfts fram av 
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föräldrarna är att den separata behandlingen har en fördel just i att den skiljer 
familjemedlemmarna åt och att det är något som barnet främjas av. 
 

Ja, därför var det bra att vi var delade när vi var här. Han fick sin egen 
lilla… vad ska man säga, del, värld, bit, utav vad vi gjorde. [IP1] 
 
Jo, det hade vi kunnat göra också men jag tror att det var mycket bättre för 
honom att han fick vara just själv, att vi inte var där. Han fick prata för sig 
själv och inte via mig. [IP5] 

 
Föräldrarna skiljer sig åt vad gäller hur mycket man upplever sig som delaktig i 
upplägget och formen på behandlingen. En upplevelse är att de fått vara med 
och influera och påverka behandlingen ganska mycket själva. 
 

Men sen fick ju vi påverka ganska mycket, för de frågade ju om vi ville 
komma tillsammans varje gång eller om vi ville komma växelvis. [IP3a] 
 
Nej, vi hade ju ett första möte när både [T] och [BT] var med och då 
bestämdes ju det då på det mötet i princip. Så det var väl något vi var med 
och valde, man kunde väl välja på olika sätt hur man lägger upp det tror 
jag. [IP2] 

 
Det finns även exempel på föräldrar som upplever att behandlingen mycket följt 
en fastlagd struktur som de har fått rätta sig till. Man behöver dock 
nödvändigtvis inte uppfatta detta som något negativt. 
 

Ja, det var, det fick man ju aldrig nån valmöjlighet utan det sas som att 
såhär är det. Föräldrarna ska vara med. Och det tyckte man väl i början att 
jag behöver inte gå till någon psykolog. Jag är frisk. Men det har ju visat 
sig vara rätt bra sen. [IP3b] 
 
Nej… Min man sa, eller han funderade över – men varför skulle de prata 
med oss då? Men jag tyckte det var ganska logiskt att göra det så själv. 
Nej men han, jag vet att han ifrågasatte eller funderade över – men varför 
då? Nej, men jag tyckte nog att det var bra. [IP5] 

 
Föreställningar om familjesamtal. Här beskrivs föräldrarnas reaktioner då de 
ombeds föreställa sig hur familjesamtal skulle ha fungerat för dem. En tydlig 
aspekt är att de inte tänker sig att det hade varit något alternativ till den 
behandling de fått. Det största problemet som anges med detta upplägg är 
upplevda eller förmodade svårigheter med att kunna tala fritt inför barnet. Det 
tycks finnas en oro över hur barnen skulle kunna hantera föräldrarnas negativa 
känslor som berör barnen själva. 
 

Det hade nog funnits saker som jag hade känt mig… lite hämmad också 
och vissa saker som jag förmodligen inte hade sagt. Jag hade nog inte 
kunnat säga i exakta ordalag hur arg jag kunde bli på min dotter när man 
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har blivit väckt för tionde gången samma natt. Den ilskan man känner 
klockan tre på morgonen när man inte har fått sova, ja det hade jag ju inte 
kunnat tala om för henne att… exakt så mycket hatade jag henne just där 
och då. [IP1] 
 
Man får formulera sig så att inte han ska missförstå. Man måste verkligen 
tänka sig för så inte han tror att det är nåt fel på honom. För då kan ju 
saken bara bli värre. [IP3a] 
 
Det händer ju saker kring den här pojken hela tiden och när det är aktuellt, 
när det är jobbigt så blir det ju nästan att man vill spy av sig det här 
jobbiga och det ska man ju inte göra när barnet är närvarande, då måste 
man ju tona ner det hela. Upplever jag för att inte hans självkänsla ska 
sjunka i botten och bara tröttna och säga att – de tycker att jag är 
jättejobbig. [IP4] 

 
En liknande aspekt är att de tänker att barnet, liksom de själva, kan uppleva det 
svårt att tala fritt när de som föräldrar är närvarande. Även här tänker de att det 
handlar om negativa känslor i förhållande till den andre som man inte vill dela 
med sig av. 
 

Jag tror inte att det hade fungerat lika bra. Därför att jag märkte att de 
gånger vi satt fyra, det var jag och min son och båda terapeuterna så blev 
min son emellanåt generad för det var saker han inte ville säga inför mig. 
Ibland, förmodligen att han hade negativa känslor om mig, men som han 
kanske inte ville säga inför mig. [IP1] 

 
Föräldrar kan tänka sig att barnet kan hamna i en utsatt eller obekväm position. 
Erfarenheter av barnets beteende under samtal med flera närvarande tycks ha 
varit något som också influerat till att tänka att barnet har svårt för att fritt kunna 
dela med sig.  
 

För de gånger… Nu vart det ju bättre i och för sig mot slutet, men de 
gånger då vi satt allihopa så satt X för det första absolut inte still och han 
satt upp och ner och han satt, han bara snurrade omkring i den fåtöljen. 
Och sen så tyckte han, han gillade inte läget att prata så. [IP3b] När vi 
pratar om honom. [IP3a] 

 
Analys av behandlingsform 
En aspekt av föräldrarnas berättelser är en positiv upplevelse av 
upplägget av behandlingen. De skäl som föräldrarna anger som fördelar 
är just vad den parallella barn- och föräldrabehandlingen syftar till att 
bidra med. Av den anledningen är det viktigt att här betona att 
föräldrarnas erfarenhet av uppdelningen mellan behandlingarna är att 
det har varit något positivt. Föräldrarna tänker vidare att denna 
separation har varit främjande i synnerhet vad gäller deras barn. De 
nämner här mer specifikt bidragande faktorer som att barnet får stå på 
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egna ben och ha en egen exklusiv relation med en annan vuxen än 
föräldern. Det kan också tänkas att föräldrarna upplever att det varit 
något positivt att en annan vuxen tar över barnet ett tag och är villig att 
på ett direkt sätt engagera sig och hjälpa till med barnet.  
 
Föräldrarna anger varierande upplevelser av delaktighet i upplägget vad 
gäller deras möjligheter att influera och påverka. Två i princip disparata 
aspekter tas upp, antingen har man upplevt att man har fått vara med 
och påverka eller så man upplevt att man inte fått det. Det som kan 
tänkas skilja sig mellan de upptagna aspekterna är att de föräldrar som 
upplevt att de fått vara med och påverka har angett att de haft en dialog 
och diskuterat kring upplägget. De som inte upplevt att de fått vara med 
och påverka anger att de mer blivit informerade och fått ta del av ett 
redan fastställt faktum.  
 
När föräldrarna ombeds reflektera kring ponerade familjesamtal eller en 
form av samtal som mer hade inbegripit gemensamma samtal med 
barnet, är en aspekt att det inte hade fungerat för dem, men kanske för 
andra. En tydlig anledning är att de inte vill dela med sig av sina 
negativa känslor till barnet och att de tänker att det kan vara direkt 
skadligt för barnet att veta vad föräldrarna ”egentligen” tänker om dem. 
Liksom de själva tänker att de skulle ha blivit hämmade, tänker de sig 
också att barnet på samma sätt skulle ha blivit hämmat i 
samtalssituationen.  
 

Upplevelse av behandlingsfokus 
Tre olika behandlingsfokus har urskiljts utifrån den inriktning föräldrarna 
uppfattas ha i behandlingen och hur de beskriver behandlingsmål för sig själva 
och barnet. Fokus är a) barnets mål, b) parallellt mål och c) gemensamt mål 
(Figur 1). 
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            (a)                Barnets mål 

 Fld.                   
   

 
Barn  Mål    

 

            (b)              Parallellt mål  

 Fld.  Mål    
 

Barn  Mål    
 

            (c)             Gemensamt mål                   

 Fld.        
Mål 

Barn                
 
Figur 1. Behandlingsfokus indelat på tre olika mål.  
 
Barnets mål. Detta fokus består av upplevelser och utsagor som uppfattas som 
att man som förälder inriktar sig på vad man anser är barnets mål för 
behandlingen. Det handlar om ett fokus i behandlingen på barnet som 
huvudperson för familjens problematik och där barnet ses som det övergripande 
syftet för behandlingen. 
 

Det stora gemensamma målet var väl att min son skulle kunna känna sig 
trygg, han hade bl.a. problem med att sova. Att han skulle kunna känna sig 
trygg så han skulle kunna sova ordentligt. Att han skulle, ja på ett sätt att 
han skulle bli lugnare och mer harmonisk. Kunna tackla negativa känslor 
för han hade problem socialt på grund av sin ilska och allting sånt. Det var 
ju målet. [IP1] 
 
Jo, det gjorde det ju, det gjorde det absolut, eftersom det blev en enorm 
förändring under tiden. För det påverkade ju hela familjen väldigt mycket 
när han lyckas ändra sitt beteende eftersom det tog så mycket tid och kraft 
överhuvudtaget ifrån alla. Så visst, det har förändrat för allihopa, har det 
gjort. [IP5] 

 
En aspekt av fokusering på barnets mål är att föräldrarna själva ser det som att 
de inte behövt behandlingen och att de gått med mest för barnets skull. 
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Nej, jag tror faktiskt inte att det gjorde vare sig till eller ifrån för just min 
del annat än vad jag berättade syftade till att hjälpa min son, så just för 
mig, och det fick jag ju höra också att jag hade väldigt god insikt i saker 
och ting redan innan. Så det gjorde egentligen varken till eller ifrån för 
min egen del. [IP1] 

 
Parallellt mål. Föräldrarnas fokus innefattar här upplevelser och utsagor som 
uppfattas som beskrivande ett parallellt mål för behandlingen. Denna aspekt kan 
sägas vara något som framkommer tydligast i utsagorna. Det beskriver hur både 
föräldrarna och barnen har fått användning av terapin och hur parterna har 
kunnat tillgodogöra sig den i terapin. Skillnaden mot ’det gemensamma målet’ 
är att det inte beskriver behandlingens syfte som att slutligen mötas, utan det 
lyfter mer fram en fokusering på den egna behandlingen. 
 

De här tipsen man fick var ju bra då, som vi pratade lite om. Bara det här, 
jag tyckte man kände att man… det var som du (partnern) sa att man fick 
prata, kanske att vi också fick prata med varann i lugn och ro gav en del, 
eller en hel del. [IP3b] 
 
Ja, jag hade ju förväntat mig att mörkrädslan skulle kunna bli mindre och 
att hans terapeut hittade vägar och gå och att vi skulle få redskap till det. 
…//… Men förväntningarna var att få verktyg och att han fick direkt hjälp 
också. [IP4] 

 
Gemensamt mål. Detta fokus innefattar föräldrarnas upplevelser och utsagor 
som uppfattas som beskrivande ett gemensamt mål för behandlingen. Det visar 
att man är på väg åt samma håll och att man ser barnets och den egna 
behandlingen som lika viktig. Denna gemensamma strävan utrycks också mynna 
ut i något som kommer båda parter till del. 
 

Jag tycker att jag får ett mer positivt gensvar när inte stämningen är 
infekterad så att säga, när det har lugnat ner sig. Och vi kan låta det lugna 
ner sig, det kunde vi inte för ett år sen. Jag tror att både han och jag där har 
fått hjälp att få ett bättre samspel. [IP4] 

 
Så det vet jag att vi pratade mycket om hur vi skulle få den här spiralen att 
snurra uppåt istället. Att försöka vända det här och börja säga det positiva 
och allt sånt. Så det fick vi lära oss en hel del tycker jag, och det är 
någonting som jag försöker tänka på fortfarande. Så det var en bra grej. 
Annars slutar det bara med att man bara går och gnäller på varann. Det 
lyfter inte upp det och eftersom hans självförtroende var rätt dåligt vid den 
här tiden också så blir det ju inte bättre av det. [IP3b] 

 
Analys av behandlingsfokus 
De här kategorierna av fokus i behandlingen har identifierats på citatnivå i 
utsagorna och inte på individnivå. Det betyder att samma förälder kan ge uttryck 
för olika typ av fokus, vilket också har förekommit. Det innebär att det kan 
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finnas en aspekt av utveckling i förhållande till behandlingsmål och inriktning. 
Man kan tänka sig att en förälder kan gå från att fokusera på barnets mål till att 
senare i behandlingen bli mer inriktad på ett eget eller gemensamt mål. Något 
som stöder denna hypotes är också att det i beskrivningar kopplat till det 
gemensamma målet finns en aspekt av att man talar om vad behandlingen givit 
och vad man fått ut av den. Det kan således sägas beteckna mer av en avslutande 
del av behandlingen.  
 

Upplevelse av delaktighet 
Denna dimension skildrar föräldrarnas uppfattning om sin delaktighet i barnets 
behandling. De intervjuade har själva definierat vad delaktighet innebär för dem. 
Det har medfört att beskrivningarna om vad delaktighet är varierar mycket. En 
stark gemensam upplevelse är ändå att man känt sig delaktig i behandlingen. En 
aspekt av delaktighet handlar om hur gemensam behandlingen är. 
 

Nej, utan jag kände mig väl delaktig hela vägen. Så det var ju aldrig några 
grader upp eller ner utan det här var ju något som vi gjorde tillsammans 
och sen var det inte mer med det. [IP1] 

 
En annan aspekt är att föräldrarnas egen känsla av delaktighet är 
sammankopplad med hur mycket de själva upplever att de behöver 
behandlingen. Känslan av delaktighet kan också variera under behandlingens 
gång. 
 

I: Förstår jag dig rätt om att när ni behövde hjälpen och kände er 
engagerade så kände ni er mer delaktiga? 
 
Ja, ja, absolut. Det blev ju så, det blev ju vår hjälp, hjälp för oss, hur vi 
mådde då i början. Och hur vi skulle hantera situationen. Sen blev det ju, 
säg att sista halvåret, så stod ju vi med fötterna på jorden och visste vad vi 
höll på med ungefär. …//… I början var det ju mer det här akuta och så 
var det inte i slutet, så visst var det olika under tiden vi gick här. Men jag 
tycker nog att i X terapi var vi delaktiga hela tiden fast vi var mer 
fokuserade på vår hjälp i början. [IP2] 

 
Att som förälder nå kunskap eller insikt från sin egen behandling som man 
sedan kan omsätta i handling tillsammans med barnet är en tredje aspekt av 
delaktigheten. 
 

Ja, alltså, inte den behandling som var just när vi var här för då träffade vi 
dom ju inte men att vi ingick det fattade vi ju redan från början, att det här 
att det skulle bli bättre för honom, dels det han gick igenom här sen att vi 
skulle lära oss hur vi skulle göra med honom övrig tid. [IP3b] 
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En liknande aspekt som beskrivs är att man som förälder känner delaktighet av 
att vara direkt involverad i barnets behandling och ta del och kunna bidra till 
den. 

 
Nej, inte det dom gjorde då han var där. Nej, det gjorde jag inte… det 
beror på hur du menar. När vi, då berättade ju kanske X att – Nu har vi 
pratat om att vi ska, nu fick jag en liten lapp jag ska ta fram om jag får 
ångest på kvällen. Då ska jag ta fram och titta på det här. Och då kunde 
man ju säga om man visste om det att, kommer du ihåg den där lappen så 
kan du ju titta på den. Då kunde man liksom vara med …/ [IP5] 

 
Ytterligare en aspekt är att man på ett plan som förälder självklart är delaktig i 
behandlingen eftersom problemet gestaltar sig i hemmet och man är tvungen att 
relatera till det. Det kan ses som att vara förälder är att vara delaktig. 
 

Det handlade ju väldigt mycket om det här med sömnen och där var jag ju 
extremt delaktig när vi började också, så det är klart att det var någonting 
som vi gjorde tillsammans eftersom det förut krävdes min hela fysiska 
närvaro för att han överhuvudtaget skulle sova. [IP5] 

 
Slutligen framkom en aspekt ur materialet som skildrar en annan slags 
upplevelse av delaktighet. Den innefattar föräldrarnas tankar om vilken roll 
deras medverkan har spelat för barnet. Med andra ord vad de tänker att deras 
delaktighet har haft för betydelse för barnet. Föräldrarna beskriver att de tror att 
deras medverkan och delaktighet i behandlingen i sig är det som betytt mest för 
barnet. 
 

Jo, jag tror det gjorde det, dels så tror jag att det betydde mycket för X 
med att vi gick här. Att han visste om att vi gick här och förstod att det var 
inte bara fel på honom. Det kan ju faktiskt vara något som man kan rätta 
till hos de där dumma föräldrarna också. Jag tror han kunde se det lite så. 
Det tror jag var till nytta. Att inte vi bara skickade iväg honom, för vi är ju 
felfria, vi är ju föräldrar. Så jag tror att hans syn på det hela blev mer att 
inte ens vuxna är bäst. Det tror jag hade väldigt stor betydelse. [IP2] 
 
Och jag tror att för X del betyder det väldigt mycket att vi sa – Nej, nu tar 
vi tag i det här, nu får vi hjälp. Jag tror bara att den känslan gjorde 
jättemycket, bara det att jag tog tid och åkte hit med honom själv. Bara det 
tror jag gjorde jättemycket. [IP5] 

 
Analys av upplevelse av delaktighet 
Föräldrarna har här beskrivit vad begreppet delaktighet betyder och innebär för 
dem. På frågan om de känt sig delaktiga upplever sig alla delaktiga på något sätt 
men innebörden skiljer sig åt. Att man som förälder har medverkat och deltagit i 
en parallell barn- och föräldrabehandling medför ur ett perspektiv att man 
oundvikligen har varit delaktig i barnets behandling. Man har gjort uppoffringar, 
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engagerat sig och kommit regelbundet till behandling. Man har suttit och 
samtalat med en psykologstuderande, något som i sig kan ses som att man 
övervunnit ett visst motstånd. Det kan tilläggas att bara för att man känner och 
upplever sig delaktig i behandlingen behöver det inte betyda att man fokuserar 
mer på ett gemensamt mål eller tar aktiv del i den egna behandlingen, som 
diskuterades under behandlingsinriktning. Om man har barnets mål som främsta 
föresats borde man t.o.m. kunna uppleva sig mer delaktig i behandlingen 
eftersom man i första hand är där för barnets skull. Ett annat kontrasterande 
perspektiv som framträder är upplevelsen av att man känner sig delaktig i 
behandlingen när man själv känner att man är engagerad i ett gemensamt mål 
och har ett huvudsakligt fokus på den egna behandlingen och den hjälp man där 
kan få.  
 
Att föräldrar uppfattar begreppet delaktighet som innebärande direkt involvering 
i barnets behandling är kanske inte så konstigt. Att vara delaktig är att vara med. 
När terapeuten bjuder in föräldern och visar med handfasta råd hur de kan 
bemöta och hjälpa barnet känner föräldrarna sig delaktiga och medverkande i 
barnets behandling. 
 
Värt att notera vad gäller föräldrarnas utsagor om delaktighet är att de ofta är 
relativt neutralt återgivna och speglar vare sig en positiv eller negativ 
inställning. Naturligt är kanske annars att tänka att det självklart är något väldigt 
positivt att föräldrarna upplevt delaktighet i behandlingen. Skillnaden kan 
möjligtvis ligga i vilket perspektiv man väljer att betrakta det ur. Ur ett 
behandlingsperspektiv kan man tänka att det är positivt att föräldrarna känt sig 
delaktiga, ett mål i behandlingen är ofta att försöka integrera föräldrarnas och 
barnets separata behandlingar. Ur ett föräldraperspektiv kan det på ett annat plan 
kännas ansträngande och jobbigt att bli delaktig eftersom det ofta går hand i 
hand med arbete, både med barnet och med en själv som person. 
 
Föräldrarnas tankar om barnets upplevelse av delaktighet är en intressant aspekt. 
Enligt föräldrarna är barnets känsla av delaktighet en viktig komponent av 
delaktighet för dem som föräldrar. Som tidigare nämnts anser föräldrarna att 
deras medverkan i sig är det som betytt mest för barnet, vilket kan tolkas som en 
gemensam känsla av delaktighet. Att båda parter känner att det är något man gör 
tillsammans och att båda tar relationen och problemen på allvar. Föräldrarna blir 
också modeller genom att själva gå till en terapeut och visar genom handling att 
det är något bra och viktigt. En alternativ eller kompletterande tolkning är att 
efter behandling upplever parterna en större närhet och delaktighet i varandra 
och för varandras utveckling. Behandlingen och mottagningen blir 
representativa symboler laddade med en positiv känsla, som parterna kanske 
erhållit på var sitt håll i respektive behandling. Det skulle då vara behandlingens 
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resultat av delaktighet som skapat en upplevelse av att man varit delaktig i 
behandlingen. 
 

Sammanfattning av analyser 
Föräldrarna uttrycker överlag att de fått tillräcklig inblick. En tydlig aspekt av 
föräldrarnas upplevelse är att inblicken har varit tillfredsställande. Mycket 
handlar om att man är nöjd med behandlingens upplägg och med det man 
erbjudits från terapeuten, som information och möten.  
 
Föräldrar både vill och vill inte ha mer inblick och insikt i barnens terapi. Som 
förälder skaffar man sig information och inblick i barnets terapi genom att fråga 
antingen terapeuten eller barnet. Här blir föräldrarnas intresse och nyfikenhet 
mer uttalat, en tydlig aspekt av detta är aspekten av att slitas mellan impulser att 
fråga och att göra det man anser är bäst för barnet. 
 
Föräldrarna har upplevt klara gränser mellan behandlingarna. En aspekt som 
framkommer är att föräldrarna anger att det för barnets del kan vara positivt med 
individuell behandling med begränsad insyn. Att respektera konfidentialiteten 
och visa förtroende för barnet har varit något självklart. Det framstår överlag 
som att man har en klar uppfattning om vad man bör eller inte bör göra som 
förälder när man har sitt barn i terapi. 
 
Barnet självt svarar för en stor del av föräldrarnas inblick i terapin. Att fråga 
barnet är en tydlig aspekt av föräldrarnas inblick och faktorer som spelar in 
gällande barnets delande av sin terapi uttrycks av föräldrarna i: 

a. Ålder 
b. Kommunikationsmönster i familjen 
c. Att hålla inne med ”negativ” information av hänsyn till föräldern. 

 
Föräldrar upplever förtroende och tillit till barnets behandling när de samtidigt 
upplever att de har inblick. Det finns tecken som tyder på att tilliten är den 
primära drivkraften bakom föräldrars önskan om inblick i behandlingen. Det kan 
också ses som att om man som förälder har tillräcklig tillit till behandlingen och 
terapeuterna minskar behovet av inblick i barnets terapi. Tillit är nära besläktat 
med allians. 
 
Föräldrars behandlingsfokus kan beskrivas på en glidande skala mellan en 
inriktning på barnet till en inriktning på sig själv. Det kan tänkas skildra en 
aspekt av utveckling i behandlingen. Föräldrar skulle då initialt vara mer 
inriktade på barnets mål och mot slutet mer inriktade på ett gemensamt eller eget 
mål för behandlingen. 
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Känslan av delaktighet är en tydlig aspekt av föräldrars upplevelse. Innebörden 
av upplevelsen skiljer sig dock åt och kan delas upp i tre aspekter:  

1. Närvaro är delaktighet. Att man som förälder har medverkat och 
genomgått en parallell barn- och föräldrabehandling är delaktighet i sig. 

2. Deltagande är delaktighet. Att vara direkt och konkret involverad i 
barnets behandling som förälder är att vara delaktig. 

3. Gemensamhet är delaktighet. Föräldrarna anser att deras medverkan i sig 
är det som betytt mest för barnet, vilket kan tolkas som en gemensam 
känsla av delaktighet. 

 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Även om man som intervjuare strävar efter att inta vad Kvale (1997) beskriver 
som en ”medveten naivitet” är det omöjligt att vara helt förutsättningslös. Det 
finns dock olika sätt att förhålla sig till sin förkunskap. Den möjliggör i sig att 
man i intervjusituationen kan integrera och förstå information som 
kommuniceras vilket gör att man som intervjuare får större möjligheter att tolka 
och utveckla materialet tillsammans med den intervjuade. Den formella 
förkunskap jag som intervjuare gick in med, var en allmän kunskap om 
psykologi samt en mer specifik kunskap och praktisk erfarenhet av barnterapi 
genom en grundutbildning i psykoterapi.  
 
Min upplevelse av utvecklingen i intervjuerna är att de gick från att i början vara 
mer strukturerade och styrda av intervjuguiden till att mer få kvalitéer av samtal 
där de övergripande temana i studiens intresse fick styra. Samtidigt blev jag mer 
fokuserad och inriktad mot dessa teman för att inte låta intervjupersonen 
”vandra iväg”. Min uppfattning av de frågor som ställdes var att de låg relativt 
nära intervjupersonernas egen berättelse om upplevelsen av behandlingen. 
Frågorna genererade uttryckliga svar, stimulerade till berättelser och fångade till 
synes deras intresse. Det kan ses som ett tecken på att frågorna varit relevanta 
och med rätt fokus. Samtidigt kan man naturligtvis aldrig veta om samma 
material hade kommit fram om frågeställningen varit helt öppen och föräldrarna 
enbart hade ombetts berätta om sin upplevelse av att medverka i en parallell 
barn- och föräldrabehandling. Någon av föräldrarna sa efter intervjun att hon 
tyckte att det var mycket belysning på barnets terapi vilket kan tolkas som att 
hon kanske velat tala mer om sin egen behandling. 
 
Studiens sample har varit sex föräldrar med vilka fem intervjuer har genomförts. 
Utskick skedde till elva familjer. Att antalet intresserade föräldrar varit få är 
svårt att spekulera om men en möjlig orsak är att en intervju aktualiserar den 
genomförda behandlingen, vilket kan vara relaterat till smärtsamma och svåra 
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känslor. Behandlingen kan vara sammankopplad med en påfrestande period i 
livet som man kanske har lagt eller vill lägga bakom sig. En annan orsak kan 
vara att man helt enkelt inte varit nöjd med behandlingen och inte är motiverad 
att delta eller bidra till mottagningen eller universitetet. En konsekvens är då att 
de personer som anmälde sig och deltar i studien är de föräldrar som är mest 
positivt inställda till behandlingen. En kommentar som återkom var att man ville 
delta för att återgälda den hjälp man upplevde sig ha fått på mottagningen. Vad 
gäller samplestorleken är fem intervjuer relativt få. Enligt Kvale (1997) ska man 
intervjua så många som behövs för att ta reda på vad man vill veta. Man bör 
förhålla sig till om urvalet blir tillräckligt representativt för att kunna uttala sig i 
generella termer om specifika företeelser. Denna gräns kan inte sägas vara 
uppnådd i studien. Även om ambitionen inte varit att mätta de upptagna 
aspekterna till teoretiska begrepp hade studien tjänat på fem intervjupersoner till 
för att lättare kunna urskilja och särskilja tendenser i materialet under analysen. 
 
Vad gäller generaliserbarhet kan sägas att eftersom urvalet inte är slumpmässigt 
utan bygger på tillgänglighet och de intervjuade är för få, är inte resultatet 
överförbart utanför gruppen. Generaliserbarheten i studien kan mer beskrivas i 
termer av det kunskapstillskott som den kan bidra med. Kvale (1997) väcker 
frågan huruvida forskaren eller läsaren själv ska bedöma en studies 
generaliserbarhet och i den meningen sker det alltid hos mottagaren en värdering 
av relevans, nytta och överförbarhet oavsett vad man som forskare hävdar. 
Övriga kvalitetskriterier i studien har tillgodosetts under arbetets gång och berör 
genomförande och handhavande. Intervjusituationen har redan diskuterats. 
Analysarbetet har en viss begränsning i att ha genomförts av enbart en person 
vilket kan öppna upp för godtycklig subjektivitet. Det finns dock ett aktivt 
förhållningssätt till det subjektiva bidraget i en diskussion om förförståelse samt 
i att tolkningar har presenterats som uppdelade i naiva och teoretiska. 
 
Det kan finnas ett etiskt problem i att så pass många citat presenterats och att de 
är kodade så att det framgår vad samma intervjuperson genomgående har sagt. 
Om man känner personen finns det därför en liten chans att man kan identifiera 
denne vilket är en klar nackdel. Specifik information om problematik eller 
liknande har begränsats då det inte ligger i studiens syfte att belysa. Fördelarna 
är emellertid att kunna följa en person och se hur denne uttalar sig i olika 
sammanhang vilket kan ge en annan sorts insikt för läsaren, mönster och drag 
kan framträda tydligare och ge ytterligare en dimension till resultatet. 
 
Undersökningen uppfattas ha relevans för området genom att dess bidrag kan 
öka förståelsen och kunskapen om föräldrar och barn i parallell behandling i 
allmänhet och om föräldrars upplevelse av delaktighet i synnerhet. Terapeutiskt 
arbete med föräldrar är, som tidigare nämnts, ett eftersatt forskningsområde och 
studien kan förhoppningsvis fylla ut lite av den kunskapsluckan. 
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Resultatdiskussion 

En beskriven aspekt av föräldrars upplevelse av inblick i barnets terapi är att 
man inte fått tillräcklig information om vad barnterapin handlar om. Det som 
framkommer ur materialet är att man tänker att orsakerna till bristen antingen 
ligger på ett inre plan hos en själv, eller på ett yttre plan hos terapeuten som inte 
var tillräckligt insatt och/eller hade svårigheter att kommunicera vad denne gör 
och vad terapi är. För att jämföra resultatet med närliggande forskning 
framkommer det i Almstrups och Gregerssens studie (2001), att 17 % av 
föräldrarna rapporterar att de upplevt att de inte fått något eller ringa svar, på 
sina frågor om barnet och dess behandling. På frågan om terapeuten har kunnat 
ge en idé om vad behandlingen gick ut på, rapporterar 26 % av föräldrarna inte 
alls eller i ringa grad.  
 
Att föräldrar kämpar med ett behov av att vilja ta mer del av barnets behandling 
samtidigt som de känner att de inte bör göra det, behöver inte vara något 
negativt. Chazan´s (2003) tidigare upptagna perspektiv erbjuder en möjlig 
förklaring kring bakgrunden till de här ambivalenta känslorna. Dessa känslor 
kan utgöra en stor och viktig del i behandlingen och kan till och med ses som 
härrörande från själva syftet i en parallell behandling. Det finns i sig något 
paradoxalt med att släppa taget om barnet och distansera sig till det för att kunna 
öppna upp för det och komma närmare, vilket kan göra det svårt att ta till sig för 
föräldrarna i behandling. På ett mentalt plan förstår man att man bör lämna 
utrymme för sitt barn men på ett känslomässigt plan är inte den här förståelsen 
förankrad och man vill inte bryta den starka bindning man skapat med barnet. 
Gränsen mellan behandlingarna är det som enligt Chazan (2003) tenderar att 
väcka mest ambivalens hos föräldrarna men har också mycket 
förändringspotential. Hon tolkar det som att den ökade känslan av individuation 
leder till att parterna omformulerar aggressiva och libidinösa impulser, börjar se 
den andre parten som ett objekt och ökar sin kapacitet för adaption. 
 
Ambivalenta känslor inför gränser kan även förklaras i systemiska termer med 
att om gränserna i familjesystemet blir suddiga får familjen ett insnärjt 
kommunikationsmönster där medlemmarna tenderar att engagera sig för mycket 
och blanda sig i, vilket riskerar deras individualitet (Lundsbye et al., 2002).  
 
Det framkommer att föräldrarna tycker sig se ett visst motstånd från barnens 
sida att ta emot information om förälderns behandling. Ur ett systemiskt 
perspektiv kan man se det som att förälderns respons på barnets fråga kan ha lett 
till att barnet uppfattat deras problematik som bestående av ett så kallat enkelt 
orsakssamband (Lundsbye et al., 2002), vilket kan få konsekvensen att barnet 
upplever sig som ansvarig för familjens problematik. Barnet känner därför 
skuld, undviker situationen och vill inte höra mer om förälderns behandling. 
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Föräldrar söker oftast med barnet som huvudorsak till familjens problem och 
detta kan väcka känslor av skuld hos barnet då det blir den som ’äger 
problemet’. Ur den här synvinkeln kan man se det som att svårigheten för både 
föräldrar och barn att se sitt eget bidrag till problemet är det som utgör själva 
problemet och om man kunnat distansera sig och se båda sidor så hade det 
kanske inte funnits ett problem överhuvudtaget. En stor del av psykologisk 
behandling kan sägas syfta till att hjälpa personer att se sina relationer och 
problem ur ett mindre ensidigt och mer objektivt perspektiv. 
 
I princip alla föräldrar ser att behandlingen varit positiv för barnet och vissa 
anger mer specifika orsakssamband vad gäller detta, som t.ex. verktyg barnet 
fått och kunnat använda sig av i vardagen. Detta tyder på insikt i och förståelse 
för barnets terapi och de problem som barnet kommit med. Det tyder också på 
att det hänt saker i terapin med båda parter. För att som förälder börja se dessa 
förändringar hos barnet krävs att man, med tidigare resonemang från Chazan 
(2003), kan få tillräcklig distans till barnet och se det mer som en egen individ. I 
de här fallen ser man tecken på att familjen fått hjälp av terapeuten att justera 
jämvikten i systemet och föräldrarna har fått ökad förståelse för vad som händer 
och sker i hemmet och mer aktivt kan arbeta för att bryta en negativ trend. Hade 
enbart barnet fått terapi hade det troligtvis fått mycket svårare att bryta sitt 
negativa mönster i familjen. 
 
Mycket av föräldrarnas inblick tycks också ha tillhandahållits av barnen själva. 
Ibland har kanske innehållet dock inte riktigt motsvarat förväntningarna på en 
terapi vilket kan tänkas leda till viss förvirring. Detta kan sättas i samband med 
den önskan som uttryckts att få mer kunskap och inblick om terapin från 
terapeuten. Det kan tänkas att föräldrar ibland behöver hjälp av terapeuten att 
förstå och tolka det som händer i terapin med deras barn och att det här behovet 
av delaktighet kan mötas av terapeuten. En tänkbar innebörd av detta är också 
att terapeuten genom att tala med föräldrarna ger dem en modell och indirekt 
tydliggör hur mycket som bör ventileras mellan terapierna och på vilken nivå 
kommunikationen bör ligga på.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att föräldrar både vill och inte vill ha mer inblick 
och insikt i barnens terapi. De flesta upplever att de fått tillräckligt med inblick 
men att information från barnet eller terapeuten ibland har varit svår att ta till sig 
bl.a. enligt föräldrarna beroende på: terapeutens svårigheter att förmedla 
information, på att det kan vara svårt att förstå det som förmedlas, samt på 
förväntningar på hur en barnterapi ska se ut. På ett mer latent plan kan 
föräldrarnas uttryck av ambivalens i förhållande till inblick tolkas som att de 
befunnit sig i en process av att hantera närhet och avstånd till sina barn. 
Föräldrarnas fokus och upptagenhet med denna problematik kan beskrivas i 
termer av delaktighet.   
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Resultaten tyder på att när föräldrar känner att de har tillit, har de inte samma 
behov av att få inblick i behandlingen och när föräldrarna känner att de har 
tillräcklig inblick kommer tilliten på köpet. Även insikt i behandlingen tycks 
vara relaterat till tillit så till vida att insikt kan bidra till tillit för behandlingen. 
Tilliten till barnets behandling tycks därför vara ett centralt begrepp och utgöra 
en viktig strävan i behandlingen för föräldrarna. Möjligtvis är tilliten också en 
förutsättning för att som förälder kunna utveckla en känsla av delaktighet i 
behandlingen. Tillit kan sägas vara en av tre viktiga aspekter tillsammans med 
inblick och insikt för att belysa föräldrarnas delaktighet i behandlingen. Tillit är 
nära besläktad med begreppet allians och i bakgrunden togs en studie av Nevas 
och Farber (2001) upp där de betonar vikten av en stark allians i förhållande till 
föräldrarna.  
 
Vad gäller föräldrarnas respons under behandlingsform är det, som nämnts 
inledningsvis, relativt vanligt att föräldrarna söker behandling med fokus på 
barnets problematik. En möjlig följd av detta kan vara att man som förälder 
känner skuld- men även skamkänslor kring att dela med sig av den här 
uppfattningen till barnet. Föräldrarna säger att de är rädda att barnet ska känna 
skuld och känna sig ansvarigt. Det är alltså föräldrarnas initiala fokus som gör 
att de känner att de inte kan mötas i en behandling, vilket kan te sig lite 
paradoxalt.  
 
Lanyado (1999) tar upp att föräldrars interaktion med barnet ibland kan bidra 
till, eller upprätthålla, ett icke önskvärt beteende. Ett exempel är att föräldrar kan 
vilja skydda barnet ifrån att känna smärtsamma känslor vilket leder till att de 
inte pratar om eller benämner erfarenheter och känslor från tidigare svåra 
händelser. Det kan få negativa konsekvenser som att barnet isolerar och stänger 
av dessa känslor för att inte bli påmint. Ur det här synsättet är beteendet att 
”bespara” barnet kontraproduktivt.  
 
Det tycks som att föräldrarna upplever att det finns en skuldbörda som bör 
förläggas någonstans, antingen på dem eller på barnet. Inget av alternativen ter 
sig naturligt nog lockande för föräldrarna och de hamnar i ett dilemma som det 
är svårt att ta sig ur. Dilemmat kan dock ses som härstammande ur föräldrarnas 
perspektiv på skuld. Ur ett systemteoretiskt perspektiv förklarar man det, som 
tidigare nämnts, ur ett cirkulärt sammanhang där alla familjemedlemmar är 
aktiva deltagare i skeenden i en familj. I en familjebehandling skulle 
medlemmarna kunna få hjälp att dela upp ansvaret och skuldbördan för 
problemet i en mer rättmätig och rimlig fördelning. 
 
EPOS-projektet (Carlberg et al., 2003) med dess begrepp målformuleringar och i 
synnerhet definitionen av mål som omfattar barnet, ligger nära den aktuella 
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studiens definition av behandlingsfokus och inriktning på barnet. Carlberg et al. 
(2003) frågar sig vad ett mål fokuserat på barnet får för konsekvenser i 
behandlingen med föräldrarna och tänker sig att det blir viktigt för 
föräldraterapeuten att diskutera mål och syfte för behandlingen tillsammans med 
föräldrarna. Paralleller kan dras till resultatdelen under ’barnets mål’ där 
föräldrar gör gällande att de själva inte behöver behandling. 
 
Vad gäller attribuering av barnets problematik, om man fokuserar på barnets 
beteenden eller på intrapsykiska aspekter som personlighet, har det i EPOS visat 
sig att föräldrarna oftare anger intrapsykiska mål, vilket enligt författarna är 
något förvånande. En tolkning är att föräldrarna är mer kompetenta vad gäller 
barnets inre liv och psyke än vad man kanske tror. Författarna i studien 
(Carlberg et al., 2003) tänker sig att detta kan ha att göra med föräldrarnas starka 
initiala motivation för hjälp samt att barnen inte har haft allt för svår 
problematik. 
 
I sammanhanget bör dock poängteras att det är naturligt att föräldrar söker 
kontakt med ’barnets mål’ som fokus eftersom man söker till en instans för 
barnbehandling och att det då oftast är just barnets problem och beteende som är 
den utlösande faktorn. 
 
Föräldrarnas beskrivningar av känsla av delaktighet i behandlingen har 
framkommit i tre upptagna aspekter. Den tredje aspekten är att gemensamhet är 
delaktighet och att det är föräldrarnas medverkan i sig som betytt mest för 
barnet. Det framstod inledningsvis som något förvånande att föräldrarna så 
tydligt hade sett och uppmärksammat barnets respons på föräldrarnas fysiska 
medverkan i behandlingen. Även om denna aspekt mer handlar om barnets 
känsla av delaktighet är delaktighet något gemensamt och kan därför även 
betraktas som beskrivande föräldrarnas känsla av delaktighet. Det framkom även 
spontant på frågor kring deras egen upplevelse av delaktighet. Lantzourakis 
(1995) beskrev tidigare vikten av föräldrabehandling där hon menar att barnet 
behöver känna att föräldrarna är förankrade i behandlingen. Att föräldrarna visar 
barnet att även de är beredda och inställda på att få till stånd en positiv 
förändring och att de tar ansvar för sin del. 
 
Ytterligare en reflektion rörande inblick och insikt är att begreppen tenderar att 
flyta samman i presentationen. Inblick är ett begrepp som är tänkt att beskriva 
föräldrarnas mer direkta inblick och insyn i barnets behandling genom möten, 
frågor, osv. Insikten är något som kan komma ur inblicken och ge förståelse och 
kunskap för barnet och dess behandling. Behovet av inblick behöver dock inte 
styras av behovet av insikt vilket kan vara en anledning att hålla isär begreppen. 
Teoretiskt ses inte de här behoven hos föräldrar som samma uttryck. Ur en 
psykodynamisk synvinkel behöver inte föräldrarnas motiv att få mer inblick i 
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barnets behandling handla om att tillägna sig kunskap och förståelse för barnets 
behandling. Föräldrarnas motiv kan istället påverkas av omedvetna motiv, 
härstammande från t.ex. inre svårigheter att skapa nödvändig distans till barnet 
beroende på en insnärjd relation mellan föräldrar och barn. Detta kan, ur det här 
synsättet, även gestalta sig i föräldrars svårigheter med att förhålla sig till 
ramarna mellan behandlingarna. 
 
Ett alternativt eller kompletterande sätt att se är att föräldrarnas nyfikenhet och 
intresse för barnets terapi speglar en sund och viktig drivkraft att ta mer del av 
barnet och dess problematik. Samma sak gäller för barnets intresse av 
föräldrarnas behandling. För att både barnet och föräldrarna ska kunna känna 
delaktighet utan skuldkänslor för en allt för stor nyfikenhet krävs en terapeut 
som kan möta behovet av insyn och inblick på ett öppet och ärligt sätt. Genom 
att tillgodose detta behov kan parterna stimuleras att ta större del i varandra och 
varandras behandlingar. Almstrup och Gregersen (2001) formulerar som ett 
framtida mål att förändra den klassiska snäva terapeutrollen till att också omfatta 
en förmedlarfunktion där familjemedlemmarnas känslor, tankar och 
föreställningar kan delas med övriga i familjen. Psykologen behöver också lära 
sig att beskriva och förklara sitt arbete och berätta om psykoterapi på en både 
generell och specifik nivå så att föräldrarna känner sig orienterade och 
tillgodosedda kunskapsmässigt. Detta kan i sig bidra till att föräldrarna får en 
bättre grund för förståelse, tolerans och empati i relation till barnen. 
 

Slutsats 
Frågeställningen som ställdes inledningsvis var: Hur beskriver föräldrar sin 
upplevelse av delaktighet respektive brist på delaktighet efter en parallell barn- 
och föräldrabehandling? Även som studien i sin helhet får anses ge svar på den 
frågan finns det ett par aspekter av föräldrarnas beskrivningar och tolkningar av 
dessa som får anses speciellt intressanta. Det har framkommit att inblick, insikt 
och tillit är tre viktiga begrepp för att beskriva föräldrars delaktighet i barnets 
terapi. Begreppen interagerar och påverkar varandra ömsesidigt, (se Figur 2). 
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Figur 2. Tre aspekter av delaktighet.  

INBLICK

TILLIT

DELAKTIGHET

INSIKT

 
Samtliga tre aspekter behöver inte vara för handen för att man som förälder ska 
känna delaktighet men minst en är en förutsättning för detta. Har man som 
förälder inblick i behandlingen får man också en viss insikt. Har man insikt får 
man också en viss inblick, om än inte på specifik nivå. Har man inblick och/eller 
insikt skapas tillit till behandlingen. Känner man enbart tillit som förälder ger 
det inte automatiskt inblick och insikt men det påverkar behovet, att ha inblick 
och insikt blir inte lika viktigt om man har tillit.  
 
Detta visar att för att föräldrar skall kunna känna sig delaktiga i sitt barns terapi 
behöver de känna tillit till barnets behandling och dess terapeut. Det visar också 
att det är viktigt att som terapeut bemöta föräldrars behov av inblick och insikt i 
barnets behandling och att detta samtidigt kan bidra till att skapa tillit.
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Intervjuguide 
 
Inledning 
Välkomnande, presentation. 
Kort presentation av studien 
Sekretess (mtrl, avid, kommer ej fram till T, BT el Meta.) 
 
1. Bakgrundsfakta 

a. När började du på psykologmottagningen?  
b. Hur länge gick du? 
c. Vilka var det som kom? (Pappa, mamma, barn, anhörig) 
d. Hur gammalt är ditt barn? 
e. Hur ofta besökte du mottagningen? 

 
2. Förväntningar 

a. Vad gjorde att du vände din hit?  
b. Vad förväntade du dig skulle hända när du kom till mottagningen? 
c. (Visste du något om upplägget här?) 
d. Vad berättade de om upplägget när du kom? 
e. Vad tyckte du om det? 

 
3. Tillit 

a. Hur var det att lämna ditt barn till en okänd person?  
b. Kände du förtroende för BT? 
c. Vad fick dig (vad skulle du behövt för) att lita på att behandlingen? 

 
4. Hur uppfattar du arbetet som gjordes med ditt barn? 

a. Hjälpte det? 
b. Vad fick dig att förstå att den hjälpte (el inte)? 
c. (Vad tror du det var i behandlingen som hjälpte ditt barn?) 
d. (Tror du att barnets behandling bidrog till familjens utveckling? På vilket 

sätt?) 
e. Tror du att era egna samtal bidrog till familjens utveckling? På vilket sätt? 

 
5. Hur mycket har du pratat hemma om era samtal med varandra?  – 
sinsemellan/med barnet?  

a. Hur mycket vet du om barnterapin? 
b. Hur mycket berättade ditt barn om sin behandling?  
c. Kommer du ihåg något specifikt barnet berättade?  
d. Berättade barnet spontant?  
e. Frågade du barnet?  
f. Ville du fråga?  
g. Frågade barnet dig om era samtal? 
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h. Vad svarade du? 
i. Kommer du ihåg något specifikt du berättade för barnet?  
j. Sa din terapeut något om att tala om era samtal hemma?  
k. Vad sa T? 
l. Sa barnets terapeut något till dig om att tala om barnets behandling 

hemma? 
 
6. Kände du dig delaktig i barnets behandling?  

a. Upplevde du det som att du var på väg någonstans tillsammans i 
behandlingen? 

b. Vid vilka tillfällen kände du dig mer delaktig i barnets behandling?  
c. Var det skillnad i slutet el början av beh? 
d. När kändes det som att du hade lite delaktighet i barnets behandling? 
e. Hur fick du inblick i barnets behandling? (Info, möten, BT tar upp något 

via FT osv) 
f. Skulle du velat ha mer eller mindre inblick i barnets behandling?  
g. Tror du att det hade varit skillnad om du fått mer/mindre inblick i ditt 

barns behandling?  
h. Vilken inblick tror du att ditt barn hade i era samtal? 
i. Tror du att ditt barn hade velat ha mer inblick i era samtal?  
j. Hur tror du det hade varit att få dela funderingar om barnets behandling 

med barnet?  
k. Hur tror du det hade varit att ha satt sig ner tillsammans och pratat om era 

tankar och upplevelser i familjen?   
 
7. Avslutning 

a. Är det något mer du skulle vilja berätta om upplägget eller din delaktighet 
i behandlingen? 

b. Skulle du vända dig hit till mottagningen igen om du behövde? 
c. Skulle du kunna tänka dig att rekommendera andra att söka hit? 
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