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Anknytningsmönster och förmågan till mentalisering står i en nära relation. Dessa två system 
påverkas då individen står under affektiva påfrestningar, vilket då försvårar för individen att på ett 
adaptivt sätt navigera sig i sin omgivning. Hur väl dessa utvecklas är beroende av arv och miljö och 
kan därmed överföras mellan generationer. Behandlingsmetoden Theraplay syftar till att stärka 
samspelet i föräldra- barnrelationen, vilket kan nå positiva effekter på dessa system, hos både 
förälder och barn. Studien undersökte föräldrars upplevelse av Theraplay mot en jämförelsegrupp 
utifrån positiva behandlingseffekter via kvantitativ och tematisk analys. Undersökningen består av 
föräldrar som deltagit i behandling med Theraplay (N= 10) samt psykodynamisk barnterapi (N=12) 
och som svarat på enkäter före respektive efter behandling. Resultatet visade att Theraplay 
tenderar att ha en positiv effekt utifrån minskade negativa affekter, förbättrat samspel samt ökad 
föräldramentalisering. Resultatet visade också att föräldrar skattat närhetsaspekter i behandlingen 
som positiv. 
 
The pattern of attachment and the ability to mentalize are closely related. These systems are 
influenced by affective stressful situations, which make it hard for the individual to navigate in the 
surrounding in an adaptive way. How well these are developed is dependent of heritage and 
environment and can therefore be transformed through generations. Theraplay aims to enhance 
the interaction in the parent- child relation, which can attain positive effects within both the parent 
and the child. This study examined parents’ experiences of Theraplay against a comparative group 
from without positive treatment effects via quantitative and thematic analysis. The study includes 
parents in Theraplay (N=10) and psychodynamic child therapy (N=12), which answered 
questionnaires before and after treatment. The result shows that Theraplay tends to have a positive 
effect regard to reduced negative affects, improved interaction pattern and enhanced parents’ 
ability to mentalize. The result also shows that parents estimate aspects of proximity in the 
treatment as positive. 
 
 

Man kan tro att föräldraskap kommer naturligt när man får barn och likaså 
förmågan att ta hand om sitt barn på bästa sätt. Att vara känslomässigt närvarande 
är en av förmågor som är förknippat med föräldraskap (Perris & Perris, 1998). 
Denna emotionella tillgänglighet är viktig för att omsorgsgivaren också ska knyta 
an psykologiskt till barnet (Risholm Mothander, 1998). Det finns dock många 
faktorer till att den så viktiga och närande kontakten mellan föräldern och barnet 
kan gå fel, vilket kan inverka på barnets mognad och utveckling. I en teoretisk 
sårbarhetsmodell förstår man barnets biologiska personlighetsdrag i ett samspel 
med barnets anknytning. Tillsammans utgör de en riskfaktor för ohälsa (Perris & 
Perris, 1998). Idag finns en stor grupp unga människor med psykiskt lidande, 
enligt Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2009. Med denna förståelse är det 
viktigt med en tidig och effektiv behandling, vilken kan fånga individer och familjer 
som bär på dysfunktionella mönster. Vilka möjligheter terapeutisk behandling kan 
ha för att främja ett ökat välmående och vilka effekter det skulle kunna ha för 
anknytning mellan barn och omsorgsgivare, är viktigt att undersöka. 
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John Bowlby (1982), upphovsmannen till anknytningsteorin, beskriver att 
anknytning är ett organiserande system som handlar om relationer. Anknytning 
förklaras som en grundläggande erfarenhetsbaserad psykologisk förbindelse, 
vilken skapas mellan förälder och barn (Broberg, Granqvist, Ivarsson & 
Mothander, 2009). Förbindelsen avser det samspel där barnets behov av både 
fysisk och psykisk omvårdnad äger rum. Anknytningen tar form som inre 
arbetsmodeller hos barnet och omfattar en bild av sig själv, av andra och av det 
samspel som äger rum dem emellan. Bowlby (1982) menar att de inre 
arbetsmodellerna förändras dynamiskt över tid. Det innebär således att de kan 
utvecklas till mer eller mindre trygga arbetsmodeller, vilket påverkas av barnets 
erfarenheter av nära relationer. Dessa erfarenheter internaliseras därefter i de 
inre arbetsmodellerna som en generaliserad bild av relationer förklarar Bowlby i 
Zilberstein (2014). Modellerna kommer sedan avspeglas på den form 
anknytningen tar, vilket inverkar på barnets förväntningar av framtida relationer 
(Karlsson, 2008). Broberg et al., (2009) menar vidare att en trygg anknytning leder 
till att barnet utvecklar en tilltro till nära relationer och en vilja av att ingå i dessa 
utan rädsla att bli övergiven och utan att kompromissa med sina egna 
känslomässiga behov. Anknytningen förklaras som evolutionärt betingad och är 
därmed en tvingande process, vilket innebär att barnet kommer att knyta an till sin 
förälder även om relationen är destruktiv (Wennerberg, 2010). Den form 
anknytningen tar förklaras utifrån olika mönster, vilka klassificeras i en trygg samt 
två olika otrygga anknytningsstilar (Ainsworth, 1978). En trygg anknytning 
innebär att barnet har en balans mellan närhet och avstånd, vilket medför en 
trygghet för barnet som därmed kan organisera sig. Otrygg undvikande anknytning 
innebär att barnet har erfarenheter av att anknytningspersonen inte är tillgänglig, 
vilket för barnet, medför en strategi till att klara sig självt. Barn med otrygg 
ambivalent anknytning har i och för sig erfarenheter av positiv anknytning. 
Problemet är att denna är diskontinuerlig, vilket innebär ett mönster av 
oförutsägbarhet och barnet får svårare att bygga upp kognitiva strukturer för att 
hantera känslor och styra beteenden (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 
Senare har ytterligare en anknytningsstil identifierats, vilken benämns som en 
desorganiserad anknytning (Landa & Duschinsky, 2013). Vid denna 
anknytningsstil fluktuerar barnet mellan att kräva närhet och att frukta den, vilket 
kan skapa motsägelsefulla beteenden och hämmar barnets organiserande förmåga 
(Main & Solomon i Zilberstein, 2014). Det finns forskare som inte vill dela in 
anknytningsmönstren på detta kategoriska sätt. McKiney Crittenden och Dallos 
(2009) framhåller att relationer är reciproka och dynamiska. Barnets neurologiska 
och fysiska mognad medför att dess möjligheter till att utveckla strategier för att 
hantera hot utveckas och blir alltmer komplexa. I deras modell, The Dynamic- 
Maturational- Model of attachment and adaption (DMM), beskrivs 12 matriser i en 
cirkulär modell där barnet gradvis utifrån dess beteende rör sig mellan trygg och 
otrygg anknyting. Schore och Schore (2008) vill även de vidareutveckla 
anknytningsteorin, utifrån aktuell neurovetenskaplig och klinisk forskning. De 
menar att det är den implicita, icke-verbala kommunikationen som ligger till grund 
för affektreglering och är grunden till anknytningsmönstren. 
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Anknytningen riktas mot den person eller de personer som barnet mest tillbringar 
sin tid med. Barnet uppvisar signalbeteenden för att maximera närhet till sin 
anknytningsperson. Dessa består av leenden, gråt, gester, kroppshållning, 
utforskandebeteenden samt kontaktbeteenden som innefattar rörelse mot 
omsorgspersonen. Anknytningsbeteenden aktiveras särskilt vid smärta, rädsla, 
stress, osäkerhet eller ängslan och utlöses extra lätt vid sjukdom eller trötthet. 
Systemet omfattar dessutom separationsoro när barnet inte får den närhet det 
söker (Tetzchner, 2005). Barnet mognar genom utvecklingspsykologiska stadier 
där anknytningsbeteendena förändras över tid (Karlsson, 2008). 
Anknytningspersonens beteendesystem för omsorg aktiveras av barnets signaler 
men är också beroende av sociala och kulturella sammanhang. Anknytning kan 
medföra såväl kärlek, glädje och trygghet men även svartsjuka, ängslan och vrede. 
En bruten anknytningsrelation kan leda till depression och sorg (Tetzchner, 2005). 
De förvärvade erfarenheterna av samspelet till föräldrarna kommer att inverka på 
barnets fortsatta personlighetsutveckling (Karlsson, 2008). 
 
Anknytningsmönster kan överföras mellan generationer, men det finns olika 
uppfattningar om hur det bör förstås (Bernier & Dozier, 2003). En klassisk artikel 
har beskrivit att mammans bild av sitt barn kan vara färgat av olösta konflikter och 
otillfredsställda behov i den egna uppväxten, vilket medför att mamman inte kan 
se barnet. Mamman saknar då insikt om bakomliggande orsaker och emotioner 
som ligger till grund för barnets beteenden (Fraiberg, Edelson & Shapiro, 1975). 
Det samspel och den anknytning som föräldern har förmågan att utveckla i relation 
till sitt barn kan därmed stå i beroende av förälderns egen anknytningshistoria. 
Detta påverkar i sin tur förälderns omsorgsbeteende i relation till barnet, vilket 
kan innebära att anknytningsmönstret överförs genom generationer, vilket 
benämns Transmission gap (van Ijzendoorn, 1995). Det finns även stöd för att den 
föreställning mödrar har av sina barn spelar en viktig roll i den 
generationsöverförda anknytningen. Därmed påverkas moderns anknytningsstil 
till barnets anknytning och lämnar inget utrymme för moderlig sensitivitet i 
relation till barnet (Bernier & Dozier, 2003). Forskning visar vidare att det finns 
samband mellan barns anknytningserfarenheter och mödrars föreställningar om 
omvårdnad. Välfungerande omvårdnadsbeteenden kan då överskugga en eventuell 
bristande lyhördhet och ändå forma en trygg anknytning (George & Solomon, 
1996). Det finns samband mellan otrygg anknytning och bristande 
mentaliseringsförmåga. Detta samband förklaras med att otrygg anknytning hos 
omsorgspersonen inverkar till bristande förmåga att mentalisera det egna barnet, 
vilket i sin tur bidrar till barnets formande av otrygg anknytning och i 
förlängningen, även hos barnet, en bristande mentaliseringsförmåga. Det är på så 
vis otrygg anknytning och bristande mentalisering kan överföras från generation 
till generation (Allen et al., förklarar i Karterud, Wihlberg & Urnes, 2014). 
 
Mentalisering innebär en förståelse av att människor har separata medvetanden, 
vilka består av skilda mentala modeller av verkligheten och det är den interna 
realiteten som styr handlingar. För att detta ska vara möjligt måste vi införliva 
både andras och vår egen mentala modell, vilket medför att vi kan rättfärdiga, 
förutsäga och förklara andras handlingar utifrån en bakomliggande intention 
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(Fonagy, Gergely & Target, 2007) Tidiga nära relationer ligger som grund till 
utvecklandet av mentala processer och social kognition, vilka bidrar till en 
kapacitet att kunna tolka det mellanmänskliga samspelet (Fonagy, 2003; Fonagy et 
al., 2007). Mentalisering tar plats på en explicit, medveten, och en implicit, 
omedveten automatisk, nivå. Dessa processer är lika varandra där man antingen 
medvetet eller omedvetet reflekterar och tillskriver både sina egna och andras inre 
mentala tillstånd, så som känslotillstånd med troliga bakomliggande motiv 
(Karterud et al., 2014; Fonagy et al., 2007). Mentalisering fungerar även på en 
affektiv nivå och har tre funktioner; identifikation av affekt som ger en känsla av 
agentskap, modulering av affekt som bygger upp förmåga till känsloreglering och 
uttryck av affekt som underlättar kommunikation med andra i sociala 
sammanhang (Fonagy et al., 2007). Mentaliseringsförmågan påverkas av stress och 
kan fungera bättre och sämre under olika omständigheter. En bristande 
mentaliseringsförmåga kan skapa problem och lidande och kan bidra till att 
varseblivning och kroppssignaler blir svårtolkade. Utan förståelse och mening kan 
en känsla av tomhet och meningslöshet uppstå. Vidare kan bristande 
mentaliseringsförmåga yttra sig som endast en förmåga att läsa av och tolka andra 
men stora svårigheter till att mentalisera sig själv. En annan brist kan innebära att 
beståndsdelen osäkerhet saknas, vilket medför en tvärsäkerhet kring hur andra 
tänker och känner (Rydén & Wallroth, 2008). Dessa brister kan medföra att en 
relationsproblematik uppstår. 
 
Barn med trygga anknytningsmönster har visat sig ha en mer avancerad och 
korrekt mentaliseringsförmåga än barn som har otrygga anknytningsmönster 
(Fonagy et al., 2007). Sunt föräldraskap är viktigt för att skapa sund emotionell 
utveckling hos barnet (Booth & Jernberg, 2010). En förälder som kan se 
kopplingen mellan barnets mentala tillstånd och beteende får förståelse för 
barnets upplevelse och därmed hjälps barnet att utveckla egen självreglering. 
Barnet förstår då sig själv och att andra kan ha en annan upplevelse, vilket leder 
till acceptans och trygghet. 
 
För att utveckla trygg anknytning mellan barn och vårdnadshavare behövs således 
en kapacitet hos föräldern att kunna känna och se händelser utifrån barnets 
perspektiv och det är därmed kärnan i utvecklandet av trygg anknytning (Koren-
Karie, Oppenheim, Dolev, Sher & Etzon-Carassio, 2002). För att beskriva 
föräldramentalisering använder Oppenheim och Koren-Karie (2002) begreppet 
Insightfulness, vilket innefattar förståelsen av att kunna ta sitt barns perspektiv. 
Förmågan karaktäriseras av tre huvuddrag; förälderns insiktsfullhet rörande 
barnets motiv för ett givet beteende, en emotionellt komplex bild av barnet samt 
öppenhet för ny och ibland oförväntad information rörande barnet. 
Föräldramentalisering ses som en underliggande kapacitet för ett positivt 
föräldraskap som kan bidra till att tillgodose en kontext för omsorg och därigenom 
formandet av trygg anknytning. Det finns också karaktärsdrag och affekter som 
verkar som barriärer för insiktsfullhet. Dessa består av avsaknad av acceptans, 
ilska samt oro om barnet (Oppenheim & Koren- Karie 2002; 2013). Ainsworth i 
Oppenheim och Koren-Karie (2002) förklarar att en mamma som saknar förmågan 
till att ta sitt barns perspektiv fortfarande kan vara medveten och förstå barnets 
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beteende men bristande empati kan leda till ett inadekvat bemötande. Dessa 
föräldrar kan komma att svara upp på barnet utifrån generella uppfattningar eller 
efter sina egna behov. 
 
Forskning visar att mödrars förmåga till Insightfulness bidrar till en trygg 
anknytning även om barnet har anknytningssvårigheter (Oppenheim, Koren-Karie, 
Dolev & Yirmiya, 2009). Vidare kan mödrars egen problematik leda till en nedsatt 
förmåga till Insightfulness (Quitmann, Kriston, Romer & Ramsaur, 2012). En 
förbättrad förmåga till Insightfulness hos mödrar, efter behandling, har positiva 
effekter på omsorg, acceptans och emotionsreglering hos föräldern, vilket hjälper 
barnet att kommunicera och bättre reglera sina känslor och beteenden. Barnet kan 
också förändras genom en trygg, empatisk och vårdande behandlingsmiljö. Via nya 
beteende- känslo- och kommunikativa färdigheter kan barnet använda dessa 
hemma och på så sätt kan positiv interaktion uppstå som medför att modern ser 
sitt barn mer positivt och får en ökad positiv känsla av sin föräldraförmåga 
(Oppenheim, Goldsmith, & Koren-Karie, 2004). 
 
Schore (2014) beskriver att psykoterapi kan medföra neurologiska förändringar 
som sammankopplas med interpersonella processer. Vidare menar Bateman och 
Fonagy (2010) att man genom att återerövra mentaliseringsförmågan i en 
terapeutisk relation kan utveckla en självreglering av tankar och känslor, vilket 
medför mer stabil självbild och stabilare relationer. Ett förvärvat sunt samspel kan 
alltså bidra till att de inre arbetsmodellerna kan förändras, då de är dynamiska 
(Bowlby, 1988) genom att hjärnan är plastisk (Kolb & Whishaw, 2011), vilket kan 
bidra till utvecklandet av förvärvad trygg anknytning och i förlängningen en 
positiv mental hälsa (Schore & Schore, 2008). En särskilt sårbar grupp inom klinisk 
verksamhet innefattar barn med neuropsykiatrisk problematik och/ eller 
anknytningstrauma. För att denna grupp ska kunna nå trygg anknytning krävs det i 
mötet med den andre en hög grad av reflekterande förmåga och en god lyhördhet 
inför barnet. Många föräldrar som söker hjälp för sina barn har erfarenhet av 
misslyckande till att skapa goda relationer, vilket innebär att det därmed är bra att 
genom behandling stärka anknytningen mellan förälder och barn, oavsett symtom. 
Av största vikt är att behandlaren är lyhörd för olika svårigheter med närhet som 
både barn och föräldrar kan ha (Sundberg, 2014). 
 
En traditionell form av behandling för barn, ungdomar och förälder är 
psykodynamisk behandling som har bedrivits i Ericastiftelsens regi under 70 år. 
De använder sig av sandlådor där barnets inre liv visar sig i leken som används vid 
diagnosticering och behandling (www.ericastiftelsen.se). Terapeuten deltar i 
barnets lek. Leken anses vara symbolisk och via terapeutens trygghet och det 
samspel som uppstår, kan barnets känslor bearbetas och barnets utveckling 
underlättas. Föräldern träffar under tiden en föräldraterapeut. Behandlingarna är 
ofta långa och används vid svårare känslomässig problematik hos barnet (Klefbom, 
2009). 
 
En ny form av behandling för barn är Theraplay som bygger på anknytningsteorier 
och vänder sig till familjer som står i behov av stöd. Behandlingsmetoden 
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rekommenderas av SKL (2009), och beskrivs som en behandlingsform med god 
praxis/ beprövad erfarenhet för barn och ungdomar som i sin uppväxtmiljö 
befinner sig i en social utsatthet och/ eller har föräldrar med bristande 
omsorgsförmåga. Theraplay är en fysisk och relationell terapiform som 
kännetecknas av ett här-och-nu-fokus där en aktiv terapeut guidar samspelet 
mellan förälder och barn. Behandlingen innefattar på så sätt aspekter som är nya 
företeelser i psykoterapeutiska sammanhang i Sverige, enligt B. Sundberg 
(personlig kommunikation, 10 september 2014). I behandlingen ser man till 
föräldrarnas förmåga och till barnens behov och arbetar konkret utifrån fem 
dimensioner: struktur, engagemang, omsorg, utmaning och lekfullhet. Theraplay 
stimulerar, lockar och gläder barn som har vänt sig bort på grund av rädsla, 
hopplöshet eller av egen passivitet, vilket medfört svårigheter att dela glädje med 
andra. Terapeuten fokuserar främst på att förstå de underliggande orsakerna till 
barnets beteenden, vilket läggs som grund för hur relationsproblemen kan 
repareras. För att hjälpa föräldrarna behöver både barnets tidiga erfarenheter 
förstås samt vad som hindrat föräldrarna från att möta barnets behov och hur 
dessa faktorer interagerat. I terapin använder man sig av anknytningsbaserade 
relationella lekaktiviteter som stärker självförtroende, tillit och lust att samspela 
med andra. Leken kan reparera tidigare relationer och utvecklingsmönster som 
har bidragit till barnets svårigheter. Behandlingens syfte är att stärka 
anknytningen mellan förälder och barn och man arbetar därmed med att stärka 
föräldrars känsloreglerande- och föräldramentaliserande förmåga. (Booth & 
Jernberg, 2010). Målet med Theraplay är att skapa ett utvecklingsorienterat 
sammanhang så att även barnets hjärna reorganiseras genom nya erfarenheter, 
vilket innebär en mer stabil förändring på sikt. Detta uppnås genom att föräldern 
blir mer intonande, lyhörd och får en mer lekfull interaktion med sitt barn (Schore 
& Schore, 2008). The Theraplay Institute skriver att det finns forskningsstöd som 
visar att Theraplay är effektivt. Det är främst fosterhemsplacerade barn, barn med 
autism, utvecklingsstörning och beteendeproblem som behandlats. Resultaten 
visade förbättrat samspel och förhöjd självkänsla (www.theraply.org), minskade 
beteendestörningar (Mäkelä & Vierkko, 2004) och minskad språkproblematik hos 
socialt tillbakadragna barn (Wettig, Coleman & Gerder, 2011). 
 
Integritet 
Munns (2010) lyfter upp svårigheter med den behandlingsform som Theraplay 
innebär. Metoden har element av beröring och närkontakt, vilket innebär att den 
behandlande terapeuten måste ha kunskap och förståelse för hur och till vilken 
grad som närhet kan användas i behandlingen. Graden av kontakt kräver också en 
anpassad behandling utifrån barnets mognadsnivå. Man bör reflektera kring hur 
den nära kontakten som skapas mellan barnet och den vuxne upplevs menar 
Munns i Broberg et al., (2009). Genom att respektera den individuella integriteten 
skyddas personliga gränser som används för att skydda det privata mot olika typer 
av intrång och insyn (Egidus, 2014). Vidare menar Ottosson (2014) att en 
kränkning av individens integritet kan ske både på en fysisk och på en psykisk 
nivå. Respekt för individens integritet och självbestämmande finns lagstiftat inom 
hälso- och sjukvården. Det finns en risk att relationen mellan klient och terapeut 
kan skapa en kränkande upplevelse, vilket hämmar relationen istället för att 



 8 

främja den. De menar att stor hänsyn också måste tas till den aktuella 
klientgruppen, då det för en del barn är av särskild vikt att respektera de försvar 
barnet utvecklat för att klara sina svårigheter. Broberg et al., (2009) efterfrågar 
mot denna bakgrund undersökningar av Theraplay och att behandlingen granskas 
innan den implementeras inom vården i Sverige. Mot denna bakgrund om teorier 
kopplade till Theraplay samt den forskning och diskussion som finns om 
behandlingsmetoden, finner vi det viktigt och intressant att vidare undersöka hur 
Theraplay upplevs. Behandlingsmetoden är relativt ny och den kliniska 
forskningen som finns är begränsad, vilket medför att ytterligare evidens och 
utvärdering efterfrågas. Vad som i denna studie är viktigt, vilket också är ovanligt, 
är att studien riktar sig till föräldrarna och deras upplevelse av behandlingsformen 
i motsats till att som traditionellt sett enbart mäta symtom hos barnet. 
 
Syfte 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur föräldrar uppfattat 
behandlingsmetoden Theraplay, om den har haft en positiv effekt. Vårt syfte var 
också att undersöka huruvida föräldrars rapportering av bekymring, samspel, 
anknytningsbeteende samt mentaliseringsförmåga interagerar med varandra och 
föranleds av empiriskt teoretiskt antagande om samband dem emellan. 
 
Syftet övergår i fyra frågeställningar: 

1. Finns det och hur ser i så fall sambandet ut mellan upplevelsen av 
bekymring, samspel, anknytningsbeteende samt mentaliseringsförmåga 
före påbörjad behandling? 

2. Har Theraplay positiv effekt på bekymringsgrad, samspel och 
anknytningsbeteende? 

3. Har Theraplay inverkat på förmågan till föräldramentalisering efter 
avslutad behandling? 

4. Har integriteten upplevts vara respekterad i Theraplay? 
 
 

Metod 
 
Design 
Studien vilar på kvasi-experimentell design, deltagarna har inte slumpats till 
respektive behandlingsmetod. Metoden bestod vidare av två delar, en kvantitativ 
metod för att statistiskt undersöka enkätens kvantifierade data samt en kvalitativ 
metod för att undersöka data bestående av fritextsvar. Bryman (2011) framhåller 
att dessa metoder skiljer sig utifrån kunskapsteoretiska teser och står för två olika 
epistemologiska paradigm. Det finns fördelar med att använda både kvantitativ 
och kvalitativ metod, vilket Leech och Onwuegbuzie (2009) benämner som mixed 
methods design. Kombinationen av dessa metoder har flera fördelar. För det första 
innebär det att svagheter med respektive metod kan överbryggas. För det andra 
kan de olika metoderna belysa forskningsproblemet på ett mer nyanserat sätt och 
ge en mer komplett bild av det undersökta fenomenet. För det tredje är en 
integrering av kvantitativ och kvalitativ metod ett sätt att validera de resultat som 
studien presenterar (Kelle, 2006). Vad som också är positivt, enligt Bryman (2011) 
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är att forskningsinstrumentet, i detta fall enkäter, kan utvecklas då bättre 
svarsalternativ kan formuleras. Slutligen vill vi lyfta att vi i denna uppsats utgår 
från att föräldraskap kan innehas av mödrar och fäder, biologiska föräldrar, 
bonusföräldrar, adoptivföräldrar och fosterföräldrar eller andra personer som ger 
barnet omvårdnad och stöd. I teori och forskning är det vanligast att endast 
använda mamman som anknytningsperson. 
 
Deltagare 
Studiens deltagare bestod av föräldrar som själva sökt hjälp via Barn- och 
ungdomspsykiatriska enheter eller Habilitering för sina barns psykiatriska 
symtom och blivit erbjudna behandling. Problembeskrivningarna bestod av 
hyperaktivitet, kontaktsvårigheter, trotsighet, svårt att följa vuxna, vredesutbrott 
och samspelssvårigheter. 
 

Interventionsgrupp, Theraplay 
Gruppen som fått Theraplaybehandling och lämnat in data vid tidpunkt för 
undersökningen bestod av totalt 56 föräldrar. Av dessa hade 12 föräldrar svarat 
endast på förmätningen och 34 endast på eftermätningen. Utöver dessa svarade 10 
på både för- och eftermätningen. Dessa 10 bestod av 5 mammor och 5 pappor till 
totalt 6 barn. 
 

Jämförelsegrupp, Psykodynamisk barnterapi 
Den grupp som fått Psykodynamisk barnterapi bestod av totalt 30 personer. Av 
dessa svarade 11 föräldrar endast på förmätningen och 7 endast vid 
eftermätningen. Utöver dessa svarade 12 föräldrar på både för- och 
eftermätningen, varav 6 mammor, 5 pappor samt 1 bonusförälder till sammanlagt 
7 barn. Jämförelsegruppen är jämförbar med interventionsgruppen före påbörjad 
behandling utifrån förälderns upplevelse av följande; grad av bekymring, barnets 
kontaktbeteende, samspelssvårigheter samt förälderns mentaliseringsförmåga 
före påbörjad behandling. 
 
Instrument för kvantitativ analys 
Instrumentet som studiens datamaterial bygger på består av en enkät, utgiven till 
de båda behandlingsgrupperna, skapad av forskningsansvariga vid Barn och 
ungdomspsykiatriska enheten, Umeå universitet. Forskningsprojektet startade 
med målet av att göra en pilotstudie men växte sig större med tiden. Efter 
projektets start upptäcktes ett behov av att göra en föräldraenkät. Behovet kom sig 
av en önskan att undersöka föräldrarnas upplevelse om Theraplay, då 
behandlingen innefattar nya element i psykoterapeutiska sammanhang i Sverige. 
Forskarna ansåg att det var viktigt att undersöka föräldrars upplevelse om 
integriteten respekterats i behandlingen. De ville också undersöka om och hur 
föräldrarnas inre bild av barnet samt mentaliseringsförmågan förändrades efter 
behandlingen. Med inspiration från Insightfulness Assessment (IA) utarbetades 
frågor. Utifrån denna förståelse lades fokus först på att göra en efterenkät då ett 
flertal redan påbörjat sin behandling. I detta sammanhang utvecklades därefter 
även en enkät att använda före behandling (B. Sundberg, personlig 
kommunikation, 4 september, 2014). Artikelförfattarna har utifrån teoretisk 



 10 

bakgrund om anknytningsteori och mentaliseringsteori delat in frågorna i enkäten 
i fyra områden. 
 

Barnets anknytningsbeteende 
För att mäta förälderns upplevelse av barnets anknytningsbeteende, skapades en 
skala vid förmätningen och en vid eftermätningen. Skalan består av fem frågor; 
2.1- 2.5 i förmätningen samt fråga 3.1-3.5 i eftermätningen (se appendix 1-2 och 3-
4). Vid förmätningen namngavs skalan Barnets anknytningsbeteende före 
behandling (omnämns härefter; anknytningsbeteende). Frågorna har tre 
svarsalternativ; Ja, ibland och nej. När vi kontrollerade för den interna 
reliabiliteten gavs ett värde på α=.82. Motsvarande skala vid eftermätningen 
namngavs Barnets anknytningsbeteende efter behandling (omnämns härefter; 
anknytningsbeteende). Frågorna har tre svarsalternativ; Ja, ingen skillnad och nej, 
mindre. När vi kontrollerade för den interna reliabiliteten gavs ett värde på α=.83. 
Den interna konsistensen är sammanfattningsvis god, då Cronbach´s alpha idealt 
sätt ska vara över .7 (DeVellis, 2003). 
 

Förälderns mentaliseringsförmåga 
För att mäta förälderns upplevelse av sin mentaliseringsförmåga, skapades en 
skala vid förmätningen och en vid eftermätningen. Skalan består av två frågor; 4 
och 5 i förmätningen samt fråga 17 och 18 i eftermätningen (se appendix 1-2 och 
3-4). Frågorna har fem svarsalternativ; 1, nästan aldrig, 2, sällan, 3, ibland, 4, ofta 
och 5, nästan alltid. Vid förmätningen namngavs skalan Förälderns 
mentaliseringsförmåga före behandling (omnämns härefter; mentalisering). När vi 
kontrollerade för den interna reliabiliteten gavs ett värde på α=.29, inter-item 
korrelation= .17. Motsvarande skala vid eftermätningen omfattar endast data från 
den grupp som deltagit i Theraplaybehandling och namngavs Förälderns 
mentaliseringsförmåga efter behandling (omnämns härefter; mentalisering). När vi 
kontrollerade för den interna reliabiliteten gavs ett värde på α=.59, inter-item 
korrelation= .42. Sammanfattningsvis är den interna konsistensen något låg, vilket 
är vanligt då en skala består av få frågor (Pallant, 2010), varför vi redovisat inter-
item korrelationen mellan de två item som använts. Utifrån dessa värden har 
skalan en god korrelation efter behandling men en något låg korrelation före 
behandling, då dessa optimalt ska vara mellan .2 och .4 (Briggs & Cheek, 1986). 
 

Bekymringsgrad och samspel 
Övriga kvantitativa områden som undersöks är förälderns upplevda 
bekymringsgrad samt upplevelsen av samspelssvårigheter före påbörjad och efter 
avslutad behandling. Dessa områden består av en fråga i för- respektive 
eftermätningen. Vid förälderns bekymringsgrad (fråga 1 i appendix 1 och 3, 
förmätning) samt efter avslutad behandling (fråga 2, i appendix 2 och 4). Frågorna 
har fem svarsalternativ; 1, mycket starkt, 2, ganska mycket, 3, lite, 4, ganska lite 
och 5, inte alls. Frågan omnämns härefter som; bekymringsgrad. Vidare undersöks 
förälderns upplevelse av vardagliga samspelssvårigheter före påbörjad 
behandling, fråga 3 (i appendix 1 och 3) samt efter avslutad behandling, fråga 4 (i 
appendix 2 och 4). Frågorna omnämns härefter som samspel och hade fem 
svarsalternativ, vilka före behandling var: 1, ja, mycket, 2, ja, ofta, 3, ibland, 4, nej, 
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sällan och 5, nej, nästan aldrig. Efter behandling var svarsalternativen: 1, mycket 
sämre, 2, sämre, 3, ingen förändring skett, 4, bättre och 5, mycket bättre. 
Observera att ett högt värde är positivt, vilket innebär en låg bekymringsgrad samt 
en låg nivå av samspelssvårigheter. 
 

Integritet 
Frågorna rörande integritet finns endast i eftermätningen (se appendix 2 och 4). 
För att undersöka föräldrarnas upplevelse kring integritet, om den respekterats, 
har frågorna 10 och 11 använts med svarsalternativen: ja och nej. Det mäts också 
vidare med frågorna 7-9, vilka endast finns i interventionsgruppen, Theraplay (se 
appendix 4). Dessa frågor har fem svarsalternativ; 1: negativt, 2: ganska negativt, 
3: varken positivt eller negativt, 4: ganska positivt och 5: positivt.  
 

Metodologiska utgångspunkter och instrument för kvalitativ analys 
För att identifiera, analysera och beskriva mönster i enkätens fritextsvar användes 
den kvalitativa metoden, tematisk analys, utifrån Braun och Clarkes (2006) 
metodbeskrivning. Epistemologin var av en socialkonstruktivistisk karaktär, vilket 
medförde att fritextsvaren ansågs bestå av föräldrarnas beskrivningar i det 
sammanhang enkäten ifylldes. Det innebär att de inte kan generaliseras utöver 
denna grupp, men kan antas belysa uppfattningar som är viktiga för förståelsen. I 
denna typ av analytisk ansats har vi som forskare haft en roll i sökandet av teman 
och mönster. Häri ligger förståelsen av att vi som forskare är en oundviklig del av 
resultatet, då teman skapats i ett sammanhang präglat av oss som snart 
examinerade psykologer, våra erfarenheter, yrkeserfarenhet och andra roller som 
kan ha påverkat resultatet. Våra tolkningar bygger alltså på de erfarenheter och 
kunskaper vi har, vilket enligt Braun och Clarke (2006) medför att andra forskare 
kanske skulle ha gjort andra tolkningar. 
 
Frågorna som den tematiska analysen består av är: 6-10 (se appendix 1), 5,6, 13, 
15, 16, 19, 20 och 21 (se appendix 2), 5,6,12 (se appendix 4) samt 3 och 6,-10 (se 
appendix 3). Materialet bestod av olikt uttömmande svarsformuleringar på frågor 
rörande barnet, föräldraskapet, relationen, svårigheter och behandlingsförväntan, 
vilket medförde att analysen avgränsades till att täcka den data som materialet 
begränsades av. Materialet analyserades på en semantisk och en latent nivå för att 
finna kärnan i föräldrarnas upplevelse. Den analytiska ansatsen var deduktiv, 
driven av teoretisk förståelse (Braun & Clarke, 2006), då analysen byggt på 
teoribildningen om Insightfulness. Ursprunget kring mätningen av Insightfulness 
görs av Oppenheim och Koren-Karie (2002) på transkript av intervjuer med 
föräldrar. Mätinstrumentet, IA, bygger på tio skalor, vilka kodas utifrån mammans 
yttre och inre beteenden. Skalorna benämns som; Insikt, Öppenhet, Komplexitet, 
Fokus på barnet, Fyllighet, Koherens av tankar, Acceptans, Ilska, Oro och 
Separering, som därefter kategoriseras till fyra olika grupper beroende på grad av 
Insightfulness. Vi har tagit avstamp i mätinstrumentets skattningsskalor, vilka har 
legat till grund för analysens framväxt i skapandet av koder och teman. IA har 
empiriskt stöd vid forskning om mödrars Insightfulness i relation till barnens 
anknytningsmönster (Oppenheim & Koren-Karie, 2002, 2013).  
 



 12 

Procedur 
I ett första steg och tillsammans med forskningsansvariga vid enheten för barn- 
och ungdomspsykiatrin vid Umeå universitet, gjordes en överenskommelse om 
mål och syfte med studien. För att analysera data beslutades att vi skulle ha en 
metodisk ansats av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Vi fick därefter tillgång 
till insamlat data i form av enkäter i papperskopior. Enkäterna sorterades och 
kodades utifrån behandlingsform, barn samt före- respektive eftermätning. 
Därefter lades numerisk data in i SPSS och kvalitativ data in i Microsoft Excel, 
varpå datat bearbetades. 
 

Kvantitativ analys 
Datan bearbetades i IBM SPSS Statistics 21. Mer utförlig beskrivning av respektive 
använd statistisk metod beskrivs i resultatdelen. De två behandlingsgrupperna 
jämfördes deskriptivt i ett första steg utifrån bakgrundsvariablerna föräldraroll, 
mättillfällen och antal deltagare. En korrelation mellan bekymringsgrad, samspel, 
kontaktbeteende och mentaliseringsförmåga gjordes för att se om dessa områden, 
kopplat till behandlingen, har ett samband med varandra. Vid följande analyser har 
icke-parametriska test använts, då urvalet var litet och inte heller normalfördelat. I 
ett första steg analyserades behandlingsgrupperna för att se om de var jämförbara.  
Data analyserades utifrån dess uppmätta medelvärden före påbörjad behandling 
inom följande områden; bekymringsgrad, samspel, anknytningsbeteende samt 
mentaliseringsförmåga. Därefter analyserades data utifrån gruppernas 
medelvärden inom och mellan grupperna, före och efter behandling. Till sist 
analyserades data deskriptivt angående upplevelsen om respekterad integritet i 
Theraplaygruppen. 
 

Kvalitativ analys 
För att få en bredd i materialet och för att kunna se eventuella särdrag bestod 
urvalet av deltagare från båda grupperna som deltagit vid för- och eftermätningen 
Fritextsvaren kodades efter barn, föräldraroll och behandlingsform. Därefter 
transkriberades materialet i Excell och skrevs ut, vilket resulterade i 20 sidor som 
tejpades samman till en sammanhängande struktur. I nästa steg togs ursprungliga 
koder bort, materialet anonymiserades och klipptes i remsor utifrån individens 
nya kodnummer. Under denna process fanns ingen vetskap om vilka svar som 
tillhörde interventionsgruppen respektive jämförelsegruppen. Därefter kodades 
materialet, i ett första steg individuellt av respektive författare i Google Drive. 
Därefter organiserades materialet gemensamt i meningsfulla grupper, som var 
intressanta för frågeställningen. Initialt framträdde 198 koder på förmätningen 
och 186 på eftermätningen. Materialet var ett resultat av riktade frågor och svaren 
var ofta korta, vilket medförde att datamaterialet begränsades till det och de 
teman som används är därmed de som identifierades Via en bred analys av temana 
sorterades de olika koderna i potentiella huvudteman och underteman. Temana 
undersöktes och förfinades och vissa koder sorterades bort för att uppnå teman 
som var tydliga, kärnfulla och identifierbara. Därefter kontrollerades teman mot 
materialet så att hela materialet var representerat utifrån forskarfrågan, i enighet 
med Braun och Clarke (2006). När vi i detta läge tittade till hela materialet, 
identifierades svaren i orginalkoden, vilket gav en bild av resultaten i hur föräldrar 
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i de olika grupperna har svarat vid för- och eftermätning. Teman och underteman 
sammanställdes i en tabell. 
 
Etiska överväganden 
Arbetet är en del av ett forskningsprojekt, vilket har granskats och godkänts vid 
Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå; Dnr 08-166M. Då det är etikprövat 
innebär det att de krav som Bryman (2011) beskriver som kravet om information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande är uppfyllda. Som ett led i dessa etiska 
riktlinjer har vi fortsatt att upprätthålla följande. Materialet har varit avidentifierat 
och materialet har hanterats respektfullt. Vi har tagit bort eventuella namn som 
förekom i fritextsvarten samt ändrat hon och han till hen. Materialet har använts 
på så sätt att individerna respekterats och inte går att identifiera. 
 
 

Resultat 
 
Nedan kommer vi att presentera studiens resultat i samma ordning som studiens 
frågeställningar presenterats. Inledningsvis redovisas den kvantitativa analysen i 
ordningen; sambandsanalys, jämförande analyser och till sist en deskriptiv analys. 
Därefter presenteras den kvalitativa delen i form av tematisk analys. 
 
Sambandsanalys 
Relationen mellan bekymringsgrad, samspel, anknytningsbeteende och 
mentaliseringsförmåga undersöktes, N=43. Spearmans korrelationskoefficient 
visade att bekymringsgrad korrelerade med samspel, r = .44, p < .001, med en 
positiv medelstark effekt där r mellan .3-.49 är en medelstark effekt, enligt Cohen i 
Pallant (2010). Vidare visade Spearmans korrelationskoefficient att 
anknytningsbeteende korrelerade med mentaliseringsförmåga, r = .42, p < .001, 
med en positiv medelstark effekt. Se tabell 1. 
 

Tabell 1. Sambandsanalys mellan bekymringsgrad, samspel, anknytningsbeteende 
och mentaliseringsförmåga före påbörjad behandling, (N=43) 

 Samspel Kontaktbeteende Mentaliseringsförmåga 

Bekymringsgrad ,44
** 

,19 ,14 
Samspel  ,18 ,21 
Anknytningsbeteende     ,42

** 

Mentaliseringsförmåga     
** p < .01 

 

Jämförande analys mellan grupperna före behandling 
För att kontrollera för att grupperna var jämförbara före påbörjad behandling 
gjordes beräkningar med Mann- Whitney U test. Resultatet visade att det inte 
fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna före påbörjad behandling 
utifrån aspekterna: Bekymringsgrad, z = -1,447, p =.148, Samspel, z = -1,383, p 
=.167, Anknytningsbeteende, z = -.370, p =.711 och Mentaliseringsförmåga, z = -
0,383, p = .702. Det antyder att grupperna alltså är jämförbara före påbörjad 
behandling. Se värden för median (Mdn) och antal (N) i tabell 2. 
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Tabell 2. Medelvärde, standardavvikelse och medianvärde för skattad 
bekymringsgrad, samspel, anknytningsbeteende och mentaliseringsförmåga för 
interventionsgruppen och jämförelsegruppen, före och efter behandling (N=22). 
 Före Efter 

Theraplay 
(N=10) 

Barnterapi 
(N=12) 

Theraplay 
(N=10) 

Barnterapi 
(N=12) 

M SD Mdn M SD Mdn M SD Mdn M SD Mdn 

Bekymringsgrad 2,20 ,63 2,00 2,75 ,97 3,00 3,20 ,63 3,00 3,25 ,97 3,50 
Samspel 2,70 ,68 3,00 3,08 ,90 3,00 3,80 .63 4,00 4,00 ,74 4,00 
Anknytnings-
beteende  

8,00 1,63 8,00 7,42 2,54 8,00 7,20 2,20 7,50 7,75 2,22 8,50 

Mentaliserings-
förmåga  

7,20 1,40 7,00 7,25 ,97 7,50 7,80 1,23 7,50 -  - - 

Notera. – innebär att data saknas 

 
Behandlingseffekt mellan grupperna 
Mann-Whitney U-test har använts för att undersöka om resultaten inom de fyra 
områdena (Bekymringsgrad, Samspel, Anknytningsbeteende samt 
Mentaliseringsförmåga) skiljer sig åt mellan Theraplaygruppen och barnterapi-
gruppen efter avslutad behandling. Resultaten visade ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna på variablerna; Bekymringsgrad, Samspel samt 
Anknytningsbeteende, efter avslutad behandling. Bekymringsgrad, z = -.540, p 
=.589, Samspel, z = -.658, p =.510 och Anknytningsbeteende, z = -.637, p =.524. 
 
Behandlingseffekt inom grupperna 
Ett Wilcoxon Signed Rank test har använts för att undersöka om det blivit någon 
effekt över tid inom grupperna, när det gäller bekymringsgrad, samspel och 
anknytningsbeteende. 
 

Bekymringsgrad 
Resultatet visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad över tid för 
interventionsgruppen för grad av Bekymring, z = -2.428, p = .015, r = -0.77 men 
inte för jämförelsegruppen, z = -1.561, p = .119. Efter avslutad behandling har 
bekymringsgraden minskat i interventionsgruppen med en stor effekt, enligt 
Cohens effektmått, då .1= liten effekt, .3= medel effekt och .5= stor effekt (Pallant, 
2010). 
 

Samspel 
Resultatet visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad över tid för båda 
grupperna utifrån Samspel. Interventionsgruppen: z = -2.414, p = .016 < .005,  r = -
0.76.z = -2.428, p = .015, r = -0.77 och jämförelsegruppen, z = -.2.299, p = .022 < 
.005,  r = -0.66. Efter avslutad behandling har samspelet förändrats positivt i båda 
grupperna med en stor effekt, enligt Cohens effektmått, då .1= liten effekt, .3= 
medel effekt och .5= stor effekt (Pallant, 2010). 
 

Anknytningsbeteende 
Resultatet visade att det inte fanns en signifikant skillnad inom någon av 
grupperna avseende Anknytningsbeteende. Interventionsgruppen, z = -.658, p = 
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.511 och jämförelsegruppen, z = -.315, p = .752. Efter avslutad behandling har inte 
barnets anknytning förändrats i någon av grupperna. 

 
Föräldramentalisering 

Då data för föräldramentalisering saknas i jämförelsegruppen redovisas endast 
resultat för interventionsgruppen. Ett Wilcoxon Signed Rank test visade ingen 
signifikant skillnad inom interventionsgruppen avseende förälderns 
mentaliseringsförmåga före och efter avslutad behandling, z = -1,857, p = .063, r = -
0.59. Efter avslutad behandling har inte förälderns mentaliseringsförmåga 
förändrats i interventionsgruppen. Resultatet ligger dock nära gränsvärdet för ett 
signifikant värde, varpå vi redovisar effektstorleken. 
 
Integritet 
Resultatet rörande föräldrarnas upplevelse av integritet har analyserats 
deskriptivt. Först undersöktes hur föräldrarna skattat sin upplevelse av att 
integriteten respekterats. Vid frågorna 7 och 8 (se appendix 4) samt fråga 10 och 
11 (se appendix 2) svarade samtliga (N=72) Ja på frågorna om de upplevt att dess 
integritet respekterats i behandlingen. Därefter undersöktes fråga 7-9 (se 
appendix 2), vilka berör förälderns upplevelse av den nära fysiska kontakten som 
Theraplay innebär, se tabell 3. Resultatet visar att föräldrarna skattat den fysiska 
närheten som positiv, då medelvärdet och medianvärdet för samtliga frågor är 
högt. 
 
Tabell 3. Upplevelsen av den fysiska kontakten i interventionsgruppen 
(N=34). 
 N M SD Mdn Min Max 

Behandlare-Barn 42 4,45 ,71 5,00 3,00 5,00 
Behandlare-Förälder 41 4,22 ,88 5,00 3,00 5,00 
Förälder-Barn  42 4,74 ,45 5,00 3,00 5,00 

 
Kvalitativ redovisning 
I vår analys av materialet har vi sett tre huvudteman, vilka vi benämnt som Barnet 
och svårigheten, Affekter samt Barnet som en komplex individ. Dessa teman ansåg 
vi framkom utifrån förälderns beskrivning av sin situation tillsammans med 
barnet. Huvudteman redovisas tillsammans med underteman i tabell 4 och 
beskrivs därefter i löpande text. 
 
Tabell 4. Namn på huvudteman och underteman i den tematiska analysen, 
(N=22). 
Huvudtema Undertema 

  
Barnet och svårigheten  Barnet beskrivs ensidigt problematiskt 
 Barnet beskrivs ha specifika problem. 
  
Affekter Ilska och oro 
 
 

Reducering av ilska och oro 
 

Barnet som en komplex individ  
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Barnet och svårigheten 
Vi har tolkat förälderns beskrivning av barnet, relationen dem emellan och 
samspelsvårigheterna. Tolkningarna byggde på det sätt föräldern beskrev barnet, 
grad av acceptans av barnet och hur/ om föräldrarollen framkom samt vilken hjälp 
föräldern önskade. Vi såg två framträdande mönster i hur föräldrarna beskrev 
barnet och svårigheten. Det ena mönstret var att barnet är problemet och att 
barnet behöver hjälp. Vi tolkade det som att barnet var avskilt från familjesystemet 
och svårigheter individualiserades till barnet. Vi såg här en snäv negativ bild av 
barnet, vilket vi tolkade som att föräldrarna inte accepterade barnets svårigheter. 
Bredvid dessa beskrivningar framkom mer nyanserade och fylligare beskrivningar 
av barnet och svårigheten. Här såg vi hur föräldrarollen tog plats och föräldrarna 
beskrev sin egen roll i hur barnet kan få hjälp och stöd utifrån sina svårigheter. 
Sammanfattningsvis såg vi att föräldrarna tenderade att beskriva sina barn som ett 
problem före behandling, i enlighet med det första undertemat. Efter behandlingen 
tyckte vi oss se ett mönster där föräldrar beskrev att barnet hade specifika 
problem. 
 

Barnet beskrivs ensidigt problematiskt 
I detta undertema såg vi att förälderns svar innehöll en ensidig beskrivning av sitt 
barn. Här beskrevs barnet som ett problem, där föräldrarollen inte framkom och 
barnets positiva egenskaper var få. Vi såg vidare att svaren präglades av att 
föräldern ville att barnet skulle ändra sitt beteende. Vi tyckte oss se att föräldrarna 
visade på en bristande Acceptans, bristande Separering och bristande Komplexitet 
i sin beskrivning av barnet. Citatet nedan visar detta. 
 

Lyssnar inte. Vägrar göra det man säger åt hen, t ex klä på sig, äta, borsta 
tänderna, göra läxa mm. (...) Högljudd, Uppkäftig, pratig, glad, trött. 

 
Barnet beskrivs ha specifika problem. 

I nästa undertema såg vi att föräldrarna beskrev barnet utifrån att hen hade ett 
problem eller en sjukdom som var svåra för barnet och föräldern att hantera. Vi 
såg här att föräldrarna visade på en högre förmåga till Acceptans, Separering och 
Komplexitet. 
 

Svårt att veta vad hen tycker och tänker, visar ofta inte och berättar bara 
ibland.(...) Blyg och ängslig inför andra vuxna och situationer (...) Nyfiken och 
intresserad av mycket mer än hen vågade. 

 
Affekter 
I föräldrarnas svar såg vi att affekter ofta framkom i svaren, vilket därmed skapade 
ett huvudtema. Framträdande var, ansåg vi, negativa affekter såsom oro och ilska 
där en betydande del färgade föräldrarnas beskrivningar. Vi tror att en 
hjälpsökande familj inom psykiatri eller habilitering under lång tid haft svårigheter 
de inte själva kunnat klara av.  Vi tror att det var dessa negativa affekter som vi såg 
i fritextsvaren. Sammanfattningsvis såg vi ett tema där det, hos föräldrarna, oftast 
förekom ilska och oro före påbörjad behandling, vilket var sällsynt vid 



 17 

eftermätningen. Istället framträdde en mer positiv bild med en reducerad grad av 
ilska och oro. 
 

Ilska och oro framkommer 
I detta undertema såg vi att föräldrarna uttryckte en ilska och oro i svaren, vilka 
både fanns på en semantiskt och på en latent nivå i föräldrars beskrivningar. Ilska 
och Oro förekom i beskrivningarna. 
 

Blir ofta mycket högljudd. Bara hen ska höras. Triggar sin familj till bråk- 
uteblivna äventyr pga bråk. Leker bäst helt ensam. Ljuger utan kontroll. 
Lever ibland i en helt annan verklighet. 

 
Reducering av ilska och oro- övervägande positiva affekter 

I följande undertema, som vi framförallt kunde se i eftermätningen, såg vi att 
föräldrarna visade på en reducerad grad av oro och/eller ilska med övervägande 
positiva affekter på semantisk samt latent nivå. Här såg vi att föräldrarna visade på 
en låg nivå av Ilska och Oro. 
 

Bättre på att beskriva sina känslor och vad hen vill, det ger mindre konflikter 
och jag har lättare att förstå och agera. Allmänt gladare, hittat nya vänner i 
skolan. 

 
Barnet som en komplex individ 
Genom föräldrarnas svarsstil kunde vi se kvalitetsskillnader i svaren utifrån 
förmågan till Insightfulness. Vi såg här olika mönster, på vilket sätt föräldrarna 
beskrev barnet och såg sig själv som förälder. Vi sökte om barnet beskrevs som en 
komplex individ med egna känslor och behov samt om öppenhet fanns för att 
barnet kan vara på olika sätt. Vidare sökte vi om barnet beskrevs flerdimensionellt 
och nyanserat. Vi letade om föräldrarollen framkom samt om de visade på en 
förmåga till att se barnets bakomliggande motiv till de beteende det visar. 
Föräldrars beskrivningar som en komplex individ fann vi nästan uteslutande i 
eftermätningen. Sammanfattningsvis såg vi här en indikation på att föräldrarna 
visade på en förmåga till Insikt, Öppenhet, Komplexitet, Fokus på barnet, 
Acceptans och Separering. Det första citatet är en beskrivning av ett barn. 
 

En glad och kreativ person i sina bästa år som kämpar på i vardagen. Med 
både småsyskon och impulsen att klappa till samt skolan som utmanar både 
socialt och med uppgifter där man inte alltid har koll på förväntningar. 

 
Föräldrar beskrev sig i sin föräldraroll och berättade om nya insikter. 
 

Tålmodig. Snäll. Ej tillräckligt konsekvent. Vill alla väl och blir därför alltför 
velig. Trots ovanstående kan jag vara bestämd ibland. (...) Bra, nyttigt att se 
sig själv lite från ovan. 
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Diskussion 
 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka om Theraplay som 
behandlingsmetod, enligt föräldraskattningar och beskrivningar fått en positiv 
effekt. Fem områden undersöktes; Bekymringsgrad, Samspel, 
Anknytningsbeteende, Mentaliseringsförmåga och Integritet. Vårt första delsyfte 
var att undersöka om de fyra första områdena har samband med varandra. I nästa 
steg undersöktes om Theraplay nått positiv effekt utifrån de fem områdena. 
Därefter undersöktes om förmågan till föräldramentalisering ökat efter behandling 
och till sist om integriteten upplevdes vara respekterad. Resultatet visade att det 
fanns samband mellan bekymringsgrad och samspel samt att det finns samband 
mellan anknytningsbeteende och mentaliseringsförmåga. Vidare visade resultatet 
att behandlingsmetoden Theraplay reducerat graden av bekymring samt förbättrat 
samspel mellan förälder och barn. Resultatet indikerade vidare att Theraplay som 
behandlingsmetod inte skattats som kränkande utifrån integritetsaspekten. I den 
tematiska analysen såg vi tre huvudteman; Barnet och svårigheten, Affekter och 
slutligen Barnet som en komplex individ. Vi såg här sammanfattningsvis att den 
tematiska analysen verkar stödja att behandlingen varit framgångsrik utifrån en 
ökad föräldramentaliserande förmåga, där föräldrarna beskrev sitt barn som en 
komplex individ med egna känslor och behov. 
 
Samband mellan de fyra områdena 
Teoretiskt sett är det förväntat att alla fyra områden, bekymringsgrad, samspel, 
anknytningsbeteende och mentaliseringsförmåga ska ha samband med varandra. I 
den här studien visar dock resultaten bara två signifikanta samband. 
Bekymringsgrad har samband med samspel, vilket ligger i linje med empiri. 
Sambandet kan förstås utifrån att samspel, där barnets behov av omvårdnad sker 
(Wennerberg, 2010) och förmågan till föräldramentalisering är viktigt för ett 
positivt föräldraskap (Koren-Karie, Oppenheim, Dolev, Sher & Etzion-Carasso,  
2002). Den mentaliserande förmågan påverkas negativt av stress (Rydén och 
Wallroth, 2008) och så även oro kring barnet (Koren- Karie et al., 2002), vilket i sin 
tur kan påverka samspelet. Det betyder vidare att en dominans av ängslan och 
vrede i relationen kan öka undandragandet (Rydén och Wallroth, 2008) och 
därmed försvåra sampelet. Det andra signifikanta sambandet finns mellan 
anknytningsbeteende och mentaliseringsförmåga, vilket också teoretiskt sett ska 
vara relaterade till varandra. Detta samband kan förstås genom att förälderns 
mentaliseringsförmåga, den mentala kapacitet som ligger till grund för lyhördhet, 
är en nödvändig förutsättning för formandet av trygg anknytning (Koren-Karie et 
al., 2002). Vid god föräldramentaliserande förmåga kan således barnet aktivt söka 
kontakt och närhet till föräldern som i sin tur kan bemöta barnet på ett adekvat 
sätt, varpå trygg anknytning kan formas (Main & Cassidy, 1988). Slutligen vill vi 
lyfta att det inte framkom samband mellan alla fyra undersökta områden, vilket 
empiri förutspår. Vi kan inte förklara detta på ett annat sätt än utifrån 
psykometriska begränsningar, där svarsalternativens utformning medförde golv- 
och takeffekter, vilket kan ha bidragit till för liten varians. Vidare var det få frågor 
inom varje teoretiskt område som kanske inte fångade det avsedda begreppet fullt 
ut (De Vellis, 2003).  
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Behandlingseffekt 
Föräldrarnas skattade upplevelse av Theraplay visar i denna studie att 
behandlingsmetoden kan vara minst lika bra som psykodynamisk barnterapi, då 
det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna efter avslutad 
behandling. Den tematiska analysen visar vidare att behandling troligtvis bidragit 
till en positiv behandlingseffekt, då vi tolkat att båda grupperna förbättrats. Utifrån 
att grupperna inte skiljer sig åt så vill vi här lyfta den så kallade Dodofågelns dom 
(Luborsky et al., 2002), som innebär att psykoterapier, oavsett inriktning, har 
effekt. 
 
Resultatet visade däremot reducerad bekymringsgrad och förbättrat samspel, 
båda med stor effekt, i Theraplaygruppen. Ett förbättrat samspel, med stor effekt, 
fanns även i jämförelsegruppen. Som vi tidigare beskrivit så fanns det inga 
signifikanta skillnader mellan grupperna men Theraplay visar ändå, till motsats 
mot jämförelsegruppen, signifikant förbättring avseende minskad bekymring. 
Studien har dock viss begränsning utifrån små grupper och icke reliabelt och 
validerat instrument, vilket medför att vi vill uttrycka oss med viss försiktighet. 
Som stöd för vårt resultat har en tidigare studentuppsats påvisat att föräldrar före 
Theraplaybehandling haft en hög grad av föräldrastress (Svedmark, 2010), vilket 
också kan ses i denna studie utifrån oro och ilska i föräldrars beskrivningar. Även 
den tematiska analysen stödjer reducering av negativa affekter, vilket medför att vi 
utifrån denna förståelse vill reflektera kring resultatet och eventuella förklaringar 
till varför resultatet skiljer sig från jämförelsegruppen. Till skillnad från 
psykodynamisk barnterapi arbetar man i Theraplay med föräldra- barnrelationen 
som primärt fokus. I Theraplay har man också ett konkret arbetssätt innefattande 
struktur, engagemang, omsorg, utmaning och lekfullhet där samspelet i föräldra-
barnrelationen kan utvecklas (Booth & Jernberg, 2010), vilket kan vara det som 
avspeglar sig i resultatet. Vi tänker att Theraplay utifrån sina utmärkande drag 
därmed blir mer tillgängligt för familjer med föräldrar vars mentaliseringsförmåga 
kan vara bristande. Vidare utmärker sig Theraplay också utifrån sitt fokus på lek, 
vilken anses kunna reparera relationer (Booth & Jernberg, 2010). Genom leken kan 
glädje och hoppfullhet ta plats och en positiv interaktion kan uppstå som kan leda 
till att föräldrarna får en positiv känsla av sin föräldraförmåga (Oppenheim et al., 
2004). Vi ser sammanfattningsvis att det kan ha bidragit till minskandet av 
negativa affekter, då föräldrarna via guidning får vägledning i hur de kan samspela 
med sitt barn.  
 
Ovan förda resonemang leder oss vidare in på resultatet som visar att grupperna 
efter behandling nått ett förbättrat samspel. Vi vill även här lyfta affekternas roll, 
då positiva affekter initierar en rörelse mot objekt och väcker nyfikenhet (Rydén & 
Wallroth, 2008). Dessa positiva affekter står dock i beroende av en upplevd 
trygghet (Tetzchner, 2005), vilket medför att ett funktionellt samspel och positiva 
affekter kan vara reciprokt förbundna. Samspelet är, som nämnt, en del av 
anknytningen, där en trygg sådan medför att barnet genom en tilltro till relationer 
inte är rädd för att bli övergiven. Den affektreglering som då kan utvecklas hos 
barnet medför en ökad förmåga till att barnet kan mentalisera andra människor, 
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vilket underlättar samspelet från barnets sida (Broberg et al., 2009). Vi tänker 
därmed att resultatet, som visat en reducering av negativa affekter och ett 
förbättrat samspel, kan stå i beroende av varandra då närvaron av positiva affekter 
står i beroende av trygghet, ett positivt samspel. 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad avseende ett förändrat anknytningsbeteende i 
någon av grupperna. Medelvärdet har sänkts något (dock ej signifikant) inom 
Theraplaygruppen. Det väcker dock intressanta reflektioner kring 
anknytningsbeteendet som fenomen. Tetzchner (2005) beskriver 
anknytningsbeteenden som bestående av signal- och kontaktbeteenden för att nå 
närhet till sin anknytningsperson, vilket vid avsaknad kan skapa separationsoro. 
Vidare förklaras att barnets beteenden ändrar karaktär utifrån 
anknytningsmönstret och att anknytningsbeteenden ökar då barnet känner sig 
utsatt (Tetzchner, 2005). Med denna förståelse kan ett minskat 
anknytningsbeteende indikera en positiv behandlingseffekt, då barnet, 
förhoppningsvis upplever en större trygghet och därmed inte behöver söka samma 
närhet till omsorgspersonen. 
 
Resultatet visade inte en signifikant skillnad avseende mentaliseringsförmåga i 
Theraplaygruppen. Som kontrast till detta resultat indikerar den tematiska 
analysen att förmågan till föräldramentalisering ökat. Detta resultat tolkar vi på så 
sätt att en ökad föräldramentalisering, Insightfulness, utifrån de tre huvuddragen; 
förståelse rörande barnets motiv för ett givet beteende, en emotionellt komplex 
bild av barnet samt en öppenhet för ny och ibland ej förväntad information 
rörande barnet (Oppenheim & Koren-Karie, 2002), fångat begreppen på olika sätt. 
En ökad insiktsfullhet kan således medföra att föräldern bättre kan samspela med 
barnet, vilket därmed kan skapa en adekvat nivå av barnets anknytningsbeteende. 
Som tidigare nämnts fanns också ett mönster av reducerade affekter i föräldrarnas 
beskrivningar. Denna reducering kan, genom behandlingen, ha en positiv effekt på 
föräldrarnas förmåga till mentalisering då dessa negativa affekter, enligt 
Oppenheim och Koren-Karie (2002), kan verka som barriärer för insiktsfullhet. 
Vad som då istället prioriteras är att överleva- fly, fäkta (Fonagy och Lyuten, 2009), 
vilket alltså inverkar till en nedsatt mentaliseringsförmåga som kan ha förbättrats 
genom terapin. I denna studie kan det innebära att man genom behandling nått en 
ökad acceptans och fått verktyg att hantera sin och familjens situation. Då behöver 
den ej längre sammankopplas med stress, vilket kan leda till att föräldern får 
tillgång till sin mentaliseringsförmåga, vilket kan indikera att affekter även här kan 
vara medierande. 
 
Det finns sammanfattningsvis indikationer i studien som visar på att behandling 
hjälper och att Theraplay som behandling kan vara verksamt. I ett försök att 
fördjupa förståelsen om vad som hjälper och vilka de verksamma momenten är, 
går det att dra en parallell med den metaanalys som Bakermans-Kranenburg, van 
Ijzendoorn och Juffer (2003) presenterat. De visar att det finns 
behandlingsinterventioner som har klart högre evidens ifråga om att främja trygg 
anknytning. Det är interventioner som riktar sig till att öka förälderns lyhördhet 
genom beteenden. De förklarar att det är mer effektivt att arbeta med denna 
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föräldraförmåga än att arbeta direkt med barnets anknytning, vilket stödjer 
Theraplay som metod. Forskning visar vidare att terapier som använder sig av 
feedback utifrån videosekvenser var mer effektiva, för att skapa lyhördhet hos 
föräldrar (Bakermans-Kranenburg et al., 2003). Theraplay använder 
videoinspelning som intervention, vilket alltså verkar stimulera utvecklingen av 
förälderns sensitivitet samt lekfullhet där relationen mellan barnet och föräldern 
kan stärkas både på explicit och implicit nivå. Interventionerna i Theraplay ligger i 
linje med forskning som visat att behandling som ökar förmågan till Insightfulness 
medför förbättrad omsorg, acceptans och reglerat emotionellt beteende hos 
modern, vilket hjälper barnet att kommunicera och bättre reglera sina känslor och 
beteenden. Theraplay som är en erfarenhetsbaserad metod, innehållande lek och 
närhet, medför påverkan på en implicit nivå som utvecklar den affektreglerande 
och mentaliserande förmågan (Booth & Jernberg, 2010). Förändringen sker på en 
neurobiologisk nivå på grund av hjärnans plasticitet och därmed har 
psykoterapeutisk behandling potential att utveckla hjärnans strukturer som 
sammankopplas med interpersonella processer (Schore, 2014). Vidare kan barnet 
via den trygga och empatiska behandlingsmiljön utvecklas, vilket kan göra att 
modern ser sitt barn mer positivt och nå en ökad tilltro till sin föräldraförmåga 
(Oppenheim et al., 2004). Utifrån ovanstående forskning förstår vi att Theraplay 
nått positiva behandlingseffekter. I förlängningen kan detta också medföra än 
större vinster genom att den generationsöverförda otrygga anknytningen kan 
brytas (van Ijzendoorn, 1995). 
 
Integritet 
Theraplay har kritiserats för att det kan finnas en risk att relationen mellan klient 
och terapeut kan skapa en integritetskränkande upplevelse (Broberg et al., 2009). I 
denna studie undersöktes därmed huruvida föräldrarna upplevde att deras 
integritet blev kränkt under behandlingen. Resultat visar att föräldrarna skattat 
sin upplevelse av behandlingen som positiv utifrån närhet- och integritetsaspekter. 
Detta resultat ger en viktig bild som kan visa på att behandlingen ej upplevts som 
integritetskränkande, vilket kan svara upp mot kritiken som Broberg et al., (2009) 
flaggat för. Det går att förstå närhet utifrån både barnet och förälderns upplevelse. 
Just beröring är en viktig och naturlig del för den trygga anknytningen (Booth & 
Jernberg, 2010) men kan också upplevas som hotande för ett skrämt barn som 
behöver respekteras utifrån sina försvar (Munns, 2010). Även föräldrar kan ha 
erfarenheter av utsatthet, vilket kan innebära att de har svårt att hantera beröring. 
Det finns alltså anledning att fundera på den närhet som skapas i behandlingen, i 
linje med Munns (2010). Dock pekar resultatet mot det motsatta. Vi antar att en 
kompetent behandlare har förmågan till att anpassa terapin till den enskilde och 
därigenom kunna förmedla den positiva beröring som anses nödvändig för sund 
utveckling (Booth & Jernberg, 2010). Att integriteten upplevs ha respekterats kan 
även förklaras genom att behandlingen filmas (Booth & Jernberg, 2010), vilket kan 
bidra till att negativ beröring lättare kan uppmärksammas och vid behov 
modifieras, då Theraplay vill tillhandahålla en sund beröring snarare än undvika 
beröring (Booth & Jernberg, 2010). 
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Begränsningar 
Enkäten, studiens instrument, utarbetades i ett kliniskt sammanhang utifrån 
teoretisk grund med önskan om att förena en kliniskt användarvänlig enkät med 
ett psykometrisk funktionellt instrument. Det har medfört ett flertal 
psykometriska brister i enkäten. Begränsningar med enkäten utifrån dess 
reliabilitet och validitet kommer således att diskuteras, då den påverkar 
möjligheten till att göra statistiskt reliabla och valida beräkningar. Utifrån validitet, 
vad testet avser att mäta och hur bra det faktiskt gör det (Anastasi & Urbina i 
Urbina, 2004), vill vi problematisera dess begreppsvaliditet. Det går att fundera på 
om de undersökta begreppen fångar det som eftersöks, då enkätens frågor är få 
och ibland problematiskt formulerade. Det finns tre begrepp som särskilt kan 
ifrågasättas utifrån dess begreppsvaliditet. För det första så är området integritet 
ett abstrakt ord som behöver definieras vidare för att kunna mätas. Integriteten 
fångas också, i enkäten, som upplevelsen av fysisk kontakt, vilket går att diskutera 
utifrån dess överensstämmelse med teoretisk förståelse om integritet. För det 
andra så är mentaliseringsbegreppet också problematiskt i denna studie. Skalan 
för mentalisering före påbörjad behandling har dessutom ett lågt alpha-värde, 
vilket kan indikera att frågorna inte mäter konstruktet (Pallant, 2010). Det kan 
också stå i beroende av att det endast är två frågor, vilket försvårar möjligheten till 
en hög intern konsistens (Briggs & Cheek, 1986). I den tematiska analysen kunde 
vi se en förbättrad föräldramentaliserande förmåga, vilket alltså inte visade sig i 
den kvantitativa analysen. Att samma mönster inte framkommer i båda 
analysmetoderna ser vi ytterligare som ett resultat av bristande begreppsvaliditet. 
Det tredje begreppet vi vill lyfta är anknytningsbeteende. Skalan har förvisso fem 
frågor och en hög intern konsistens men visar ingen statistisk signifikant skillnad. 
Att resultatet inte uppnått någon statistiskt signifikant förändring kan stå i 
beroende av frågornas och svarsalternativens utformande. Det finns endast tre 
svarsalternativ där det är svårt att fånga upp nyansskillnader i 
anknytningsbeteendet som skulle kunna visa på att en förändring förelåg. Vid 
eftermätningen efterfrågas om barnet förändrat sitt kontaktbeteende, vilket också 
gör tolkningen och svarandet mer komplext. En svårighet skapas där föräldern ska 
minnas hur det var före behandlingen. Dessutom svarade föräldrarna, på 
förmätningen, att de upplevde att barnet visade anknytningsbeteende, vilket gör 
att enkäten får svårt att fånga upp ett mer adaptivt anknytningsbeteende. 
 
Den tematiska analysen har sina begränsningar främst i att den inte bygger på 
intervjuer vilket är det vanliga. Vi har använt fritextsvar som utifrån frågornas 
utformning begränsat svaren. I vår analys av materialet valde vi att utgå från IA, ett 
mätinstrument som använder sig av ett rikare material och därmed har det 
inneburit svårigheter att tolka resultaten. Ett rikare material hade troligen medfört 
en mer fördjupad analys. Vi har applicerat begreppen när vi läst föräldrarnas svar. 
Svaren var ofta korta och avgränsade men vi tyckte oss se kvalitetsskillnader i 
svaren vilket medförde att vi tolkat föräldrars svar som insiktsfulla eller inte 
insiktsfulla utifrån deras beskrivningar av sitt barn, relationen, 
samspelssvårigheterna och sin föräldraroll. Att barnet och problemet har stort 
utrymme måste förstås utifrån att enkäten efterfrågar det. Vi antar vidare att de 
kvantitativa frågorna kring bekymmer, samspelssvårigheter och så vidare, medför 
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att föräldern påverkas till att rapportera kring detta vid förmätningen. Enkäten vid 
eftermätningen är annorlunda konstruerad vilket kan medföra att fritextsvaren 
formuleras annorlunda. Det går också att problematisera fritextsvaren och den 
tematiska analysen utifrån dess resultat. Det finns en risk i att dra en felaktig 
slutsats om en positiv behandlingseffekt som en konsekvens av att ha gått i 
behandlingen och fått ett språk och/eller hjälp att sätta ord på sin situation och 
föräldrarna får därmed lättare att beskriva och förstå skeenden, vilket kan vara 
förledande för oss skribenter. Slutligen finns det begränsningar i studiens 
generaliserbarhet då den bygger på små grupper men också på ett instrument som 
inte har empiriskt stöd. 
 
Sammanfattning 
Studien har vissa brister men utifrån föräldrars skattningar och beskrivningar, 
indikerar resultatet att Theraplay har en positiv behandlingseffekt, med reducerad 
bekymringsgrad och förbättrat samspel. Föräldramentaliseringen hade inte 
förbättrats signifikant men den tematiska analysen indikerar ökad Insightfulness, 
vilket kan indikera att den föräldramentaliserande förmågan ökat. Reducering av 
negativa affekter kan ha medfört att föräldrarna fått tillgång till sin 
mentaliseringsförmåga som kan ha bidragit till det förbättrade samspelet. 
Resultatet visar vidare att föräldrarna upplevt behandlingen som positiv utifrån 
närhet- och integritetsaspekter, vilket tillbakavisar den kritik som finns mot 
Theraplays interventionstekniker. 
 
Framtida forskning 
Utifrån de begränsningar som beskrivits ovan vill vi uppmuntra till att undersöka 
om det finns befintliga mätinstrument, vilket DeVellis (2003) rekommenderar. Han 
framhåller svårigheterna med att skapa mätinstrument och att väl utprovade 
instrument med god evidens för kliniskt arbete och för forskning bör användas i 
första hand. Utvecklande av ett nytt mätinstrument innebär att de teoretiska 
begreppen ska vara möjliga att fånga i instrumentets frågor. Innehållsvaliditet är 
nödvändigt för att utvärdera om instrumentet fångar de avsedda begreppen. 
Reliabilitet behöver skapas så resultat kan generalisera till populationen. 
Utvecklandet av ett nytt mätinstrument beror ofta på att det inte finns existerande 
instrument inom den domän man önskar undersöka, då proceduren att skapa ett 
nytt är tidskrävande och kräver stora kunskaper inom området (DeVellis, 2003). 
Då forskningsområdet är nytt finns inget instrument som täcker alla 
undersökningsområden, vilket medför att det kan behövas flera enkäter eller att 
instrumentets olika delar vidareutvecklas och testas psykometriskt mot 
evidensbaserade test som mäter samma sak. Då ämnet är angeläget vill vi 
uppmuntra till replikerande studier, där affekternas roll kanske kan undersökas 
och förstås vidare. 
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Avslutningsord 
Vi vill avsluta med att nämna Tove Janssons (1992) berättelse om “Det osynliga 
barnet”. Den lilla flickan Ninni kommer från en torftig och våldsam bakgrund till 
muminfamiljen och är osynlig. Endast halsbandet med en bjällra visar hennes 
försiktiga rörelser. Muminmammans värme och omsorg kring Ninni medför att 
hon blir alltmer synlig och så småningom börjar hon delta i barnens lek. 
Berättelsen avslutas med att Ninni kan uttrycka sina känslor alltmer och när hon 
blir riktigt arg och därefter skrattar hjärtligt blir hela hon synlig.  
 
 

Tack 
Vi vill tacka vår handledare Tova Stenlund som med sina kunskaper bidragit till 
studiens slutresultat. Ett särskilt tack för din uppmuntran när vi drabbats av 
hopplöshet. Vi vill även rikta ett sort tack till Britta Sundberg och Karin Nilsson 
som delat med sig av material till studien och av sin kunskap inom området. 
Slutligen vill vi tacka de deltagare som deltagit i studien och därmed bidragit med 
sina upplevelser av behandlingen, vilket bidragit till viktig kunskap.  
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Appendix 1 

 

 
UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för klinisk vetenskap 
Enheten för barn- och 
ungdomspsykiatri 
Enheten för psykoterapi 
 

 
 
 

 

2011-04-19 
 
 

Kodnr: 

 

Frågor till föräldrar före deltagande i Theraplaybehandling 

 
1. Hur bekymrad är du över ditt barn vid Theraplaybehandlingens start? 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst, 1 betyder - inte alls, 2- ganska lite, 3- lite, 4- 

ganska mycket,               5- mycket starkt bekymrad  

 

1    2    3    4    5    

 

 

2. Hur ser ditt barns kontaktbeteende ut?  

                                                                                                                                                             

Tar emot min omsorg/omvårdnad         Ja

  Ibland  Nej  

 

Ger god ögonkontakt med mig?    Ja 

 Ibland  Nej  

 

Söker positiv fysisk kontakt?    Ja 

 Ibland  Nej 

 

Lyssnar på min vägledning?    Ja

  Ibland  Nej 

 

Uttrycker sig bra verbalt utifrån sin ålder?  Ja 

 Ibland  Nej 

 

Annat som du vill tillägga: 

 

 

 

3. Är  det vardagliga samspelet med ditt barn präglat av svårigheter?                                                                                                                                
Ringa in enlig följande: 1-ja, mycket, 2-ja, ofta, 3- ibland, 4-nej, sällan, 5-nej, nästan aldrig 
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1    2    3    4    5 

 

Hur ser svårigheterna ut? 

 

 

 

 

 

4. Jag kan läsa av mitt barn,  förstå vilka behov och motiv som det ger uttryck för  

samt vad det tänker och känner i olika situationer?                                                                                                                                                       
Ringa in enligt följande: 1-nästan aldrig, 2- sällan, 3-ibland, 4- ofta, 5- nästan alltid 

    

       1   2   3   4   5    

 

5. Jag kan lugna mitt barn då det är ledset eller argt 
1-nästan aldrig, 2, sällan, 3-ibland, 4- ofta, 5- nästan alltid 

 

 1   2   3   4   5                                                                                                                                                     
 

 

6. Beskriv ditt barn som hon/han är nu utifrån barnets fem mest framträdande 

egenskaper, ingen rangordning. 

 

 

 

 

 

7. Beskriv dig själv som förälder med de fem mest framträdande egenskaperna, 

ingen rangordning. 

 

 

 

 

 

8. Vad är kännetecknande, mest typiskt, i relationen mellan dig och ditt barn? 

 

 

 

 

 

9. Vad har du för förväntningar på relationen mellan dig och ditt barn under de 

kommande åren? 

 

 

 

 

 

10. Vad vill du ha hjälp med att utveckla? 

 



 30 

 

Datum då enkätens besvarades?   Den ………… 

 

Enkäten ifylld av:  Mamma  Pappa 

 

  

 

Tack för din medverkan! 
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Appendix 2 

 

 
UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för klinisk vetenskap 
Enheten för barn- och 
ungdomspsykiatri 
Enheten för psykoterapi 
 

 
 
 

 

2011-02-02 
 
 
Kodnr: 

 

Frågor till föräldrar efter deltagande i Theraplaybehandling 

 
11. Hur bekymrad var du över ditt barn vid Theraplaybehandlingens start? 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst, 1 betyder - inte alls, 2- ganska lite, 3- lite, 4- 

ganska mycket,               5- mycket starkt bekymrad  

 

1    2    3    4    5    

 

12. Hur bekymrad är du nu? 
Ringa in som ovan. 

 

1    2    3    4    5    

 

13. Har ditt barn ändrat kontaktbeteende jämfört med före Theraplaybehandlingen?  

 

Tar emot min omsorg/omvårdnad                                                                                                                                                               

i högre grad?    Ja 

 Ingen skillnad  Nej, mindre 

 

Ger mer ögonkontakt med mig?  Ja  Ingen skillnad

  Nej, mindre  

 

Söker mer positiv fysisk kontakt?  Ja  Ingen 

skillnad  Nej, mindre 

 

Lyssnar bättre på mig?  Ja  Ingen 

skillnad  Nej, mindre 

 

Uttrycker sig bättre verbalt?  Ja  Ingen 

skillnad  Nej, mindre 

 

Annat förändrat beteende?   Ja  Nej 

Om ja, på vilket sätt? 
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14. Har det vardagliga samspelet med ditt barn förändrats jämfört med hur det var 

före Theraplaybehandlingen?                                                                                                                                
Ringa in enlig följande: 1-mycket sämre, 2-sämre, 3- Ingen förändring har skett, 4-bättre, 5-

mycket bättre 

 

1    2    3    4    5 

 

 

5.   Beskriv ditt barn som hon/han är nu. 

 

 

 

 

 

      6. Hur skulle du beskriva ditt barn innan ni påbörjade Theraplaybehandlingen? 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser av Theraplaybehandlingen 

  

7. Hur upplevde du den nära fysiska kontakten mellan behandlaren och ditt barn 

som behandlingen innebar? 
Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst, 1- negativt, 2–ganska negativt, 3–varken positivt 

eller negativt, 4–ganska positivt, 5-positivt.  

 

1    2    3    4    5    

 

8. Hur upplevde du den nära fysiska kontakten mellan dig som förälder och 

behandlaren som behandlingen innebar? 
Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst, 1- negativt, 2–ganska negativt, 3–varken positivt 

eller negativt, 4–ganska positivt, 5-positivt.  

 

1    2    3    4    5   

 

9. Hur upplevde du den nära fysiska kontakten mellan dig och barnet som 

Theraplaybehandlingen innebar?  
Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst, 1- negativt, 2–ganska negativt, 3 –varken positivt 

eller negativt, 4–ganska positivt, 5-positivt.  

 

1    2    3    4    5   

 

10. Upplevde du att dina integritetsgränser blev respekterade under 

Theraplaybehandlingen? 

 

Ja   Nej 

 

Kommentar: 
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11. Upplevde du att ditt barns integritetsgränser blev respekterade under Theraplay 

behandlingen?        

 

Ja   Nej 

 

Kommentar:   

 

 

   

 

 

 

 

      12. Upplever du att Theraplaybehandlingen har gett dig en ny/annan förståelse för 

ditt barn? 
 

1- mindre förståelse, 2-ingen mer förståelse, 3- lite mer förståelse, 4- bättre förståelse, 5 mycket 

bättre förståelse 

 

1  2    3   4    5  

  

 

      13. Tänker du på något annat sätt om dig som förälder efter 

Theraplaybehandlingen? 

 

Ja   Nej 

 

Om ja, på vilket sätt?  

 

 

 

 

 

 

14. Hur tror du att ditt barn har uppfattat Theraplaybehandlingen som helhet?                                                                               
1-mycket negativt, 2-ganska negativt, 3-varken positivt eller negativt, 4 ganska positivt, 5-mycket 

positivt 

 

1     2     3     4     5   

 

 

15. Kan du beskriva något tillfälle under Theraplaybehandlingen som innebar en 

förändring och    utveckling? 
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16. Gav behandlarna dig en förståelse för Theraplaybehandlingens mål och syfte så 

att du kunde förstå struktur och innehåll, med andra ord förstå ”Varför dom 

gjorde som dom gjorde”? 

 

Ja   Nej 

 

Kommentar: 

 

 

 

      17.  Jag kan läsa av mitt barn,  förstå vilka behov och motiv som det ger uttryck för           

 samt vad det det tänker och känner i olika situationer 
 Ringa in enligt följande: 1- nästan aldrig, 2-sällan, 3-ibland, 4, ofta, 5- nästan alltid 

 

 1   2   3   4   5 

 

   

      18.  Jag kan lugna mitt barn då det är ledset eller argt                                                                                                                     
  Ringa in enligt följande: 1- nästan aldrig, 2-sällan, 3-ibland, 4-ofta, 5-nästan alltid 

 

  1   2   3   4   5    

 

19. Beskriv dig själv som förälder med de fem mest framträdande egenskaperna, 

ingen rangordning. 

 

 

 

 

 

 

 

20. Vad är kännetecknande, mest typiskt för relationen mellan dig och ditt barn? 

 

 

 

 

 

 

 

    21. Vad har du för förväntningar på relationen mellan dig och ditt barn under det 

kommande           

           åren? 
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   22. Vad vill du utveckla i din och ditt barns relation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    23. För hur många månader sedan avslutades behandlingen?   ……….månader. 

 

24. Datum då enkätens besvarades?   Den ………… 

 

25. Enkäten ifylld av:  Mamma  Pappa  

 Bonusförälder 

 

  

 

Tack för din medverkan! 
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Appendix 3 

 

 

Tack för din medverkan! 

 
UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för klinisk vetenskap 
Enheten för barn- och 
ungdomspsykiatri 
Enheten för psykoterapi 
 

 
 
 

 

2011-04-19 
 
 
Kodnr: 

 

Frågor till föräldrar före deltagande i barnterapibehandling 

 
1. Hur bekymrad är du över ditt barn vid behandlingens start? 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst, 1 betyder - inte alls, 2- ganska lite, 3- lite, 4- 

ganska mycket,               5- mycket starkt bekymrad  

 

1    2    3    4    5    

 

 

2. Hur ser ditt barns kontaktbeteende ut?  

                                                                                                                                                             

Tar emot min omsorg/omvårdnad         Ja

  Ibland  Nej  

 

Ger god ögonkontakt med mig?    Ja 

 Ibland  Nej  

 

Söker positiv fysisk kontakt?    Ja 

 Ibland  Nej 

 

Lyssnar på min vägledning?    Ja

  Ibland  Nej 

 

Uttrycker sig bra verbalt utifrån sin ålder?  Ja 

 Ibland  Nej 

 

Annat som du vill tillägga: 

 

 

 

3. Är  det vardagliga samspelet med ditt barn präglat av svårigheter?                                                                                                                                
Ringa in enlig följande: 1-ja, mycket, 2-ja, ofta, 3- ibland, 4-nej, sällan, 5-nej, nästan aldrig 
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1    2    3    4    5 

 

Hur ser svårigheterna ut? 

 

 

 

 

 

4. Jag kan läsa av mitt barn,  förstå vilka behov och motiv som det ger uttryck för  

samt vad det tänker och känner i olika situationer?                                                                                                                                                       
Ringa in enligt följande: 1-nästan aldrig, 2- sällan, 3-ibland, 4- ofta, 5- nästan alltid 

    

       1   2   3   4   5    

 

5. Jag kan lugna mitt barn då det är ledset eller argt 
1-nästan aldrig, 2, sällan, 3-ibland, 4- ofta, 5- nästan alltid 

 

 1   2   3   4   5                                                                                                                                                     
 

 

6. Beskriv ditt barn som hon/han är nu utifrån barnets fem mest framträdande 

egenskaper, ingen rangordning. 

 

 

 

 

 

7. Beskriv dig själv som förälder med de fem mest framträdande egenskaperna, 

ingen rangordning. 

 

 

 

 

 

8. Vad är kännetecknande, mest typiskt, i relationen mellan dig och ditt barn? 

 

 

 

 

 

9. Vad har du för förväntningar på relationen mellan dig och ditt barn under de 

kommande åren? 

 

 

 

 

 

10. Vad vill du ha hjälp med att utveckla? 
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Datum då enkätens besvarades?   Den ………… 

 

Enkäten ifylld av:  Mamma  Pappa  

 Bonusförälder 

 

  

 

Tack för din medverkan! 
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Appendix 4 

 

 
UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för klinisk vetenskap 
Enheten för barn- och 
ungdomspsykiatri 
Enheten för psykoterapi 
 

 
 
 

 

2011-04-18 
 
 
Kodnr: 

 

Frågor till föräldrar efter deltagande i barnterapibehandling 

 
15. Hur bekymrad var du över ditt barn vid behandlingens start? 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst, 1 betyder - inte alls, 2- ganska lite, 3- lite, 4- 

ganska mycket,               5- mycket starkt bekymrad  

 

1    2    3    4    5    

 

16. Hur bekymrad är du nu? 
Ringa in som ovan. 

 

1    2    3    4    5    

 

17. Har ditt barn ändrat kontaktbeteende jämfört med före behandlingen?  

 

Tar emot min omsorg/omvårdnad                                                                                                                                                               

i högre grad?    Ja 

 Ingen skillnad  Nej, mindre 

 

Ger mer ögonkontakt med mig?  Ja  Ingen skillnad

  Nej, mindre  

 

Söker mer positiv fysisk kontakt?  Ja  Ingen 

skillnad  Nej, mindre 

 

Lyssnar bättre på mig?  Ja  Ingen 

skillnad  Nej, mindre 

 

Uttrycker sig bättre verbalt?  Ja  Ingen 

skillnad  Nej, mindre 

 

Annat förändrat beteende?   Ja  Nej 

Om ja, på vilket sätt? 

 

18. Har det vardagliga samspelet med ditt barn förändrats jämfört med hur det var 
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före behandlingen?                                                                                                                                
Ringa in enlig följande: 1-mycket sämre, 2-sämre, 3- Ingen förändring har skett, 4-bättre, 5-

mycket bättre 

 

1    2    3    4    5 

 

19. Beskriv ditt barn som hon/han är nu. 

 

 

20. Hur skulle du beskriva ditt barn innan ni påbörjade behandlingen? 

 

 

 

 

 
 .  

 

 

21. Upplevde du att dina integritetsgränser blev respekterade under behandlingen? 

 

Ja   Nej 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

22. Upplevde du att ditt barns integritetsgränser blev respekterade under 

behandlingen?        

 

Ja   Nej 

 

Kommentar:   

 

   

 

 

 

 

      9. Upplever du att behandlingen har gett dig en ny/annan förståelse för ditt 

barn? 
1- mindre förståelse, 2-ingen mer förståelse, 3- lite mer förståelse, 4- bättre förståelse, 5 mycket 

bättre förståelse 

 

2    2    3   4    5  

  

 

      10. Tänker du på något annat sätt om dig som förälder efter behandlingen? 
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Ja   Nej 

 

Om ja, på vilket sätt?  

 

 

 

 

 

 

11.  Hur tror du att ditt barn har uppfattat behandlingen som helhet?                                                                               
1-mycket negativt, 2-ganska negativt, 3-varken positivt eller negativt, 4 ganska positivt, 5-

mycket positivt 

 

1    2     3     4     5   

 

 

12. Kan du beskriva något tillfälle under behandlingen som innebar en förändring 

och utveckling? 

 

 

 

  

 

13. Gav behandlarna dig en förståelse för behandlingens mål och syfte så att du 

kunde förstå struktur och innehåll, med andra ord förstå ”Varför dom gjorde som 

dom gjorde”? 

 

Ja   Nej 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

14. För hur många månader sedan avslutades behandlingen?   ……….månader. 

 

15. Datum då enkätens besvarades?   Den ………… 

 

16. Enkäten ifylld av:  Mamma  Pappa 

 
  


