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Sammanfattning 
Föräldrars mentaliseringsförmåga är avgörande för ett barns psykiska hälsa och utveckling. 

Utifrån detta utformades föräldragruppsbehandlingen Perspektiv med eklektisk utgångspunkt 

i framför allt Theraplay och Dialektisk beteendeterapi. Behandlingen gavs till föräldrar med 

barn mellan 0-12 år med allvarlig barnpsykiatrisk problematik med varierad symtombild och 

etiologi. En kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer genomfördes med syfte att undersöka 

föräldrars erfarenheter av behandlingen och eventuella upplevelser av effekt.  Resultaten 

redovisas i teman som visar upplevelse av god effekt, vilket tolkas och diskuteras utifrån 

terapeutisk gruppeffekt, mentaliseringsutveckling och generalisering i vardagen vilka bygger 

på varandra i en cirkulär process. Resultaten stöder tidigare forskning som visar att 

föräldragruppsbehandling och mentaliseringsutveckling i grupp är effektivt. Studiens resultat 

motiverar fortsatt användning inom barn- och ungdomspsykiatrin och fortsatt 

metodutveckling. 

Nyckelord: mentalisering, föräldramentalisering, anknytning, föräldragruppsbehandling, 

barnpsykiatrisk behandling, psykoterapi, föräldrabehandling, gruppbehandling, yngre barn  
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Inledning  
Köerna är långa till den högspecialiserade nivån inom barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige 

och det finns ett behov av metoder för att behandla barn och föräldrar på ett effektivt sätt med 

hög kvalitet. En trygg anknytning innebär ett skydd mot att utveckla psykisk ohälsa. Hjärnans 

utveckling av förmågor som mentalisering och affektreglering sker i det nära samspelet med 

omsorgspersoner. Brister i anknytningsrelationen hämmar denna utveckling. (Hart, 2009; 

Siegel, 1999).   

 

Anknytningsteorin började utvecklas av Bowlby på 50-talet och är idag ett fundament för 

förståelsen av barns psykiska utveckling. Med anknytningssystemet avses både barnets 

anknytningsbeteende och förälderns omsorgsbeteende. En trygg anknytning utvecklas när en 

förälder kontinuerligt reglerar barnets affekter samt reparerar de avbrott och missförstånd som 

uppstår dem emellan (Bowlby, 1988). I en tillitsfull och tillräckligt förutsägbar relation där 

föräldern är lyhörd för barnets behov och kan härbärgera, spegla och reglera barnets inre 

tillstånd ges barnet möjlighet att allt eftersom integrera och tillägna sig dessa färdigheter som 

egna förmågor. I denna process utvecklas barnets mentaliseringsförmåga intimt sammanflätat 

med förmågan att reglera affekter. (Hart, 2009). Mentalisering definieras som förmågan att 

reflektera över mentala tillstånd hos sig själv och andra. Den förmågan är nödvändig för att 

kunna utveckla och behålla goda relationer med andra människor genom livet.(Allen, Fonagy 

& Bateman, 2008). Av de barn som kommer till barn- och ungdomspsykiatriska kliniker idag 

har sannolikt en mycket stor andel otrygg eller desorganiserad anknytning (Wennerberg, 

2012).  Därför är det väl motiverat att i behandlingsarbetet ha fokus på att stärka 

anknytningsrelationen genom att öka föräldramentaliseringen oberoende av typ av 

psykiatriska symtom eller vilken diagnos barnet har (Fonagy & Allison, 2012; Schore & 

Schore 2008; Slade, 2007; Sroufe 1997). 

 

En ny stor nationell utvärderingsstudie presenteras 2015 om de manualiserade 

föräldrastödsprogrammen Cope, Komet, Connect och De otroliga åren. Studien visar på god 

effekt för alla föräldrastödsprogrammen vad gäller minskade beteendeproblem hos barnen 

samt minskad stress, färre aggressiva utbrott, minskat bestraffande beteende hos föräldrarna 

och en upplevelse av ökad föräldrakompetens. Resultaten visar att det 

föräldraträningsprogram som bygger på ankytningsteori: Connect, har en något bättre effekt 

över tid (Socialstyrelsen, 2015). 
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Kazdin (2005) har utarbetat föräldraträningsprogram i grupp. Föräldraträningsprogram har 

visat sig ha stark evidens för att minska beteendeproblem hos barnen. De studier som gjorts 

gäller framför allt diagnoserna trots- och uppförandestörning. Evidensen för långtidseffekt är 

dock ej lika stark. Interventioner som har evidens på längre sikt är de som har större grad av 

terapeutiska inslag samt kräver högre motivation och insatser av familjen. Evidens för att 

kunna generalisera de nya färdigheterna även utanför hemmet har ännu ej påvisats 

(Fonagy,Target & Cottrell 2002, Kazdin 2005). Störst effekt har visat sig för barn under åtta 

år.  Där barnen har föräldrar som har låg socioekonomisk status, egen psykisk ohälsa, högre 

grad av konflikter mellan föräldrar, komorbiditet med andra diagnoser som ADHD och 

utvecklingsstörning har lägre effekt (Fonagy et al. 2002). Slade (2005; 2007) har beskrivit två 

behandlingsmodeller med syfte att öka föräldrars reflektiva förmåga, både enskilt, riktat till en 

högriskgrupp, och i grupp på mer förebyggande nivå, båda med god effekt. 

 

Författarna till denna studie arbetar som psykologer på en Barn- och ungdomspsykiatrisk 

öppenvårdsklinik med bland annat samspelsinriktade behandlingsformer. Den kliniska 

erfarenheten är att det ofta behövs en lång förberedande föräldrakontakt innan konkret 

samspelsbehandling kan påbörjas med barn och föräldrar. Många föräldrar har stora egna 

svårigheter och behöver arbeta med detta innan de kan börja tillgodogöra sig den mer riktade 

familjebehandlingen. Samverkan med andra instanser i samhället kan vara aktuella. Även 

barnen kan ha genomgripande trauman eller funktionssvårigheter som föräldrarna behöver få 

mer förståelse för och kunskap om för att förstå vilka behov barnen har. Barnet svarar ofta 

snabbare än den vuxne på behandling och då behöver arbetet med föräldrarna förstärkas för 

att varaktiga förändringar ska kunna komma till stånd (Novick & Novick, 2005). Förälderns 

förmåga att reflektera över sitt barns inre känslomässiga tillstånd samt deras förmåga att 

reflektera över sitt eget inre och hur deras sätt att möta barnet är essentiell för hur barnet 

utvecklas och kommer att uppfatta sig själv. Att främja denna förmåga hos föräldrarna till 

barn med psykiatriska symtom är avgörande för barnets tillfrisknande (Slade, 2005). Tidigare 

forskning har visat att gruppbehandling för vuxna har god effekt vad gäller 

mentaliseringsutveckling (Krugman 2013, Fonagy et al 2002). 

 

Utifrån det kliniska behovet och ovanstående teoretiska bakgrund utformades och gavs en 

föräldragruppsbehandling av psykologer Bibbi Lindahl och Sofia Rocksén på en annan BUP-

klinik. Utformandet av föräldragruppsbehandlingen skedde i samarbete med psykolog och 

psykoterapeut Britta Sundberg som har en pågående effektstudie om Theraplay vid Umeå 
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Universitet. Föreliggande arbete ingår i en pilotstudie och gjordes i syfte att undersöka de 

deltagande föräldrarnas erfarenheter efter genomförd behandling. 

Föräldragruppsbehandlingen Perspektiv 

Föräldragruppsbehandlingen Perspektiv är utformad på eklektisk grund och bygger främst på 

samspelsbehandlingsmetoderna Theraplay (Jernberg & Booth, 2010) och Dialektisk 

beteendeterapi (DBT) (Linehan, 1993). Metoden utgår från Theraplay-dimensionerna 

struktur, omsorg, engagemang, utmaning och lekfullhet och har inslag av DBT då den 

innehåller psykoedukation i kombination med färdighetsträning. Det finns även inslag från 

andra terapiformer som Powell et al´s Circle of Security (2013), McCulloughs 

Affektfobiterapi (2003) och Gilberts Compassion Focused Therapy (2010). (Lindahl och 

Waltman, 2015).  

 

Theraplay utvecklades av Jernberg och Booth (2010) på 60-talet, där  arbetar man med 

lekfulla övningar för att stärka samspelet och anknytningsrelationen mellan föräldrar och 

barn. Därifrån har föräldragruppsbehandlingen hämtat nämnda dimensioner som 

kännetecknar ett gott föräldraskap och de praktiska övningarna för att vara i stunden 

tillsammans med sitt barn, som inom DBT benämns medveten närvaro i relation och  

mötesögonblick med Sterns (2004) utvecklingspsykologiska perspektiv. Linehan (1993) 

utvecklade ursprungligen behandlingsmetoden DBT för personer med diagnosen Borderline 

personlighetsstörning. I Sverige har anhörigstödet Familjeband utvecklats och används inom 

psykiatrin för anhöriga till vuxna patienter, men även för tonårsföräldrar. Perspektiv innefattar 

teman från Familjeband, som omarbetats för att passa föräldrar till yngre barn med svåra 

affektreglerings- och samspelssvårigheter. (Lindahl & Waltman, 2015).  

 

Föräldragruppsbehandlingen syftar till att ge föräldrar redskap att bättre förstå barnets 

beteende och känslor, hantera egna och sina barns känslomässiga reaktioner samt stärka 

anknytningsbanden mellan förälder och barn.(Lindahl & Waltman, 2015). För att kunna 

mentalisera andra måste man  först ha blivit mentaliserad själv (Fonagy, 2008), är en 

mentaliseringsteoretisk utgångspunkt som behandlingsmetoden tar sin grund i. Ett ytterligare 

syfte är att skapa ett  nätverk med andra föräldrar med liknande erfarenheter. Till 

behandlingen finns ett material med färdiga övningar och hemuppgifter. Behandlingen är 

upplagd på totalt 13 sessioner á två timmar samt två uppföljande sessioner efter en månad 

respektive sex månader. Sessionerna består av en del med teori och psykoedukation kring 
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anknytning, utvecklingspsykologi, affektreglering och medveten närvaro och en del med  

genomgång av hemuppgiften. Uppgifterna är genomgående tvådelade, en del har fokus på 

reflektion kring sig själv och en del har fokus på att reflektera ur barnets perspektiv. Praktiska 

övningar görs i rummet och som hemuppgift  i syfte att öka affektreglerings- och 

relationsfärdigheter. Vid varje träff serveras fika. (Lindahl & Waltman, 2015). 

 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka och analysera erfarenheter och eventuella 

upplevelser av effekt,  hos föräldrar till yngre barn med allvarlig barnpsykiatrisk problematik, 

som genomgått en föräldragruppsbehandling. 
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Metod 
För att fånga föräldrarnas upplevelse av föräldragruppsbehandlingen valdes kvalitativ 

hermeneutisk fenomenologisk metod (Kvale & Brinkman, 2009) i form av semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupper är en intervjuform där människor samtalar runt ett 

förbestämt ämne där gruppdeltagarna har något gemensamt. Intervjutillfället leds av en 

moderator och en observatör som båda deltar aktivt. Fokusgrupp har fördelen framför 

individuella intervjuer att erbjuda möjligheten att kombinera djup i svaren och interaktion 

mellan deltagarna. Forskarens inflytande minskar samt främjar informanternas användande av 

egna ord och begrepp. Fokusgrupper har visat sig ha hög överensstämmelse med enkäter och 

individuella intervjuer. Möjliga risker med fokusgruppsintervjuer är att konformitet och 

överdriven polarisering lättare kan uppstå jämfört med i individuella intervjuer (Kvale & 

Brinkman, 2009; Wibeck, 2010). Valet av fokusgruppsintervjuer motiverades även utifrån 

praktisk genomförbarhet och att kunna erbjuda samtliga informanter möjlighet att delta. 

Procedur 
Brev till deltagarna med information om studien och förfrågan om deras deltagande skickades 

innan föräldragruppsbehandlingen startade. I föräldragruppsbehandlingen deltog 14 föräldrar 

till 9 barn. Samtliga bjöds in och ombads att välja mellan två tider för intervju efter de 13 

sessionerna. Detta bildade två fokusgrupper om fem föräldrar i den ena och fyra i den andra. 

Fem föräldrar kunde ej eller valde att inte delta. En intervjuguide utformades med öppna 

frågor som avsåg att ringa in föräldrarnas upplevelser av sig själv som förälder och relationen 

till sitt barn (se bilaga). Vid intervjutillfällena lämnade ytterligare tre föräldrar återbud, vilket 

innebar att i den ena gruppen deltog fyra föräldrar och två i den andra.  Materialet har 

behandlats med samma förfarande i båda grupperna. De tre föräldrar som lämnade återbud 

erbjöds att svara på intervjufrågorna skriftligt och en av dem gjorde detta. Analysen av dessa 

svar var att de var samstämmiga med de övriga resultaten varför de inte tagits med i djupare 

analys. 

Informanter 
Informanterna utgjordes slutligen av sex föräldrar med barn mellan 6-12 år som hade allvarlig 

psykiatrisk problematik med varierad etiologi och symtombild som neuropsykiatriska 

diagnoser, PTSD, tvångssyndrom och genomgripande utvecklingstrauman. Föräldrarna hade 

olika bakgrund, socioekonomisk status och utbildningsnivå och utgör därmed en heterogen 

grupp. Vissa familjer hade haft lång kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och hade 
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många erfarenheter av behandlingsinsatser medan andra endast haft kortare kontakt innan 

föräldragruppsbehandlingen. Några hade parallellt pågående samspelsbehandling medan 

andra hade föräldragruppsbehandlingen som enda insats. Någon hade även stödinsatser i 

hemmet. 

Datainsamling 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i nära tid efter avslutad behandling i samma lokaler 

som behandlingen skett. En av författarna var moderator och en var observatör. Rollerna 

skiftades mellan de två intervjutillfällena. Intervjuerna, som var 2 timmar långa, bandades och 

transkriberades verbatimt till cirka 75 sidor skriven text. Utsagorna omformades delvis till 

skriftspråk för att öka begripligheten. 

Resultatanalys 
Författarna läste var för sig igenom utskrifterna och markerade meningsbärande utsagor och 

noterade initiala tankar och observationer. Dessa jämfördes sedan och valdes ut gemensamt. 

En första abstraktion ledde till att flera meningsbärande kluster framträdde. Efter ytterligare 

genomläsningar och analys utkristalliserades fem teman som presenteras i resultatdelen 

(Kvale & Brinkman, 2009). 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets rekommendationer gällande information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande (2009) har beaktats. Informanterna informerades både skriftligt och muntligt om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Studien har 

godkänts av ansvarig verksamhetschef. Citaten ska inte gå att härleda till någon specifik 

person. Namn och personlig information har tagits bort och språket har delvis redigerats. 

Detta för att informanterna ska komma till uttryck så respektfullt och rättvisande som möjligt. 
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Resultat 

Under gruppintervjuerna uppstod ett varmt klimat där informanterna stöttade och bekräftade 

varandra och fortsatte att dela reflektioner och erfarenheter. Resultaten visar på övervägande 

positiva upplevelser och goda effekter av behandlingen som lett till mer fungerande samspel. 

Resultaten presenteras nedan i 5 teman som lyfter fram föräldrarnas upplevelser av 

föräldragruppsbehandlingen; Nöjda med gruppen, Delandets kraft, Förståelse möjliggör 

acceptans, Att se sig själv utifrån och barnet inifrån, samt Förändring som gör skillnad. Varje 

tema sammanfattas och belyses med citat. 

 

 

 

Figur 1. Fem teman som lyfter fram huvudresultaten. 

 

Nöjda med gruppen 
Samtliga föräldrar skulle rekommendera andra föräldrar att gå denna 

föräldragruppsbehandling. Under gruppintervjun framkom med stor emfas att de är mycket 

nöjda med föräldragruppen, både vad gäller innehåll, ledarna och klimatet i gruppen. Samtliga 

tyckte att det varit mycket givande och att den har varit till stor hjälp för dem i relation till 

sina barn. Det har varit viktigt och meningsfullt att ha fått utrymme att få dela och samtala om 

sina erfarenheter. Informanterna upplevde att ledarna var lyhörda, professionella, lugna, 

vänliga, ickedömande, stöttande och att de var trygga i gruppmaterialet. 

 ”Ja, jag tycket att det har varit bra för om ett barn är i stort behov av hjälp så behöver 
hela familjen hjälp, vi ingår alla. Man börjar behandla familjerna, ledarna i familjen -
mamma och pappa. Då först kan ju de ge rätt hjälp till de andra i familjen.....Så kursen i 
sig är ju otroligt väl genomtänkt, att man börjar med föräldrarna och sedan om man 
behöver ytterligare hjälp för sitt barn så har man ju förståelse för vilken hjälp barnet 
behöver.” 

Flera informanter uttryckte att materialet varit för omfattande i text, någon att det var för 

svåra begrepp, medan andra uttryckte att materialet varit lättsamt. Några föräldrar upplevde 

att det var svårt att orka med att ta in materialet och hemuppgifterna utifrån bristande ork även 

om materialet i sig inte var för svårt. Hemuppgifterna har informanterna tyckt varit lämpliga. 

Några har uttryckt att de inte alltid hunnit göra hemuppgiften men att de ändå har upplevt att 
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de kunnat delta i gruppdiskussionerna. Ett par röster uttryckte upplevelser av stress då allt 

gruppmaterial inte hanns med. Några utsagor visade att föräldrars egen stressnivån var hög 

med stor känslighet för ljud så som kaffebryggaren och skrap från stolar som drogs ut. 

 

Samtliga informanter önskade att föräldragruppsbehandlingen hade sträckt sig över en längre 

tidsperiod. De önskade även mer tid för själva materialet och för gruppdiskussionerna. De 

uttryckte att det är stora förändringsprocesser som måste få ta tid. En vecka för att öva in nya 

förhållningssätt är väldigt lite ansåg flera. Samtliga informanter tyckte att gruppledarna kunde 

ha brutit/styrt upp gruppdiskussionerna mer. Några önskade mera utrymme för materialet och 

att de blev för mycket utrymme för personliga problem i diskussionerna. 

 

Konkreta förslag som väcktes under intervjutillfällena var att ha två träffar per tema och/eller 

dela gruppen i två grupper under gruppdiskussionerna. Flera informanter lyfte en önskan om 

att även ha parrelationen som ett tema i föräldragruppbehandlingen. Vikten av att  

föräldraparen bör gå behandlingen tillsammans för att båda ska vara delaktiga i processen 

betonas. Det är svårt att gå ensam som förälder i en sådan här behandling. Den förälder som 

inte deltar är inte med på samma tåg och har inte möjlighet att dela förändringsprocesserna 

vilket hindrar både den deltagande förälderns förändringsprocesser samt en mera 

genomgripande förändring i familjen. 

”...det är de som går i par i en sådan här grupp, jag har ju gått själv. Vad viktigt att man 
har med sig att det sker ju en process i relationen också till sin partner (...) att få lite mer 
råd om hur man vårdar sin relation.” 

”...jag kan känna lite grand att vi har suttit på samma tåg, hela vägen, vi har jobbat med 
uppgifterna tillsammans, vi har hittat ett tydligare spår för hur vi ska hantera barnen och 
vardagssituationen, sedan parrelationen i sig skulle kunna få jobbas på mer, helt klart, 
men ändå så har man växt tillsammans.” 

Delandets kraft 

Under intervjuerna framkom att det funnits ett varmt bekräftande klimat i gruppen. Detta 

fanns där tydligt även under intervjutillfällena där föräldrarna lyfte och bekräftade varandra. 

Samtliga uttryckte tydligt att de uppskattade mycket att få dela sina liv och vedermödor med 

varandra. De beskrev att det givit dem mycket att få ta del av andra som också får kämpa för 

att ihop sin vardag. Detta har skänkt dem en gemenskap och givit dem perspektiv. 

” Att få dela och känna att man inte är ensam och kämpar med olika saker, bara det är 
en kraft och styrka!” 
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”Men det är ju en bekräftelse. Du bekräftar ju ditt barn i baksätet i och med att du säger 
ja, det blir ju en positiv bekräftelse, sedan om hon misslyckas med sin uppgift så 
kommer hon inte att ha med sig det dåliga i det på samma sätt.” 

Informanterna gav beskrivningar av att ha fått förändringskraft med gruppen som stöd i 

ryggen. De beskriver att de inspirerats, fått hopp och kraft av varandras berättelser och fått 

mod att våga prova nytt. Följande citat är en dialog mellan informanterna A, B, C och D. 

A ”Sitter du här och grinar en dag för det har varit jäkligt tufft så är det ju så att de här 
föräldrarna förstår, men det kanske du inte gör liksom till...” 
B ”dina närmaste vänner” 
A ”nä, för de kan inte förstå, och även om de vill förstå” 
C ” nä det är ju inte så att man sätter sig på en middag” 
A ”nä” 
D ”med lika många människor och vågar gråta” 
A ”nä och vågar berätta hur djävligt man har det hemma” 
D ”mm” 
B  ”...och vill att någon ska förstå en, men här är det ju” 
C  ” men här är det ju så, folk tycker ju inte synd om en” 
B  ”nä” 
A ”nä , utan man liksom har ett …” 
C ”en förståelse” 
D ” ja, man är ungefär på samma nivå, det är inte att man sitter och berättar saker, åh 
stackars dig, utan det är jamen ”vi hade en liknande situation, vi löste det så här”. 
B ” att tycka synd om blir ju inte bättre, men man kan ju” 
C ”man vill ju att någon ska förstå en.” 

I detta sammanhang beskrev de en möjlighet att lägga bort skammen så att de kunde jobba 

med sina svårigheter och hitta vägar mot förändring. En känsla av utanförskap tycks ha 

förändrats till gemenskap. 

”Det dåliga samvetet och de här skuldkänslorna, de har det ju så bra, de verkar ju ha 
allting så ordnat och fint och barnen verkar ju lyssna och allt det där, och det är ju det 
man tar udden av i en sådan här grupp, alltså att det är så otroligt viktigt att dela med sig 
och träffa andra som är i samma situation.” 

De flesta uttryckte att det fungerade bra att deras familjer och bekymmer sett så olika ut 

medan någon förmedlade att det kanske varit bättre om problematiken varit mera lika. 

Samtliga uttryckte sig positivt kring att ha fått konkreta tips av varandra kring möjligt stöd 

ifrån samhället. 

Förståelse möjliggör acceptans 

Föräldrarna har beskrivit att föräldragruppsbehandlingen har givit dem ökad förståelse för 

barns utveckling och vad brister i det tidiga samspelet kan få för konsekvenser för barnets 

psykologiska och emotionella utveckling. Vissa beskrev att de fått insikter om barnets egna 

svårigheter som visat sig vara mer genomgripande än de tidigare kunnat ana. Denna nya 
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kunskap beskrev de komma dels ur de psykoeduaktiva inslagen i kursmaterialet och dels i 

delandet av andra föräldrars beskrivningar av sina barns beteende. Det framgick ur utsagorna 

att den ökade förståelsen har möjliggjort en acceptans framför allt vad gäller barnens egna 

svårigheter men även gällande sig själva och hela den situation de befinner sig i som familj. 

”Ja, för jag hade lite mera blint för ögonen innan, ville inte acceptera att det skulle vara 
något fel. Det är väl ganska vanligt att föräldrar reagerar så. Det är väl inget fel på mitt 
barn. Men det här är här, och det är det här vi har. Styrkan!” 

”När vi berättade, så kände hon igen och hittade likheter med hennes lilla flicka från 
våra större barns erfarenheter. Denna lilla flickan hade också en traumatisk bakgrund. 
Vi kunde säga, jaha, är det så människan fungerar?” 

”Det är inte bara X som är dum mot oss. Det var så vi upplevde det förr. Det var liksom 
attack mot oss, att provocera oss. Från början kunde han till och med kissa på oss, spotta 
på oss. Mer och mer med den här kursen så har jag förstått att han inte har fått den här 
stimulansen, så han är ju inte utvecklad, och kanske är det så att han behöver få det, och 
det kan ta många, många år. Men vi har fått förståelse så att vi kan leva och få hjälp 
med frustrationen och inte känna att den ungen tar livet av mig ungefär. Se det inte som 
stackars lilla X för då kan jag ju inte hjälp honom utan -så här är det helt enkelt!” 

”Jag har fått trygghet, lugn i mig själv och tror mig förstå och anar att X svårigheter inte 
är något vi botar på en termin utan att det kanske kan ta 10 år. Men jag känner mig lugn 
för då vet jag vem den X är och att då är det ändå fortfarande min X men att jag irriterar 
mig inte längre...” 

En förälder beskrev hur det hjälpte henne att förstå graden av svårigheter hos sitt försummade 

och traumatiserade barn genom att jämföra med en gravt funktionshindrad släkting. Då kunde 

hon hitta förhållningssätt som hjälpte dem att mötas. 

”Ja, för tänker jag Y (släktingen) som X (barnet) så balanserar det upp hela mig. För då 
tål jag mycket mera, då tål jag hur mycket som helst. Då går det inte att provocera mig” 

Flera informanter beskrev att man kämpat med skam över ”ouppfostrade” barn till exempel i 

skolan men att de kommit att acceptera svårigheterna och de eventuella diagnoser som barnen 

har och nu kunde stå upp för och vara öppna med detta. 

”Ja både att man accepterar sig själv och att man accepterar situationen och även då vi 
säger barnets problematik, för att, det är ju lite skambelagt på något vis, så kunde jag 
känna förr. Idag gör jag inte det, utan så här ser det ut helt enkelt” 

Att se sig själv utifrån och barnet inifrån 
Föräldrarna i gruppen har beskrivit att de andras berättelser har hjälpt dem att få syn på sig 

själva som föräldrar. Flera föräldrar uttryckte att de fått insikter om hur de är som föräldrar 

utifrån att de fått i uppgift  att reflektera om sin uppväxt och bakgrund. De beskrev ökad 

förståelse för hur detta påverkat deras sätt att agera idag och även möjliga sätt att jobba med 

att förändra dessa beteenden. Flera beskrev vikten av att stanna upp och reflektera över hur 
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vardagen ser ut för att kunna ta ny ställning till hur de fortsatt vill ha det tillsammans med sina 

barn. Flera beskrev att de varit fast i mönster av ett högt tempo för att att försöka uppnå 

kontroll över situationen vilket inneburit hög stress. Genom att våga släppa kontrollen 

beskriver någon hur det inneburit att barnen fått chans att hitta egna sätt att lösa konflikter. 

Några reflekterade även över egna svårigheter och att de sannolikt även går i arv och att de 

egna svårigheterna också försvårar föräldraskapet. 

”Vad ska vi göra idag då pappa? Ska vi fara på badhuset? Ska vi fara på leklandet? Jag 
bara, men okej då nu kör vi igen då, och så fortsatte vi. Så här har jag levt, mycket! Det 
måste bort! Alltså vi kan inte leva så där!  Men jag har ju skyddat mig lite själv också, 
för då har vi gjort någonting hela tiden, och de har varit nöjda. Men jag känner ju fan 
vad stressat det är!” 

”Det är ganska stora glasögon som man fick på som man sitter och tittar och spejar på 
andra och tar in mycket nya intryck (…) de här frågorna i sig är ju bra även fast det är 
riktade mot barnen, men hur reagerar barnen på när du säger så här eller gör så här, i 
stressiga situationer eller nånting. Ja men omedvetet så blir det ju att man tänker på hur 
gör jag, hur reagerade jag när jag var liten, hur blir skillnaderna, hur reagerade min 
mamma. Att man aktivt tänker på det.” 

”Saker som har hänt hemma om de har ritat på väggen eller sagt någonting (...) de har 
aldrig gjort någonting och det är dåliga ursäkter och sånt där va, det känner jag ju igen 
själv i och med att jag också har gått den vägen, jag har ju aldrig haft fel va, alltså det 
har jag ju, men jag har ju sällan erkänt det och haft ursäkter och fortfarande ursäkter, att 
man försöker att klara sig undan, och då ser jag ju på min pojke som är en kopia av mig, 
mer än en kopia, han blir liksom mer lik mig än vad jag är lik mig själv.” 

I föräldrarnas utsagor framkom även beskrivningar av att se situationer ur barnens perspektiv 

och hur deras förhållningssätt påverkade barnens känslor. De beskrev att de tillägnat sig 

strategier för att kunna stanna upp och reflektera kring barnens upplevelser och att detta 

möjliggjort medvetna val i sitt eget bemötande av barnet. Föräldrarna beskrev också att de 

tänkt att deras barn har märkt att de förändrat sitt förhållningssätt och reagerat med förvåning 

och fördröjda reaktioner. 

”Mitt barn skriker och gråter, nu tror de att det är mitt fel och allting sånt där, men just 
det här, att man har tänkt om, man vänder på saker och ser det från barnens perspektiv 
på ett helt annat sätt än där man har varit innan.” 

”Ja, man tittar liksom med deras ögon – hur skulle jag vilja bli tröstad om jag var så där 
ledsen, eller hur skulle jag vilja bli tillsagd, eller -  om jag hade haft sönder den där 
vasen hur skulle jag känna, och liksom bara stå och titta upp mot mamma och bara, oh 
shit, det där var inte bra, ja men blir det bättre då för att jag bara står och skriker som en 
tok, eller ska jag gå dit och säga att ja, men du, jag såg att det där var en olycka, vi kan 
hjälpas åt att städa upp det här, så får vi köpa en ny, eller någonting.” 

”Det värsta man vet, i alla fall jag, det är när någon kommenderar och pekar med hela 
handen, hela tiden, och det måste ju de tycka är skitjobbigt också. Och just det här med 
nej och nej och nej istället för att vi hjälper dem, eller visar (…) när jag dömde ishockey 
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och man sa: ett ord till och då åker du ut, då sa de ju ett ord, det var ju det värsta jag 
visste själv, ett ord till och du åker ut – då säger man ju ett ord!” 

Förändring som gör skillnad 
Föräldrarna gav rika exempel på förändringar som de har upplevt som en effekt av att ha varit 

med i denna föräldrabehandling. Dessa förändringar beskrev de skett som en följd av att de 

själva vunnit insikter om sig själva och sitt barn och förändrat sitt förhållningssätt vilket lett 

till ett mer positivt samspel. Samtliga föräldrar gav exempel på hur de tagit in barnets 

perspektiv som en viktig faktor för att förstå barnet. Flera beskriver modet att vara kvar i 

situationer med sitt barn och deras försök att göra annorlunda som det viktigaste de fått med 

sig från gruppbehandlingen. 

”Alltså jag har upptäckt hos mig själv att jag vågar prova nya saker, att våga gå utanför 
ramen, att det tror jag att jag har med mig mest.” 

Stora förändringar beskrevs av hur situationer som tidigare betraktats som omöjliga plötsligt 

fungerade, som att  till exempel vara själv hemma med barnen när den andra föräldern reste 

bort. Flera föräldrar beskrev förändringar de gjort genom att våga släppa kontrollen, att ändra 

sitt bemötande och ge barnet lagom med ansvar och utmaning. 

”Ja, jag kommer försent på ett möte, ja då kommer jag försent på ett möte. Vad kan 
hända? Och det är ju samma sak som jag säger till henne, om inte nallarna och inte 
överkastet ligger exakt på det där viset över nallarna i sängen vad är det som kan hända? 
Då börjar hon tänka. (…)  för sängen är liksom hennes, det är hennes borg, men om det 
ska vara på ditt speciella sätt så kan inte jag göra det här mot dig som jag skulle vilja. 
Jag skulle vilja ge dig en kram, jag skulle vilja ligga bredvid dig och krama om dig. Jag 
kan ju inte göra det om det ska vara på ett speciellt vis, och det satte ju igång en 
jätteprocess, så hon har börjat släppa.” 

”(...) och så svänger bussen till så hon föll mot mig, då passade jag på och så bara tog 
jag henne, så lade hon sig ned i knät, och från att vara en situation som skulle ha kunnat 
vara jättebråkig egentligen, att sitt på din plats, blev det att hon lade sig ned i knät, hon 
låg och jag strök henne och vi passade på att prata och tittade på månen  utanför på 
vägen hem, så att det blev ju liksom,  en kvarts positiv tid av någonting som egentligen 
förbrukas på en sträcka (...) ja men liksom det blev ju ett sådant där moment.” 

En övning som återkommande har refererats av föräldrarna som tycks ha gjort stort intryck, 

var en övning kring vilken effekt orden ”Nej” respektive ”Ja” har på oss människor. 

Föräldrarna beskrev att den gemensamma upplevelsen av denna övning har givit dem 

motivation att minska sitt användande av ordet ”nej” gentemot barnen och istället hitta andra 

sätt att förmedla sitt budskap genom att förklara eller visa. Övningen hjälpte dem att se och 

höra ur barnets perspektiv vilket givit dem motivation och kraft att förändra sina 

förhållningssätt. 
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-När vi satt här i början av kursen så skulle vi blunda och vi visste ju inte alls vad som 
skulle hända och  gruppledaren ställer sig upp och helt plötsligt bara: NEJ! – NEJ! Och 
liksom 10 gånger i rad, och första  gången då bara, shit, tänkte vi, vad hände? Och så 
tittade man bara på henne och så bara, ja just ja, vi skulle blunda, och så bara: vågar vi 
blunda? Hon låter så arg, och elak, och så sedan så tog hon en liten paus och så bara – 
ja!– ja!– ja! 10 gånger då,  och det är faktiskt någonting som har satt sig väldigt hårt, att 
det är något man gör omedvetet mot barnen hela tiden, dels när man är trött och det är 
stressigt och allting bara nej, nej, nej gör inte det , gör inte så, och så sedan så kommer 
man på gruppledaren liksom i bakhuvudet, just det, inte nej. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka föräldrars erfarenheter och eventuella 

upplevelser av effekt av föräldragruppsbehandlingen Perspektiv. Informanterna utgjordes av 

sex föräldrar med barn som är mellan 6-12 år med allvarlig barnpsykiatrisk problematik med 

varierad etiologi och symtombild. 

 

Studiens mest framträdande fynd är att föräldrarna var mycket nöjda med gruppbehandlingen 

och upplevde att den haft god effekt gällande deras sätt att möta och samspela med sina barn. 

Resultaten  överensstämde med forskning kring föräldrastödsprogram och annan 

föräldragruppsbehandling (Socialstyrelsen, 2015; Slade, 2010). 

 

I analysen av resultaten framträdde fem teman som visade huvudfynden: Nöjda med gruppen, 

Delandets kraft, Förståelse möjliggör acceptans, Att se sig själv utifrån och barnet inifrån 

samt Förändring som gör skillnad. I vår tolkning av dessa teman blev följande begrepp 

framträdande: Terapeutisk gruppeffekt, mentalisering och generalisering vilka belyser den 

terapeutiska behandlingsprocess som tycks ha varit verksam. Denna kan tänkas som en 

cirkulär process där gruppeffekten, mentalisering och generalisering bygger på varandra i ett 

intimt samspel och möjliggör utveckling och illustreras i Figur 2 nedan. 

Terapeutisk gruppeffekt 

Författarna blev under fokusgruppsintervjutillfällena uppfyllda av den positiva stämningen i 

gruppen som tydligt manifesterades. Klimatet i gruppen präglades av tillit, omsorg, värme och 

trygghet. I intervjumaterialet framkom tydligt att föräldrarna genomgående upplevt ett sådant 

klimat under föräldragruppsbehandlingen. Det framkom även i föräldrarnas utsagor att flera 

av dem hade med sig en en hög grad av upplevd stress utifrån sin aktuella livssituation som 

medförde att de exempelvis reagerade starkt på ljud och hade svårt att hålla fokus. I skapandet 

av ett tryggt gruppklimat har ledarna i en grupp en stor inverkan. Likt i en anknytningsrelation 

behöver ledaren vara omsorgsfull, lyhörd, tydlig i struktur, ge lagom med utmaning, spegla 

och tona in föräldrarnas känslor och upplevelser samt under stundom skapa en lekfull 

stämning. Gruppledarna behöver se och möta föräldrarnas grundläggande behov i den mån 

det är möjligt. (Allen, Fonagy & Bateman 2008; Jernberg & Booth, 2009;  Krugman 2013). 

Ledarna kan därmed även sägas fungera som förebilder för föräldrarna i hur de kan bemöta 

sina barn. Föräldrarnas utsagor visade på att gruppledarnas terapeutiska hållning har erbjudit 
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detta. Detta är troligen starkt bidragande till det positiva arbetsklimatet i gruppen och kan 

därmed ha möjliggjort en sänkt stressnivå. 

 

Att dela sina erfarenheter och upplevelser har i sig uppfattats som mycket positivt. Kraften i 

att dela och känna sig förstådd har upplevts som skamavlastande av föräldrarna. Positiva 

affekter gör att kraften av negativa affekter som skam och rädsla avtar (Nathanson, 1993; 

Panksepp, 1998; 2009). Gruppen har även haft starka terapeutiska inslag som 

mentaliseringsövningar, reflektionsövningar kring sin egen uppväxt och samspelsövningar 

vilka främjat förändringsprocesser. Den terapeutiska gruppeffekten tycks utifrån resultaten ha 

gjort det möjligt att arbeta med intima personliga processer vilket det utifrån den kliniska 

erfarenheten kan vara svårt och kräva lång tid att få till stånd för många föräldrar som sökt 

hjälp för sina barn i en enskild familjebehandling inom barn- och ungdomspsykiatrin.  

Mentalisering 

Den terapeutiska gruppeffekten som beskrivits ovan, med ett klimat präglat av positiva 

affekter och sänkt stressnivå, lägger grunden för vår tolkning att det trygga klimatet har 

möjliggjort att föräldrarnas mentaliserande förmågor har främjats utifrån 

mentaliseringsteoretiska antaganden (Allen, Fonagy & Bateman, 2008). Genom att höra om 

de andra gruppdeltagarnas erfarenheter, tankar och reflektioner beskrev föräldrarna hur de fått 

syn på sitt eget beteende och på så vis möjliggjorde det egna reflekterandet kring sig själv och 

sitt fungerande, att se sig själv utifrån. De ökade insikterna om sig själv tycks ha lett till ett 

ökat reflekterande även över barnets inre tillstånd, reaktioner och troliga behov, att se barnet 

inifrån. Utsagor visar även på föräldrars nyvunna insikter kring hur deras eget agerande 

påverkar barnets inre tillstånd och samspelet dem emellan. Föräldrarnas beskrivningar i 

intervjuerna kan tolkas som nya upplevelser av sig själv tillsammans med annan enligt Sterns 

begrepp om självutveckling och intersubjektivitet (Stern, 1991). 

 

Föräldragruppsbehandlingens psykoedukativa inslag om hjärnans utveckling och barns 

grundläggande emotionella behov i samspelsrelationen har av föräldrarna beskrivits som 

avgörande för förståelsen av sitt barn. Föräldrarna har målande beskrivit hur de uppnått högre 

grad av förståelse kring sig själva och sina barn vilket möjliggjort acceptans till det som 

faktiskt är. Tillsammans med att dela sina erfarenheter verkar det ha banat väg för ökad 

förståelse för sig själva, sina barn och deras unika situationer. I denna process där förståelse 
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och acceptans har börjat gro tolkas resultaten som att mentaliserande förmågor kring både sig 

själv som förälder och sina barn har ökat. 

Generalisering 

Resultaten pekar mot att föräldrarnas mentaliseringsförmåga har ökat vilket har medfört 

förändringar i samspelet med barnen. Detta har även givit dem ökad motivation och mod till 

fortsatt förändringsarbete i sina familjer. Dessa processer är starkt sammanflätade med 

varandra. Förändringarna som föräldrarna beskriver i exempel från sin vardag tyder på att de 

har börjat integrera kunskaper om sig själva och sina barn så att de kan generalisera dem i 

vardagen på ett sådant sätt att det uppstår en positiv skillnad i samspelet. Gruppen tycks ha 

fungerat som en draghjälp för föräldrarna till att våga angripa svåra situationer i samspelet 

med sina barn på nya sätt som har lett till förundrade reaktioner kring hur saker faktiskt också 

kan få vara. Exempelvis att nu kunna vara själv med sitt barn en längre period. Föräldrarna 

har i föräldragruppsbehandlingen även fått konkreta interventioner i att stanna upp,  ställa sig 

lite utanför och se på sig själv och reflektera över sig själv och situationer. I föräldrarnas 

utsagor framkommer att detta även har generaliserats till den konkreta vardagen. Föräldern 

som till exempel beskrev hur hon i en vardagssituation stannade upp och kunde vara medvetet 

närvarande med sitt barn som blev till ett ”moment of meeting” med Sterns begrepp (2004). 

 

”(...) och så svänger bussen till så hon föll mot mig, då passade jag på och så bara tog 
jag henne, så lade hon sig ned i knät, och från att vara en situation som skulle ha kunnat 
vara jättebråkig egentligen, att sitt på din plats, blev det att hon lade sig ned i knät, hon 
låg och jag strök henne och vi passade på att prata och tittade på månen  utanför på 
vägen hem, så att det blev ju liksom,  en kvarts positiv tid av någonting som egentligen 
förbrukas på en sträcka (...) ja men liksom det blev ju ett sådant där moment.” 

 

Modet att förändra, att våga prova nya sätt som gör en skillnad, är resultat som tolkas som att 

föräldrarnas nyförvärvade förmågor är på väg att generaliseras. Upplevelsen att mer tid kan 

behövas för dessa förändringsprocesser framkommer i föräldrarnas utsagor. 

 

I vår tolkning av resultaten har en cirkulär process kring föräldrarnas utveckling blivit tydlig 

kring hur gruppens terapeutiska effekt ligger till grund för att skapa förutsättningar för ökade 

mentaliserande förmågor som möjliggjort upptäckten av nya perspektiv och förståelse, som i 

sin tur lett till förändringar som gör skillnad i vardagen där de nya kunskaperna och 

färdigheterna konsolideras och börjar generaliseras. I resultaten framkommer att föräldrarna 

haft stor nytta av att få återvända till gruppen och beskriva sina förändringsförsök som 
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ytterligare fördjupas och därmed nyanseras i de mentaliserande processerna och än mer 

förverkligas och generaliseras. Vi tänker oss att föräldrarna rör sig cirkulärt via dessa tre 

sfärer, det som sker i gruppen, de egna inre processerna och tillämpningen i vardagen, som 

alla förutsätter varandra i en intim cirkulär process som leder till utveckling (figur 2). På så 

vis kan även en sund utveckling möjliggöras för  barnet av de samma förmågorna, som leder 

till ett mer positivt samspel mellan förälder och barn, vilket i förlängningen leder till 

symtomlindring hos barnen. 

 
Figur 2. Föräldrarnas utveckling i föräldragruppsbehandlingen som en cirkulär process. 

Metodologiska överväganden, förslag till metodutveckling och framtida forskning 

Syftet med att välja metoden fokusgruppsintervju var att möjliggöra samtal och fördjupad 

reflektion mellan föräldrarna i gruppen samt att de inte skulle bli så starkt påverkade av 

intervjuarna för att fullt ut kunna fånga deras egna upplevelser uttryckta med sina egna ord. 

 

Detta syfte kan sägas ha uppfyllts vilket dialogcitaten i resultatdelen illustrerar. Det blev 

verkligen ett samtal mellan föräldrarna, framför allt i den fokusgrupp som var större. Även i 

den mindre gruppen blev det samtal mellan de två informanterna men denna intervju 

präglades i större grad av delaktighet av intervjuarna. Vi tänker att det möjligen även uppstod 

nya insikter under samtalen vid intervjutillfället då intervjufrågorna gav en ytterligare 

möjlighet att tillsammans reflektera, sammanföra och konsolidera de förvärvade insikterna 
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och de nyvunna förmågorna. Intervjutillfället  skulle därmed även kunna ha haft en ytterligare 

terapeutisk effekt. 

 

Möjliga brister med intervjumetoden skulle kunna vara att det uppstod viss konformitet i 

föräldrarnas svar. Detta kan även tolkas som att upplevelserna till stor del faktiskt var 

gemensamma, vilket var intrycket. Bortfallet var relativt stort, knappt hälften av de föräldrar 

som genomgått behandlingen deltog i intervjuerna. Det skulle kunna vara så att de som 

medverkade var de som var mest nöjda med behandlingen, vilket är en möjlig felkälla. 

 Då gruppen var heterogen och upplevelserna i stor utsträckning var samstämmiga kan  

sannolikheten dock sägas vara stor att även andra föräldrar till yngre barn med 

barnpsykiatrisk problematik skulle kunna ha liknande upplevelser och kunna tillgodogöra sig 

behandlingsmetoden. Den interna validiteten stärks av att samma teman vaskades fram ur de 

båda fokusgruppsintervjuerna och gick även att återfinna i de skriftliga svar som vi erhållit. 

 

Slutsatser 

Studiens resultat motiverar fortsatt användning av föräldragruppsbehandlingen och 

metoduveckling där fynden beaktas med avseende på tidsram, materialets omfång, 

tillgänglighet och praktiska aspekter kring gruppindelning, samt fortsatt utvärdering.  
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Bilaga 

Intervjuguide 
Vi vill börja med att presentera oss. Vi är psykologer men jobbar på ett annat bup och vi är 

här för att vi vill höra om era upplevelser om denna föräldragrupp. Detta är helt frivilligt och 

ni kan avbryta när ni vill. 

Jag kommer att vara aktiv med frågor och J kommer att vara mer lyssnande. Ni kommer att få 

mycket utrymme att samtala med varandra kring saker som kommer upp och vi kommer även 

att föra in frågor. Vi kommer att hålla på i max två timmar. Här finns det fika. Var så goda! 

 

Prata med varandra om: 

Hur har det varit för dig att vara i den här gruppen? 

Vad tycker du att du har fått med dig? 

Har gruppen varit till hjälp för dig? På vilket sätt? 

(på vilket sätt? Ge gärna exempel) 

 

Har du upptäckt något nytt om hur du själv fungerar som förälder? I så fall hur? 

Har du upptäckt något nytt om hur ditt barn fungerar? I så fall vad/hur? 

 

Upplever du en skillnad på hur du och ditt barn har det tillsammans? I så fall hur? 

Hur kan du lugna och trösta ditt barn? 

När har ni roligt tillsammans? 

Hur går det att läsa av ditt barns behov? Är det lätt eller svårt? Ge gärna exempel? 

Hur tror du att ditt barn uppfattar dig som förälder? 

 

Skulle du rekommendera denna grupp till andra? Varför? 

Är det något du skulle ha önskat vara annorlunda? På vilket sätt i så fall? 

Vad har varit svårt? Vad har varit till hjälp? Vad hade du velat ha mera av? Mindre av? Vad 

tar du med dig härifrån? 

 

Vilka egenskaper hos ledarna har ni uppskattat? Vilka kan möjligen ha försvårat? 

 

Summera! 

Något viktigt vi missat? Något ytterligare ni vill tillägga? 


