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Sammanfattning 

Föräldrars förmåga att mentalisera kring sina barn har betydelse för barnens utveckling av 

affektreglering och trygg anknytning och därmed deras psykiska hälsa. Utifrån betydelsen av  

föräldramentalisering och att behandling i grupp understödjer mentalisering studerades 

mentaliseringsförmåga och eventuell förändring av denna under föräldragruppbehandlingen 

Perspektiv. Metoden som är nyutvecklad syftar till att stärka föräldramentalisering. 

Frågeställningar som utforskades var hur mentaliseringsprocesserna såg ut, om det fanns 

någon tendens till förändring hos föräldrarna med avseende på förmågan att reflektera kring 

barnets inre och se sitt eget bidrag till barnets mentala tillstånd och föräldra-barn-relationen. 

Datainsamlingsmetod var deltagande observation med ljudupptagning av 4 sessioner av 13. 

Behandlingen gavs inom barn- och ungdomspsykiatrin och informanterna bestod av 14 

föräldrar till totalt 9 barn, i åldrarna 6 till 12 år, med stora svårigheter att hantera sina känslor. 

Session 3, 6, 9 och 12 transkriberades och en tematisk analys av materialet resulterade i fem 

teman; Om förälderns inre, Generationsperspektiv, Föräldrars inflytande, Barnet har ett inre 

”… fast det liksom inte syns” och Att kunna dela inre upplevelser. Resultatet tyder på en 

tendens mot ett mer mentaliserande förhållningssätt hos föräldrarna i slutet av behandlingen 

och i session 9 och 12 ger föräldrar explicit uttryck för att det är viktigt att kunna dela inre 

upplevelser. Slutsatsen blir att behandling med fokus på föräldramentaliseringsförmåga bör 

erbjudas inom BUP till föräldrar vars barn har stora affektregleringssvårigheter. 
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Inledning  

Under en rad år har det funnits en tendens i riktning mot ökad diagnosticering och 

medicinering utifrån beteendebeskrivningar av barn och ungdomar och utifrån vår kliniska 

erfarenhet saknas i dessa utredningar ofta en bedömning av relationen barn – förälder och av 

förälderns förmåga att mentalisera sitt barn. Detta trots att föräldrars förmåga att mentalisera 

kring sina barn har en avgörande betydelse för barn och ungdomars psykiska hälsa, inte minst 

om barnet har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Flera studier har visat på sambandet 

mellan föräldrars förmåga att mentalisera kring sina spädbarn och barnens utveckling av 

affektreglering och trygg anknytning, vilka i sin tur båda är skyddsfaktorer mot psykisk 

ohälsa (Meins et al., 2002, 2003; Oppenheim & Koren-Karie, 2014; Slade et al., 2005). 

Likaså är en nedsatt förmåga hos föräldrar att mentalisera sitt barn en riskfaktor och har 

associerats med flera olika typer av psykopatologi hos barn (Gottman et al., 1996; Katz & 

Windecker-Nelson, 2004; Sharp & Fonagy, 2008; Sharp et al., 2006; Slade, 2005). 

I relation till mängden forskning kring mentaliseringsförmågans betydelse för utveckling av 

affektreglering finns få strukturerade metoder utvecklade för att arbeta med detta i fokus vad 

gäller yngre barn och deras föräldrar (Midgley & Vruova, 2012).  Detta trots att 

mentaliseringsbegreppet har sina rötter i utvecklingspsykologi och har vuxit fram i 

barnpsykoterapeutiskt arbete (Fonagy, P. & Moran, G.S., 1991; Hurry, A. 1998). För vuxna 

finns exempelvis Dialektisk Beteendeterapi (DBT) och Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) 

som båda är evidensbaserade metoder för att arbeta med personer som fått en 

borderlinediagnos/emotionellt instabil personlighetsstörning (BPD) (Bateman & Fonagy, 

2004, 2006) och har affektreglerings- och mentaliseringssvårigheter.  

Forskning visar att barn till föräldrar med BPD har brister i känsloreglering, själv- och 

annanrepresentation samt högre förekomst av desorganiserad anknytning. Detta innebär en 

ökad risk för barnen att själva utveckla BPD eller annan psykopatologi (Levy et al., 2011; 

Macfie, 2009; Steele & Siever, 2010). Slade har utvecklat en bedömningsmetod av föräldrars 

förmåga att mentalisera kring sina barn då det visat sig att patienter med BPD hade fortsatt 

svårt att mentalisera kring sina barn trots förbättring av egna symptom och påvisbar 

utveckling av mentaliseringsförmåga i övrigt (Slade, 2005; Slade et al., 2005). Flera forskare 

beskriver förmågan att mentalisera sig själv som förälder och sitt barn som en specifik 

mentaliseringsförmåga, som pågår här och nu, i en relation under utveckling (Gilbert, 2008; 

Oppenheim & Koren-Karie, 2014; Slade, 2005). Slade (2005) har byggt vidare på begreppet 

Reflective functioning (Fonagy et al.,1998)  och talar om Parental reflective functioning 
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(PRF), med vilken avses förälderns förmåga att tänka kring inre mentala tillstånd hos sig själv 

i relation till barnet, och hos barnet samt förstå beteenden i ljuset av inre mentala tillstånd och 

avsikter (Slade 2005; Slade et al., 2005). Brister i PRF har kopplats till varierande former av 

psykopatologi hos barnet, från anknytningsstörning i barndom till personlighetsstörningar 

som vuxna bl a BPD (Gottman et al., 1996; Katz & Windecker-Nelson, 2004; Sharp & 

Fonagy, 2008; Sharp et al., 2006; Slade et al., 2005). 

Utifrån ovan har vi valt att undersöka mentaliseringsprocessen hos en grupp föräldrar som får 

insatser inom barn- och ungdomspsykiatrin. Föreliggande stuiden är en del av ett pilotprojekt 

inom BUP med fokus på att utarbeta en strukturerad behandlingsmetod i syfte att stärka 

föräldramentalisering. Studien görs inom ramen för psykoterapeutprogrammet med inriktning 

på barn och ungdom vid Umeå Universitet. Båda artikelförfattarna arbetar som leg. 

Psykologer inom BUP sedan en längre tid och har erfarenhet av att arbeta med föräldrastöd. 

Centrala begrepp för studien är anknytning, affektreglering och mentalisering och redogörs 

för i korthet nedan. 

Anknytning och affektreglering 

Anknytningsteorin beskriver hur barnet villkorlöst skapar en bindning/anknytning till sin 

förälder oavsett föräldraförmåga (Bowlby, 1969). Anknytningsmönstret som bildas mellan 

barn och förälder påverkar kraftfullt barnets utveckling inom flera områden. Det tycks ha 

neurologiska effekter bl a vad gäller kortisolsystem och utveckling av centrala delar av 

prefrontala cortex samt påverkar relationsmönster och förmågan att reglera affekter. Barn med 

en trygg anknytning tycks ha lättare att hantera svåra känslor, dvs har en resiliens för att 

hantera potentiellt traumatiserande upplevelser, medan barn som haft en förälder som inte 

klarat av att tona in och hjälpa barnet med känslomässig reglering tenderar att översvämmas 

avsina känslor (Gerhardt, 2007; Hart, 2009; Shore, 1994) 

Mentalisering 

Mentalisering innebär en förmåga att se handlingar som att de hänger ihop med mentala 

tillstånd och att de mentala tillstånden ses som exempel på multipla perspektiv på 

verkligheten, dvs det måste inte vara på ett specifikt sätt. Det betyder att man kan tolka/förstå 

människors beteende som uttryck för något inre, en tanke, känsla, upplevelse, minne el 

drömmar, dvs kan föreställa sig att det finns något mer bakom människors beteende än den 

konkreta handlingen, som kan vara olika från gång till gång (Bateman, A.W. & Fonagy, P. 

2010). 
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Det går att beskriva mentaliseringsförmågan utifrån olika psykiska utvecklingstillstånd (Allen 

et al., 2008). 

Tillstånd Beskrivning 

Psykisk ekvivalens Mentala representationer är inte åtskilda från den yttre 

verkligheten, mentala tillstånd upplevs som verkliga, som 

drömmar, flashbacks och paranoida föreställningar 

 

Låtsasvarande Mentala tillstånd är åtskilda från verkligheten och har en 

overklig karaktär då de inte är kopplade/förankrade i verkliga 

skeenden 

 

Teleologisk Mentala tillstånd som behov och känslor uttrycks i handling, 

endast handling och dess konsekvenser räknas 

 

Mentalisering Handlingar förstås som sammanhängande med mentala 

tillstånd och de mentala tillstånden ses som representerande 

multipla perspektiv på verkligheten 

 

 

Mentaliseringsförmågan kan också delas upp i olika nivåer av förfining (Fonagy, et al., 2002): 

Fysisk 

Spädbarn utvecklar först en känsla av själv och andra som fysiska agenter, till skillnad från 

fysiska objekt, på basis av att vara självstyrda och animerade; upplevelsen av att ha inflytande 

över externa objekt vilket stärker själv- och annan differentiering. 

Social 

Genom fysisk agens utvecklar spädbarn en känsla av själv och andra som sociala agenter; 

social agens innebär att spädbarnets medvetenhet riktas mot händelser som visar på inflytande 

över andra, t ex att le får mamma att le. 

Teleologisk 

Under andra halvan av det första året utvecklar spädbarn en känsla av själv och andra som 

teleologiska agenter vars handlingar har syften och är målriktade. På den här nivå förväntar 

sig spädbarn att handlingar är rationella, dvs effektivt inriktade mot måluppfyllelse inom 

verklighetens gränser. 
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Mentaliserande 

Under det andra året börjar barn mentalisera genom att tolka rationella målriktade handlingar 

som styrda av avsiktliga mentala tillstånd och ta in möjligheten att de mentala tillstånden 

kanske inte stämmer med verklighetens handling. 

Autobiografisk 

Vid det fjärde till sjätte levnadsåret har barnet börjat organisera sina minnen av handlingar 

och erfarenheter till en orsak-verkan ram som tillåter en utveckling av ett autobiografiskt själv 

och förståelse av själv och andra genom sammanhängande berättelser.  

Att stärka föräldramentalisering 

Slade (2007) beskriver centrala komponenter som i en behandling stärker utveckling av 

föräldramentalisering, som kommer till uttryck i PRF. Det handlar om att som psykoterapeut 

vara en modell för reflekterande och understödja utforskande av det egna och barnets inre, 

företrädesvis genom att använda konkreta känsloväckande händelser. Slade (ibid) lyfter fram 

att mentaliseringssförmågan utvecklas genom att vi reglerar och skapar mening åt 

interpersonella känslomässigt svåra lägen. Terapeuten behöver beakta förälderns behov av att 

själv bli mentaliserad, för att sedan kunna mentalisera barnet, och behandlingen behöver starta 

på en nivå som föräldern med psykoterapeutens stöd kan hantera. Som exempel nämns att det 

kan vara lättare för en förälder att initialt reflektera över barnets fysiska behov än över barnets 

känslomässiga behov. 

Gruppbehandling 

Psykoterapi behöver hålla till i det mentaliserande tillståndet för att leda till effektiv 

förändring, flexibelt förankrat i verkligheten, utan att bli för intensivt verkligt (psykisk 

ekvivalens) eller för detached/frånkopplat (låtsasvarande, som vid intellektualisering el 

psykologisk jargong) enligt Allen et al., (2008) och sker med fördel i grupp. De allra flesta 

människor lever sina liv i olika grupper och det är här vi utvecklar vår förmåga att förstå oss 

själva och andra, att ta och ge stöd, leka och samarbeta och det finns goda förutsättningar att 

utveckla dessa förmågor i en terapeutisk grupp (Sandahl m fl 2014). Gruppbehandling ger 

naturligt en mångfald av perspektiv, känslor och tankar som behandlaren kan uppmuntra 

deltagarna att utforska och reflektera kring (Krugman, 2013). Krugman talar om detta som 

den explicita mentaliseringen, men lyfter även fram betydelsen i gruppen av den implicita 

mentaliseringen som rör t ex rytmen i turtagning och konversation, den tysta erfarenheten av 

att vara tillsammans. I en nyligen publicerad rapport från Socialstyrelsen påtalas 
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föräldragruppbehandlingars goda effekt oavsett metod, med undantag för 

självhjälpsbehandlingar över internet, vilket kan ses som ett belägg för betydelsen av att få 

dela upplevelser och erfarenheter med andra (Socialstyrelsen 2014). 

 

Föräldragruppbehandlingen Perspektiv som studien fokuserar på bygger på metoderna 

Theraplay och DBT och är utformad av leg psykolog Bibbi Lindahl (även artikelförfattare) 

och leg psykolog Sofia Rocksén, i samarbete med leg psykolog och leg psykoterapeut Britta 

Sundberg vid Umeå Universitet. Behandlingen har sin utgångspunkt i Theraplay-

dimensionerna Struktur, Omsorg, Engagemang, Utmaning och Lekfullhet och efterliknar 

färdighetsträningsgruppen inom DBT då den innehåller psykoedukation i kombination med 

färdighetsträning. Inslag finns också från andra terapiformer såsom Affektfobiterapi 

(McCullough, 2003), Compassion Focused Therapy (Gilbert, 2010) och Circle of Security 

(Powell, 2013). 

Inom Theraplay som utvecklats av Jernberg & Booth på 60-talet (2010) arbetar man med 

lekfulla övningar för att stärka samspelet/anknytningen mellan barn och föräldrar. Därifrån 

har föräldragruppbehandlingen hämtat nämnda dimensioner som ett gott föräldraskap bygger 

på, samt praktiska övningar för att vara i stunden tillsammans med sitt barn, vilket inom DBT 

kallas för medveten närvaro i relation och mötesögonblick av Stern (2005) utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. 

DBT (Dialektisk Beteendeterapi) är från början utvecklad av Linehan (1993) för personer 

med diagnosen Borderlinepersonlighetsstörning. Inom psykiatrin i Sverige har ett anhörigstöd 

som kallat Familjeband utvecklats och används för anhöriga till vuxna patienter i DBT-

behandling, men även för tonårsföräldrar. Den aktuella behandlingen Perspektiv innefattar 

teman från Familjeband, i en omarbetad form för att passa föräldrar till yngre barn med svåra 

affektregleringsproblem.  

Föräldragruppbehandlingen Perspektiv syftar enligt Lindahl och Rocksén (2014) 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. En 

mentaliseringsteoretisk utgångspunkt är att för att kunna mentalisera kring andras inre 

tillstånd behöver man först bli mentaliserad själv (Fonagy, 1991). Det innebär att föräldrar 

som själva haft en uppväxt där de inte fått stöd att sätta ord på sina känslor får svårt att ge 

mentaliseringsutvecklande stöd till sina barn, dvs sätta ord på deras känslor och vad som 

försiggår inom barnet. Behandlingen syftar därmed till att stötta föräldrar att få syn på sitt eget 
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inre för att därefter lättare kunna se barnets inre upplevelser. Ytterligare ett syfte är att skapa 

ett stödjande nätverk med andra föräldrar som har liknande erfarenheter för fortsatt möjlighet 

till reflektionsutrymme efter behandlingens avslut och därmed ökad mentalisering. Innehållet 

i behandlingen finns som ett powerpoint-material med färdiga övningar och hemuppgifter. 

Behandlingen är upplagd på 15 sessioner a´två timmar där man bl a går igenom teori kring 

anknytning, affektreglering och medveten närvaro, se lektions innehåll nedan. Föräldrarna får 

hemuppgifter samt övningar i rummet i syfte att öka mentaliserings, affektreglerings- och 

relationsfärdigheter. Hemuppgifterna är tvådelade på så sätt att ena halvan av uppgiften består 

i att föräldern får i uppgift att reflektera över sig själv medan andra halvan fokuserar på att 

föräldern ska reflektera över samma tema utifrån sitt barns perspektiv. Lektionerna gick till så 

att den första timmen av varje tillfälle ägnades åt att gå igenom hemuppgiften från föregående 

vecka. Varje förälder fick återberätta något om hur det gått att genomföra och reflektera kring 

erfarenheterna vilket ofta ledde till igenkänning, bekräftelse och delande med varandra. 

Därefter togs en kort paus för att fylla på kaffe och hämta smörgåsar på 5-10 min. Andra 

timmen gick behandlarna igenom temat för nästa veckas hemuppgift.  

Innehållet i föräldragruppbehandlingen Perspektiv var upplagd enligt nedan: 

1. Introduktion och biosocial teori 

2. Att vara här och nu 

3. Utveckling av relationsmönster och känsloliv 

4. Grunder för att tillgodose barnets 

känslomässiga behov 

5. Våra grundkänslor 

6. Minska sårbarhet och öka positiva känslor 

7. Kolla fakta och agera tvärtemot 

8. Validering  

-Att bekräfta någons upplevelser 

9. Självvalidering  

-Att bekräfta sina egna upplevelser 

10. Prioritering i relationer  

-Mål, Relation, Självrespekt 

11. Medveten familjebalans 

12. Problemhantering 

13. Acceptans och förändring 

14. Uppföljning efter 1 mån 

15. Uppföljning efter 6 mån 

 

 

Syfte 

Syftet med studien är att försöka beskriva mentaliseringsförmågan och eventuell förändring i 

denna förmåga under föräldragruppbehandlingen Perspektiv på BUP. 

Frågeställningar 

Hur ser mentaliseringsprocesserna ut under föräldragruppbehandlingen Perspektiv? 

Finns tendenser till förändring av mentaliseringsförmåga under föräldragruppbehandlingen? 

Finns tendenser till ökad medvetenhet hos föräldrarna om det egna inflytandet över föräldra-

barn relationen? 
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Metod 

Utifrån målsättningen att fånga upp det som faktiskt sades under pågående gruppbehandling 

valdes observation som datainsamlingsmetod (Langemar, 2005). Tanken från början var att 

göra en strukturerad icke-deltagande observation. Då det av praktiska skäl blev omöjligt att 

genomföra gruppbehandlingen utan en av oss författare som behandlare blev vi tvungna att 

ompröva detta och genomförde istället en strukturerad deltagande observation, väl medvtena 

om att ett aktivt deltagande är svårt att kombinera med observatörsrollen (ibid). Vår 

förförståelse utifrån yrkeserfarenhet och teoretisk kunskap har också, som alltid, i någon mån 

haft ett inflytande över analys och resultat, liksom de teman den strukturerade 

gruppbehandlingen innefattar och som varierar över sessionerna.  

Informanter 

Perspektiv vänder sig till föräldrar som har barn på BUP upp till 12 år med stora svårigheter 

att hantera sina känslor och utifrån detta tenderar att hamna i situationer med allvarligt 

utåtagerande eller självdestruktivt beteende. Detta i sådan omfattning att det är ett stort 

problem för dem själva och deras närmaste omgivning. Alla föräldrarna har genomgått 

tidigare behandlingar inom BUP av varierande längd. Föräldragruppen bestod inledningsvis 

av 18 föräldrar vid den första sessionen som innehöll information om gruppbehandlingen. 

Bortfallet bestod av två föräldrapar som efter den första sessionen avstod från deltagande pga 

svåra livsomständigheter. En förälder deltog enbart under session 3 och 6 och kunde därefter 

inte delta. Övriga deltagande föräldrar, 14 st föräldrar till totalt 9 barn, tackade ja till att delta i 

studien. Då datainsamling planerades ske genom ljudupptagning under gruppsessionerna 

tillfrågades alla deltagare om att vara med i studien. 

Datainsamling och procedur 

Initialt planerades datainsamling bestå av ljudupptagningar och transskriberingar av 3 

gruppsessioner i början, mitten och slutet av grupprocessen. För säkerhets skull spelades varje 

session in och beslut togs att ta med fyra sessioner då de allra första sessionerna innehöll ett 

begränsat material. Detta på grund av att behandlarna hade ett större talutrymme i uppstarten. 

För att få en jämn spridning över tid valdes session 3, 6, 9 och 12 ut. I samband med inbjudan 

till deltagande i Perspektiv informerades deltagarna om studien och dess syfte. Ett brev 

skickades med hem av behandlare på BUP. Deltagarna fick ta ställning till deltagande i 

studien och hade möjlighet att avstå från att vara med i studien och ändå kunna delta i 

gruppbehandlingen. Transskriberingen genomfördes av den av artikelförfattarna som ej 
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deltagit i gruppen. Hela sessionerna transkriberades mha en förväg överenskommen 

notationsmall enligt nedan. 

Notationsmall: 

[…] Irrelevant text runt citatet har plockats bort 

[] Ord inom hakparentesen bidrar med förtydligande information 

… Paus i berättelsen 

Kursiv text Särskild betoning av visst ord 

“” Deltagaren citerar sig själv eller någon annan 

( )  Text inom parentes är behandlarnas ord. 

Analys av data 

För analys av data valdes en empiristyrd tematisk analys (Hayes, 2000), vilket innebär att 

materialet fått styra framväxten av teman, samtidigt som frågeställningar och teori påverkat 

vad som varit möjliga teman (Langemar, 2005). 

Analysen gjordes i sju steg. Initialt analyserades varje session för sig i syfte att kunna jämföra 

sessionerna sinsemellan, men sedan analyserades också samtliga sessioner tillsammans då det 

inte bedömdes meningsfullt att redovisa resultatet sessionsvis. 

1) Transkribering av ljudupptagningarna, 4 st a ca 2 tim. Regler för transkriberingen sattes 

upp där pauser, skratt, felsägningar samt behandlarnas frågor och uttalanden skrevs ut för att 

ge en helhetsförståelse av sessionerna. Transkriberingen gjordes av den uppsatsförfattare som 

ej deltagit i gruppen. 2) Råmaterialet kondenserades genom att ovidkommande information 

utifrån syftet togs bort. Enbart de meningsbärande enheterna bibehölls. Det sammantagna 

materialet bestod av 81 sidor efter att teorigenomgångar från behandlare plockats bort. 3) 

Materialet sorterades och strukturerades av rapportförfattarna oberoende av varandra. 

Inledningsvis lästes texten igenom i sin helhet för en god överblick, text som var relevant för 

frågeställningarna markerades och citaten sorterades utifrån preliminära teman. 4) Resultaten 

jämfördes och författarna nådde konsensus kring vilka teman de olika utsagorna skulle 

sorteras in i. 5) Ett tema i taget gicks igenom igen, lika många gånger som preliminära teman 

och i samband med detta utvecklades och reducerades teman. 6) Samma procedur som i punkt 

5 gjordes om, men nu vågrätt, över samtliga sessioner. 7) En slutgiltig benämning av varje 

tema, materialet sammanfattades under varje tema med belysande citat.Vi har försökt att 

presentera resultaten på ett mer deskriptivt än tolkande sätt och skiljt ut diskussionen från 

resultatet för att behålla närheten till föräldrarnas faktiska utsagor. 
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Etiska överväganden 

Studien genomfördes i samarbete med en BUP-mottagning och med stöd från 

verksamhetschefen vid den aktuella mottagningen. Då frågan kring hur man som förälder 

förhåller sig i relation till sitt barn är ett känsligt ämne och författarna önskar undvika att 

lämna ut någon enskild individ blev valet att titta närmare på en grupp föräldrars 

mentaliseringsförmåga och inte någon enskild individs. Föräldrarna blev informerade och fick 

ta ställning till deltagande i studien. De som inte önskat delta i studien har haft möjlighet att 

av de aktuella behandlarna bli bortredigerade och kunde på så sätt delta i gruppen utan att 

behöva vara med i studien. Alla föräldrarna valde dock att skriva under på ett samtyckesavtal 

och delta i studien (bilaga 1). Det kan tänkas ha varit svårt att avböja deltagande i studien då 

en av oss författare också är behandlare för gruppen. Ett bekymmer är att det ännu inte finns 

fler grupper inom detta område, vilket ev kan riskera anonymiteten. I enlighet med 

Vetenskapsrådet (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning har vi försökt att beaktat informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Enligt informationskravet informerades deltagarna i god tid om syftet 

med studien och samtyckesavtal (se bilaga 2) upprättades. Detta relaterar till samtyckeskravet 

där frivillighet, anonymitet och möjlighet att avbryta medverkan när som helst behandlades. 

För att leva upp till konfidentialitetskravet har deltagarna avidentifierats i möjligaste mån 

vilket inneburit att viss information och citat från deltagarna raderats eller formulerats om. 

Enligt nyttjandekravet används råmaterialet endast för det angivna ändamålet och har därefter 

destruerats. 

 

Resultat 

Resultaten presenteras tematiskt i syfte att belysa de centrala områden föräldrarna diskuterar i 

förhållande till studiens frågeställning och teoretiska bakgrund. De centrala områdena 

återfinns ofta i en majoritet av utsagorna, men inte alltid. Det är framförallt frekvens, 

tydlighet och kvalité på utsagorna inom ett visst område som skapat ett tema. Teman 

presenteras utifrån den ordning i sessionerna som de haft sin största tyngd, även om alla 

teman, med ett undantag, finns representerade i samtliga sessioner. Temana är: Om förälderns 

inre, Generationsperspektiv, Föräldrars inflytande, Barnet har ett inre ”… fast det liksom 

inte syns” och Att kunna dela inre upplevelser. Det sista temat, ”Att kunna dela inre 

upplevelser” skiljer ut sig från de övriga då detta endast finns representerat i session 9 och 12. 
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Om förälderns inre 

Föräldrarna ger uttryck för en medvetenhet om egna mentala tillstånd. Graden av förståelse av 

det egna inre varierar från att kunna benämna ett tillstånd i en specifik situation till att kunna 

reflektera kring egna mentala tillstånd på ett sätt som innefattar en förståelse av dess 

mångfacetterade karaktär. Ett exempel på det förstnämnda är när en förälder funderar kring 

egna behov och rutiner:  

”...jag vill ju inte gå och lägga mig för tidigt heller […] det gör jätteont då jag ska släcka lampan, varje 

kväll tänker jag "fan jag vill inte gå och lägga mig, jag vill inte sova nu” (session 9) 

Föräldern beskriver ett behov av ett visst antal timmars sömn, men att det tar emot rejält att 

leva i enlighet med detta behov och det är inte svårt att höra ett litet barns röst i detta citat. 

Föräldern stannar dock inte vid ”jag vill inte”, utan lägger till reflektionen kring att det känns 

på ett visst sätt, det gör ont. Citatet ligger nära ett tydligt fenomen inom temat vilket handlar 

om en begränsad medvetenhet om det egna inre där föräldern försöker förstå sina 

känslomässiga reaktioner utifrån ett fysiskt/biologiskt perspektiv: 

”Jag har mer gått in för att fundera när gör jag den här ryggmärgsgrejen, jomen det är när jag är hungrig, 

trött och stressad…och gärna veckan innan mens (mm flera) då går man tillbaka till basen, det går så 

himla bra att vara den här förnuftiga och alltihop hela dom här, när man mår bra själv” (session 3) 

Som nämnts finns även utsagor som tyder på en medvetenhet om komplexiteten i de egna 

mentala tillstånden, att det egna inre livet kan vara motsägelsefullt och att känslor, tankar och 

handlingar interagerar. Flera föräldrar talar om egna tidigare strategier och mönster när det 

gäller att hantera svåra känslomässiga lägen: 

”…och jag vet ju precis vars jag är nånstans, jag har ju varit den som ”kom inte i närheten av mig”, alltså 

jag har ju varit, alltså vad heter det, fly, jag har flytt ifrån det ” (session 3) 

”jag slöt mig väldigt mycket i mig själv och min flykt, till flykt, det var ju fantasi och det är det lite än 

idag också (mm) att jag måste ha nånting att försvinna in för att koppla bort från den här världen… (mm) 

liksom för att…fantasi”(session 3) 

Det egna inre framträder också i tal om hur man försöker hantera konfliktsituationer, ibland 

med de egna barnen. Föräldrarna försöker framför allt i de senare sessionerna undvika att 

agera direkt på känslor som väcks och istället låta tanken få ett utrymme: 
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”det här när man ska gå emot alltså sina egna gränser… det är svårt, det är jättesvårt för det blir som den 

högsta muren att klättra över någonsin… det blir krig inombords för hjärna och hjärta hänger liksom inte 

riktigt ihop då, det blir som krig emellan, det tycker jag har varit det svåraste” (session 9) 

”jättekonflikt i sig själv…och det är jättesvårt att stå emot känslan…att inte brisera på en gång i det läget” 

(session 9) 

”låt det vara ett tag", fundera igen, det kanske var helt rätt känsla, men troligen är det inte så jävla farligt 

som det kanske känns när man liksom...är uppe i varv och nästan triggar sig själv…man ligger och ska 

sova och är så förbannad och tänker "nä jävla fariken, men…" och så vaknar man på det och då är det 

liksom inte ens nåt problem längre, och jag tänk då hur uppe i hejsan man kanske har varit ibland, och så 

får man sova på saken och så..."jamen vad fan, skit i det” (session 6) 

Medvetenhet om ett de egna mentala tillståndens komplexitet märks inte sällan i en förmåga 

att reflektera kring egna svårigheter med att hantera känslor och hitta adekvata strategier: 

”om nån säger nån komplimang till mig, jag vet inte var jag ska bli av, jag säger "tack" och så hoppas jag 

att dom har glömt det och så springer jag helst, men ge mig en smäll på käften, ja, men det kan jag 

hantera, så att (den är svår att förhålla sig till) jättesvår, jag tycker det är jättejobbigt” (session 12) 

”ju inte bara barnen utan jag är ju precis så, för det är ju den grejen, när det blir hot och det blir för 

mycket för mig och det blir en väldigt stor konflikt då växlar jag direkt och då kan jag gå in och börja 

prata om precis nåt helt annat” (session 12) 

Generationsperspektiv 

Tillbakablickar och kopplingar till den egna uppväxten och de egna föräldrarna förekommer 

frekvent i gruppen. Ibland med tydlig sorg, eller uppgivenhet, då man ser hur den egna 

förmågan att vara förälder har påverkats av de egna föräldrarna, och idag i sin tur påverkar de 

egna barnen. 

”jag ville ju aldrig att mitt barn ska behöva ha det som jag haft det..(nä)...det är ju exakt likadan historia, 

idag...det är jobbigt, det är samma mönster […] då styrs jag väldigt mycket av känslan” (session 3) 

”Man skulle ju aldrig bli som sin mamma, el pappa, men sen går åren och det är väl bara att inse att tyvärr 

gör man väl lika, det är väl inte alltid sådär jätteroligt när man inser att det där man aldrig någonsin skulle 

göra, det gör man ju ganska mycket ” (session 3) 

Det finns också föräldrar som visar en medvetenhet om de egna föräldrarnas mentala tillstånd 

och som försöker förstå vad som pågick inom, och ibland mellan, de egna föräldrarna: 
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(...)” morsan hon var ju i nån helt annan värld, hon hade ju fullt upp, men det förstår jag ju idag alltså hur 

det funkade, för hon måste ju ha haft det skitjobbigt… och så farsan (...?)” (session 3) 

I utsagor med ett generationsperspektiv finns även påtagligt motsägelsefulla beskrivningar där 

föräldrar inleder med att de själva har haft en mycket bra uppväxt för att sedan gå vidare med 

att beskriva förhållande där de varit utsatta och ensamma: 

”jag känner jag har ju haft en jättebra uppväxt som barn (…) jag känner att det är ju när jag har varit 

duktig jag har fått uppmärksamhet, annars jag kan känna liksom att har jag varit rädd, då har jag ju bara 

minnen av att jag har gått undan och suttit på mitt rum själv och varit ledsen eller…eh…jag har aldrig fått 

nån hjälp kan jag känna…och det har ju följt mig hela livet att prestera hela tiden liksom...” (session 12) 

Föräldrars inflytande 

Genomgående talar föräldrarna på olika sätt om det egna bidraget till relationen barn-förälder 

och barnets mentala tillstånd. Det finns föräldrar som gör tydliga kopplingar mellan det egna 

psykiska måendet och barnets känslomässiga svårigheter: 

”för oss hänger det ju ihop jättemycket hur jag mår och hur hon mår” (session 6) 

”... har ju gått igenom först en utmattning och sen en depression och jag är väl där fortfarande liksom så 

att det (…)ja fruktansvärt lättriggad och det ser man, det är väl liksom det som grejen för X [barnet] 

också, att hon har reagerat på det…känner det behövs så små grejer för henne nu för att ilska ska slå 

igång, det blir så stort för henne” (session 12) 

Insikten om föräldrars inflytande och därmed agens och möjligheter att skapa goda cirklar 

tycks nyvunnen hos följande förälder som berättar om en erfarenhet från den senaste veckan: 

”till sist så tar jag bara i hon och lägg ner hon litegrann mot mig för att hon inte ska ramla när bussen 

svängde och då blev det liksom som automatiskt att hon la sig ner i mitt knä, så hon låg med huvudet i 

knäet och jag strök hon och det var nästan så hon kunde ha somnat, så mysigt tyckte hon att det var då...  

och vi tittade på månen och allt sådär på vägen hem och pratade om det ena och det andra...och då satt jag 

faktiskt och tänkte på det här...hur ...sitter man och kör bil så är man så koncentrerad på det och dom bara 

åker, nu när vi satt och åkte bussen så kunde jag inte göra något mer än att, ja, ägna den tiden åt henne, 

och så kom mormor och morfar och hälsa på på kvällen och så bara "mormor, mamma och jag hade en 

jättemysig stund i bussen" och då först klickade det till för mig bara "ja, faktiskt", så det tänker jag på att 

även en sån simpel grej kunde gå att göra enkel istället för att jag skulle fortsatt bråka med hon och.. 

tjafsa att hon skulle sitta rätt och riktigt och så la hon sig i knäet istället.” (session 6) 

Flera föräldrar beskriver aktuella situationer där de genom omsorg och lek eller genom att 

tillhandahålla struktur skapar goda stunder eller hjälper barnet att hantera känslor. En förälder 
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uppmärksammar tydligt hur positiv samvaro med barnet verkligen skapar goda spiraler där 

hon i slutändan själv också känner sig mer tillfreds: 

”alltså från början är man ju ganska såhär "åh ska jag behöva ligga i det här badet igen", men man varvar 

faktiskt ner medans man är där för man ser hans glädje, och han blir ju så nöjd (mm) och sen går det en 

halvtimme och då är han ju klar, men den halvtimmen man får där med honom och man ser hans nöjdhet, 

det gör ju att man själv går ner i varv också och sen när man kliver upp ur ett varmt bad då är man ganska 

go och skön.” (session 6) 

Det är också tydligt att insikten om det egna handlingsutrymmet kan innefatta att hjälpa sitt 

barn till agens. Följande citat föregås av en längre beskrivning av en konfliktsituation och 

starka känslor, men som slutar med att föräldern bistår sitt barn i att reparera: 

”men när vi åt så såg jag att något hände med hela mimiken hans…det var som att det här stela lossnade 

upp och han åt och liksom, jag såg att han slappnade av... och då pratade jag och så sa jag "du, vet du, 

farmor och dom var nog lite ledsna när dom gick hem" sa jag,.. "jaa"…skulle du vilja ringa till farmor och 

prata lite med dom" "mm", det ville han… tog telefonen.” (session 9) 

Det tycks vidare som att behandlaren kan fungera som en modell för föräldern genom att visa 

omsorg och uppmärksamma förälderns behov och på så sätt öka förälderns möjligheter att se 

sitt barns behov:  

”Jag började igår då jag gick från B (behandlare), då åt jag lunch, för jag brukar hoppa över, men då sa 

hon "äta ska du",", men sen när jag börjar titta på det här så ser jag ju att jag...har ju gjort en del under 

veckan ändå, bland annat det här med att behandla sjukdomar (…) och då sökte jag faktiskt vård tidigare 

än vad jag brukar, jag brukar plåga mig in i det sista...men det blir ju ingen bra effekt för barnen som får 

se mig sängliggande och ha jättejätteont.” (session 6) 

Barnet har ett inre ”… fast det liksom inte syns” 

Under gruppsessionerna försöker föräldrarna på olika sätt förstå sina barn och deras beteende 

och det finns i skiftande grad en medvetenhet om att något pågår inom barnet.  

”…vet inte vad det är med henne när hon ska lägga sig och sova, om hon har nån…ångest eller nåt” 

(session 6) 

En medvetenhet om att det som pågår under ytan hos barnet också kan vara något helt annat 

än det som märks utåt kommer till uttryck hos följande förälder:  
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”nä, men utbrottet kanske fortsätter även fast det liksom (det inte syns) inte syns, just det här tysta som 

sker, det är ju det egentligen som är det värsta för att det synliga, det synliga utbrottet när dom skriker är 

ju egentligen det bästa, för att där kan man ju som [göra något]” (session 12) 

Tydligt utåtagerande beteenden hos barnet upplevs inte sällan lättare att begripa sig på och 

möta, medan föräldrarna kan utrycka en oro för att barnet inte får sina behov tillgodosedda 

när något pågår inom barnet som inte märks utåt så tydligt:  

”för att dom ser ut att vara lugn eller sitta och tänka på annat eller nånting och så får dom inte den 

uppmärksamheten eller det behovet dom har bara för att, dom är ju tyst” (session 12) 

Medvetenheten om att man som förälder kan misstolka barnets känslomässiga läge och att 

barnets behov då kanske inte blir tillgodosedda är tydlig framför allt i session 12. En mer 

begränsad medvetenhet om barnets mentala tillstånd förekommer frekvent och bland annat 

kan det handla om att föräldern ev feltolkar barnet, kanske utifrån egna erfarenheter: 

”jag kände liksom att han blir så ledsen när han inte får nån passning, eller när han blir tacklad och inte 

kan försvara sig, så att det kommer att göra mer ont (...)han kommer bli jätteledsen kanske..” (session 9) 

Det finns även andra typer av bristande tolkningar där man beskriver att barnet ”jävlas”, 

”ljuger” eller ”spelar clown”, och stannar vid dessa beskrivningar utan reflektion kring vad 

som pågår inom barnet. 

”Jag tror dom jävlas med en” (session 6) 

”när han höll på med tennis, då var det ju en cirkus...det var liksom, det var ju bara att springa runt och 

spela clown och göra sig rolig inför dom andra” (session 6) 

”N [sonen] har ju liksom ingen känslomässig sårbarhet, det är ju där allting stuper.” (session 6) 

”(..jamen ibland brister det ju, och som sagt när det kan liksom bli..bråk för att 3 stycken ska skala 

potatis, bara för att 1 har bestämt sig för att skala potatis tillsammans med mig, och det är just då det 

brister "men herre.." (…) nä nä, eller man ber om, "du skala potatis med pappa" nä nä, men är det nån 

som får för sig, då ska alla, och alla ska ju stå precis framför vasken, det går ju inte att stå på sidan 

där..(…) ..dom har aldrig skalat potatis tidigare, men just då ska dom.” (session 6) 

En del av föräldrarna beskriver en svårighet att läsa av barnens inre utifrån att barnen ”stängt 

av” sina känslor el att barnen inte klarar av att vara i vissa känslor, även positiva sådana: 

”dom har ju också stängt av på insidan så dom visar ju liksom inte sorg och ledsenhet och, på det sättet, 

de har sin mask…” (session 3) 
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”...jamen det är så svårt...jag kan ju se att hon kommer med en teckning, och jag kan se att hon är 

jättestolt, men säger jag då "men åh vilken fin", då kan hon ju riva den i miljoner bitar och bli jättearg och 

springa därifrån.” (session 6) 

”men man klarar av att ta det där lite onda och sen måste man ta in nånting annat för att kunna gå in i det 

igen (…)att "nu vill jag inte, nu tänker jag på nåt annat" alltså ett sätt att distrahera sig från det som var 

jobbigt, för det märker man mycket på L, så tror man att hon sitter och är med i samtalet och så helt 

plötsligt så frågar hon så här bara, ah "men vart har du varit nånstans", hon har ju inte ens varit på samma 

plan som jag” (session 12) 

Att kunna dela inre upplevelser 

I de senare sessionerna uppmärksammar flera föräldrar inre utvecklingsprocesser, hos både 

dem själva och barnen. Beteendebeskrivningarna minskar och de beskriver eget behov av att 

lära känna sitt inre och att barnet lär känna sitt inre, vikten av att tankarna och känslorna delas 

i relation, och man upplever att detta arbete är igång: 

”...jag kan liksom se det, alltså min uppväxt, vad jag aldrig fått lära mig sätta ord på, alltså känslor, tankar 

och uttrycka det (då är det inte märkligt att det blir svårt) nä, det är inte konstigt att det kraschar.. nä.. jag 

känner bara att sitta såhär och prata om det, det är ett väldigt stort steg... (kan du validera dig själv här och 

nu) jo det känner jag att jag gör, det (vara lite stolt) jo det kan man ju vara… att försöka uttrycka hur man 

känner… det är väl kanske det största hindret, att uttrycka, säga vad jag vill […] nämen jag jobbar med 

det, att vara mer tydlig… och gentemot barnen… och det här som du säger, att när man inte orkar längre, 

att inte gå in i en konflikt, jag vet inte varför det är så svårt.” (session 9) 

”men det som är positivt är att hon börjar uttrycka vad hon känner, hon har ju bara varit arg, men nu 

kommer det ju mycket så det blir väl mycket att man sitter och pratar med varandra…” (session 12) 

Det är samtidigt tydligt att det fortfarande är svårt att uttrycka egna känslor för föräldrarna: 

”...jamen som svårast är att berätta vad man känner, det är ju så, alltså man känner ju, man har ju en 

känsla för det mesta och man... tycker själv att den är väl bra, men sen att sätta ord på det så att det 

kommer ut.. det är ju svårt, det har vi ju svårt båda två.” (session 9) 

Slutord resultat 

Vid den initiala planeringen av studien var tanken att undersöka huruvida föräldrarnas 

mentaliseringsförmåga förändrades under gruppbehandlingens gång, dvs undersöka skillnader 

mellan sessionerna. Under analysen visade det sig svårt att påvisa tydliga skillnader över 

sessionerna, och den slutliga analysen resulterade i teman som innehåller variation, i grad av 

reflektionsförmåga,  på samma tema. Föräldrarna talar och visar i någon mån medvetenhet om 

t ex barnets inre, men på ett mer eller mindre insiktsfullt sätt. Det finns dock en tydlig tendens 
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till ett mer avancerat reflekterande kring det egna inre, det egna inflytandet över barnets 

mentala tillstånd samt barnets inre i de senare sessionerna. Det tyder också på en ökad 

medvetenhet om eget bidrag till föräldra-barn relationen. Ett intressant resultat är att 

föräldrarna explicit ger uttryck för vikten av mentaliseringsprocesser och uppmärksammar att 

man befinner sig i sådana enbart i session 9 och 12.  En tendens, om än inte lika tydlig, finns 

som nämnts även redovisad genom den ordning i vilken temana presenteras. Detta betyder att 

föräldrana initalt var något mer benägna att prata om det egna inre på olika sätt, och även om 

den egna uppväxten, för att sedan ha mer fokus på hur man som förälder bidrar till sitt barns 

mentala tillstånd och i session 9 och 12 ökar de utsagor som rör barnets inre. Samtidigt 

minskade mängden beteendebeskrivningar och andra omogna mentaliseringar de senare 

sessionerna. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att försöka beskriva föräldrars mentaliseringsförmåga och 

eventuell förändring av denna förmåga under föräldragruppbehandlingen Perspektiv, med 

målet att bidra till metodutveckling inom BUP. Resultaten visar på en tendens hos föräldrarna 

att framförallt inledningsvis huvudsakligen uppehålla sig i det teleologiska tillståndet (Allen 

et al., 2008). De mentala tillstånden såsom känslor och upplevelser uttrycks oftast genom 

handling i föräldrarnas reflektioner. Det kan t ex röra sig om föräldrar som beskriver att 

”…det gör jätteont då jag ska släcka lampan…”  eller  ”…det synliga utbrottet när dom 

skriker är ju egentligen det bästa, för att där kan man ju göra nåt”. Emellanåt tycks det också 

som att föräldrarna övergår till ett beskrivande som närmast liknar psykisk ekvivalens eller 

låtsasvarande. När mentala tillstånd upplevs som verkliga, inte skilda från den yttre 

verkligheten pratar man om psykisk ekvivalens (ibid) vilket exempelvis kan vara när 

föräldrarna uttrycker sig som att ”jag tror dom [barnen] jävlas med en”. När mentala 

tillstånd inte är kopplade till verkliga skeenden kan man sägas befinna sig i det låtsasvarande 

tillståndet. I vårt material kan det handla om föräldrar som uttalar sig på ett motsägelsefullt 

sätt om den egna uppväxten: ”jag känner ju att jag har haft en jättebra uppväxt (…).. eh.. jag 

har aldrig fått nån hjälp kan jag känna...”. Utifrån det senare förefaller det rimligt att tänka 

sig att den initiala beskrivningen av uppväxten sker i ett låtsasvarande. 

Utifrån utveckling av mentaliseringsförmågans nivå av förfining (Fonagy et al., 2002) kan 

föräldrarnas reflektioner även beskrivas som att de uppehåller sig en del kring agens, framför 

allt i temat ”Föräldrars inflytande”. Här finns exempel på föräldrar som  beskriver upplevelser 

av social agens, som när en förälder hjälper sin son att ringa och be om ursäkt efter en 

konflikt, och starka upplevelser av bristande agens. Det senare är tydligt i det maktlösa 

uttalandet från en annan förälder: ”jag ville ju aldrig att mitt barn ska behöva ha det som jag 

haft det...(nä) ...det är ju exakt likadan historia, idag... det är jobbigt, det är samma mönster 

[…] då styrs jag väldigt mycket av känslan”. Här tycks det nästintill handla om en känsla av 

bristande fysisk agens och således en föräldrar med egna svårigheter. Det är tydligt att 

föräldrarna genomgående reflekterar en hel del över hur de själva bidrar till barnets mentala 

tillstånd, och även om vissa föräldrar har svårt att se någon möjlighet till positivt inflytande så 

tycks det i någon mån ske en utveckling mot upplevelser av ökad social agens.  

Föräldrarna tenderar vidare att reflektera övervägande om egna upplevelser i de tidigare 

sessionerna och mindre om sina barn, trots att hemuppgifterna som diskuteras genomgående 

till lika delar består av frågor kring såväl barnets som förälderns upplevelser. 
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Det finns däremot en tendens till ett ökat fokus på barnet och ett mer avancerat reflekterande 

kring barnets inre i de senare sessionerna. Detta tycks stämma överens med 

mentaliseringsutvecklingsteori där man menar att först behöver vi erfara validering av egna 

känslor/eget inre innan det är möjligt att mentalisera kring någon annans inre (Fonagy, 1991; 

Slade, 2007). Det är rimligt att tänka sig att föräldragruppbehandlingen Perspektiv genom att 

tillhandahålla ett tryggt och validerande klimat har haft en positiv inverkan på 

mentaliseringsförmågan hos föräldragruppen. Det är dock tydligt att det fortfarande är svårt 

att kunna tona in och läsa av sina barn för föräldrarna, trots en ökad insikt om behovet av att 

göra det och efter avslutad behandling har flera föräldrar uttryckt sitt mycket positivt om 

insatsen, men önskat fler sessioner. Kanske finns för vissa grupper av föräldrar behov av att 

under en lite längre period befinna sig i ett sammanhang som stärker mentaliseringsförmågans 

utveckling, men man kan också tänka sig att när föräldrarna efterfrågar mer stöd så är det ett 

utslag av en ökad mentaliseringsförmåga att man ser sina egna och sitt barns behov tydligare. 

I en nyligen publicerad rapport från Socialstyrelsen (2014) konstaterar man att föräldrastöd i 

grupp och som spänner över ca en termin är effektiva oavsett om insatsen är KBT-inriktad 

eller anknytningsbaserad. Intressant är dock att trots att den lika goda effekten oavsett 

inriktning så såg den positiva utvecklingen olika ut på så sätt att man i de mer 

beteendeinriktade programmen snabbt uppnådde ett gott resultat och stannade på den nivån, 

medan man i det anknytningsbaserade programmet Connect kunde mäta en positiv utveckling 

som pågick kontinuerligt fram till den sista uppföljningen som skedde 2 år efter avslutad 

insats. Vid 2-års uppföljningen fanns inte några större skillnader mellan programmen, men 

man kan fundera på hur det skulle se ut ytterligare ett år fram i tiden. Möjligen skulle den 

positiva utvecklingen fortgå även efter 2 år för en del familjer som deltagit i Connect, som 

liksom det aktuella Perspektiv innehåller mer av reflektion kring inre och relationella 

processer. I Socialstyrelsens rapport blir det också tydligt att formatet där man träffas i grupp 

har en viktig betydelse utöver övrigt innehåll i programmet, vilket är i linje med Krugman 

(2013) och Sandahl et al., (2014) som tänker att behandling i grupp i synnerhet stärker 

mentalisering då de ger utrymme att få ta del av flera perspektiv och dela upplevelser med 

andra. Inom BUP möter man inte sällan föräldrar som känner sig otillräckliga och 

misslyckade och en central aspekt av att mötas i grupp kan vara att udden tas av dessa 

negativa känslor då man ser att det finns fler som har ett utmanande föräldraskap. I 

gruppgemenskapen sker då en reglering av negativa affekter, stressen minskar och 

möjligheten till mentalisering torde öka. Här kan man fundera över om en något mer 

omfattande insats kanske ändå skulle kunna öka den för mentalisering så centrala  känslan av 
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trygghet i gruppen, och ge än godare effekt än den som Socialstyrelsen finner gällande 

psykiska hälsa hos barnet. Ett bekymmer när det gäller de insatser föräldrar erhåller inom 

BUP är att de tenderar att behöva bli mycket begränsade med avseende på såväl tid som 

innehåll, utifrån en tanke om att BUP egentligen inte ska behandla föräldrar. Utifrån den 

kunskap som finns om hur centrala dessa vuxna, i egenskap av föräldrar, är för barns psykiska 

välmående (Meins et al, 2006; Oppenheim & Koren-Karie, 2002; Slade et al., 2005; Gottman 

et al., 1996; Katz & Windecker-Nelson, 2004; Sharp & Fonagy, 2008; Sharp et al., 2006; 

Slade, 2005; Levy et al 2011; Macfie, 2009; Steele & Siever, 2010; Gerhardt, 2007; Hart, 

2009; Shore, 1994) så förefaller det dock effektivt och, utifrån BUPs uppdrag, rimligt att 

behandla föräldrar med insatser som har fokus på att stärka föräldramentalisering, en förmåga 

hos den vuxne som är specifik för föräldrafunktionen och som i enlighet med Slade (2005) 

kommer till uttryck i PRF. Gruppbehandlingen Perspektiv förefaller ha goda förutsättningar 

att utvecklas till en sådan insats då den redan i pilotstadiet verkar ha effekt på just detta i och 

med den tendens som beskrivits där föräldrarnas förmåga att reflektera kring barnets inre ökar 

i behandlingens senare del. Perspektiv arbetar utifrån flera av de principer som Slade (2007) 

anger som centrala i arbetet med att stärka PRF, men har också de utmaningar som hon 

nämner. Slade lyfter fram vikten av att möta föräldern på rätt nivå och även om gruppformatet 

i stor utsträckning är en resurs i understödjandet av mentalisering så kan det försvåra den 

individuella anpassningen. En annan utmaning kan vara att balansera mellan å ena sidan det 

psykoterapeutiska förhållningssättet och å andra sidan det psykoedukativa inslaget. 

Psykoedukation kan begränsa utforskande och reflektion, men har utifrån vår erfarenhet också 

möjligheten att bidra till att öka just detta om det kombineras med ett mentaliseringsfokuserat 

psykoterapeutiskt förhållningssätt.  

I flera landsting är den uttalade ambitionen att öka patienters delaktighet och jämlikhet i 

vården (se t ex Stockholms läns landsting 2002) och inom psykiatrin kan psykoedukation vara 

ett medel för att uppnå detta i ökad grad. I Perspektiv eftersträvas i linje med detta både 

delaktighet och ett mer jämbördigt förhållande mellan förälder och behandlare genom att öka 

föräldrarnas kunskaper om barns utveckling och behov. Detta förutsätts öka sannolikheten för 

ett gott resultat då man i det gemensamma arbetet får mer av en gemensam grund att 

reflektera utifrån och gemensamma begrepp som underlättar kommunikationen. 

Förhoppningsvis bidrar denna transparens och kunskap också till en ökad trygghet hos 

föräldern vilket understödjer reflektionsförmågan samt ökar den egna agensen, även när det 

gäller att värdera de insatser man erhåller. I den aktuella gruppbehandlingen så upplevs, av 

båda författarna, atmosfären vital och kreativ och deltagarna förefaller trygga med att både ge 
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uttryck för egen osäkerhet och ifrågasätta behandlarna och det psykoedukativa inslaget kan 

vara en bidragande faktor till gruppklimatet. Påpekas bör här att de två första sessionerna i 

behandlingen innehåller förhållandevis mycket av psykoedukation så detta har föräldrarna 

med sig inför den första sessionen som här studeras, dvs session 3. 

Metoddiskussion 

En av författarna har även deltagit som behandlare vilket kan ha påverkat resultaten både 

genom en viss lojalitet från föräldrarna och en bias hos artikelförfattaren ifråga. Utsagor kan 

vidare ha misstolkats utifrån specifik förförståelse, men förförståelsen upplevs också ha 

bidragit till att klarifiera utsagor och öka möjligheterna till valida resultat genom att utsagorna 

kunnat förstås utifrån ett vidare sammanhang. Nämnas bör även att den författare som inte har 

deltagit som behandlare eller observatör har kunnat bidra med att ta sig an data utifrån ett mer 

förutsättningslöst perspektiv. Samtidigt gav den initiala analysen som gjordes av författarna 

var för sig ett resultat där materialet sorterats och kategoriserats på ett påtagligt likartat sätt. 

Detta talar för en gemensam förförståelse utifrån bl a teoretisk bakgrund, men också för en 

lyhördhet inför materialet, som rimligtvis understöddes av att materialet var rikt både i 

omfång och innehåll.  

Allmänna intryck utifrån en deltagande observation är bl a att det utvecklades en stark känsla 

av gemenskap under behandlingens gång. Föräldrarna upplevdes bli alltmer trygga och 

tycktes uppskatta varandra, med alla upplevda brister. Flera av föräldrarna inledde 

behandlingen med att berätta om egna brister och sin känsla av oförmåga vilket bidrog till det 

öppna klimatet i gruppen. Några föräldrar tenderade att ta mer plats än andra och det kan till 

nästa gång finnas behov av dela upp föräldrarna i smågrupper vid diskussioner för att minska 

denna tendens. 

Samtidigt som det har varit intressant att försöka beskriva hur mentaliseringsförmågan tar sig 

uttryck i föräldrars reflektioner under pågående föräldragrupp och eventuellt påverkas är 

denna studie begränsad. Det hade varit önskvärt att tydligare kunnat påvisa förändring i 

föräldrarnas mentaliseringsförmåga vilket exempelvis varit möjligt att studera genom att göra 

bedömningar med hjälp av PRF före och efter föräldragruppbehandlingen. Genom att göra en 

schematisk sammanställning av de kategorier av uttalanden från föräldrarna kunnat indelas i 

skulle det vara möjligt att göra en kvantitativ beräkning och på så sätt påvisa om mängden 

uttalanden inom varje kategori tenderade att förändras över tiden föräldragruppbehandlingen 

pågick. Även en sådan tillsynes kvantitativ beräkning innefattar dock en stor del tolkande 

exempelvis då föräldrarnas beteendebeskrivningar av sina barn skulle kunna delas upp i 



 

 22 

många små el ses som en helhet utifrån vad de utmynnar i. Vid en inledande genomläsning av 

transkriberingarna upplevdes texten bestå huvudsakligen av beteendebeskrivningar. Denna 

kategori minskade dock drastiskt när utgångspunkten var föräldrarnas syften med olika 

uttalanden, dvs att citaten togs i sin helhet.  

 

Grupprocessen och känslan av gemenskap, att få dela med andra har tveklöst haft betydelse 

för föräldrarna och hade kunnat studeras som en egen utgångspunkt. Det hade exempelvis 

varit möjligt att lyssna efter validerande uttalanden från en förälder till en annan, sätt att 

lyssna på varandra, leta efter stämningen som uppstod, dvs relationsprocesserna i rummet, 

som troligtvis påverkat mentaliseringsförmågans utveckling i lika hög grad som 

sessionsinnehållet. Vidare skulle också barnens psykiska mående och samspelet barn – 

förälder kunna utgöra mått på effektiviteten hos Perspektiv, och kan vara fokus för en 

framtida studie. En sådan studie skulle ge viktig information, dock inte kunskap om vad som 

sker med föräldrarna under behandlingsprocessen, vilket här eftersöktes. 

Slutsatser 

Författarna vill betona vikten av att erbjuda föräldrar till barn med stora samspelsvårigheter 

ett sammanhang som på allvar kan stärka deras egen mentaliseringsförmåga i relation till 

barnen (PRF) då detta påvisats ha en avgörande betydelse inte enbart för de nuvarande barnen 

utan även för kommande generationer. Föräldragruppbehandlingar med fokus på 

mentalisering och psykoedukation kan vara ett sätt att skapa ett sådant sammanhang. Det är 

oklart vad som är en optimal längd på denna typ av föräldragruppbehandling som inte bygger 

på att lära ut förenklade strategier. Det tycks dock både utifrån resultaten av denna studie samt 

föräldrarnas egna kommentarer i efterhand till artikelförfattarna som att en termin är kort tid 

för att åstadkomma förändringar av detta slag. Den tendens till utveckling av 

föräldramentalisering som tycks ske i slutet av behandlingen skulle rimligtvis kunna fördjupas 

och konsolideras i en längre behandlingsprocess. 
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Inspelningsavtal 
gällande ljudupptagning av gruppsessioner samt intervjuer 

 i samband med avslutningen av föräldragruppen. 

 

 

Denna föräldragrupp kommer att utvärderas för kvalitetssäkring och metodutveckling via Umeå 

Universitet, institutionen för medicinsk vetenskap, som del i Umeå Universitets 

psykoterapeututbildning. 

 

Gruppträffarna kommer att spelas in som ljudupptagningar. Efter avslutad gruppbehandling är vi 

intresserade av att få träffa er och höra hur ni upplevt gruppbehandlingen under ett intervjutillfälle.  

 

Två psykologer från BUP-mottagningen i Umeå tar kontakt med er i samband med 

gruppbehandlingens slut för att komma överens om tider för intervjuerna.  

Deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 

 

 

 

Härmed ger jag mitt tillstånd att ovanstående material från föräldragruppen får användas för 

forskningsändamål vid Umeå Universitet. Materialet kommer att förvaras avkodat och inlåst i arkiv 

enligt gällande sekretess bestämmelser. 
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