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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur psykoterapeuter inom BUP uppfattar och arbetar 

med föräldrakonflikter samtidigt som de försöker upprätthålla behandlingsallianser och 

barnets perspektiv i behandlingsarbetet. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ 

intervjustudie med fyra informanter, med varierande tid sedan examen. Det framkommer att 

det psykoterapeutiska arbetet även innefattar delar av psykopedagogiska inslag om 

föräldrakonflikternas inverkan på barns utveckling och psykiska mående. Psykoterapeuterna 

anser att de behöver vara följsamma och flexibla för att kunna möta varje familjs behov samt 

att de har behov av arbetskolleger för att kunna dela upp samtalen i olika grupperingar/ 

konstellationer. En annan viktig aspekt som framkommer i studien är bedömningen att 

föräldrarnas mentaliseringsförmåga försämras vid konflikter och att det påverkar 

utformningen av behandlingsinsatsen. Slutsatsen är att mentaliseringsbefrämjande 

behandlingsinterventioner, behandlingsformer bör användas för att stärka och bidra till en mer 

gynnsam situation för barn och föräldrar i föräldrakonflikter.  
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Inledning  

Uppmärksamheten i detta arbete riktas på föräldrakonflikter, konfliktlösning och hur 

psykoterapeuter inom BUP arbetar med att ex. vis öka mentaliseringsförmågan hos 

föräldrarna när de är i konflikt med varandra.  

Barn till föräldrar i konflikt lär sig hantera och förhålla sig till sin konfliktfyllda 

relationsvärld, de kan uppvisa stora symtom och behöver hjälp att må bättre och för att kunna 

fungera bättre i olika sammanhang. Barn kan inom vissa områden, stänga sina inre dörrar och 

hittar egna sätt att reglera och hantera sina känslor på. Deras egna inre arbetsmodeller 

påverkas vilket också kommer att inverka på deras sätt att själva kunna vara/ fungera i olika 

framtida relationer. Detta beskrivs bland annat av Johnston et al. (2009) att barn som blir 

vittne och indragna i föräldrars pågående konflikter skapar egna inre kartor och omedvetna 

regler för att hur de ska tolka olika känslotillstånd, sina egna tankar och minnen. Deras inre 

kartor skapas för att kunna förstå, hantera och kontrollera det som sker samtidigt som de 

påverkar deras relationella värld, både den pågående men även deras framtida relationsvärld.  

Tidigare studier (Buehler et al., 1997; Cummings & Davies, 1994; Cummings & Davies, 

2002; Cummings et al., 2015; George et al., 2014; Koss et al., 2011; Kouros et al., 2010; 

Sturge et al., 2008), har påvisat att föräldrakonflikter kan påverka barns utveckling och 

psykiska hälsa. Barns utveckling och välbefinnande påverkas när föräldrarna inte kan komma 

överens och när de har svårt att prata med varandra om det som är väsentligt för barnet. Till 

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP kommer även föräldrar och familjer som är i konflikt och 

det finns erfarenheter av hur konflikter förmörkar barns tillvaro och förhindrar deras behov av 

tillgång till båda föräldrarna och där föräldrar också har svårt att kunna se bortom konflikten.  

När BUP möter föräldrakonflikterna gäller det primärt att ta och behålla barnets perspektiv. 

De här situationerna är kliniskt svåra att möta och det kan vara svårt att skapa ett 

behandlingsklimat som blir bra för alla. Att öppet kunna föra en dialog/ kommunikation om 

konflikterna och de relationer som finns kan vara en väg att gå. Föräldrarna är också präglade 

av deras egen livshistoria och ”genom  terapeutiska  samtal  når  man  alltid  fram  till  unika  

individer  och  deras  uppfattningar  om  hur  livet  ska  levas”(Salomonsson, 2013, sid 108).  

 



 

2 
 

 

Att som psykoterapeut möta konfliktfyllda föräldrar och samtidigt kunna möta barnet och 

bistå dem i en psykoterapeutisk process ställer stora krav och frågan är om det är möjligt att 

trots den pågående konflikten kunna arbeta med en psykoterapeutisk process? Att stänga ute 

dessa barn från en behandlingsinsats är inte heller att hålla barnet i fokus. Hur är det möjligt 

att trots denna konfliktfyllda miljö skapa behandlingsallians?  

Definition av psykoterapeutisk behandlingsallians 
Psykoterapeutisk behandlingsallians inbegrips i begreppet behandlingsrelation och är en del 

av den terapeutiska relationen och enligt Bordin (ref i Philips & Holmqvist, 2008) är det 

också betydelsefullt att se begreppet allians som en övergripande aspekt som inte enbart hör 

hemma inom psykoterapin. Alliansen omfattar samförstånd och samarbete kring viktiga 

frågeställningar. 

Inom en psykoterapeutisk process handlar det även om att komma överens om målet för 

behandlingen, bli överens om vilka behandlingsmetoder som ska användas och att det uppstår 

ett känslomässigt och empatiskt band mellan terapeuten och patienten/ patienterna. Flera 

studier har påvisat att den terapeutiska alliansen har en avgörande betydelsen för 

behandlingens utfall i högre utsträckning än teori och metod. I den terapeutiska alliansen är 

terapeutens förmåga till värme, förståelse och trogenhet till den målsättning som satts upp 

som kan bli avgörande för terapins utfall (Holmqvist, 2007). 

Alliansen betraktas som både ömsesidig och dynamisk där både patient och terapeut 

medverkar till relationens utveckling och där deras både inre och yttre världar får betydelse 

för alliansens kvalitet. Det är en ständigt pågående process på både medveten och omedveten 

nivå hos de som ingår i den terapeutiska relationen (Safran & Kraus, 2014). I deras studie 

beskrivs även olika former av alliansbrott som kan uppstå och hur terapeuten kan 

uppmärksamma och reparera det som sker. De anser att en metakommunikation av det som 

sker i terapirummet i samspelet mellan patient och terapeut är värdefullt att benämna för att 

kunna gå vidare i den terapeutiska processen och kunna upprätthålla alliansen. Att det sker 

olika kriser inom den terapeutiska alliansen och hur dessa kriser kan tas om hand har också 

betydelse för utfallet av den terapeutiska processen.  

När det handlar om behandlingsmålet så är det värdefullt att vara överens om, såväl de 

kortsiktiga men också de mer långsiktiga målen. Vidare beskriver Bordin (ref i Philips & 

Holmqvist, 2008) att det är det gemensamma arbetet mellan terapeut och patient och 
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ömsesidigheten som uppstår kring uppgiften som är den värdefullaste delen i psykologisk 

behandling och process. Kvaliteten på ömsesidigheten påverkar även alliansens utveckling 

och utfallet av behandlingen. 

 Flera studier visar på vikten för psykoterapeuter att försöka vara medvetna om hur den 

terapeutiska relationen utvecklas och vad som kan hindra samarbetet eftersom 

allianskvaliteten har betydelse för utfallet av behandlingskontakten (Holmqvist, 2007). 

I en terapeutisk process sker ett upplevande av nya erfarenheter som innebär att tidigare 

minnesbilder och erfarenheter kan skrivas om. Det innebär att terapeuten bidrar till att 

självreflektionen ökar och att den inre upplevelsevärlden förändras (Hart, 2009). En annan 

författare Belin (2007), beskriver också i sin bok att psykoterapeutiskt arbete förutsätter både 

prestigelöshet och kompromissvilja hos behandlaren för att en allians på djupet ska kunna ske, 

att en tillit till processen byggs upp så att patienten kan/ törs vara kvar i den terapeutiska 

kontakten/ ramen.  

I inledningen av denna studie beskrivs även de olika teoribildningar som bedöms vara 

relevanta för att belysa området för detta arbete. De hänger på olika sätt samman och 

beskriver den bakgrund som förståelsen av föräldrakonflikter och barns behov kan utgå från. 

Konflikt 
Det vetenskapliga fältet runt konflikter är tvärvetenskapligt och kan belysas från många olika 

synvinklar. Området betraktas mer som ett perspektiv, ett konfliktperspektiv, än som en 

särskild teori. Kunskaper om konflikter hämtas från olika områden och får därför en mer 

tvärvetenskaplig infallsvinkel. 

Konflikter kan vara både stora och små och försiggå hos allt från individnivå till konflikter 

mellan länder. I denna studie berörs konflikter mellan individer i en familj, föräldrar till ett 

eller flera barn.  En utgångspunkt när vi försöker belysa och se på olika konflikter kan vara att 

utgå från skillnader som grund för en konflikt. Skillnader mellan människor leder dock inte 

alltid till konflikter men är en stor bidragande orsak till att konflikter uppstår, som Ekeland 

skriver ”det är inte skillnaderna i sig själva som avgör om de blir en källa till konflikt eller 

inte, utan hur de upplevs och tolkas,  och  vad  vi  gör  utifrån  dessa  tolkningar”(Ekeland 2006, 

sid 74). Han beskriver vidare att det handlar om hur vi hanterar de konflikter som uppstår, där 

tillvägagångssättet och våra upplevelser blir avgörande för om konflikterna ger möjlighet till 
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en positiv utveckling eller leder till en mer skadlig utveckling för ex. vis hälsan och 

relationerna till andra. 

I många konflikter ryms olika relationspositioner mellan människor såsom beroende/ 

oberoende, makt och vanmakt, vilket påverkar konfliktens utveckling och intensitet. 

Föräldrakonflikter som berör barnen, strider om ex. vis vårdnaden kan handla om att 

föräldrarnas egna tidigare upplevelser och händelser i deras historia också väcks till liv vilka 

kan förmörka och förhindra samarbete mellan föräldrarna. Vårdnadskonflikterna kan även ses 

som ett uttryck för en psykisk kris hos föräldrarna, viktiga behov hos både föräldrar och barn 

blir ifrågasatta och utmanade (Johnston et al., 2009; Öberg & Öberg, 2006). 

En intrapersonell eller intrapsykisk konflikt innebär att konflikten finns inom en person, 

personen är i konflikt med sig själv. De inre konflikterna inom en person kan även inverka på 

konflikterna som utspelas mellan individer, föräldrar (Lennéer Axelsson & Thylefos, 2013). 

Det kan ex. vis innebära att en person försöker hålla eller få kontroll över andra för att på så 

sätt förhindra att den egna känslan av maktlöshet ska komma upp till ytan. Genom att 

kontrollera andra så hålls känslan av den egna maktlösheten på avstånd.  ”När konflikter blir 

varma, blir personliga och hotar vår självbild blir känslorna både starkare och mer 

utmanande” (Ekeland 2006, sid 100). Lennéer Axelsson och Thylefors (2103) benämner 

också varma och kalla konflikter och anser att de varma konflikterna är öppna och 

känslosamma medan de kalla konflikterna är mer förtäckta och dolda. Sårade och sårbara 

föräldrar i en pågående konflikt kan även överidentifiera sig med barnets känslor och 

upplevelser i barnets relation/ kontakt till den andre föräldern och kan tolka in sina egna 

upplevelser av ex. vis skam, skuld, förnedring (Johnston et al., 2009).  

Barn i föräldrakonflikter 
I en konflikt mellan föräldrar kan barnet ta ställning eller blir satta att ta ställning till den ena 

av föräldrarna. Barnet blir utlämnat i en situation, där det för stunden kan behöva och tvingas 

att ta ställning till den enes fördel.  Föräldrars konflikter och bristande ömsesidighet kan också 

äventyra barns utveckling. Barnets egen känsla av ett själv och upplevelsen av verkligheten 

påverkas.  Barnet riskerar tappa verklighetsförankringen när barnet ständigt försöker anpassa 

sig till den omgivning de just då befinner sig i. Det kan för barnet handla om motstridiga 

behov, känslor och beteenden. Denna triangulering, balansering beskrivs i en studie om 

”kameleontbarnet”  (Garber, 2014) om hur barn ständigt behöver anpassa sig från ett 
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känslomässigt landskap till ett annat, när föräldrarna är i konflikt med varandra, och hur 

barnet försöker finna olika sätt att hantera situationen. Barnet försöker anpassa sig och 

utvecklar olika anknytningsmönster till sina föräldrar. De blir också utlämnade att förstå och 

hantera känslor/ upplevelser som rör föräldrarna på egen hand då de hamnar emellan. 

Föräldrarna som är i konflikt kan också uppfatta barnets olika sätt att meddela sig och berätta 

som ett led i det krigstillstånd som råder mellan föräldrarna. De tolkar och uppfattar det som 

barnet kommunicerar utifrån sina egna livsberättelser och de egna känslorna sammanblandas 

med barnets upplevelse. Barn försöker på olika sätt hantera konflikterna som finns mellan 

föräldrarna och de kan brottas med olika upplevelser och frågor. De försöker förstå vad som 

är sant och osant i föräldrarnas olika beskrivningar och bilder, samt att de också försöker 

förstå om man som barn är lik den ena eller andre föräldern, den gode eller den onde 

(Jonhston et al., 2009). 

I starkt konfliktbenägna familjer kan även hierarkigränser mellan föräldrar och barn ofta 

kollapsa och gränserna får inte någon form. Ofta pendlar föräldrar mellan auktoritär regim 

eller en mer låt gå mässig inställning. Det kan bli en inkonsekvent hållning som skapar en stor 

osäkerhet hos barn. Livet blir oförutsägbart och blir motsatsen till trygghet, tillit och struktur 

(Lennéer Axelsson & Thylefors, 1996). Vid en konflikt mellan föräldrar kan det ur 

behandlingssynpunkt vara värdefullt att sätta fokus på dem som föräldrar och deras 

gemensamma strävan att barnet ska må bra, istället för på deras inbördes konflikt (Ekeland, 

2006). 

Anknytningsteori 
Anknytningsteorin handlar om människans behov av andra för att överleva. Människan är vid 

födelsen inte mogen, fullt utvecklad till att kunna klara sig själv. Det lilla barnet är beroende 

av sin närmaste omgivning för att klara sig och anknytningen mellan föräldrar och barn är 

viktig för att barnet ska överleva. Anknytningen är en inträdesbiljett till livet och överlevnad, 

vilken också pågår hela livet. 

Kärnan i anknytningsteorin handlar om att barnet behöver kärleksfulla och förutsägbara 

omvårdnadspersoner vilka utgör en trygg bas för barnets utforskande av världen och dit barnet 

återvänder när fara hotar. Barnet är redan vid födseln utrustat med förmågor för att kunna 

knyta an till sina omvårdnadspersoner och föräldrarna har motsvarande omvårdnadssystem 

för att kunna ta emot barnets olika behov och signaler. Anknytningen utvecklas till de 
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personer som tar hand om barnet och barnet kommer att ta sin tillflykt till dessa personer när 

fara hotar (Broberg et al. 2006). Målet för anknytningssystemet är att ge erfarenhet av 

trygghet när fara hotar både för barnet men även när blivit vuxna.  

Som spädbarn saknar vi möjlighet att själva kunna reglera våra affekter utan behöver 

omvårdnadspersoner, föräldrar till hjälp för att kunna förstå och tolka det som sker. Tilliten 

till andra byggs upp och även en tillit till att relationer kan vara till hjälp. Sue Gerhardt (2004) 

beskriver i sin bok att barn behöver sina vårdgivare för att få en inre känslomässig plattform, 

vilken bygger på barnets tidiga erfarenheter av att andra kan vara till hjälp för känslomässigt 

stöd och hjälp till att reglera känslor. Får barnet en trygg anknytning läggs också grunden till 

att bättre kunna hantera konflikter och de känslor som uppstår i olika relationer De mer 

otryggt anknutna blir också mer konfliktängsliga personer (Lennéer Axelsson & Thylefors, 

2103).  

Intersubjektivitet 
Intersubjektivitet kan ses som ett livstema som finns och utvecklas under våra liv. 

Intersubjektivitet är ett intonat samspel, en känslomässig kommunikation, där barnet får hjälp 

att dela upplevelser, känslotillstånd och intentioner genom interaktion med sin 

omvårdnadsperson (Stern, 1991, 2005). Barnet får genom sitt eget agerande en respons, ett 

svar från sin omvårdnadsperson på de egna känslorna som ex. vis tröst och lindring som gör 

att spänningar och frustration minskar (Hart, 2009). Barnet utvecklas till att successivt kunna 

förstå sin situation och sitt sammanhang, och att kunna dra lärdom/ nytta av sina tidigare 

erfarenheter. Utvecklingen av barnets själv sker under utvecklingen av en känslomässig 

upplevelse av närhet och ömsesidighet till en annan. Delandet av känslor till en annan 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009; Wennerberg, 2010). 

Affekter och affektintoning/ reglering 
Affektintoning förmedlar inre mentala tillstånd mellan barn och dess anknytningspersoner. 

Det handlar om den känslomässiga bakgrunden, färgen till det som sägs eller uttrycks och om 

en delad känslokvalitet, en gemensam upplevelse av att kunna dela ett känslomässigt tillstånd. 

Intoningen växer fram i relationen/ kontakten och en känsla av att ha blivit förstådd/ bekräftad 

utvecklas. Anknytningspersonerna uppfattar barnets känsla, reagerar på den och det uppstår 

en ömsesidighet (Stern, 1991). 
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Barn med trygg anknytning utvecklar successivt en förmåga till att kunna relatera till andra 

och uppfatta deras inre känslomässiga tillstånd, förstå andras inre upplevelser utan att det syns 

på utsidan. Det innebär också att barnet kan utstå och uthärda sina egna och andras affekter. 

Barnets anknytningspersoner hjälper barnet att kunna både förstå och tolerera sina egna 

känslor och affekter. En bristande affektintoning bidrar till att barnet inte får tillgång till sina 

egna känsloupplevelser, barnet blir utlämnat till att själv försöka tolka och förstå sina 

upplevelser och får svårt att själv kunna reglera sina affekter (Hart, 2009; Wennerberg, 2010). 

Mentalisering 
Mentalisering beskrivs av många författare som förmågan att kunna förstå både sina egna och 

andras upplevelser och handlingar utifrån de egna upplevelserna och tolkningarna av sitt eget 

inre känslomässiga tillstånd.  Det handlar om människans förmåga att både uppmärksamma 

och förstå betydelsen av känslomässiga tillstånd såsom önskningar, avsikter och 

föreställningar hos både sig själv men också hos andra. 

Den engelske psykoanalytikern Peter Fonagy är betydelsefull för denna teoris förklaring och 

utbredning. Han har i ett flertal böcker och studier beskrivit mentaliseringen ur olika 

perspektiv.  ”Mentalisering  är  den  process  som  gör  det  vi  gör,  tänker  och  känner  verkligt  för  

oss och ger oss en känsla  av  att  finnas  i  världen” (Rydén & Wallroth, 2008 s 89).  

 Det krävs en viss kognitiv och känslomässig mognad för att kunna mentalisera och denna 

mognad utvecklas med åldern och det sammanhang som barnet lever i. Utvecklingen påverkas 

av hur väl barnets anknytningspersoner kunnat leva sig in i barnets upplevelser och inre 

mentala tillstånd. 

 Mentalisering har både en självreflektiv och interpersonell aspekt. Har vi förmågan att kunna 

sätta oss in i och känna in hur vi själva och andra kan uppleva situationen så finns en 

mentaliserande förmåga, vilket också ökar våra möjligheter att bättre kunna förstå andra. 

Mentaliseringsförmågan utvecklas genom de upprepade sociala erfarenheter som barnet får 

genom att känna sig uppskattad och sedd som en egen person med egna upplevelser. Hart 

(2009) beskriver att ”mentaliseringsförmågan skapar sammanhang och avgränsning mellan 

den inre och yttre upplevelsevärlden och ger möjlighet att behålla förståelse för andras 

perspektiv och skilja mellan egna och andras uppfattningar.”(s.74)  
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Mentaliseringsutvecklingen är även kopplad till den språkliga utvecklingen. Barnet får 

möjlighet och hjälp av vuxna att med språkets hjälp/ orden kunna sätta ord på både sina egna 

känslor och upplevelser, men även andras. Den egna självbilden, vilken vi erhållit genom våra 

nära/ tidiga relationer gör också att vi har större förmåga att leva oss in i och tolka en annan 

persons tankar och känslor (Gerhardt, 2007; Hertz, 2008; Midgley & Vrouva, 2012; Rydén & 

Wallroth, 2008;Verheugt- Pleiter et al. 2008). 

Mentalisering och konflikt 
I pressade situationer som ex. vis konflikter, stress och sjukdom försämras allas vår 

mentaliseringsförmåga, vår förmåga att kunna känna och tänka oss in i den andres 

känslomässiga värld/ upplevelse blir påverkat.  När vårt anknytningssystem aktiveras vid 

olika former av kriser och vi blir oroliga, kanske rädda, så minskar även vår 

mentaliseringsförmåga. Utrymmet för att kunna tänka oss in i och kunna reflektera över andra 

blir mindre och vi hamnar i psykisk ekvivalens som innebär att vi tror att andra uppfattar 

världen som jag själv gör. En person som befinner sig i detta läge blandar också samman egna 

inre upplevelser med yttre företeelser (Wallroth, 2010). 

I nära relationer och under påverkan av starka känslor utmanas mentaliseringsförmågan. Det 

nyanserade tänkandet om mig själv och andra kan försvinna, vilket ytterligare kan bidra till att 

konflikter uppstår och fortsätter (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2013). Vid exempelvis bittra 

föräldrakonflikter kan en förälder som annars har en god mentaliserande förmåga få svårt att 

kunna ta till sig barnets känslor av saknad, längtan efter den andra föräldern och barnet 

lämnas ensamt med sina känslor (Midgley & Vrouva, 2012). 

Att försöka öka mentaliseringsförmågan kan bidra till att bättre kunna lösa konflikter och 

andra svårigheter/ motgångar. En ökning av den mentaliserande förmågan gör oss bättre 

rustade att förstå och läsa de konflikter som uppstår genom att jag också försöker förstå en 

annan människa (Rydén & Wallroth, 2008).  

Syfte  

Syftet med denna studie är att försöka belysa hur psykoterapeuter inom BUP, Barn och 

ungdomspsykiatrin, möter och arbetar med föräldrar som är i konflikt och samtidigt försöker 

behålla fokus på barnet/ barnperspektivet. Studien vill ur ett psykoterapeutiskt perspektiv 

undersöka möjligheten att,  trots denna konflikt,  kunna behålla och etablera en terapeutisk 
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allians med såväl föräldrar som barn så att ett behandlingsarbete också med barnen kan 

komma till stånd.   

 

Frågeställningar 

 Hur skapar och behåller psykoterapeuter inom BUP både en terapeutisk allians och ett 

barnperspektiv med föräldrar som är i allvarlig konflikt? 

 På vilket sätt bidrar psykoterapeuterna och deras arbete till att konflikterna förändras? 

 Kan förbättrad mentaliseringsförmåga hos föräldrarna minska/ lindra den pågående 

konflikten? 

 Hur arbetar psykoterapeuterna med att öka mentaliseringsförmågan?  

Metod 
För att besvara frågeställningarna i föreliggande arbete valdes en intervjustudie med en 

kvalitativ ansats. Studien har genomförts via semistrukturerade intervjuer utifrån en 

intervjuguide (bilaga 1) för att genom guiden både få en yttre ram till samtalet men även ge 

utrymme för ett fritt/ öppet samtal kring de aktuella frågeställningarna.  

Inför varje intervju har psykoterapeuterna fått ta del av intervjuguiden och intervjuerna har 

genomförts på de olika psykoterapeuternas arbetsplatser, arbetsrum.  Intervjutiden varierade 

mellan 1- 1,5 timme för varje intervju och samtliga intervjuer spelades in och genomfördes av 

författaren till studien. 

 

Urval 
Urvalet består av psykoterapeuter verksamma inom Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP i ett 

av Sveriges landsting. Genom avdelningscheferna på de olika öppenvårdsmottagningarna 

erhölls information om vilka av de anställda på deras respektive enheter som innehar en 

psykoterapeutexamen. Alla psykoterapeuter kontaktades, förutom psykoterapeuterna på 

mottagningen där författaren själv är verksam. Tanken med denna urvalsbegränsning är att 

intervjuerna inte skulle färgas av författarens vardagsarbete med nära kolleger. Totalt 

tillfrågades 12 psykoterapeuter om deltagande och av dessa 12 psykoterapeuter tackade fyra 

stycken ja till medverkan i studien. De övriga 8 psykoterapeuterna lämnade inget besked.  
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De fyra psykoterapeuterna som intervjuades var alla kvinnor med varierande tid som gått 

sedan de erhållit sina examina. De har även olika inriktningar i sina psykoterapeutbildningar 

där dock de mer familjeterapeutiska och psykodynamiska teoribildningarna dominerar. 

Analys   
Intervjuerna har efter inspelningen avlyssnats och noggrant transkriberats av författaren. 

Materialet har genomgått en empiristyrd tematisk analys (Kvale & Brinkman, 2014; Granskär 

& Höglund-Nielsen, 2012) och olika teman har, efter genomläsning och analys, fallit ut.  

Det utskrivna, transkriberade intervjumaterialet uppgick till 54 sidor. Författaren till studien 

har själv skrivit ut det inspelade materialet och därefter läst igenom varje utskrift upprepade 

gånger för att få en känsla för helheten. Utskriftsarbetet gav också en grund till den tematiska 

analysen. Materialet har styrt utkristalliserandet av olika teman samtidigt som också teorin 

och frågeställningarna bidragit. 

Vid genomläsningen uppfattades att flera olika begrepp och meningsbärande enheter återkom 

i intervjuerna. De olika begreppen och ämnesområdena i materialet identifierades samt 

kondenserades så att ovidkommande information utifrån frågeställningarna togs bort. De 

meningsbärande enheterna skrevs upp på ett papper. Därefter gjordes kategorigrupperingar 

utifrån de olika enheter som framkommit. Varje kategoriområde fick var sin färg med 

överstrykningspenna. Transkriptionerna genomlästes därefter ytterligare en gång och de olika 

kategorierna färglades med överstrykningspenna. Materialet kunde därefter sammanfattas och 

de olika kategorierna sammanfördes under olika teman och belysande citat lyftes fram under 

varje tema.  I studien redovisas olika centrala teman som kopplas till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

Etiska överväganden 
I enlighet med Vetenskapsrådets (1990) rekommendationer har informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet beaktats. 

Verksamhetschefen informerades och gav sitt godkännande till studien. Därefter kontaktades 

alla avdelningschefer inom BUP via mail av författaren för att ge information om studien. 

Informanterna har inför intervjuerna informerats om studiens syfte och frågeställningar och 

fått information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

deltagandet.  Det har varit möjligt för dem alla att avböja och tacka nej till medverkan. 
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Intervjuerna har skett anonymt, utpekande detaljer har tagits bort och det framgår inte av 

studien var i Sverige som intervjuerna genomförts. Det inspelade och transkriberade 

materialet kommer att raderas efter att föreliggande arbete är godkänt.  

Resultat 
Resultaten presenteras under olika temarubriker för att belysa de centrala områden som 

psykoterapeuterna förmedlat i förhållande till studiens syfte och frågeställningar och utgår 

från deras upplevelser och erfarenheter av att möta och arbeta med konfliktfyllda familjer. För 

att ge en mer levande redovisning redovisas belysande citat från samtalen med 

psykoterapeuterna. Presentationen av resultaten inleds med psykoterapeuternas perspektiv på 

det psykoterapeutiska arbetet i de konfliktfyllda familjerna, hur de upplever etiska dilemman i 

arbetet samt hur de ser på föräldrakonflikter. Därefter följer psykoterapeuternas tankar kring 

hur de behåller barnperspektivet, skapar behandlingsallianser samt hur de reflekterar och 

arbetar kring mentalisering. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning.  

Psykoterapeutens perspektiv på psykoterapeutiskt arbete med 
konfliktfyllda familjer 
Samtliga psykoterapeuter beskriver att de behöver vara följsamma och flexibla i mötet med 

familjerna. Det är inte möjligt för dem att ha en mall eller fast struktur för att beskriva det 

psykoterapeutiska arbetet. Arbetet är föränderligt och beskrivs också som ett 

psykoterapeutiskt konstnärligt hantverksarbete. En av psykoterapeuterna återkommer till att 

hon behöver möta föräldrarna/ barnet där de befinner sig 

”att möta någon precis där de är, lyssna in och inte för snabbt gå in med mina 

egna  tankar”  

och en annan uttrycker det som  

”jag försöker anpassa mig till de  familjer  och  barn  jag  möter”.  

De behöver vara flexibla och ge utrymme för varje familjs unika situation. De anser även att 

det krävs en tydlighet från dem i samtalen om hur föräldrakonflikter påverkar måendet och 

utvecklingen hos barn. En del av arbetet består enligt psykoterapeuterna av psykopedagogik 

för att kunna förklara vad som sker i konfliktfyllda miljöer. Att kunna bearbeta och behandla 

föräldrarnas egna bekymmer och problem anser de dock inte är psykoterapeuternas uppgift 
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inom BUP. När föräldrarna brottas med egna problem försöker de motivera och hänvisa 

föräldern till andra vårdgivare. 

De beskriver också vikten av att ha kolleger att kunna arbeta tillsammans med och att dela 

tankar med. De anser även det som verksamt att kunna dela upp samtalen med familjen i olika 

konstellationer. Oftast arbetar psykoterapeuterna med att ha en terapeut som samtalar med 

föräldrarna och en annan som har mer fokus på barnet, barnets behov. Att kunna arbeta och 

möta familjerna i reflekterande samtal anser några av dem som en värdefull möjlighet till 

ökad förståelse för alla. 

En av terapeuterna, som främst har behandling med äldre tonåringar, beskriver att hon oftast 

är ensam psykoterapeut i familjen och då även i föräldraarbetet, förutom när det är 

komplicerade ärenden med starka konflikter där hon försöker ha en medbehandlare. Utifrån 

att det handlar om äldre tonåringar blir fokus mer på tonåringens behov och självständighet i 

förhållande till föräldrarna. 

En av psykoterapeuterna såg det som mycket värdefullt att efter varje samtal, återsamla/ 

återknyta familjen med en kort stund tillsammans för att kunna stärka anknytningen mellan 

föräldrar och barn,  

”Det är ett anknytningsarbete,  ni  hör  ihop  barn  och  föräldrar” 

Hon visade genom sitt bemötande att det är möjligt att kunna samtala om svåra saker och på 

sikt även kunna samtala med varandra. Det framkommer att anknytningsmönster och tankar 

kring anknytning är teoretisk bas som psykoterapeuterna vilar på. Flera av psykoterapeuterna 

samtalar i intervjun om anknytningens betydelse och hur den ser ut mellan barn och föräldrar, 

både nu och tidigare, innan konflikten samt hur föräldrarnas egna anknytningsmönster ser ut. 
De betonar vikten av att kunna förmedla att barnet hör ihop med sina föräldrar, oavsett den 

osämja som råder.  

Alla psykoterapeuterna beskriver att det kan förekomma övergrepp, misshandel i familjerna 

och att det då inte är lämpligt att försöka förmå föräldrar och barn att vara i samma rum till en 

början. Samtliga återkommer till att det ständigt är en bedömningsfråga, hur samtalen ska 

genomföras och med vilka och att de därför behöver följa varje familjs och barns behov.  

Psykoterapeuterna berättar alla hur de försöker bygga på det goda, det som fungerar för att 
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återge hoppet om förändring till föräldrarna för att genom detta också försöka skapa en grund 

för behandlingsallians. 

Etiska överväganden och dilemman hos psykoterapeuterna 
Av intervjuerna framkommer att det inte är en självklarhet att barn som lever i en miljö med 

föräldrakonflikter kan och ska tas emot inom Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.  

”om  det  är  skilda  föräldrar  som  är  i  konflikt  med  varandra  och  barn  får  symtom  
för  att  föräldrarna  bråkar,  då  tänker  jag  att  det  inte  hör  hemma  inom  BUP” 

”jag  tycker  det  är  hemskt  och  oetiskt  att barnet ska behöva bli patient här när 
föräldrarna  har  jättesvåra  vårdnadskonflikter” 

”jag  tänker  att  på  ett  sätt  är  det  inte  riktigt  vår  uppgift  men  samtidigt  så  har  vi  
ett  barn  som  mår  psykiskt  fruktansvärt  dåligt” 

De upplever alla ett etiskt och moraliskt dilemma när barns psykiatriska symtom är resultatet 

av föräldrarnas konflikt och att barnen ska identifieras som patienter utifrån denna konflikt. 

Barnen blir bärare av konflikten samtidigt som de också mår dåligt och behöver stöd/ hjälp/ 

behandling. Det finns hos psykoterapeuterna en upplevelse av balansgång och dubbelhet. De 

beskriver att det blir en bedömning av hur dåligt barnet mår och uttrycker att det dock till slut 

blir barnets mående/ symtom som avgör om BUP ska möta familjen eller inte. De anser att 

föräldrarna behöver ta sitt vuxenansvar och lägga ned stridsyxan för sina barns skull.  Flera av 

dem beskriver även att de sätter tydliga gränser och är tydliga i sina samtal och att samtliga 

beskriver för föräldrar vad långvariga/ uppslitande konflikter får konsekvenser för barns 

utveckling och hälsa.  

”Jag försöker skapa en motivation hos föräldrarna och berättar att konflikterna 
får konsekvenser för ert barn. Man måste växa upp när man blivit förälder och 
barnet kan inte vänta på att föräldrarna  går  i  långvarig  terapi.”   

Psykoterapeuternas uppfattning om konflikter 
Psykoterapeuterna beskriver samtliga att föräldrarnas egen historia, eventuella egna 

svårigheter och situation påverkar hur konflikter både uppkommer och fortsätter. Det finns 

många faktorer som påverkar konflikternas utseende och form. De beskriver också att 

föräldrarna ofta är fyllda av skuld och skam inför situationen de hamnat i. En av dem 

beskriver föräldrakonflikter följande sätt;  
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”Konflikterna  har  en  tendens  att  leva  sitt eget liv och det handlar om sårade 
känslor och att föräldrar av olika anledningar mår dåligt i kriser”.  

De beskriver även hur kommunikationen mellan föräldrarna och inom familjen låser sig till 

vissa mönster. Föräldrarna kan ha svårt att lyssna på varandra och till det som sägs. 

Psykoterapeuten kan i det läget fungera som en tolk och förtydligare i samtalet och bidra till 

att de kan lyssna på varandra på ett nytt sätt. 

”att  de  kan känna sig motiverade att lyssna på sitt barn, bli glada över att 
barnet  kan  berätta  och  inte  känner  att  det  blir  ett  klagomål” 

Det kan enligt psykoterapeuterna också förekomma att förälderns egna problem blir synliga i 

föräldrakonflikten och lägger skulden till det som sker hos den andre föräldern. De berättar 

även om svårigheten som finns när familjekonflikterna inte är uttalade. De beskriver hur svårt 

behandlingsarbetet blir innan konflikten blir möjlig att prata om och när de dolda konflikterna 

bara finns under ytan, strömmar. Konflikten kan bidra till att barnet både iscensätter och blir 

symtombärare utifrån den pågående konflikten. Konflikten är inte uttalad och familjen har en 

enad front och bild utåt.   

De beskriver även att vissa konflikter är mycket fastlåsta och att det ibland inte går att mötas, 

komma vidare. Föräldrarna kan ha svårt att kunna ta till sig att deras barn kommer i kläm och 

att barnet hamnar mitt i pågående konflikt eftersom de själva lever kvar i oförrätterna. 

Föräldrarna har svårt att kunna mentalisera både kring sig själv, den andre föräldern och 

barnet. 

Psykoterapeuternas upplevelse av att kunna behålla barnperspektivet och 
barnfokus i de konfliktfyllda familjerna.  
De beskriver också hur viktigt det är att behålla barnfokus och att föräldrarna får hjälp hos 

BUP runt sina föräldraroller.  

”vårt fokus är ju barnet och inte att föräldrarna är separerade, har skilda liv 
eller har en konflikt. Utan det är ju det här barnet, ni har ju ert barn 
tillsammans och det handlar om  det” 

De behöver ständigt finna utrymme för att göra bedömningar beroende på barnets sårbarhet, 

mående och situation.  

”Du ska ha barnets perspektiv och den här flickan kom hitstapplande med alla 
sina träningskläder och skolväskor, alltid ensam och mager som en sticka och 
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när känslan blir väckt av att man vill ta upp henne i knät så handlar det om 
något och föräldrarna och jag har kanske inte samma bild av hennes situation 
och  mående”. 

De försöker i samtalen alltid föra tillbaka till fokus på barnets olika behov, både av dem som 

föräldrar men även hur barn kan uppfatta, må av den konflikt som finns. Barn ska kunna 

känna att de får möjlighet att kunna tycka om båda sina föräldrar trots konflikten som finns. 

De beskriver att de också uppfattar att föräldrarna kan ha olika bilder/ uppfattningar kring sitt 

barn och att det då blir psykoterapeuternas uppgift att försöka få en mer samstämmig bild, 

väcka nyfikenheten hos föräldrarna till att ytterligare kanske förstå sitt barn och varandras 

bilder, uppfattningar. Psykoterapeuterna beskriver att det ligger en utmaning i detta och att 

terapeutens bild av barnet också kan bidra till en mer sammanhållen bild och att det kan 

innebära en länk till en bredare förståelse. Att kunna föra in barnets perspektiv och behov är 

tydligt för dem alla och som en av psykoterapeuterna beskriver 

”i  sandlådan  ställde  han  upp  soldater  som  krigade  mot  varandra.  Ständiga  bråk  
och krigande men så plötsligt en dag så bygger han en bro mellan och 
soldaterna går över och hälsar på varandra. Då får jag senare veta av min 
kollega  att  föräldrarna  har  kunnat  börja  prata  med  varandra” 

När de är två behandlare som möter en familj anser alla psykoterapeuterna att det är viktigt att 

den som möter barnet har fokus på barnets upplevelser och är överens med barnet om vad 

som kan och ska förmedlas till föräldrarna. Barnet behöver kunna lita på sin behandlare och 

att de är överens om vad som föräldrarna ska få ta del av. Barn gestaltar på olika sätt sina 

känslor och den situation de befinner sig i. De försöker på olika sätt verbalisera det som 

barnet kan tänkas bära inom sig, gestalta. 

Ett arbetssätt som flera av psykoterapeuterna använder sig av är att föräldrarna och barnet får 

beskriva, rita sina livslinjer och familjekartor. Detta arbetssätt kan bjuda in till fortsatta samtal 

kring barnet/ ungdomens upplevelser och situation i samband med ex. vis separationen, skol- 

och kamratbyte och den förändrade familjesituationen.  

”Att rita familjekarta och livslinje, hur det ser ut och var barnet befinner sig och 
att barnet får berätta var mamma, pappa och syskon är. Det händer ofta att 
barnet  rita  sig  själv  långt  ute  i  periferin”. 
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De beskriver här en koppling till det mentaliseringsarbete som psykoterapeuterna försöker 

arbeta med, att kunna beskriva och sätta sig in i varandras situation, känslor och upplevelser 

utifrån de olika bilderna och kartorna. Det blir nya berättelser och beskrivningar allt eftersom. 

Behandlingsalliansen 
För psykoterapeuterna handlar det främst om att försöka skapa tillit och förtroende, till dem 

som behandlare, hos både föräldrar och barn.  Föräldrarna kan få möjligheten att berätta sin 

egen historia så att de känner sig lyssnade på och de därefter försöker finna en gemensam 

plattform att kunna utgå ifrån samtidigt som de försöker hålla barnets perspektiv i fokus. 

”det handlar om att försöka hitta en gemensam plattform på något sätt, och det 
kan se väldigt olika ut beroende på vilken relation jag kan få till med 
föräldrarna”. 

 De berättar om olika sätt att kunna skapa allians, vilket utgår från de olika familjernas 

situation. Ibland är det endast möjligt att få en allians med en av föräldrarna och för 

psykoterapeuten handlar det om att 

”stärka den ena föräldern att kunna våga vara den förälder han/ hon kan vara 
för sitt barn utifrån situationen, då kan  man  komma  en  bit  på  väg”.   

Behandlingsalliansen handlar även för psykoterapeuterna om att försöka vara och samtala där 

föräldrarna känslomässigt befinner sig för att kunna skapa tillit till behandlaren och till 

situationen. Alla behöver känna sig respektfyllt lyssnade på. En av psykoterapeuterna vidgade 

begreppet allians till att också betona vikten av att skapa ett gott samarbetsklimat med 

kolleger och andra såsom socialtjänst, skola etc. Hon ansåg att hon arbetar med att få allians 

inom alla områden för att arbetet ska bli fruktbart och att det ställer särskilda krav när då 

också föräldrarna är i konflikt och oense. 

Ett sätt att kunna skapa allians är att som behandlare också ge sin bild av barnet, dess styrkor 

men också de svårigheter som finns, till föräldrarna. Det kan utgöra grunden för att kunna 

arbeta vidare på att få en utveckling och förändring till stånd. Att tillsammans kunna bli 

överens om målet för arbetet och att stärka föräldrarna till att hitta något gemensamt att utgå 

ifrån.  

En annan aspekt av alliansen beskriver psykoterapeuterna är att kunna sätta ord på det som 

sker i rummet och hur föräldrar och barn upplever det som sker, att kunna reparera 
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missförstånd som uppstår eller att psykoterapeuten tar ansvar för det som sker, försöka skapa 

trygghet för alla.  

I konfliktfyllda familjer är det en särskild utmaning för psykoterapeuterna att kunna samtala 

och möta alla parter när det finns många olika känslor och upplevelser i rummet. De beskriver 

att de ibland behöver vara särskilt tydliga om någon i rummet blir kränkt och att det också ger 

en bild över hur klimatet i familjen gestaltar sig som sedan ger möjlighet att samtala vidare 

om. 

”Det blev så illa, och pojken var med i rummet, så jag fick bryta samtalet och 
tala om att; Nej, nu räcker det och pojken fick gå ut en stund. Jag var tydlig med 
föräldrarna  och  beskrev  att  det  som  skett  inte  var  okej” 

De beskriver också att behandlingsalliansen inte alltid går att uppnå med föräldrarna eller med 

dem båda eftersom det händer att föräldrarna/ föräldern inte kan släppa taget om konflikten, 

föräldrar kan uppleva att de inte blir tillräckligt lyssnade på. 

Mentaliseringsförmåga 
Alla de intervjuade psykoterapeuterna uppfattas vara förtrogna med begreppet och finner 

mentaliseringsperspektivet som användbart i behandlingsarbetet med familjer och barn. 

Förutsättningarna för att kunna stödja föräldrar till en ökad mentalisering är, enligt dem alla, 

att det finns lugn, ro och tid för behandlarna att själva kunna vara och behålla sin egen 

mentaliseringsförmåga. De försöker värna om både samtalstiden och platsen för samtalen så 

att de kan vara närvarande och fokuserade på familjen de har framför sig.  

”Vi  ska  vara trygga och inge hopp om att vi ska hjälpas åt, vi får se var vi 
hamnar  och  att  det  inte  finns  några  rätt  eller  fel” 

Det är viktigt för psykoterapeuterna att sammanhanget är lugnt, tryggt och respektfullt för att 

öka möjligheten till en mentaliseringsprocess hos föräldrarna.  

Det framkommer också att psykoterapeuterna behöver kunna ta emot föräldrarnas ilska, 

aggressioner och kunna härbärgera starka känslor för att sedan kunna sätta ord på det som 

sker. Det arbetet är som en grund för att föräldrarna själva sedan ska kunna mentalisera. 

Psykoterapeuterna bidrar genom sitt sätt att förhålla sig som en modell för hur föräldrarna kan 

tänka/ känna kring sig själva, den andre föräldern och sitt barn.  
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”Att  kunna  se  lite  mer  mjukt  på  den andre och kunna sätta sig in i både barnets 
behov, barnets känslor och barnets behov av den andre föräldern, även om 
föräldrarna  är  arga  på  varandra” 

De beskriver tydligt att de uppfattar att föräldrar i kris tappar sin mentaliseringsförmåga och 

att en del föräldrar i grunden också har egna svårigheter som gör att denna förmåga redan 

innan krisen är bristfällig.  

”mentaliseringsförmågan brister hos föräldrar som inte kan förstå att det är ett 
barn som hamnar i kläm, men det finns ju också föräldrar där det går att 
verbalisera vad barnet kan tänkas tycka, känna och att man då kan nå föräldern 
så att de kan börja tänka om, och att de kan börja jobba tillsamman” 

”jag  kan  ha  hjälp  av  att  lägga  märke  till  när  vi  åker  ned  ett  steg  i  
mentaliseringshissen och försöka förstå vad det handlar om, är det krisen i sig 
eller  finns  det  andra  svårigheter?” 

Alla psykoterapeuterna beskriver att de anser att föräldrarna är viktiga för sina barn och hur 

de på olika sätt försöker stärka anknytningen och föräldrarnas mentaliserande förmåga till 

barnen. 

”det  är  ju  föräldrarna  som  är  viktigast  för  barnet  och  jag  tänker  att  de  gör  så  
gott de kan. Jag försöker locka fram deras förutsättningar och det blir grunden 
för  att  kunna  mentalisera”  

Att kunna samtala kring praktiska frågor runt barnet och i detalj undersöka vissa händelser 

kan bidra till en ökad mentalisering hos föräldrarna när psykoterapeuterna genom samtalet 

kan vidga olika perspektiv och förmedla hur situationen kan upplevas av alla. En av 

psykoterapeuterna beskriver sig själv ibland som en förhandlare när hon försöker vidga 

perspektiv och begrepp i mötet med familjen.  

En annan av psykoterapeuterna beskriver tydligt att hon arbetar genom känslorna och att 

väcka de goda känslorna till liv, vilket bidrar till att föräldern ska kunna förstå och hjälpa sitt 

barn. Kunna känna värme och stolthet för sitt barn.  

Det var dock olika hur de såg på möjligheten att kunna arbeta mentaliseringsbefrämjande 

inom BUP:s verksamhet och främst en av dem anser att det kräver ett långsiktigt arbete, och 

att ett sådant arbetssätt har minskat inom BUP. 
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Sammanfattning av resultat 
Överlag har intervjuerna med de verksamma psykoterapeuterna gett en bild av att det inte är 

självklart att arbeta med konfliktfyllda familjer och deras barn inom BUP.  Psykoterapeuterna 

beskriver etiska dilemman utifrån att de upplever det som tveksamt att barn blir patienter när 

det är föräldrakonflikterna som orsaka/ påverkar och bidrar till deras mående och hälsa.  

Att utelämna barn från möjligheten till en behandlande kontakt upplever psykoterapeuterna 

även det som ett etiskt svårt dilemma och de beskriver att ibland måste andra, ex. vis 

socialtjänsten eller familjerätten bistå barnet/ familjen i att försöka lösa de problem som finns. 

Det blir trots allt ändå barnets situation och graden av barnens psykiska mående som avgör 

huruvida det blir aktuellt med behandling eller ej. Det blir frågan om bedömningar och en 

balansgång för psykoterapeuterna. 

En viktig aspekt av det psykoterapeutiska arbetet med de konfliktfyllda familjerna/ 

föräldrarna anser psykoterapeuterna är att de själva är tydliga med budskapet om att barn inte 

mår bra av vara i konflikten mellan föräldrarna. Föräldrarna behöver få information om detta 

och försöka finna sätt att fungera annorlunda, hitta nya sätt att nå fram till varandra. 

Psykoterapeuterna beskriver den delen av det terapeutiska arbetet mer som en 

psykopedagogisk insats. 

Psykoterapeuterna beskriver även olika former av konflikter och vad som kännetecknar en 

konflikt. Föräldrar kan ha olika bilder av sitt barn och barnets behov, vilket kan innebära en 

konflikt som påverkar barns mående och situation. Ett annat konfliktområde som beskrivs 

som särskilt utmanande för psykoterapeuterna är de dolda konflikterna och hur de påverkar 

alla inklusive psykoterapeuten samt svårigheten att närma sig det fördolda. De behöver närma 

sig den dolda konflikten som finns inom familjen utan att behandlingsallianser riskeras. 

En viktig och genomgående uppfattning som alla de intervjuade psykoterapeuterna delade var 

att de som psykoterapeuter behöver vara flexibla, respektfulla, ödmjuka och kunna möta 

familjen där de befinner sig för att försöka skapa en grund för det psykoterapeutiska arbetet 

och få till stånd en behandlingsallians. En viktig grund för att en behandlingsprocess ska 

kunna ske är att det kan komma till stånd en behandlingsallians med åtminstone en av 

föräldrarna.  
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Mentaliseringsbegreppet är väl förankrat hos psykoterapeuterna och det uppfattas som ett 

värdefullt begrepp när det handlar om föräldraroll, föräldraförmåga och barnperspektiv. 

Samtliga bekräftar att mentaliseringsförmågan blir utmanad i föräldrakonflikter. De uppfattar 

att föräldrarnas mentaliserande förmåga är försämrat och att deras förmåga till att kunna 

tänka, leva sig in i barnets känslomässiga värld blir påverkat. Psykoterapeuterna beskriver att 

föräldrarnas känslomässiga tillgänglighet för barnet är begränsad utifrån konflikten vilket 

även kan bero på förälderns tidigare erfarenheter/ svårigheter.  

De använder sig av tankar kring mentalisering i det psykoterapeutiska arbetet på olika sätt. De 

beskriver också att det krävs att psykoterapeuterna själva i sin tur kan vara mentaliserande. 

Psykoterapeuterna anser att det behövs både tidsutrymme och en arbetsplats som är flexibel, 

trygg och mentaliserande för att de själva som psykoterapeuter ska kunna vara 

mentaliserande, vilket samtliga beskriver krävs för ett gott behandlingsklimat ska uppstå. 

Diskussion 

Resultatdiskussion  
Studiens syfte var att undersöka hur psykoterapeuter inom BUP uppfattar, skapar och 

upprätthåller behandlingsallianser, och barnperspektivet i behandlingsarbetet när föräldrar är i 

konflikt samt på vilket sätt de arbetar för att kunna minska konflikten och om en ökad 

mentaliseringsförmåga kan lindra konflikten. 

Resultatet visar att psykoterapeuterna i studien beskriver att de genom följsamhet och 

ödmjukhet försöker möta varje familj och dess medlemmar så att det kan uppstå en 

behandlingsallians med alla i familjen. De försöker också vara fler behandlare i kontakten för 

att möjliggöra detta och de ser möjligheter att trots konflikter skapa behandlingsallianser 

(Holmqvist, 2007; Safran & Kraus, 2014). De använder sig av mer psykopedagogiska inslag i 

den psykoterapeutiska kontakten och beskriver hur konflikter påverkar barns mående och 

utveckling för att därigenom bidra till en förändring av konflikten. Psykoterapeuterna 

beskriver tydligt att de uppfattar mentaliseringsbegreppet som användbart och att de ser att en 

förbättrad mentaliseringsförmåga hos föräldrar kan bidra till minskade konflikter (Rydén & 

Wallroth, 2008).  I studien beskrivs också hur psykoterapeuterna på olika sätt arbetar med att 

stärka den förmågan hos föräldrarna men också vad som krävs av dem själva som behandlare. 
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En fråga som väcktes under studien är huruvida barn i föräldrakonflikter ska erbjudas och få 

hjälp och behandling inom BUP:s verksamhet eller ej. Det som framkommer är att det inte är 

en självklarhet att så är fallet utan blir en bedömningsfråga med utgångspunkt från barnets 

mående, symtom samt möjligheten till samarbete med föräldrarna. Det finns utifrån 

intervjusvaren även tankar om att föräldrar först behöver lösa den inbördes konflikten och att 

inga behandlingsinsatser ska påbörjas innan konflikten lagt sig, lugnat sig. Utifrån den 

kunskap som finns om hur viktiga föräldrarna, anknytningspersonerna, är för barns psykiska 

välmående (Broberg et al., 2006; Gerhardt, 2007; Hart, 2009; Havnesköld & Risholm 

Mothander, 2009; Hertz, 2008; Midgley & Vrouva 2012; Rydén & Wallroth, 2008; Stern, 

1991, 2005; Verheugt- Pleiter et al., 2008; Wennerberg, 2010) uppfattas det som mycket 

värdefullt och rimligt att inom BUP arbeta med och stärka föräldrars mentaliseringsförmåga 

oavsett om den har minskat med anledning av den pågående konflikten eller om det finns 

andra orsaker. 

Det är dock en psykoterapeutiskt svår behandlingssituation att kunna möta föräldrarna trots 

konflikten och förmå dem att samarbeta, mötas och behålla deras barn i fokus. Denna 

ståndpunkt delas även av psykoterapeuterna i intervjumaterialet och de anser det särskilt 

viktigt att behandlare är tydliga i sitt budskap till föräldrarna att konflikten i sig och deras 

oenighet kan påverka barns psykiska hälsa. Detta mod och uppriktighet behöver kombineras 

med flexibilitet, respektfullhet och ödmjukhet och kan då skapa en grund och allians för det 

psykoterapeutiska arbetet. Att kunna vänta in och möta föräldrar och barn där de befinner sig 

ger möjlighet för en psykoterapeutisk allians. Det känslomässiga bandet mellan patient och 

psykoterapeut kan då utvecklas, vilket bekräftas av det som Phillips och Holmqvist (2008) 

beskriver om behandlingsalliansens känslomässiga grund. 

En ytterligare aspekt är om den ena föräldern motsätter sig vården och behandlingsinsatsen 

inom BUP.  Då krävs andra beslut som inte hör hemma inom den frivilliga vård som BUP 

utgör. En sådan situation gör det också svårt att nå ett samarbete med båda föräldrarna varför 

andra behöver bistå barnet för att få en förändring till stånd. Finns det däremot förutsättningar 

för att kunna skapa ett samarbete och att föräldrarna kan enas om något som rör barnet så kan 

det vara början till en förändringsprocess. 

Psykoterapeuterna beskriver också att föräldraarbetet är en förutsättning för att kunna föra in 

barnets fokus och barnets behov i det psykoterapeutiska arbetet. Av studien framgår att barns 
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symtom sätts alltmer i fokus. De blir bärare av olika bekymmer och problem. Oavsett hur vi 

ser på och tolkar orsaken till detta och hur vi uppfattar barnens mående är det vikytigt att 

barnets hela livssammanhang bli tydligt och vägs in i behandlingsarbetet.  

Hur kan då psykoterapeuter inom BUP arbeta för att förmå föräldrar att sluta bråka, minska 

konflikterna så att deras barn ska må bättre? 

Att som ensam psykoterapeut kunna möta, ta hand om och skapa en behandlingsmässig 

allians i konfliktfyllda familjer är mycket svårt. Det behövs kolleger att kunna dela samtalen 

med så att alla kan känna sig sedda och lyssnade på men även för att psykoterapeutens egen 

mentaliseringsförmåga ska kunna bibehållas. Fokus för behandlingsinsatser behöver, i de 

konfliktfyllda familjerna, vara på barnets mående och situation men samtidigt också bidra till 

att föräldrarna kan försöka se bortom konflikten och istället fokusera på föräldraskapet. 

Psykoterapeuten behöver försöka väcka nyfikenheten hos föräldrarna att kunna se/ möta sitt 

barn och lägga osämjan/ konflikten åt sidan så att de även får en mer samstämmig bild av sitt 

barn och stärka den mentaliserande förmågan hos föräldrarna.  

Vid gemensamma samtal skulle exempelvis reflekterande positioner i terapirummet kunna 

bidra till att den delade bilden av barnet blir mer samstämmig och att de olika bilderna som 

finns kompletterar varandra och att föräldrarna får en ökad förståelse för sig själv, varandra 

och sitt barn. Barnet kan genom sin närvaro få hjälp att bli lyssnad på och att få lyssna och 

uppleva föräldrars och behandlares omsorg och tankar om barnets mående och situation. Av 

studien framgår att psykoterapeuterna i viss mån använder sig av reflekterande team och 

positioner. Tom Andersen i Norge och Jaako Seikkula i Finland är de som haft betydelse för 

utvecklandet av detta arbetssätt i Norden (Andersen, 2003; Eliasen & Seikkula 2006).  

Av intervjumaterialet framgår att psykoterapeuterna upplever att föräldrarnas mentaliserande 

förmåga påverkas av den pågående konflikten men även av deras tidigare erfarenheter. Denna 

uppfattning delas och bekräftas även av flera författare (Lennér Axelsson & Thylefors, 2013; 

Rydén & Wallroth, 2008; Wallroth 2010). Genom olika behandlingsinterventioner kan 

föräldrarnas mentaliserande förmåga öka, vilket kan vara en väg att gå och måste anses vara 

en viktig uppgift i det psykoterapeutiska arbetet med barn och föräldrarna.  

Psykoterapeuterna i studien är väl medvetna om mentaliseringsbegreppet i sig men de 

upplever sig sakna ett särskilt behandlingssammanhang där detta uttrycks särskilt och som 
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ligger som en grund för behandlingsinsatsen/ tanken. De behöver själva som psykoterapeuter 

vara känslomässigt närvarande och tillgängliga i mötet, i samtalet med föräldrar och barn, och 

ex. vis inte vara stressade. De intervjuade psykoterapeuterna beskriver dock att de befinner sig 

i en alltmer pressad arbetssituation vilket inte heller är optimalt för deras egen mentaliserande 

förmåga.  

Att som psykoterapeut möta och arbeta med föräldrars mentaliseringsförmåga kan ske på 

många olika sätt. Mentaliseringsbefrämjande psykoterapeutiskt arbete kan uttryckas som att 

psykoterapeuter bidrar med ett aktivt, tydligt, engagerat förhållningssätt med öppna frågor och 

en icke vetande hållning. Psykoterapeuten bidrar även med egna och funderingar i samtalet, 

vilket stimulerar föräldrars tänkande och känslomässiga tillgänglighet för sig själv, sitt barn 

och barnets fungerande/ mående. Det terapeutiska samtalet övar upp förälderns medvetenhet 

om både de egna känslotillstånden men även föreställningen om barnets inre värld och 

upplevelser.  

Att kunna utveckla ett verksamt samarbete med föräldrarna är angeläget för att kunna stödja 

och stimulera barnets egen utveckling. Barn är beroende av sitt sammanhang och sina 

föräldrar. Föräldraarbete kan innebära att psykoterapeuten inledningsvis behöver och försöker 

sätta sig in i förälderns situation, ställa sig i förälderns skor och förstå förälderns inre 

upplevelser och värld för att därifrån tillsammans sedan kunna blicka ut mot barnet och 

barnets värld, kunna mentalisera kring sitt barn. Mentaliseringsbefrämjande psykoterapeutiskt 

arbete beskrivs av många forskare, författare och kliniskt verksamma behandlare (Verheugt-

Pleiter et al., 2008; Midgley & Vrouva, 2012; Rydén & Wallroth, 2008; Allen et al., 2008) 

som betydelsefullt för att stärka föräldrakraften och förmågan så att barns hälsa gynnas. 

Det finns även andra psykoterapeutiska behandlingsinterventioner som kan bidra till både 

ökad mentaliseringsförmåga hos föräldrar men även stärka och förbättra anknytningen mellan 

barn och föräldrar, som exempelvis anknytningsbaserad familjeterapi, ABFT. Denna 

terapiform sätter fokus på anknytningen- och anknytningsbrott, vilket konflikter och 

separationer kan leda till. Målet är att stärka anknytningen men behandlingsprocessen kan 

även bli mentaliseringsbefrämjande (Diamond et al.,2002; Diamond.et al., 2003). 
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Metoddiskussion 
Författaren valde att inte intervjua sina närmaste arbetskollegor utifrån risken att påverkas allt 

för mycket av gemensamma samarbeten, samtal och erfarenheter. Om detta ställningstagande 

har haft betydelse för resultatet är dock svårt att bedöma. En kännedom om varandra hade 

kanske skapat en större trygghet för alla i intervjusituationen vilket skulle kunnat få betydelse 

för intervjuernas innehåll och utfall. 

Antalet intervjupersoner är litet och urvalet inte slumpmässigt vilket innebär att inga generella 

slutsatser kan dras av resultatet. Det är ändå värdefullt att genomföra denna form av arbete för 

att försöka fånga psykoterapeuternas erfarenheter, tankar och upplevelser. Studien uppfattas 

även ha relevans för arbetsområdet som ett led i att vidga och öka förståelsen av 

psykoterapeutiskt arbete inom BUP. Att möta barn, vilkas föräldrar är i konflikt, tillhör de 

flesta psykoterapeuters yrkesmässiga vardag.  

De intervjuade psykoterapeuterna var, liksom författaren alla kvinnor och om detta påverkat 

intervjuerna samt materialet är svårt att bedöma. Som psykoterapeut anses inte det egna könet 

ha betydelse för de behandlingsprocesser som uppstår men det bör hos psykoterapeuter finnas 

en medvetenhet om hur olika bakgrundsfaktorer kan färga vårt möte med andra. Det kan 

förutom kön, även finnas andra faktorer som det inte tagits hänsyn till i denna studies urval, 

såsom etnicitet och terapeutisk bakgrund/ inriktning. Det är intressant att ställa frågan 

huruvida olika bakgrundsfaktorer eventuellt påverkar och inverkar på psykoterapeuters syn på 

det terapeutiska arbetet i föräldrakonflikter, vilket dock denna studie inte ger svar på. 

Deltagandet var frivilligt och alla dem som var positiva till att medverka intervjuades, vilket 

också kan ha påverkat intervjumaterialet och resultatet. Det kan ju vara så att just dessa 

psykoterapeuter är särskilt intresserade av den aktuella frågeställningen varför det inte går att 

generalisera deras synpunkter för att gälla psykoterapeuter i allmänhet inom BUP. 

Slutsatser 
Författaren vill betona att barn inte bör utestängas från behandlingsmöjligheter trots att 

föräldrarna är i konflikt. Konflikten behöver tas med i arbetet, synliggöras och försök behöver 

göras att, trots konflikten, hitta behandlingssamarbete med utgångspunkt från barnets 

situation. Att inte se och benämna den konflikt som finns anser jag inte vara en framkomlig 

väg eftersom risken finns att konflikten fortsätter och barnets mående och situation blir 

oförändrad, vilken även kan förvärras.  
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Det är genom föräldrakontakten det blir möjligt att kunna nå fram och bidra till en förändring 

för barnet och kunna uttrycka att det är svår situation när föräldrarna inte är överens. Barn kan 

vara i en utsatt situation och uppleva skuld till den uppkomna konflikten varför tydlig 

kommunikation med bibehållet barnperspektiv är mycket viktigt.  

Ett mer tydligt mentaliseringsbefrämjande psykoterapeutiskt föräldraarbete skulle vara 

värdefullt och förhoppningsvis även kunna bidra till att konflikterna som finns mellan 

föräldrar och inom en familj minskar. Jag uppfattar även att det finns utrymme för fortsatta 

studier och utvecklingsarbete för barnpsykiatrin runt föräldrakonflikter och 

mentaliseringshöjande behandlingsinterventioner. 

Rekommendation 
En utvecklingsväg är att BUP får ett tydligt uppdrag att arbeta med föräldrar och föräldrarnas 

anknytningshistoria, mentaliseringsförmåga och att det föräldrafokuserade behandlingsarbetet 

med fokus på föräldrarollen tillerkänns ett värde. Ett sådant riktat arbete skulle kunna gynna 

barnens mående och situation.  
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Intervjuguide     Bilaga 1 

 

Hur beskriver psykoterapeuter inom BUP sitt arbete med föräldrar som är i konflikt? 

 

Hur beskriver psykoterapeuter sitt arbete med att hålla barnperspektivet/ barnfokus levande i 
de konfliktfyllda familjerna? 

 

Hur skapar psykoterapeuter behandlingsallians med både föräldrar och barn? 

 

Kan förbättrad mentaliseringsförmåga hos föräldrarna minska/ lindra den pågående 
föräldrakonflikten? 

 

Hur arbetar psykoterapeuter med att öka föräldrarnas mentaliseringsförmåga? 

 


