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Sammanfattning 
 
Inledning: Det råder en brist i forskning kring hur psykosociala behandlingar 
inverkar på närstående. Ännu mindre insikt finns i hur familjehem upplever en 
psykodynamisk behandling av ett barn i deras vård. Avsikten med denna studie är att 
skapa en bild av den subjektiva upplevelsen av att ha ett familjehemsplacerat barn i 
psykoterapi samt vad intervjupersonerna har uppfattat som behandlingens syfte och 
målsättning. 

 
Frågeställningar: Hur har intervjupersonerna upplevt att ha ansvaret för ett barn 
som samtidigt går i barnterapi och hur upplever de att terapin har påverkat barnet 
samt den övriga familjen? 
Vad har intervjupersonerna förstått av behandlingens syfte och mål och i vilken grad 
har de upplevt sig vara delaktiga i behandlingsprocessen ? 
 
Metod: Via fem semistrukturerade djupintervjuer har författaren ämnat att skapa en 
förståelse för intervjupersonernas subjektiva upplevelser av att ha ett professionellt 
ansvar för ett familjehemsplacerat barn i psykoterapi. Intervjuerna har analyserats 
och tematiserats utifrån de gemensamma latenta teman i det grundläggande 
materialet. 
   
Resultat: Materialet har kategoriserats utifrån ett huvudtema och tre underteman. 
Den övergripande teman som framstår i materialet är en ambivalent hållning till den 
psykodynamiska behandlingen. Huvudteman har sedan brutits ner i tre 
underkategorier utifrån hur den ambivalenta hållningen belyses i relation till 
upplevelsen av delaktighet, allians och förändring. 
 
Diskussion: Studien visar att ambivalensen som uppstår i förhållande till det 
psykodynamiska arbetet är ett förväntat resultat av behandlingens inverkan på 
familjesystemet. Vidare instämmer studien med tidigare forskning som lägger tonvikt 
på betydelsen av en stark allians mellan föräldrar och terapeuten för att möjliggör ett 
framgångsrikt behandlingsarbete.  
 
Nyckelord: Förälder, barn, psykoterapi, familjehem, ambivalens 
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Abstract 
 
Introduction: There currently exists a dearth of research studying how psychosocial 
treatment methods affect relationships outside of the treatment. Still less insight 
exists into how foster families experience the psychodynamic treatment of children 
in their care. This study attempts to examine and describe foster families experience 
of psychodynamic child therapy and what they themselves have understood to be the 
treatments purpose and goal.  

 
Question:  
How have the interview subjects experienced having responsibility for a child in 
therapy and what have they understood to be the treatments purpose and goals? 
What effect has the therapy had on the child itself and how has the therapy affected 
their own relationship to the child? 
 
Method: The author has attempted to gain an understanding of the interview 
subject’s subjective experience of having responsibility for a foster child in 
psychotherapy. The method chosen has been five semi-structured interviews that 
have then been analyzed to uncover the underlying latent themes in the original 
material. 
   
Result: The material has been categorized into one main theme and three 
sub-themes. The main theme that the material shows is an ambivalent to the 
psychotherapeutic treatment. The main theme has then been broken down in the 
three subsets based upon how the interview subjects ambivalence appears in relation 
to their experience of participation, alliance, and change. 
 
Discussion: Results of the study show that the ambivalence that i felt towards the 
psychodynamic treatment is an expected result of the treatment influence on the 
family system. The study confirm earlier research that places importance on a strong 
alliance between the therapist and the parents in the facilitation of a successful 
therapeutic treatment.  
 
Keywords: Parent, child, psychotherapy, foster family, ambivalence 
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1.Inledning 
Att placeras i familjehem är en omvälvande och traumatisk upplevelse för ett barn och en 
utmaning för familjen som erbjuder en plats i sitt hem. Det är ett ingrepp från samhällets 
sida som syftar till att rädda ett barn från en antingen fysiskt eller psykiskt skadlig situation. 
Flytten från den skadliga miljön är dock bara första steget i en inte sällan lång och 
komplicerad behandlingsprocess. Med en allt mer medicinsk syn på psykosociala svårigheter 
erhåller dessa barn ofta psykiatriska diagnoser såsom ADHD, Aspergers syndrom samt 
depression och ångesttillstånd. Bland behandlingar som kan erbjudas finns KBT, SSRI, 
ECT, och i vissa fall psykodynamisk terapi. Vidare kan det tänkas att psykodynamisk terapi 
kommer att erbjudas i ännu mindre utsträckning efter utformningen av Socialstyrelsens nya 
riktlinjer. Tonvikten nu läggs främst på läkemedel och KBT som behandling vid depression 
och ångesttillstånd (Socialstyrelsen, 2016). 

 
För de flesta barn som placeras i familjehem sker  behandlingen av psykosociala svårigheter 
genom BUP (barn och ungdomspsykiatri) som utgår från socialstyrelsens riktlinjer i 
utformningen av behandlingsinsatser.  Tillgång till andra insatser är få men undantag finns 
inom vissa HVB och konsulentstödda familjehemsverksamheter. I Stockholm finns en av få 
verksamheter i Sverige som erbjuder en egen psykodynamisk grundad behandlingsmodell för 
barn som placeras i deras familjehem. Familjehemmen är anslutna till verksamheten via 
anställning och ingår i det som verksamheten anser vara ett behandlingsteam. 
Familjehemmet har det dagliga ansvaret för barnet samt tillgång till ett centralkontor där det 
finns psykologer, psykoterapeuter och psykiater som erbjuder utredning, stöd och terapi till 
det placerade barnet.  Verksamheten har för avsikt att alla barn som placeras i dessa 
familjehem ska kunna få en terapeutisk behandling med en psykodynamisk grund. Avsikten 
med denna studie är att skapa en bild av dessa familjehemsföräldrarnas subjektiva upplevelse 
av att ha ett familjehemsplacerat barn i psykoterapi samt vad de har uppfattat som 
behandlingens syfte och målsättning.  

 

2.Bakgrund 
En litteratursökning i ämnet visar på att forskning som avser att undersöka anhörigas 
upplevelser av den psykoterapeutiska processen är begränsad. När det kommer till mer 
specialiserade verksamheter eller mer specifika fenomen, som de som avses undersökas i 
härvarande studie, är forskningen nästintill obefintlig. Detta arbete vilar således på forskning 
från närliggande områden, i synnerhet studier kring terapi med biologiska föräldrar och barn 
samt forskning kring familjehemsplacerade barn och familjehemsföräldrar.  Följande 
databaser har använts: PEP - psychoanalytic electronic publishing, Ebsco, DiVA, Google 
scholar, samt PsychINFO. Nyckelord som har använts i databassökningar är psychotherapy, 
foster family, child+parent therapy, family therapy, attachment, ambivalence, psykoterapi, 
familjehem, barn+förälder terapi, familjeterapi, anknytning, ambivalens. 
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2.1 Familjehem 

För att placera ett barn i familjehem i Sverige krävs det att barnet ska ha varit utsatt för 
betydande brister i omsorg eller att föräldrarna saknar förmågan till att erbjuda barnet god 
omsorg och god uppfostran. Enligt lagstiftningen ska placering i ett fungerande 
familjenätverk, det vill säga familjehem, kunna kompensera bristerna i barnets uppväxtmiljö. 
Avsikten är att det är familjen själv som utgör behandlingen (Höjer, 2001, s.11-17). För barn 
som har varit utsatta för övergrepp, försummelse eller andra traumatiska upplevelser kan den 
ovannämnda familjära behandlingen vara betydligt mer komplicerad. Dessa barn har ofta 
svårigheter med både fysisk- och känslomässig närhet till andra, och kan uppvisa 
gränsöverskridande och utmanande beteenden. Vidare finns det en betydande skillnad 
mellan att vara familjehemsförälder och vårdnadshavare, genom att bestämmanderätten över 
barnet inte ligger hos familjehemmet utan hos vårdnadshavarna (oftast de biologiska 
föräldrarna) samt socialtjänsten. Familjehemsföräldrarna saknar rätten att kräva inblick i allt 
som rör det placerade barnet. Att ta emot ett placerat barn innebär, på många plan, ett 
föräldraskap som präglas av en ständig osäkerhet (Höjer, 2001, s.206-209). Vidare finns det 
en förväntan från samhällets sida på att familjehemsföräldrarna alltid ska kunna upprätthålla 
en professionell förhållning i frågor rörande det placerade barnet. I en studie från 2017 
(Boswell & Cudmore, 2017) undersöker man hur familjehemsföräldrar, socialtjänsten och 
blivande adoptivföräldrar hanterar den känslomässiga påfrestning som arbetet med placerade 
barn innebär. Förväntan om att familjehemmen ska ha ett professionellt förhållningssätt 
tolkas som en önskan om att familjehemmet ska behärska sina emotioner för att inte belasta 
omgivningen, i synnerhet barnet själv men också andra professionella instanser som t.ex 
socialtjänsten självt. Författarna påpekar att kraven på familjehemmen att uppträda 
professionellt står i motsatsen till deras roll som ställföreträdande föräldrar. Det uppstår en 
paradox där familjen förväntas kunna knyta barnet till sig som en naturlig del av familje 
sammanhanget samtidigt som de ska kunna vara objektiva och kliniska i den bemärkelse 
socialtjänsten förväntar sig det. Rollen som familjehemsförälder försvåras ytterligare av det 
faktum att många av de barn som placeras i dessa tillfälliga hem präglas av en uppväxt där de 
har varit missförstådda, försummats eller anklagats. 
  
       Att komma till ett nytt sammanhang innebär en stor utmaning för ett barn med en 
upplevelse av bristande omsorg vilket inte sällan resulterar i ett agerande gentemot familjen 
som har anlitats för att tillgodose deras behov av trygghet och omsorg. (Midgley, Ensink, 
Lindqvist & Muller. 2017). Forskning från 2015 (Bunday, Dallos, Morgan & McKenzie, 
2015) tyder på att en andel familjehem har underliggande svårigheter med den reflekterande 
förmåga som behövs för att förstå de placerade barnens avvisande eller agerande. Pressen på 
att lyckas som förälder där andra har misslyckats kan således skapa en ond cirkel där 
familjehemmen undviker barnets aggression genom att släppa på sina gränser och regler, 
alternativt att identifiera sig med barnets brist på kärlek och tar denne i försvar utifrån ett 
behov av att rätta till den kärleksfattiga omgivning barnet tidigare har befunnit sig i. 
Familjehemmet i dessa fall kan uppleva sig förvirrat, kritiserat och misslyckat. Om inte 
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barnets anknytningsbehov kan balanseras mot förälderns egen förmåga till omvårdnad kan 
det väcka en stark rädsla för den egna hjälplösheten. (Broberg, Granqvist, Ivarsson & 
Risholm Mothander. 2006). Att erbjuda stöd till familjer i ett sådant pressat läge kan, i 
förlängning, upplevas som ett ifrågasättande av det jobb de gör med barnet. Inte sällan kan 
det uppfattas att strida emot de känslor som upplevs kopplat till barnet. Uppmaningen av 
professionella med insikt i situationen att stå ut med ett aggressivt beteende kan tolkas som 
ett godkännande av barnets destruktivitet samtidigt som rådet att stå fast vid sina gränser kan 
tolkas som ett krav på att barnet ska bestraffas (Midgley, Ensink, Lindqvist & Muller. 2017). 
Redan under 1947 skrev Donald Winnicott om svårigheten att ta emot andras barn i det 
egna hemmet. Han beskriver hur barn som har försummats, omplacerats eller helt saknar 
föräldrar bär på en djup undermedveten övertygelse om de inte kan bli älskade innan de har 
blivit hatade. Winnicott beskriver det som att barnet sätter familjehemmet på prov fram tills 
familjen/föräldrarna visar sina negativa känslor för barnet. Först då kan kärleken tas emot. 
Trots att det kan låta kontraintuitiv har Winnicotts tes sin grund i den moderliga 
ambivalensen under de tidiga utvecklingsåren. Han förklarar att det naturliga för en mor är 
att både hata och älska sitt barn men att hennes förmåga till att kunna erkänna och hantera 
de ambivalenta känslorna utan att agera ut dem är just det som gör det möjligt för barnet 
själv att införliva och hantera sin ambivalens mot sin mor. För den mor som inte tål att 
känna hat mot sitt barn uppstår en skadliga masochism som riskerar att frammana mer av 
barnets egen ilska. Såsom i familjehem. Det räcker inte med kärlek utan hatet måste också få 
finnas för att förstärka kärlekens trovärdighet (Winnicott, 1993, s.213-224).   

 
    2.2 Mentalisering och Containment 

Den reflekterande förmågan som anses vara viktig för en lyckad familjehemsplacering är en 
central del av förmågan till att kunna mentalisera. I en studie fann Adkins, Luyten & Fonagy 
(2018) hur Family Minds, som är en en specifik riktad psykoedukativ insats för att öka 
mentaliseringsförmågan hos familjehemsföräldrar, bidrog till en förbättrad förmåga till 
reflektion. Den ökningen i reflekterande förmåga kunde kopplas till en en minskning av 
parental stress och förbättrade relationer mellan barn och familjehem. Att mentalisera kan 
sammanfattas som förmågan till att kunna uppfatta och reflektera över den egna inre 
processen samt att uppfatta andras handlingar som grundad i intention och ett uttryck för 
deras mentala tillstånd och subjektiva upplevelser (Phillips & Holmqvist, 2008, s.36-37). 
Förmågan till att kunna mentalisera skiftar beroende på sammanhang och affekt. I en 
pressad situation kan det uppstå en brist i mentaliseringen i en person som för övrigt inte 
lider av svårigheter i sin mentaliseringsförmåga (Killingmo & Gullestad, 2011, s.107-109). 
Betydelsen av mentaliserande förälder i skapande av en trygg anknytning hos barn kan inte 
underskattas. Jon G Allen (2013) sammanfattar det i följande citat, “the crux of attachment 
security in the child's mind is the expectation that his or her mental state will be 
appropriately reflected on and responded to accurately” (2013, s.145).  Att barnet ska kunna 
förvänta sig att det egna mentala tillståndet ska uppfattas och förstås kan också ses i Bions 
teori om containment. Bion beskriver hur barnet under de tidiga utvecklingsåren upplever 
fragmentariska affekter och impulser som skapar ångest. Modern med sin förmåga till att 
mentalisera möter barnets oro, tolkar det och sedan förmedlar det som hon uppfattar att 
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barnet upplever på ett sätt som barnet själv kan smälta. Modern blir således en “container” 
för barnet och de starka impulser som barnet upplever det som är “contained” (Waddell, 
1998, s.32-33).  

 
    2.3 Barnterapi 

I studier på föräldrar till barn i psykoterapi har undersökningsobjektet i princip alltid varit 
barnet tillsammans med de biologiska föräldrarna. Lantzourakis (1995) menar på att ett 
barns terapi aldrig bör äga rum om inte föräldrarna är beredda på den utmaning som en 
terapi kan innebära. Haugvik och Johns (2005) beskriver parallellt arbete med de biologiska 
föräldrarna och deras upplevelse av delaktighet som en av grundpelarna i en effektiv 
förälder/barnterapi. Författarna lägger även tonvikten på en gemensam målsättning för 
arbetet samt föräldrarnas godkännande av barnets relation till terapeuten. Novick & Novick 
(2005) instämmer och påpekar att föräldrarnas förmåga till att kunna stödja barnets 
förändring både i terapiprocessen och utanför, samt deras egen förmåga till att kunna 
förändra är avgörande för att de positiva förändringar ska kunna befästas. Även Horne 
(2000) lägger stor vikt vid föräldrarnas behov av att vara delaktiga i processen för att inte 
riskera att det uppstår en känsla av att vara uteslutna. Behovet av en stark allians mellan 
terapeut och föräldrar bekräftas av Nevas och Farber (2001) som drar slutsatsen att 
alliansens styrka har en inverkan på hur effektiv behandlingen blir och hur sannolikt det är 
att effekten av terapin kan bibehållas efter avslutad behandling. Att skapa en allians med en 
anhörig eller närstående till patienten är däremot inte helt okomplicerat. Ett av psykoterapins 
grundpelare är patientens rätt till och behov av konfidentialitet. Det anses i de flesta fall att 
vara en försvårande faktor att ha någon form av kontakt med anhöriga då patienten kan 
uppleva att terapins ramar inte håller för utomståendes nyfikna blick. När det rör barnterapi 
är gränserna inte lika klara men det finns en rad olika behandlingsmetoder och inriktningar. 
En gemensam nämnare i de flesta metoder är däremot hur det terapeutiska arbetet med 
barnet orsakar en önskan hos föräldrarna om att kunna vara med och påverka terapin (i både 
positiv och negativ bemärkelse). Det anses vara av största vikt för behandlingsprocessen att 
en ram, antingen med eller utan anhöriga, upprättas och är fast för att terapin inte ska störas 
(Sigrell, 2000, s.109-110).  
       En studie av Kenny, Hasset & Pae (2017) undersökte hur föräldrar förhåller sig till 
förändring i förälder/barn psykoterapi. Det tydliggöras att fastän föräldrarna är delaktiga i 
terapi och arbete tillsammans med sina barn kan det uppstå svårigheter i relationen till 
terapeuten. För att terapin ska kunnat möjliggöra en positiv förändring hos barnet har det 
inneburit att föräldrarna själva varit tvungna att ge utrymme till en tredje part (terapeuten) i 
deras relation till barnet. Denna delning av föräldrarollen med en ny person har upplevts 
som ett hot mot det egna föräldraskapet. Studien beskriver det i termer av rollidentitet och 
vilket hot terapin har varit för den egna identiteten. För de föräldrar som primärt identifierat 
sig med sin föräldraroll upplevdes det mer utmanande att acceptera terapeuten då den 
terapeutiska processen innefattar utveckling av en ny anknytning till terapeuten som 
föräldragestalt. För de föräldrar som hade en identitet skapat ur både den professionella 
rollen (karriär/yrke) samt föräldrarollen har det funnits en trygghet i den professionella 
rollen som har skapat ett känslomässigt utrymme för att lättare kunna acceptera terapeutens 
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relation till barnet. Inställningen till terapin kan vara avgörande för terapins möjlighet till att 
lyckas. Även om kritiken inte uttalas explicit finns det grund att tro att det latenta budskapet 
uppfattas av barnet och minskar sannolikheten att denna kan engagera sig fullt ut i 
behandlingen (Baldwin, 2014).  

 
    2.4 Inverkan av psykoterapi på närstående 

I sin artikel “The effects of psychotherapy on the spouse” (1968) skriver Ronald Fox  om 
hur psykoterapi med en enskild patient kan inverka på den övriga familjen. Framsteg och 
symtomlindring som sker inom psykoterapins trygga ramar kan orsaka symptom bland 
anhöriga samt ett motstånd till terapin från andra inom familjens nätverk. En av slutsatserna 
Fox drar i sin sammanfattning av tidigare forskning är att psykoterapueten, avsikligt eller ej, 
oundvikligen blir en del av familjesystemet genom sitt arbete med en familjemedlem. Han 
citerar en artikel av Ackerman  (1958, refererad i Fox, 1968) för att belysa detta “...Thus the 
therapist influences family life not only during the therapeutic session, but also from afar as 
living presence in the emotional life of the patient and in his relations with other family 
members”. Fox syftar till relationen parter emellan i sin text, dock anser författaren att 
betydelsen för den övriga familjen omfattas av hans resonemang. Resonemanget bekräftas 
utifrån en systemteoretisk syn på familjen där familjen jämförs med ett system som består av 
olika delar (familjemedlemmar) vars agerande och mående påverkar andra delar av systemet 
som en helhet. Då en del av systemet förändras negativt skapar det en obalans i systemet 
som måste återupprättas. Redan under 1940-talet uppfattade John Bowlby att ett barns 
psykiska mående bör ses utifrån dess del i familjesystemet. Att både problem som uppstår 
p.g.a. barnets psykiska tillstånd samt förändringar och förbättringar berörde familjesystemet 
som helhet (Lennéer Axelson, 2010, s.68).  För barn med särskilt svåra problem kan 
familjesystem lyckas upprätthålla en balans för att kunna dämpa symtomen i barnet. I den 
mån att terapi förändrar barnets mående finns det risk för att barnets inre konflikter börja att 
gestaltas i familjesystemet istället för barnets inre liv (Tyson, 2014) eller så Wrangsjö & 
Winberg Salomonsson (2006, s.179) skriver “familjesystemet riskerar då att utsättas för 
samma fragmentering som hotar det individuella kärnsjälvet när den känslomässiga 
spänningen blir för stark”.   

 
3. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att få en djupare inblick i den subjektiva upplevelsen av att ha ett 
familjehemsplacerat barn i psykoterapi samt vad intervjupersonerna har uppfattat som 
behandlingens syfte och målsättning. Vidare syftar uppsatsen till att belysa i vilken mån 
intervjupersonerna upplever sig vara delaktiga i utformning av behandlingen. Syftet 
formuleras i följande frågeställningar: 
 
1. Hur har intervjupersonerna upplevt att ha ansvaret för ett barn som samtidigt går i barnterapi och hur 
upplever de att terapin har påverkat barnet samt den övriga familjen? 
2. Vad har intervjupersonerna förstått av behandlingens syfte och mål och i vilken grad har de upplevt sig 
vara delaktiga i behandlingsprocessen ? 
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4. Metod 
4.1 Undersökningsdeltagare 

Samtliga av studiens deltagare är familjehemsföräldrar (behandlingsföräldrar) som är 
anställda vid  en Stockholmsbaserad verksamhet. Verksamheten har för avsikt att erbjuda 
tillgång till familjehem ingåendes i behandlingsteam där behandlingen utformas efter barnets 
behov. Företaget är ett av få i Sverige som erbjuder psykodynamisk inriktade terapier för de 
barn de ansvarar för. Detta innebär ett samarbete mellan verksamheten och familjehemmet 
där barnet får en miljöterapeutisk behandling i hemmet samt en pågående terapi på en av 
verksamhetens två enheter. Utifrån författarens egna anställning på enheten A (namnet 
ersättas a bokstaven av sekretesskäl) (som är en syster-enhet till enheten B) ansågs det vara 
mest lämpligt att genomföra intervjustudien på enheten där författaren inte arbetar. Detta 
för att undvika att undersökningen påverkar arbetsrelationen mellan de familjehem som är 
anslutna till författarens arbetsplats och författaren själv. Ett antal förutbestämda kriterier låg 
till grund för urvalet. För att vara lämplig för undersökningen behövde de familjehemmen ha 
åtminstone ett placerat barn i en pågående psykodynamisk terapi. Utöver detta ansågs det 
vara relevant för undersökningen att begränsa undersökningsdeltagarna till de familjer som 
har placerade barn under 16 års ålder. De juridiska rättigheter som tillskrivs ett barn över 16 
ger denne möjligheten till en självständighet som kan av sig själv påverka relationen barn och 
familj emellan och därmed inverka på studiens resultat. De familjehem som uppfyller 
ovanstående krav kontaktades via brev under augusti 2017 med en förfrågan om medverkan 
samt information om studien (bifogas som bilaga). Sex familjehem svarade att de kunde 
tänka sig att delta varpå de fem första som svarat valdes ut till studien.Samtliga deltagarna 
har erfarenhet av flera placeringar  i verksamhetens regi och har varit anställd under minst 
två år. Gruppen består av tre män och två kvinnor med ett åldersspann mellan 40 till 60 år. 
Alla deltagarna lever i parrelation med egna hemmavarande barn Två av deltagarna är gifta 
och deras intervjuer skedde vid separata tillfällen och frågorna besvarades utifrån två olika 
ärenden där de har ansvarat för två olika placeringar.   Författaren är bekant med 
undersökningsdeltagarna utifrån sin anställning på verksamheten men har ingen inblandning 
i de ärenden som berördes under intervjuerna.   

 
4.2 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av fem kvalitativa forskningsintervjuer av 
fenomenologisk karaktär då syftet är att skapa en förståelse för intervjupersonernas 
subjektiva upplevelser av att ha ett professionellt ansvar för ett familjehemsplacerat barn i 
psykoterapi. Författaren har utgått från Kvale och Brinkmanns (2009) tolv aspekter av den 
kvalitativa forskningsintervjun i utformning av metoden. Intervjuerna har haft för avsikt att 
vara så öppna som möjligt för minska risken att styra eller påverka svaren samt för att kunna 
ge maximalt utrymme för intervjupersonernas reflektioner kring sina tankar och upplevelser. 
En intervjuguide skapades bestående av fyra öppna huvudfrågor som skapade olika grova 
kategorier samt tre till fyra riktade följdfrågor under varje kategori.  De fyra kategorierna var: 
1. Förförståelse - Intervjupersonens förväntningar och förhoppningar på terapi. Tidigare 
erfarenheter och kunskap om psykoterapi. 2. Egen upplevelse av terapiprocessen och 
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relationen till terapeuten - Intervjupersonens subjektiva upplevelse av att ha ett barn i terapi 
och upplevelsen av relationen till barnets terapeut. 3. Bild av barnets upplevelse av 
terapiprocessen och uppfattning av förändringsprocessen - Hur intervjupersonerna har 
uppfattat barnets mående under terapin och vilka tecken som har setts på förändring.  4. 
Terapins inverkan på familjen - Hur terapin har uppfattats inom familjen och hur barnets 
mående har påverkat familjen. I vilken mån har familjen upplevt sig vara deltagande i 
processen. Efter att intervjuguiden färdigställts genomfördes en provintervju med en 
behandlingsförälder som inte var utvald till studien för att fastställa intervjuguidens 
användbarhet. Det ansågs vara av vikt att ta med i beräkningen att det kunde vara 
utmanande för intervjupersonerna att tala fritt i negativa termer om deras 
upplevelser/föreställningar om psykoterapi med författaren, eftersom författaren själv är 
under pågående utbildning till psykoterapeut, samt arbetar inom verksamheten. Alla 
intervjupersoner fick därför ett förtydligande innan intervjun att undersökningen syftade till 
att undersöka både positiva och negativa upplevelser.  
 

4.3 Bearbetningsmetoder 
Syftet med arbetet är att få fram en empiristyrd tematisk analys, en så kallad induktiv analys 
där utgångspunkten är de teman som finns i det insamlade materialet (Langemar, 2008, 
s.127-128). Bearbetningen av insamlad data har skett i flera steg. Alla intervjuer 
transkriberades ordagrant för att säkerställa att nyanserna i samtalet skulle vara synliga i 
texten. Därefter skedde en första genomläsning för att skapa en överblick av innehållet som 
helhet. Under andra genomläsningen noterades citat och nyckelord som ansågs vara 
relevanta utifrån studiens frågeställning. Ytterligare genomläsningar har syftat till att 
upptäcka huvudteman i materialet. De ursprungliga teman kretsade kring flera spridda teman 
såsom inverkan på familjen, kontroll, yrkesidentitet med mera  Efter att dessa teman har valts ut 
genomlästes materialet igen med temana i åtanke. Avsikten med detta var att hitta relevanta 
underteman som understödjer en teoretisk förståelse av insamlad data. Under senare 
genomläsningar har de olika teman grupperats och värderats utifrån huruvida de kan tänkas 
ge svar på studiens frågeställning. Senare genomläsningar har syftat till att upprätta en 
hermeneutisk cirkel där strukturering och tematisering av texten har skapat en bättre 
förståelse för textens innehåll och sedan i sin tur skapat förutsättningar för att nya teman har 
kunnat växa fram (Langemar, 2008, s93). Under tematiseringsarbetet fastställdes tre 
huvudteman, allians, förändring och delaktighet som övergripande rubrik som innefattade de 
olika underteman i materialet. Utifrån författarens egen relation till det psykoterapeutiska 
arbetet och behandlingsverksamheten där intervjupersonerna arbetar togs särskilt hänsyn till 
att vidare genomläsningar av materialet skulle belysa både positiva och negativa teman i 
materialet. Efter följande genomläsningar blev det klart att de underteman som växte fram 
synliggjorde en ambivalens som genomlyste hela materialet (till exempel hur inverkan på 
familjen innehöll både en negativ inställning till terapi som utlösande faktor för agerande i 
hemmet samt en tro till terapins förmåga till att kunna minska agerandet). Det bestämdes 
därefter att förvandla de ursprungliga huvudteman till underteman med ambivalens som ett 
övergripande huvudtema för att bättre kunna belysa det som författaren anser vara det 
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övergripande latenta budskapet i det insamlade materialet.  Efter att tematiseringsarbetet 
slutförts har citat valts ut som belyser analysen av de implicita och explicita temana i 
materialet.   

 
4.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under perioden oktober/november 2017. Tre av fem intervjuer 
skedde på Barn och Familjejourens kontor i Stockholm medan två ägde rum i respektive 
familjehem. Undersökningsdeltagarna informerades skriftligt om etiska hänsynstaganden 
innan intervjun inleddes och gav ett skriftlig medgivande till att delta i studien. Alla intervjuer 
spelades in som digital ljudfil med hjälp av en Samsung smartphone. Längden på 
intervjuerna varierade mellan 25 och 40 minuter.  
 

5. Forskningsetiska frågeställningar 
Författaren har läst och tagit ställning till de föreskrifter som finns i ”Lag om etikprövning 
av forskning som avser människor” (2003:460). Då deltagandet i forskningsarbetet sker på 
frivillig bas har deltagarna huvudsakligen informeras om följande punkter i enlighet med 
lagrum (2003:460): Att den övergripande planen för forskningen är att få en djupare inblick i 
familjehemsföräldrarnas upplevelse av att ha ett barn i en pågående psykoterapi samt att 
syftet med forskningen är att belysa områden där det psykoterapeutiska arbetet kan tänkas 
påverka relationen mellan det placerade barnet och familjehemsföräldrarna. Deltagarna har 
informerats om att forskningsmetoden som kommer att användas är semistrukturerad 
djupintervju som sedan ska ligga till grund för en tematisk forskningsanalys. Detta innebär 
att intervjuerna inte redovisas i sin helhet i den färdigställda uppsatsen, utan att utvalda citat 
används för att belysa olika teman i materialet. Intervjupersonerna kommer att avidentifieras 
i det slutförda arbetet. Med hänsyn till intervjupersonernas anställning på en relativt liten 
verksamhet kommer ingen av deltagarnas ålder kopplas till de utvalda citaten för att 
säkerställa att deltagandet ska vara anonymt inom verksamhetens arbetsgrupp. Alla 
deltagarna har informerats om att medverkan i studien är frivillig och att de har rätten till att 
när som helst avbryta sin medverkan. Slutligen har alla intervjupersoner informerats om att 
huvudmannen för studien är Ersta Sköndal Bräcke högskola.    

 
6. Resultat 

Resultatet från de insamlade intervjuerna kategoriseras utifrån ett övergripande huvudtema, 
Ambivalens, och följaktligen hur denna ambivalens synliggöras i tre underkategorier: 
Delaktighet, Allians och Förändring. Berättelsen belyses med utvalda citat som ämnar att 
tydliggöra betydelsen och relevansen av de valda kategorierna samt hur de tar sitt uttryck i 
intervjupersonernas berättelser. Av hänsyn till intervjupersonernas anonymitet benämns alla 
deltagare som “hen” eller “barnet” och i den mån en enskild terapeut har benämnts har 
namnet byts ut mot “terapeut”. Teman belyses i följande modell (se figur.1). 
 

13 (28) 



 

 

   
 

 

   
                                                                                                      Figur.1 

     6.1 Ambivalens 
Behandlingsföräldrar som arbetar med barn som lider av psykosociala svårigheter arbetar 
ofta under hård press. De ger utrymme i sina hem och familj till barn som har upplevt 
traumatiska hemförhållanden såsom övergrepp, försummelse med mera. Det som är 
framträdande i de samlade intervjuer är ett uttryck för ambivalens som visar sig i flera olika 
aspekter av behandlingsprocessen.  Det uttrycks förtroende för terapins möjligheter till att 
kunna lindra symtom men även misstänksamhet till att det är terapin som utlöser symtom. 
Det efterfrågas en högre grad av delaktighet samt en lättnad i att kunna stå utanför 
behandlingsprocessen. Likväl finns det en kluvenhet till vad det är som är det verksamma i 
behandlingen. Har terapin hjälpt eller hindrat i längden? Är det familjerelationerna eller den 
psykoterapeutiska behandlingen som förändrar? Allra svårast är upprätthållande av en allians 
kring behandlingen. I de fall där ett barn inte är villigt att delta i psykoterapi beskriver 
intervjupersonerna en konflikt i att behöva uppmuntra till någonting som i sig själv kan 
skapa osämja i hemförhållanden.   

 
    6.2 Delaktighet 

Behandlingsföräldrarna i studien agerar inte bara som ställföreträdande föräldrar till de 
placerade barnen utan har också ett miljöterapeutisk uppdrag att skapa förutsättningar för 
förändring i barnets liv. Detta skapar ett ansvar och en önskan om att kunna förstå vad det 
är som barnet möjligen kan hjälpas med i hemmiljön. Föreställningar om vad som försiggår 
under terapins gång uttrycks i generella termer och intervjupersonerna beskriver det som en 
process där det är tänkt att barnet ska antingen prata eller leka för att kunna bearbeta de 
traumatiska upplevelser de har varit med om.  Att terapin skulle vara en viktig del av 
processen ifrågasatts inte men en uppfattning om varför det var viktigt är svårare att 
beskriva. Föreställningen om vad det terapeutiska arbetet innefattar sammanfattas i följande 
citat. 
 
“Äh, låta barnet plocka omkring i dom där känslorna som kan vara svåra men på ett oproblematiskt sätt”  
 
Inga av deltagarna kunde beskriva behandlingsmål mer specifikt än att mående skulle 
förbättras och inte upplevde sig vara delaktiga i utformning av en särskild riktning för 
terapin. Samtliga upplevde sig samtidigt vara en del av en behandlingsprocessen som de 
ansåg vara ett gemensamt arbete föräldrar/terapeut emellan. Behandlingsprocessen kunde 
dock vara delvis svår att förstå och gav uppkomst till en önskan om att vara bättre 
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informerad. Detta för att kunna bättre utföra sitt uppdrag.  
 
  “Jag hade velat veta lite mer vad som försiggick just för att kunna hjälpa till i behandlingen. Just för att 
veta varför är hon eller han så här idag, jo därför att de har pratat om det här och det här i behandlingen. 
För att då kan det vara lättare för mig att ha förståelse för och hur det har påverkat barnet”  
 
Fyra intervjupersoner menade att de önskade vara bättre informerade om vad som pågick i 
terapirummet men beskrev samtidigt en förståelse för att terapins ramar skulle kunna 
påverkas negativt av deras delaktighet i processen. Önskan om att kunna vara bättre 
informerad vägdes mot behovet av att terapin skulle förbli ostörd vilket illustreras i följande 
citat:  
 
“Vi har i alla fall velat att man nämner ämnet man pratar om så när barnet kommer hem och är i 
upplösningstillstånd eller någonting så vet vi på ett ungefär vad det är som har hänt. Vi har aldrig begärt att 
få några detaljer utan det vi har begärt att få… vi har pratat om mamma, pappa, farmor, farfar, skolan 
eller vad det nu är, så att man kan tackla det på något sätt så att man vet även hemma, vilket vi har begärt 
flera gånger men aldrig fått” 
 
Behovet av att få mer insyn i terapin är däremot inte konstant och varierar med barnets 
symptom. Den tydligaste önskan om att kunna få tillgång till någon form av ledtråd eller 
riktlinje för vad det är som har kommit fram i terapin uttrycks av de föräldrar som har haft 
hand om barn med tydliga symtom i hemmet. Det finns samtidigt ett uttryck för lättnad i att 
kunna stå utanför processen och inte behöva vara med i behandlingen under tiden terapin 
pågår. Terapin erbjuder en möjlighet till att kunna överlämna barnet till en annan 
professionell aktör som kan härbärgera symtomen och hantera barnets agerande för att 
avlasta föräldern en liten stund.   
 
“Alltså på sätt och vis är det lite skönt (att lämna över barnet till T), såklart, för att hen har någon process 
som inte har med mig att göra eftersom det är så mycket jag hela tiden. Så att det kanske är därför jag inte 
frågar så mycket, det där får dom ha, jag litar på T, känns bra.” 
 
Önskan om att vara mer delaktig och bättre informerad kopplas till ett behov av att kunna 
förstå vilka processer som orsakar barnets agerande utanför rummet. Detta ger samtidigt 
upphov till en önskan om att kunna föra in teman i terapin från utanför terapirummet. 
Föräldrarna i de svåra fallen upplever sig ofta att sitta med kunskap om barnet och dess 
agerande som behöver kommer fram till terapeuten. De ser teman och beteenden som de 
upplever har betydelsen för terapin och de anser bör kunna föras in i rummet samt kunna 
vara en motvikt till det som kan sägas om familjen i övrigt. 
 
“Jo som sagt, en del barn kan ju utnyttja andra vuxna för att få tillgång till vissa fördelar och saker. Och 
sen att det låter lite sämre än vad verkligheten är också, då är det också väldigt bra med lite mer feedback 
och samtal runt terapin”.   
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Det intervjupersonerna uttrycker är att då de själva anser sig förstå vad det är som händer 
med barnet och vilka teman de kan vänta sig se i hemmet minskas behovet av att vara 
delaktiga i terapin. De efterfrågar ingen teoretisk beskrivning av terapin utan snarare att en 
begriplig målsättning kan beskrivas samt att få en kanal för att kunna föra fram väsentlig 
information kring händelser i hemmet. I de fall där intervjupersonerna har känt att 
terapeuten har tagit sig tid för att informera om teman och mål i terapin har 
intervjupersonerna inte gett uttryck för önskan om mer insyn. I de fall då intervjupersonerna 
har känt sig stå helt utanför processen har det uttrycks en önskan om att kunna vara mer 
delaktig.  Det sammanfattas i följande citat där en av intervjupersonerna jämför sin 
upplevelse av två olika terapeuter i två olika fall.  
 
“Det beror på vem det var, vi har ju haft olika. Den ena var det faktiskt bättre men det var också mera så 
här då “klapp, klapp” och då var man tvungen att ta snabba grejer och jag var tvungen att ringa för att få 
råd, vad händer nu, vad ska jag göra här osv så det blev faktiskt att man hade lite mer...  och den terapeuten 
nämnde mera att det här kommer jag att prata om idag så ha lite mer koll. Det tycker jag är bra för där 
fanns det en koppling. Men sen så har det varit sämre med det. “ 
 
Inställningen till att kunna vara delaktig i processen har flera olika aspekter som syns i 
intervjuerna. I de fall då det har upplevts vara en möjlighet har det inte nödvändigtvis 
utnyttjats. I de fall ramarna har varit strikta och intervjupersonerna har upplevt sig inte ha 
möjlighet till att kunna vara mer delaktig har det uttryckts en önskan om mer återkoppling 
och mer information. Vad denna information ska ha för form och innehåll specificeras inte 
utan att det uttrycks i termer som ledtråd eller att det saknas en pusselbit. Sammantaget är 
det som efterfrågas en förståelse för vad det är som pågår i hemmet snarare än en förståelse 
för det som sker i terapirummet. Delaktigheten i form av informationsutbyte efterfrågas 
oftast i de fallen intervjupersonerna känner sig utestängda av barnet själv snarare än 
terapeuten och i samband med detta väcks en önskan om att öka graden av delaktighet. 
Detta uttrycks samtidigt med en förståelse för att terapin behöver upplevas som skyddat för 
barnet själv. 
 
“Det hade nog kanske varit bra med lite pejl på utan att barnet behövde veta om det. För jag har ju 
verkligen sagt att det du säger där det stannar mellan dig och T. Det är lite skönt för honom kanske..” 
 
     6.3 Allians 
Alliansen mellan terapeut och patient utmanas ofta, men i arbetet med placerade barn skapas 
två relationer samtidigt. Barnet ska utveckla en relation till både familjehemsföräldrarna och 
till sin terapeut. Eftersom föräldrarna förväntas möjliggöra behandling genom att se till att 
barnet befinner sig på plats för sina samtal kan de behöva göra en del motivationsarbete med 
barnen för att hålla terapin flytande. Den allians som finns förälder och terapeut emellan 
sätts på prov på många olika sätt inte minst när de negativa terapeutiska reaktionerna utanför 
rummet har börjat påverka familjen. Följande citat belyser en av intervjupersonernas 
funderingar kring hur terapin har påverkat ett barn under början av en behandling. 
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“Ja men terapin hade både positiva och negativa inslag för att vara ärlig. Den här tjejen som bodde här, 
otroligt trevlig tjej, hade lite problem med lite droger och föräldrar som kanske inte funkade till hundra 
procent och en pojkvän som var kriminell och hela det här… Man upplevde till en början i alla fall att 
terapin gjorde att hon blev helt totalt knäpp och omöjlig när hon kom hem igen. Totalt utflippad” 
 
Den allians som byggs i terapirummet kan också upplevas att vara utmanande och i viss mån 
konkurrera med de relationer som byggs inom familjen. Att terapin fungerar som ett skyddat 
rum väcker en del funderingar om vad som pågår under terapitimmarna och hur relationen i 
rummet ser ut. Funderingar om att terapueten blir lurad av barnet under terapin 
framkommer hos några av intervjupersonerna medan det av andra ges uttryck för en 
upplevelse av att terapeuten inte förstår sig på barnet.  Alliansen som finns mellan barn och 
terapeut ifrågasätts om den upplevs för stark men också om den upplevs för svag.  Hos flera 
av intervjupersonerna upplevs relationen mellan barn och terapeut någonting utmanar deras 
egna relationer och som ifrågasättas på olika plan. Terapin uppfattas att antingen ge för 
mycket eller för lite inramning. I följande citat beskriver en av intervjupersonerna 
uppfattningen om det som kanske saknas i relationen mellan barnet och terapeuten. 
 
“Ja om man tänker på vår längsta placering så skulle hon behöva lite mer…. rama in henne lite mer, lite 
mer fyrkantigt. För hon spelar ut väldigt mycket med folk, folk daltar….”  
 
I situationer där barnets allians med terapeuten hotas i rummet krävs det ständigt 
motivationsarbete för att se till att terapeuten får en möjlighet till att bygga en allians. 
Svårigheten för föräldrarna blir att själv upprätthålla en allians med terapeuten tills barnet 
hinner skapa en egen tilltro och har eget motivation att fortsätta behandlingen. Om terapin 
upplevs att skapa fler problem än den löser kan förtroendet för terapin försvinna. I de bästa 
fallen finns det förtroende för att behandlingen kommer att resultera i något positivt i 
förlängningen men det krävs att föräldern arbetar för att motivera barnet samt har ett 
förtroende för att terapeuten kommer att kunna skapa en tillitsfull relation med tiden. 
 
“Han är ju tveksam om han ska hit överhuvudtaget. Han tycker det är roligare att spela spel med mig än 
med terapeuten tror jag, det är lite hans argument men de har säkert en relation som han inte riktigt kan ta 
på, vad den betyder för honom. Det kanske kommer senare, det tror jag. “ 
 
I de fall där har funnits en mer negativ inställning från barnet mot terapeuten har det funnits 
en risk för att relationen mellan förälder och barn utmanar terapin. De negativa reaktionerna 
skapar oro i hemmet och det krävs att föräldrarnas tilltro till terapin och arbetsallians tål den 
utmaningen de utsätts för. Utan att relationen med terapeuten är tillräckligt stark finns risk 
för att barnet till slut kommer att avbryta terapin. I de fall där det har saknats en stark 
arbetsallians mellan terapeuten och föräldern har det väckts en tveksamhet till terapins 
effektivitet och nödvändighet.  I följande citat uttrycker en av intervjupersonerna sin 
fundering kring terapins effektivitet med ett väldigt agerande barn. 
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“Ja... man var skeptisk till om det skulle vara någon nytta just med den terapin, för det barnet kom ju ut 
och sprang trehundra gånger så vad som hände eller vad som gjordes vet man inte riktigt.”  
 
Alliansen mellan barnet och terapeuten är avgörande för att terapin ska kunna orsaka en 
förändring i barnets beteende men det innebär samtidigt en utmaning för familjen som tar 
hand om barnet. Mellan terapeut och barnet finns en kommunikationskanal som innefattar 
möjligheten för familjen att göra sina röster hörda.  Föräldrarna vet inte vad som diskuteras 
under terapitimmarna samtidigt som de är medvetna att de kan vara måltavla för barnets 
fantasier och aggressiva impulser (bland annat).  Under hårt tryck uppstår en förvirring kring 
vilken allians som ska få stå i centrum. Intervjupersonerna hamnar i en situation där de 
saknar tilltro till att terapi kommer att kunna hjälpa samtidigt som de kan ge uttryck för hur 
stora behov barnet har av att få behandling.  Alliansen med terapeuten utmanas då av att 
terapin upplevs som icke verksam samtidigt som det ges uttryck för en förhoppning om att 
terapin ska kunna hjälpa. Barnets rätt att få bestämma anses som viktig samtidigt som det 
finns en önskan om att kunna påtvinga förändringsprocessen. Den ambivalens som uppstår i 
alliansen mellan barn och föräldrar samt förälder och terapeuten sammanfattas tydligt i 
beskrivningen av den förvirring som uppstår när ett barn har avslutat terapi på egen begäran 
och motivationsarbetet inte har lyckats få denne tillbaka in i samtalsrummet. “Ja vi har ett barn 
som har slutat i terapi så dennes upplevelse är väl inte fantastisk antar jag men eftersom barnet inte säger 
något så vet jag inte.” . I följande citat fördjupas den kluvenhet som upplevs som resultat av 
terapins avslut. 
 
“Först så ska dom gå i terapi och sen så säger man att man kan inte tvinga dom att gå i terapi och det har 
gjort att då förstår dom och säger men då vill inte jag gå, och så blev det ju. Nä men det är ingen som kan 
tvinga dig att gå i terapi. Man kanske inte ska säga så eftersom barnet verkligen behöver terapi.”  

 
     6.4 Förändring 

Till skillnad från biologiska föräldrar som söker terapi för sina barn är intervjupersonerna 
anställda både för att ansvara för den vardagliga omsorgen av de placerade barnen och för 
att genomföra en miljöterapeutisk behandling.  För intervjupersonerna som saknar en 
djupare teoretisk förankrad förståelse för det som sker under behandlingsprocessen kan det 
bli svårt att avgöra vilken del av behandlingen som har varit den verksamma. Det ges uttryck 
för en yrkesmässig stolthet i att ha bidragit till en förbättring i barnets mående tack vare det 
miljöterapeutiska arbete samt en tendens till att tillskriva det psykodynamiska arbete en något 
mindre betydelse. Gemensamt för intervjuerna är en bild av de två behandlingsprocesser 
som något konkurrerande krafter där det blir svårt att avgöra vilken som har varit mest 
verksam.   
 
“Alltså jag vet ju inte vad i barnets utveckling, för hen har ju utvecklats, men jag vet inte vad som har med 
terapin och vad som har med den någorlunda stabila vardagliga tillvaro att göra. Jag vet faktiskt inte vad 
som har med vad att göra. Och det här med att knyta ihop sig själv och se att hen både har ett trassligt 
förflutet och att hen har en massa människor som hen inte träffar varje dag men som fortfarande finns kvar i 
hens liv, det är någonting man jobbar med hela tiden. Det är väl en kombination liksom, av vad som händer 
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i terapin och vad som händer i vardagen.  
 
Att intervjupersonerna förväntas vara aktiva i en större behandlingsprocess och samtidigt stå 
utanför terapins ramar visar sig vara relativt svårt för de flesta att förhålla sig till. Det syns ett 
tydligt uttryck för en ambivalens i förhållande till terapins inverkan på barnets mående som 
ställs emot en förväntan om att intervjupersonerna själv ska kunna orsaka en förändring 
utifrån den professionella kompetens de förväntas ha. För intervjupersonerna syns ett 
uttryck för en mer ambivalent inställning till det psykodynamiska inslaget i 
förändringsarbetet. I den mån förbättringar syns i barnets beteende ställs det ofta emot en 
syn på terapin som antingen mindre effektiv eller överflödig. Inte sällan tar 
intervjupersonerna upp barnets önskan om att slippa terapin i samband med att de beskriver 
en positiv förändring i hemmet.  
 
“Det är väl meningen att terapeuten försöker lirka lite. Samtidigt känner jag så här att barnet är ju otroligt 
lojal mot sin mamma och samtidigt mot oss även om hen kan verka “jag skiter väl i det liksom” men 
någonstans så är hen ju väldigt…. Hen kan komma och säga något sånt här dumt att “vilken jävla tur att 
jag fick bo hos er, hade jag bott kvar hemma hos mamma hade det nog gått åt helsike”. 

 
I flera av intervjuerna ges uttryck för en uppfattning av att barnets förmåga till att  antingen 
lurar eller manipulerar terapeuten och att behandlingen kan således vara felriktad. Det syns 
en tendens i flera fall till att allierar sig med barnet och dess önskan om att slippa terapin för 
att terapitimmarna uppfattas som mindre effektivt eller överflödig.  

 
”Jag vet ju ett barn vi hade som sa rakt ut “jag vet vad jag ska säga, jag lägger orden i mun på terapeuten så 
är det klart sen” 

 
Synen på terapin som luddig eller onödig ställs samtidigt i relation till en förhoppning om att 
den ska erbjuda en förändring eller en lösning på de problembeteenden som barnet uppvisar. 
Terapin målas fram som både en tänkt snabb lösning på problemen alternativt ett trevligt 
tidsfördriv.  
 
“Min tanke var väl att det ska gå fortare att lösa ett problem än vad verkligheten ser ut.” 
 
“Okej. Fortfarande är det ju så att det kan varit något som hänt i skolan men jag tror någonstans i grunden 
att det har varit positivt för vissa, och säkert för alla därför att man tar upp det till ytan.  Även om de inte 
pratar själva så tror jag att det är positivt men jag tror också att om jag som behandlingsförälder kan vara 
lite mer delaktig än vad jag har fått vara, så tror jag att man kan göra lite mer faktiskt, det tycker jag, det 
tror jag i alla fall.”  

 
Den ambivalenta synen på terapin som en trevlig lekstund men samtidigt ett viktigt inslag i 
behandlingen visar sig i flera av intervjuerna. Paradoxen syns i intervjuerna flera gånger 
genom funderingar kring vad terapin egentligen syftar till och misstro till terapeutens 
arbetsmetoder. Funderingen kring  terapins effektivitet och målsättning syns i följande citat 
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där intervjupersonen beskriver sin uppfattning om en terapi som en lekstund utan någon 
särskild inriktning…. 

 
”Om man säger så här “vad gjorde ni idag?” Ja idag ritade vi en teckning, vi ritade en borg liksom. Jaha, 
okej, och då tänker man så här… vad vill man uppnå med det? ”  

 
Denna undran över arbetssätt och dess effektivitet vägs samtidigt emot en tendens till att 
tillskriva terapeuten en betydande roll i barnets fortsatta utveckling.  Från samma intervju 
sekvens belyses just denna kluvenhet där samma intervjuperson kopplar en försämring i 
barnets mående till ett avbrott i terapin och överväger en utökning av terapitimmar som 
åtgärd. 
 
”Barnet sket på sig och då trodde jag, för att det hade ju, det är ju uppehåll under sommarlovet och då hade 
hen väldigt mycket utav det, hen sket på sig väldigt mycket under den tiden och då trodde ju jag att det har 
nog ett samband med att hen inte fått träffa terapeuten”.Ja men jag trodde ju det ett tag, tänkte att hen 
skulle gå oftare och träffa terapeuten även fast det är sommarlov.”  

 
En liknande upplevelse beskrivs i en annan intervju där syftet med terapi ifrågasätts i 
samband med att det uttrycks en önskan om mer återkoppling. Intervjupersonerna ger 
uttryck för både en fundering kring terapins effektivitet samtidigt som att de har en 
förhoppning om att terapeuten skulle kunna erbjuda en ledtråd för att kunna underlätta det 
verkliga behandlingsarbete som sker inom familjehemmets ramar. 

 
”Jag önskar att man får en återkoppling där man säger att ja hen har väldigt mycket ångest över det här 
eller hen har väldigt mycket rädslor här, så att jag vet sen i hemmet där själva behandlingen sker” 

 
7. Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 

Datainsamlingsmetod 
Då syftet med arbetet har varit att fånga en subjektiv upplevelse anses det mest lämpliga 
metodvalet vara semistrukturerad djupintervju. Avsikten med denna metod är att skapa en 
semistrukturerad ram via en intervjuguide där intervjupersonerna erbjuds utrymme att 
resonera fritt och dra sina egna kopplingar till frågorna samtidigt som intervjuerna kretsade 
kring ett specifikt ämne. De olika intervjuerna var av varierande karaktär och längd då syftet 
var att tillåta funderingar och reflektioner. Vissa av intervjupersonerna upplevdes ha 
funderingar kring sitt arbete och sin roll kopplad till verksamheten och hade lättare att 
resonera fritt och ge genomtänkta och breda svar, andra upplevdes att ha först börjat iaktta 
sin egen roll under själva intervjuprocessen. Det kan rimligen tyckas i efterhand att 
intervjufrågorna utformades för specifikt och hade gett mer material om utformningen hade 
ännu bredare karaktär för att uppmuntra till vidare självreflektion kring intervjupersonernas 
egen inverkan på behandlingsprocessen och hur var och en förhåller sig till ett arbete som 
sker i gränslandet mellan det professionella och det privata.   En möjlig ingång kan vara att 
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intervjuerna skulle ha inletts med en fråga kring vad intervjupersonerna själv ansåg vara 
anledningen till att välja ett sådant arbete. Risken finns dock att en mindre strukturerad 
intervju hade genererat ett överskott av icke användbart material.   
 
Analysmetod 
För att synliggöra latenta budskap i en berättelse, samt belysa gemensamma punkter bland 
flera olika intervjupersoners berättelser valdes tematisk analys. En induktiv analys valdes för 
att låta innehållet i materialet skapa grunderna för tematiseringen och undvika att analysen 
styrs av teori. Ett alternativ hade varit att använda en deduktiv analys där teman varit 
förbestämda. Det ansågs dock inte vara lika användbart för att svara på studiens ursprungliga 
frågeställning.   
 
Reliabilitet 
Då författaren själv är under legitimationsgrundande utbildning till psykoterapeut kan det 
tänkas ha haft en inverkan på hur materialet har tolkats. Författaren har i den största möjliga 
mån försökt att hålla en kritisk ställning till materialet och den egna förförståelsen för att 
säkerställa att resultatet uppnår en hög grad av reliabilitet. Vidare måste det tas med i 
beaktningen att författaren inte är obekant för personalen som intervjuats då alla ingår inom 
samma verksamhet. Detta kan antas ha påverkat intervjupersonernas inställning till att uttala 
sig kritiskt gentemot verksamheten samt psykodynamiska grundade behandlingsmetoder då 
en kritisk hållning kan tänkas uppfattas som en negativ syn på verksamheten som helhet. 
Vidare hade reliabiliten kunna förstärkas genom att intervjudeltagarna erbjudits möjlighet till 
att genomläsa det transkriberade materialet och fördjupa eller utveckla sina svar. Utifrån 
tematiseringens subjektiva natur kan det tänkas vara önskvärt att tematiseringen 
genomfördes som en del av ett samarbete för att kunna testa de olika teman från flera 
infallsvinklar..Att tematiseringen genomfördes enskilt kan lämna utrymme för författarens 
egna fördomar att ha påverkat resultatet.Utförliga citat har använts i arbetet för att öka 
läsarens förståelse av materialet samt undvika förvrängningar eller feltolkningar av 
intervjuernas innehåll. 
 
Validitet 
Arbetet har begränsats till ett fåtal intervjuer och ger således en bild av specifika upplevelser 
av de få som intervjuades. Författaren har tagit med i beaktning att det kan finnas en 
gemensam nämnare bland de som ansåg det vara acceptabelt att ställa upp på en ingående 
intervju kring det egna arbetet. Det kan finnas ett implicit budskap i att tillåta sig intervjuas. 
Bland annat kan arbetsrelationen vara en påverkande faktor. För att öka validiteten gjordes 
en provinspelning av intervjuguiden med en nära kollega till författaren som själv har jobbat 
under flera år på samma sätt som intervjupersonerna. Avsikten med detta var både att 
undersöka intervjuguidens kvalitet samt fungera som en kontrollintervju. 

 
7.2 Resultatdiskussion 

Avsikten med denna studie har varit att skapa en bild av den subjektiva upplevelsen av att ha 
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ett familjehemsplacerat barn i psykoterapi samt vad intervjupersonerna har uppfattat som 
behandlingens syfte och målsättning och i vilken grad de har känt sig delaktiga i 
behandlingsprocessen. Rörande den övergripande frågan kring upplevelser av att ha ett barn 
i terapi gav samtliga intervjupersoner uttryck för en ambivalens inför det psykoterapeutiska 
arbetet. På den senare frågan kring vad intervjupersonerna har förstått om behandlingens 
syfte och mål svarade samtliga att de inte hade informerats om målsättning eller syfte mer än 
i generella termer. Önskan om att vara delaktig uttrycktes i samma utsträckning som behovet 
av att lämna ifrån sig barnet till någon annan professionell. Relationen mellan barn och 
terapeut ansågs som en viktig del i det terapeutiska arbetet samtidigt som att uttryck gavs för 
ett önskan att barnet ska kunna ”slippa” terapin samt att relationen till terapeuten inte hade 
så stor betydelse. Slutligen fanns ett tydligt uttryck för ett hopp om terapins 
förändringspotential som ställdes mot familjens eget behov av att ha gjort ett 
behandlingsarbete med barnet och själva kunnat känna att de hade bidragit till en positiv 
förändring.  

 
Ambivalensen mellan en positiv och negativ syn på barnterapin kan ses som en förlängning 
av den rollkonflikt som familjehem måste hantera där de både har en professionell roll som 
behandlare och en privat roll som föräldragestalt. Det paradoxala i att införliva två roller 
samtidigt lyfts av Boswell och Cudmore (2017) som beskriver hur familjehem förväntas vara 
professionella samtidigt som de ska kunna knyta an till det placerade barnet. Denna konflikt 
speglas i barnets behov av att agera ut i familjen och därmed gestalta den inre ambivalensen i 
omgivningen. Samma sak riskerar att drabba föräldrarna; att uttrycka negativa känslor 
gentemot de placerade barnen kan upplevas som ett professionellt misslyckande för de som 
har för avsikt att hjälpa de små liv som redan har varit med om så mycket. De negativa 
känslor som väcks av barnet riktas istället mot terapin och terapeuten som upplevs att ha 
orsakat eller förvärrat barnets agerande. Winnicott (1993) beskriver vikten av att föräldern 
ska kunna härbärgera både positiva och negativa känslor för sitt barn för att kunna 
möjliggöra en trygg förälder-barnrelation. Paradoxalt blir det just förmågan till att härbärgera 
de negativa känslorna för barnet som brister då de strider mot identiteten som den 
professionella ”bra” föräldern . Inställningen till terapin kan således förstås utifrån ett behov 
av att inte känna negativa känslor för det placerade barnet (Midgley, Ensink, Lindqvist & 
Muller. 2017) därför att det strider mot identiteten som den goda föräldern. Ambivalensen 
väcks däremot i relation till terapin och terapeuten som upplevs att vara källan till den 
känslan av förvirring och hjälplöshet som uppstår i hemmet (Broberg, Granqvist, Risholm & 
Mothander. 2006). Bions containment-metafor (härbärgerande) är en annan mycket 
användbar beskrivning för det som uttrycks av intervjupersonerna: en upplevelse av att vara 
utsatt eller att inte räcka till som hållare för de starka krafter som rör sig inom 
familjesystemet. Bell (2013) använder Bions containment begrepp på en strukturell nivå för 
att beskriva hur det psykiatriska sjukhuset måste fungera som en container för de anställda 
som i sin tur blir container för de starka krafter som patienterna själva inte kan hålla. En 
parallell kan dras till denna studies deltagare som beskriver svårigheter att härbärgera de 
känslomässiga påfrestningar som de blir utsatta för samt konflikten mellan de två olika 
rollerna de innehar (professionellt/privat). Konflikten som (utifrån det här synsättet) har sitt 
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ursprung i barnets inre liv hamnar istället mellan familj och terapeuten (Wrangsjö, Winberg 
& Salomonsson, 2006). Detta bekräftar av den befintliga litteraturen, dvs att alliansen mellan 
familj och terapeut är avgörande i behandling av barn.  Detta belyses i följande citat från 
Kenny, Hasset & Paye (2017, s.81) “participants who felt contained by the psychotherapist 
felt equipped to mentalize the need of their child”. Författarna lyfter vikten av härbärgerande 
på flera nivåer. Där det uppstår brister i föräldrarnas förmåga i att kunna härbärgera 
(contain) barnet behöver psykoterapeuten ha skapat en tillräckligt stark allians med 
föräldrarna för att föräldrarna själva ska kunna känna sig hållna (contained).   

 
Forskning gjord av Bunday, Dallos, Morgan & McKenzie (2015) tyder på att en betydande 
andel familjehem visar brister i den reflekterande förmågan. Ett alternativt sätt att förklara 
svårigheter med reflektion och mentalisering finns i Killingmo & Gullestad (2011). 
Författarna påpekar att mentalisering är en förmåga som sjunker i situationer av hög stress. 
Deltagarna i denna studie arbetar med barn som lider av betydande psykosociala svårigheter 
och det ter sig sannolikt att pressen som de utsätts för i hemmet kan vara en bidragande 
faktor till att de uttrycker svårigheter i att orientera sig i den pågående terapeutiska 
processen.  

 
Svårigheten för föräldrar i att acceptera förändringar som orsakas av barnterapi lyfts av 
Kenny, Hasset och Pae (2017). Hotet som är implicit i att en tredje part ska tilldelas utrymme 
i relationen barn/förälder emellan anses vara en försvårande faktor. För deltagarna i den 
aktuella studien finns det dessutom ytterligare en paradox i att de själv förväntas erbjuda en 
form av miljöterapeutisk behandling till dessa barn. Att tillskriva psykoterapin de 
förändringar som sker strider inte enbart emot föräldrarollen (Kenny, Hasset & Pae, 2017) 
utan också den egna professionella identiteten.  Graden av ambivalens studiedeltagarna 
uttrycker ökar i samband med att situationen i hemmet upplevs vara mindre stabil.  

 
Sammanfattningsvis kan den ambivalens som uttrycks ses som ett begripligt resultat av den 
situation som studiens deltagare befinner sig i. Som tidigare forskning har visat är det högst 
sannolikt att de psykiska problem många placerade barn har skapar ett högt känslomässigt 
tryck inom familjesystemet. Förväntan om att familjehemsföräldrar ska vara professionella 
och inte ge uttryck för sina (framför allt negativa) känslor gentemot barnen skapar en 
situation där dessa känslor måste riktas utanför familjesystemet. Eftersom terapin har 
påvisats ha en förmåga till att orsaka agerande och symtomförändring ter det sig vara 
sannolikt att terapin/terapeuten blir måltavla för det som inte ryms inom rollen som 
förälder. Tidigare undersökningar kring barnterapin och föräldrarnas betydelse för att 
understödja och cementera de positiva förändringar som orsakas av psykodynamiska 
behandling med barn har visat att alliansen mellan förälder och terapeuten är avgörande för 
framgång.  Resultatet av denna studie går att tolka i linje med tidigare forskning och som en 
bekräftelse av alliansens vikt. Vidare visar resultatet att familjehemsföräldrars upplevelse av 
ambivalens är ett förväntat resultat av behandlingsprocessen som bör tas i beräkning från 
början av det terapeutiska arbetet. På en praktisk nivå kan det anses vara av stor vikt att 
åtgärder för att förstärka alliansen mellan familjehem och terapeuter utformas för att 
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förstärka alliansen under både pågående och framtida terapeutiskt arbete. Utifrån deltagarnas 
gemensamma bild av att inte vara deltagande i utformningen av behandlingens mål och syfte 
kan det tänkas vara av vikt att behandlingen utformas i samråd med alla berörda parter. 
Vidare kan resultatet tolkas som att uppföljning som sker på regelbunden bas kunde erbjuda 
ett möjligt tillfälle för utvärderingen av pågående behandling samt höjer sannolikheten att 
agerande som kan tänkas hota alliansen kan synliggöras och hanteras i god tid.   

  
7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Så som med många begränsade studier skulle det vara önskvärt att replikera arbetet  med en 
bredare population för att säkerställa resultatet och belysa i vilken mån det går att 
generalisera till familjehem i en bredare bemärkelse. Att familjehemsarbete med utsatta barn 
är en viktig insats på samhällsnivå råder det inget tvivel om men familjehemmets tillgång till 
stöd och dess utformning verkar vara ett mindre utforskat område. Som tidigare nämnts 
finns det relativt begränsad forskning kring familjehem och deras förmåga till ett 
reflekterande arbete. Det väcker följdfrågan om det finns en gemensamma nämnare för de 
familjer som söker sig till anställning som familjehem? Vidare undersökning i detta område 
skulle kunna erbjuda ledtråd i utformning av stödet och behandling för både familjer och 
barn. Inverkan av olika behandlingar på närstående är ett område som skulle behöva 
undersökas generellt och särskilt i förhållande till arbete med barn. Det är av vikt att vi 
kommer ihåg att när samhället erbjuder behandling till individen att systemet kring denna 
individ måste tas med i beaktning. Studien lyfter också frågan om resultatet är begränsat till 
psykodynamisk terapi eller om det tyder på möjliga problemområde kopplat till andra 
terapeutiska insatser (K.B.T med mera). I den bemärkelse att familjehemsplacerade barn 
erbjuds behandling kan det vara av intresse att undersöka hur dessa insatser påverkar 
berörda parter för att möjligen ligga till grund för en kvalitetssäkring av alla 
behandlingsinsatser riktade till familjehem.   
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 
 

Förförståelse 
1. Vad visste du/ni om psykoterapi innan terapins början? 

(a). Vad hade du/ni för förväntningar om terapin? 
(b). Vad uppfattade du/ni om syftet med terapin? 
 

Upplevelse av terapiprocessen/terapeuten 
2. Fick du någon beskrivning av behandlingsmålet i början och om så hur såg                         

det ut?  
(a).Vad fick du/ni för återkoppling från terapeuten under terapin? Hur såg   
det ut? 
(b). Vad fick du/ni för inflytande i processen? Hade du/ni velat ha det  
annorlunda? om så på vilket sätt? 

 
Barnets upplevelse och förändringsprocesser 

3. Vad tror du/ni barnets upplevelse av terapin var?  
(a). Vad berättade barnet för er om terapin/terapeuten? Hur upplevde du/ni 
barnets relation till terapeuten? 
(b). Hur var barnets mående under tiden den gick i terapi? Hur märkte du/ni 
detta? Såg ni någon förändring?  

 
Terapins inverkan på familjen 

4. Hur påverkade barnets mående den övriga familjen? 
(a). Vad fanns det för möjligheter att diskutera detta med terapeuten? Hur såg 
er kontakt ut under terapin? 

 
5. Skulle du/ni förändra någonting med terapin? 

 
6.  Finns det någonting du/ni skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 
Informationsbrev 

  
Till dig som är behandlingsförälder/föräldrar. 
  

Jag är under pågående legitimations grundande utbildning vid S:t  Lukas 
utbildningsinstitut på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Utbildningen avslutas med ett 
examensarbete i form av en uppsats och det är av denna anledning som jag nu tar 
kontakt med er. 
  

Forskningsprojektet syftar till att få en djupare inblick i era upplevelser av 
och förståelse för den psykoterapeutiska behandlingen som era barn får. 
Verksamheten har för avsikt att våra behandlingsmetoder kontinuerligt ska 
utvärderas och förbättras och det är min förhoppning att en studie som syftar till att 
få fram era upplevelser av arbetet kan belysa olika sätt som kan förbättra vår 
behandlingsmodell.   

Studien baseras på ett antal intervjuer som tar ca en timme. Intervjuerna sker 
i verksamhetens lokaler under höstterminen 2017, på ett av verksamhetens två 
kontor, beroende på vilken lokal som känns lämpligast för er. 
 

Deltagandet i projektet är frivilligt och anonymt där all personlig data 
avidentifieras. 
  

Om ni kan tänka er delta, eller har övriga frågor, ta gärna kontakt via mail 
eller telefon innan den 31:a augusti 2017. 

   
Jag hoppas att ni vill vara med och bidra till att förbättra vårt kunskap om 

hur det är att vara behandlingsförälder. 
  
 
Med vänlig hälsning 
 
Stuart Ness 
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