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Sammanfattning

Studiens syfte var att med en enkätstudie med öppna frågor, undersöka barns, föräldrars och 

behandlares upplevelser av en Cool kids behandling. Resultatet visade på genomgående positiva 

upplevelser. Föräldrar och barn upplevde att problemen de initialt hade sökt hjälp för hade 

försvunnit helt eller endast kvarstod i liten och  hanterbar utsträckning. 

Behandlare beskrev ett uppskattat arbetsmaterial. Olika faktorer som beskrevs i positiva ordalag 

var: Gruppdynamiken; Motivation; Behandlares kompetens; Arbete med mål och hemuppgifter ; Att 

lära sig om problemet; och Samtal om tankar, känslor och reaktioner i kroppen. Det fanns en önskan 

om att delen innehållande mobbing skulle förändras och flera upplevde en tidspress under 

behandlingen. Resultatet visade att det fanns en motvilja till att söka hjälp, trots omfattande problem 

i livsföringen.  

Det undersöktes inte huruvida barnen fortfarande uppfyllde kriterier för sina diagnoser efter 

behandling. 

Nyckelord:  Cool kids, ångest, KBT



Title: Cool Kids according to children’s, parents and therapists perspectives

Abstract

The aim of the study was to use a questionnaire with open questions, examine children, parents and 

therapist experiences of a Cool Kids’ treatment. The results showed consistently positive 

experiences. Parents and children felt that the problems they initially had applied for had 

disappeared completely or persisted only in small and manageable extent. Clinicians described an 

appreciated working material. Various factors described in positive terms were: Group dynamics; 

Motivation; Clinician skills; Work with targets and homework; Learning about the problem; and 

Conversations about thoughts, feelings and reactions in the body. A desire to change the section 

containing bullying was expressed by the participants, and several experienced time pressure during 

treatment. The results showed that there was a reluctance to seek help, despite widespread problems 

in living.

It was not investigated whether the children still met the criteria for their diagnoses after treatment. 

Keywords: Cool kids, anxiety, CBT
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livsöden jag träffade på under arbetet. Rapporten har sedan legat till grund för upprättandet av 

denna uppsats, med avsikten att föra deltagarnas berättelser vidare.

I första hand vill jag tacka de personer som gjort denna studie av Cool kids möjlig att genomföra. 

Med hjälp av personliga och gripande berättelser ur deltagande människors liv, har jag fått en 

djupare förståelse för livsupplevelser före, under och efter deltagandet i en behandling. 

Tack till professor Ron Rapee, expert på ångesttillstånd och grundare av Cool kids, för din direkta 

och personliga respons, samt bidrag med material till studien.

Tack till doktorand Irene Lundkvist-Houndoumadi, Aarhus university, för stöd och material.

Tack till Cool kids samordnare Linda Nilsson, BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) i Malmö, som 

bidragit med många nödvändiga detaljer och tips. Ett stort tack till de behandlare som har delat med 

sig av reflektioner, erfarenheter av arbetet med metoden samt hjälpt till att förmedla kontakt med 

familjer. Tack till Annika Morin, BUP i Umeå, för utlåning av material, lärorik föreläsning om 

modellen och främst ditt engagemang. 

Slutligen vill jag böja mitt huvud i respekt för de föräldrar som kämpar för att hjälpa sina barn. Tack 

från djupet av mitt hjärta för att ni har valt att dela era berättelser med mig. Sist och även minst i 

storleksordningen vill jag ge ett varmt tack till huvudpersonerna för detta arbete, nämligen alla 

”Coola kids” som jag fått den fantastiska möjligheten att få kontakt med! 

Jessica Lidén
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Inledning
Socialstyrelsen (2013)  rapporterar att den psykiska ohälsan bland unga ökar och behandlingar 

av unga i psykiatrisk slutenvård för depression och ångest, har ökat konstant de senaste åren. 

Psykisk ohälsa är ett uttryck som frekvent används för att beskriva olika tillstånd, såsom oro, 

sömnproblem, nedstämdhet och olika former av värk (Statens offentliga utredningar [SOU], 

2010:80). Hur utvecklar sig livet för barn och ungdomar och vad finns för resurser för att 

stoppa den utvecklingen? Beskow (2000) uppger att ångest är en av de faktorer som ofta 

återfinns bakom tonåringars självmord och Sveriges kommuner och landsting, SKL (2009) 

betonar att flertalet ångestsyndrom är förenade med ökad självmordsrisk. Vidare beskrivs att 

upp till 75 procent av dem som har ångestsyndrom i barndomen inte får någon behandling. 

Obehandlad kan ångest och depression öka med åren och tenderar att kvarstå upp i vuxen 

ålder (Kendall, Chu, Pimentel & Choudhury, 2000). FN:s barnkonvention deklarerar att alla 

barn och unga har rätt till bästa möjliga hälsa och  rätt till adekvat sjukvård och rehabilitering 

(Regeringskansliet, 2006). Barnombudsmannen (2005:04) rapporterar att det behövs resurser 

till föräldrastöd under barnets hela uppväxttid för att förebygga psykisk ohälsa. Barn får allt 

svårare att prata med sina föräldrar ju äldre de blir (Danielson, 2006). Statens beredning för 

medicinsk utvärdering , SBU (2005) beskriver ett starkt stöd för effekt av kognitiv beteende 

terapi (KBT) vid olika ångesttillstånd och Socialstyrelsen (2010) rekommenderar psykologisk 

behandling med KBT som förstahandsalternativ vid ångestsyndrom hos barn och ungdomar. I 

studier där man undersökte resultatet av KBT behandling för barn och ungdomar som gavs 

samtidigt med en ångest-hanteringsträning för familjen återfanns resultat som uppvisade en 

förbättring för  80% av deltagarna, som varat över en uppmätt tidsperiod på flera år (Barret, 

Dadds & Rapee, 1996). I SKL:s kunskapssammanställning ”Rätt insatser på rätt nivå för 

barn och ungdomar med psykisk ohälsa” (2009) är Cool kids den metod som återfinns som 

evidensbaserad åtgärd  för ångestbehandling till barn och ungdomar. Det återfinns få studier 

som beskriver vilka upplevelser deltagare har fått av en Cool kids behandling. Tidigare 

svenska studier av Cool kids behandling är främst av kvantitativ karaktär (Lomvi, 2007; 

Enebrink, Lecerof, Silverberg, & Lindheim, 2009) och författaren fann ingen studie som 

beskriver barnens upplevelser. Aktuell studie avser att lyfta fram deltagarnas upplevelser av 

Cool kids; behandlares, föräldrars och barns.
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Ångest
En av de mest grundläggande affekter en människa har är rädslan. Rädslan talar om för oss 

när vi behöver fly eller kämpa i en situation. När vi träffar på fara eller upplever oss hotade 

försätts kroppen i beredskap och ger direkt fysiologisk respons (Broberg, Almqvist & Tjus, 

2009). Fenomenet kan till exempel visa sig i form av ökad hjärtklappning, svettningar, 

stickningar, yrsel, muskelspänningar och skakningar (Breitholtz, 2010; Broberg et al, 2009). 

Rädslan har därav ansetts ha högt värde för vår överlevnad (Broberg et al, 2009). Grunden till 

rädslan kan förklaras som ett svar på en upplevd oförmåga och brist på kontroll (Alfvén, 

2006). Det är när rädslan blir till en stark och negativ känsla – en belastning, uppkommen av 

ett upplevt hot, som den kan omnämnas som ångest. Gränsen mellan rädsla och ångest kan 

återges i ett spann av olika grader, mellan oro eller ängslighet till ren och skär skräck eller 

panik. I Broberg (s.157, 2009) beskrivs ångesten som ”realistisk – om situationen är verkligt 

hotfull men inte tillåter vare sig kamp eller flykt – eller orealistisk/neurotisk – om du inte vet 

vad du är rädd för, eller om det du är rädd för egentligen inte är farligt.”

Ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Att känna oro, ängslan och rädsla är vanligt 

förekommande i livet och kan ses redan under uppväxten och förknippas med olika 

utvecklingssteg. Rädsla som börjar under första levnadsåret visar sig när spädbarnet reagerar 

starkt på förändringar och höga ljud.  Efterföljande rädsla avser främlingar och att separera 

från en anknytningsperson och brukar klinga av efter hand (Broberg et al, 2009). Kvarstår 

rädslan efter 4-5 års ålder, så finns risk för att det är tecken på en sjuklig separationsångest 

(Von Knorring, 2012). Efter denna fas framträder en period då mörkerrädslor och olika 

obehagliga fantasifigurer skrämmer barnet. I förskoleåldern är rädslor för djur vanligt och det 

uppskattas att så mycket som var tredje barn har en rädsla förknippat med detta. Senare delen 

av förskoleåldern innebär för de allra flesta ett tillfälligt genomlidande av rädslor för  skolan 

och döden (Gillberg & Hellgren, 2001), naturkatastrofer och kroppsliga skador. Desto 

närmare tonåren barnet kommer, desto mer ändras karaktären av rädslorna till att avtäcka mer 

sociala faktorer; att bli bortgjord, att prestera dåligt eller att inte duga bland vännerna 

(Broberg et al, 2009). 

Olika ångesttillstånd
Ångest kan bottna i många olika sorters rädslor och kan därav ge olika sorters svårigheter i 

flera situationer i vardagen. Inte sällan kan det återfinnas en komorbiditet, en samsjuklighet, 

som ytterligare försvårar upplevelserna (Kendall et al, 2000; Breitholtz, 2010). Vanliga 
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ångesttillstånd som påträffas i mötet med barn och ungdomar är:

• Separationsångest, som karaktäriseras av rädsla för separationer och ofta visar sig i 

form av fysiska krämpor när barnet är utan föräldrarna (Ollendick & Hannesdóttir, 

2010). Mardrömmar, skolvägran och att vägra sova själv är typiska symtom (Von 

Knorring, 2012). 

• Den specifika fobin rymmer rädsla förknippat med olika situationer eller objekt. 

Rädslor i denna kategori kan beröra djur, åska, att flyga eller att åka hiss, 

tandläkarskräck, höga ljud eller rädsla för sprutor (Svirsky, 2010). 

• Social fobi ger rädsla för hur man uppfattas av andra människor, rädsla för att bli 

bortgjord/ gjord till åtlöje (Thulin, 2010) eller prestationsrädsla (Broberg et al, 2009). 

• Panikångest visar sig i form av attacker utan någon utlösande orsak. Reaktionerna är 

kraftiga med hjärtpåverkan och andnöd och ger en upplevelse av att  man kommer att 

dö. 

• Generaliserade ångest (GAD) utmärks av generellt hög ångest. Tillståndet ger en 

benägenhet att se faror och hot i flertalet situationer och det tycks alltid finnas 

någonting att oroa sig för (Broberg et al, 2009). GAD innebär att det finns en 

svårkontrollerad oro över det mesta i tillvaron som tar över mer och mer (Breitholtz, 

2010). 

Cool kids
Behandlingsmodellen Cool kids som utvecklades 1993, är ett program som härstammar ifrån 

Australien. Modellen bygger på principer från den kognitiva beteendeterapin (KBT) och 

innehåller bland annat psykoedukation (se Tabell 1, steg 1-2), kognitiv omstrukturering (se 

Tabell 1, steg 2-3), exponering (se Tabell 1, steg 4-6), social färdighetsträning (se Tabell 1, 

steg 7) och vidmakthållande (se tabell 1, steg 8-10). Cool kids riktar sig specifikt till barn och 

ungdomar med oro, rädslor och ångest, till skillnad från många andra behandlingsmodeller 

med föräldrastöd. Vanligen har liknande program en mer generell approach och riktar sig till 

allmänheten, där sökande upplever olika sorters beteendeproblem eller endast  har ett behov 

av stöd i sin föräldraroll.

Cool kids syftar till att lära ut olika konkreta färdigheter och strategier som 

barnet/ungdomen sedan kan använda sig av för att kunna hantera sin ångest. Barnet får lära 

sig om och att sätta ord på sina känslor och sin ångest, att tänka mer realistiskt, att bli av med 
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rädslor genom att möta dem, problemlösning och att bygga upp sin självkänsla. Metoden 

riktar sig till hela familjen och parallellt med barnets behandling, lär sig föräldern/föräldrarna 

hur de kan stötta barnet och stärka de nya färdigheterna de lär sig (CEH 2013). Det har visat 

sig generera i bättre resultat då föräldrarna är delaktiga i barnets behandling, i synnerhet då 

avseende mindre barn (Enebrink, Lecerof, Silverberg, & Lindheim, 2009). De olika temana/ 

stegen i modellen löper överlappande med vartannat för barn och förälder och syftar till att 

underlätta integrering vid övningar mellan träffarna hemma. Cool kids metoden har tre olika 

arbetsböcker, en för barnen, en för föräldrarna och en för behandlarna. Arbetsböckerna följer 

samma upplägg och  anpassade till respektive grupp. För barnen är materialet mer 

åldersanpassat, av mer lekfull karaktär och innehåller t.e.x bilder och ritövningar. Information 

kan behöva anpassas till en persons mognad och erfarenhet (Socialstyrelsen, 2010). 

Åldersanpassning kan ses som nödvändig för att barn ska kunna ta till sig information 

(Barrett, 2000; Svirsky & Thulin, 2010 ). 

Cool kids behandlingen innefattar 10 träffar om cirka 2 timmar vardera,och 

löper vanligen över 12-16 veckor med täta träffar inledningsvis, som efter hand glesas ut 

(CEH 2013). Varje träff inleds med en gemensam samling, vartefter föräldrar och barn indelas 

i egna grupperingar (Lomvi, 2007; Lyneham, Abbott, Wignall & Rapee, 2003). Barngruppen 

genomför hela träffen tillsammans med behandlare. Föräldragruppens samtida träff  inleds 

utan behandlare och diskussioner och reflektioner förs till en början mellan föräldrarna. Efter 

en stund kommer en behandlare även till föräldrarna. Ett alternativt upplägg kan vara att 

behandlarna delar på sig och tar varsin grupp (Enebrink et al, 2009). Var träff har ett eget 

innehåll och schematiserat tema (se Tabell 1, s 5-6). Innan var träff avslutas, samlas åter barn, 

föräldrar och ledare tillsammans och går igenom den aktuella träffen och planerar uppgifter 

att träna på inför nästa (Lomvi, 2007). Var och en av de tio träffarna har en tydligt utarbetad 

strategi och arbete med dessa sker i en bestämd ordning. Cool kids har utvecklats i flera olika 

versioner, för att möta olika behov. ”Cool Kids Outreach Program” vänder sig till barn som av 

olika anledningar inte kan eller vill delta kliniskt i en behandling och innehåller ett stort mått 

av självhjälp. Tonårsversionen Cool Teens CD ROM Program använder sig av en interaktiv 

CD-ROM skiva för att lära ut ångesthantering (Cunningham & Wuthrich, 2008) och 

föräldrarna får möjlighet att stötta dem med hjälp av en handbok " Cool Teens Parent 

Companion" och beskrivs ha uppnått god effekt (Wuthrich, Rapee, Cunningham, Lyneham, 

Hudson, & Schniering, 2012). 
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Metodinnehåll och praktiskt utförande
Tabell 1. Översikt av träffarna och deras syfte i Cool Kids

Träff Namn på och syftet med träffen
1 Översikt –vad/hur/varför

Skapa kontakt och informera om programmets uppbyggnad och praktiska 

detaljer. Det bestäms vilka mål som ska vara i fokus för arbetet. Sekretessen i 

gruppen Det betonas även att händelserna och uttalanden i gruppen är 

sekretessbelagda och gemensamma regler upprättas. Föräldrarna: Genomgång 

om vad ångest är och vad det innebär att ha ångest. 

Barnen: En lättare introduktion till hur tankar och känslor kan vara 

sammankopplat och olika övningar görs. 
2 Orostankar och realistiska tankar

Introduktion till att använda sig av realistiskt tänkande ges. Barnen: Lära sig att 

tänka mer som en ”detektiv” med ett bevisprotokoll och identifiera tankar som 

kan leda till oro och ångest. Hur tankar, känslor och beteenden är 

sammankopplat med varandra. Exempel på strategier är att ifrågasätta 

sannolikheten i orostanken, söka alternativa förklaringar och att fundera på 

värsta tänkbara scenario. Föräldrarna: Öva på att tänka mer som ”detektiver”.  
3 Att vara förälder till ett ängsligt barn

Barnen: Aktivt arbete med ”detektiven”och att försöka finna bevis för olika 

antaganden de har om att en situation utgör en fara. Barnen får också fundera på 

hur de kan belöna sig själva när de lyckas bra. Föräldrarna: Diskussioner om 

att vara förälder till ett barn med ångest och strategier  för att kunna hjälpa 

barnen med uppmuntran eller avbrott vid negativt beteende.
4 Exponering och steg-för-steg-träning

Introduktion om grunderna i exponering. Barnen: Lära sig hur man kan 

övervinna sin rädsla genom att möta den på ett hierarkiskt tillvägagångssätt, 

lista situationer de är rädda för och vill jobba med (skapa träningsstegar som 

belönar vart avklarat steg). Föräldrarna: Genomgång av vad exponering 

innebär.
5 Mer avancerade exponeringsövningar

Träning på hur man kan lösa problem som uppkommit vid introduktionen av 

träningsstegar (för stora eller för små steg) och hur man gör övningar mer 

avancerade. Barnen: Övar på att använda en coping strategi när oro/ångesten 

slår till och ”surfa på oron”. Föräldrarna: Träning på att skapa mer avancerade 

hierarkier.  
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6 Om ni kör fast
Barn och föräldrar: Diskussion förs kring hur man hanterar stagnation/ att inte 

komma vidare och vilka faktorer som kan påverka hur genomförandet av en 

exponering blir (t.ex graden av stöd, motivation och ansträngning) och hur man 

lär sig en strukturerad problemlösningsmetod.
7 Sociala färdigheter och självförtroende

Samtal om sociala färdigheter och självförtroende. Arbete med träningsstegarna 

fortskrider. Barnen: Övning på att rollspela ett lugnt och säkert beteende och hur 

man kan bemöta mobbing. Föräldrarna: Genomgång om varför sociala 

färdigheter är viktigt och hur föräldern kan hjälpa barnet att utveckla detta. 

Diskussioner förs kring olika beteenden; lugnt-säkert, aggressivt-ängsligt.
8 Se till att det går fortsatt framåt

Diskussion om hur man kan befästa nya kunskaper/färdigheter? Vidare arbete 

med exponeringsövningar som inte är färdiga/genomförda. Barnen: Träning på 

lugnt-säkert beteende. Föräldrarna: Arbete med frågeställningen: Hur man 

hjälper sitt barn i mobbingsituationer.  
9 Innan kursen slutar

Barn och föräldrar: Sammanfattning av utvecklingen under behandlingstiden 

och hur man går vidare för att nå sitt mål. Hur kan man hjälpa andra?
10 Att ta vara på de nya kunskaperna och att ta sig igenom svåra perioder

Barn och föräldrar: Framsteg gås igenom och firas och planering görs för hur 

man kan hindra rädslor och oro från att komma tillbaka. Diskussioner om hur 

man hanterar ett eventuellt återfall och framtidsplanering. 

”Källa: Lyneham et al. 2003a ;2003b; 2003c, Enebrink et al. 2009”

Aktuell studie
KBT har visat sig vara en effektiv approach vid ångestproblematik och den utvecklade 

kognitiva metoden Cool kids har uppnått goda resultat. Tidigare studier har bland annat 

undersökt effekten av att fokusera på emotionerna i KBT (Southam-Gerow & Kendall, 2000; 

Suveg, Kendall, Comer & Robin, 2006), föräldrarrollens påverkan (Barrett et al, 1996; 

Barrett, 1998) och effekter av en skolintervention (Mifsud & Rapee, 2005) med varierade 

resultat. Studier på effekten av behandling vid en samsjuklighet har även utförts av In-Albon 

& Schneiders, 2007; Rapee, 2003 och Rapee & Schniering, 2013. En dansk fallstudie 

(Lundkvist-Houndoumadi & Thastum, 2011) undersökte effekterna hos olika komponenter i 

Cool kids och fann positiva resultat av behandlingen som kvarstod efter 15 månader. 

Olantunju, Cisler & Deacon (2010)  uttrycker att det krävs studier som fokuserar på de 
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olika delarna i en KBT behandling för att identifiera komponenter med effekt och förespråkar 

exponering som den potentiellt dominerande aktiva beståndsdelen. Flera andra studier har 

visat på betydelsen av exponering vid behandling av ångest (Rapee, Wignall, Hudson & 

Schniering, 2000; Enebrink et al, 2009; Linton & Flink, 2011; Lundkvist- Houndoumadi & 

Thastum, 2011). I Cool kids får barn träna sig på att exponera sig för/möta sina rädslor för att 

lära sig att hantera dem (se Tabell 1, steg 4-6).

 Genom samtida psykoedukation i föräldrar- och barngrupper lär sig familjen om hur 

tanke, känsla och beteende är sammankopplade och vilka aktioner som kan anses effektfulla 

för förändring (Lyneham et al, 2003a; 2003b; 2003c). Tidigare forskning tyder på att ett 

hållbart resultat av KBT vid ångestproblematik med hög sannolikhet kan uppnås genom att 

fullfölja behandling och vid eventuella behov använda sig av inlärda färdigheter (Barrett, 

Dadds & Rapee, 1996., Barrett, 1998., Barrett, Duffy, Dadds & Rapee 2001, Kendall 1994). I 

Cool kids metoden arbetar deltagarna med strategier för att befästa/vidmakthålla nya lärdomar 

(Tabell 1, steg 8-10). Tidigare svenska studier på Cool kids har uppmärksammat upplevelser 

främst av diagnostisk och symtomatisk karaktär (Enebrink et al., 2009 & Lomvi, 2007). Det 

finns få studier att finna som beskriver deltagarnas upplevelser av en Cool kids behandling 

och vid sökning återfann författaren inga studier som återgav barnens perspektiv. 

Barn kan ha svårt att beskriva sina upplevelser (Svirsky, 2010; Svirsky & 

Thulin, 2010; Thulin, 2010; Havnesköld & Risholm Mothander, 2009), då de har ett 

annorlunda ordförråd än vuxna. Socialstyrelsen (2013)  framför ”För rätt stöd behövs också 

ett systematiskt arbete, som bygger på bästa tillgängliga kunskap om metoder och arbetssätt,  

barns och ungas egna beskrivningar av behov och erfarenheter samt på uppföljning av vad 

arbetet får för effekter på barnens och de ungas psykiska hälsa.”

Det finns samtidigt en risk när upplevelser beskrivs, i att de färgas av andra faktorer. 

Förekommande relationer (t.ex. barn/förälder eller behandlare/patient) och en medvetenhet 

om deltagandet i en studie kan sannolikt påverka hur svaren tar sig i uttryck. Det finns ett 

behov av fler studier som beskriver Cool kids ur deltagarnas perspektiv.

Den aktuella studien avser att undersöka vad deltagare fått för upplevelser av att ha deltagit i 

en Cool kids behandling. 

Syfte
Studiens avsikt är att med en enkätstudie med öppna frågor, undersöka barns, föräldrars och 

behandlares upplevelser av deltagandet i en Cool kids behandling. Frågeställningarna är:
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Enligt barn, föräldrar och behandlare – vilka upplevelser beskrevs av olika delar av Cool 

kidsbehandlingen, samt hur förändras synen på och upplevelsen av problem efter en 

behandling med Cool kids?

Metod
Studien har genomförts med hjälp av en enkätstudie med öppna svar och syftar till att belysa 

de subjektiva och erfarenhetsmässiga upplevelserna. En sammansatt bild av det som 

undersöks för att visa själva kärnan, dess essens, har eftersökts  i studien (Merriam, 2009).  

Urval
Det finns ingen kartläggning över hur många eller vilka verksamheter som erbjuder Cool kids 

i Sverige, varvid förfrågningar om deltagande i studien mailades ut till alla Barn och 

ungdomspsykiatriska enheter i landet som återfanns listade på Barn och ungdomspsykiatrins 

hemsida i Stockholm (BUP, 2008). Med tanke på den sekretess som finns inom psykiatriska 

mottagningar, så blev urvalet därmed begränsat till de deltagare som gjordes tillgängliga för 

författaren. Aktuella frågeställningar (se bilaga 1, 2, 3) medsändes förfrågan, med avsikt att 

tydliggöra innehållet i studien och underlätta ett ställningstagande. Inklusionskriterie för 

deltagande i studien var att barn och föräldrar skulle ha genomfört en behandling med Cool 

kids och tillika för behandlare så skulle de ha bedrivit behandling med Cool kids-modellen. 

Positiv respons erhölls av fyra olika Barn och ungdomspsykiatriska verksamheter som kunde 

tänka sig att deltaga. Kontakt med föräldrar och barn som hade genomfört Cool kids 

behandling, förmedlades via respektive verksamhet till de som valde att tacka ja efter att de 

tagit del av syftet med studien. De som önskat delta gavs möjlighet att reflektera över 

frågorna och därefter begrunda ifall svar önskades ges via mail eller per telefon vid ett för 

dem valt tillfälle. Detta för att det skulle kännas så bekvämt och avslappnat som möjligt för de 

deltagande. Av de intressenter som tackat ja till att deltaga, gjordes en uppdelning i tre 

försöksgrupper, där en bestod av behandlare, en av barn som erhållit behandling med 

modellen och en med föräldrar. Indelningen resulterade i totalt 21 deltagare, varav 5 barn, 9 

föräldrar och 7 behandlare. 
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Deltagare

Behandlare
Samtal har genomförst med sju behandlare som alla hade flerårig erfarenhet av arbete med 

barn och ungdomar i klinisk verksamhet. Behandlarna var alla utbildade i metoden Cool kids 

och hade använt sig av den i arbetet både individuellt och i grupp. En av behandlarna utbildar 

och handleder i metoden. Behandlarna kom ifrån olika delar av Sverige och representerade 

Skåne, Blekinge, Stockholm och Västerbotten. Fyra behandlare svarade på enkäten via telefon 

och tre via mailsvar.

Föräldrar
Samtal genomfördes med nio föräldrar, som alla hade deltagit i en Cool kids behandling med 

sina barn. Av föräldrarna i studien, så var fyra män/pappor och fem var kvinnor/mammor. Av 

de nio föräldrarna så förekom det både ensamstående och sammanboende föräldrar, varav 

några var sammanboende med varandra. Föräldrarna hade olika bakgrund och yrken och det 

förekom en bred åldersskillnad i några fall. Det förekom både föräldrar som sökt Cool kids 

behandling på eget initiativ och föräldrar som blivit erbjudna behandling. En annan skillnad 

var att några hade erfarenhet av tidigare kontakt med barn och ungdomspsykiatrin och för 

andra var det första kontakten. Föräldrarna kom ifrån Skåne och Västerbotten. Sju av 

föräldrarna svarade på enkäten via telefon och två via mailsvar.

Barn
Det genomfördes samtal med fem barn, som alla hade genomfört en Cool kids behandling. 

Två av barnen var pojkar och tre var flickor och åldrarna varierade mellan 8 år och 12 år. 

Barnen hade både ensamstående föräldrar och sammanboende och bodde i Skåne eller 

Västerbotten. Omfattningen av upplevda problem skiljde sig åt mellan barnen, gemensamt var 

att de alla haft problem av oro eller ångestkaraktär. Erfarenheterna av tidigare hjälpinsatser 

skiljde sig åt. Tre barn svarade på enkäten via telefon och två via mailsvar.

Material
Enkätfrågorna utformades semistrukturerat för varje försöksgrupp (se bilaga 1,2,3). Detta med 

avsikten att bevara en viss form av struktur för samtalet utan att för den delen vara rigid, och 

därmed riskera att förlora den personligt beskrivna erfarenheten. Frågor utformades av 

författaren med uppbyggnad på två olika sätt. För behandlare ställdes frågor om upplevelser 

av att använda metoden och olika reflektioner som gjorts utifrån deras erfarenhet av detta 
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arbete. Föräldrar och barn ombads reflektera över olika delar i metoden och hur de hade 

upplevt dessa under behandlingen. Det ställdes även specifika frågor om de olika momenten. 

Frågorna till föräldrar och barn efterfrågade också vilka egna råd de skulle vilja ge till andra 

behövande och hur det upplevdes att söka hjälp. Alla tre försöksgrupper fick frågor med 

öppna svar.

Frågorna sökte även undvika facktermer och begrepp och formuleras istället 

med ett vardagligare språkbruk, detta med avsikten att förenkla för alla parter som skulle läsa 

dem. Linton & Flink (2011) menar att svåra ord ska undvikas om det finns en osäkerhet ifall 

mottagaren kommer att förstå dem, vilket upplevdes svårbedömt med hänsyn till att flera 

respondenter var barn. En del av frågorna följdes av en inbjudan att berätta mer. Frågorna 

antog mer strukturerad utformning, då själva innehållet i de olika momenten berördes för att 

förtydliga vart moment och dess upplevelse för sig. Avslutningsvis ställdes mer dynamiska 

frågor, som berörde den personliga upplevelsen och respondenterna inbjöds att reflektera mer 

fritt.  

Tillvägagångssätt
Alla deltagare fick möjligheten att samtycka verbalt innan de påbörjade sitt deltagande, de 

fick läsa frågeställningar och information om syftet med studien och välja om och hur de 

fortsatt önskade deltaga – per telefon eller genom att fylla i ett formulär. Ställningstagandet 

meddelades till den angivna mailadress som medsänts förfrågan, med bifogade 

telefonnummer till de som önskade bli uppringda. Samtal genomfördes med fyra behandlare 

per telefon, tre svarade via mailsvar. Av föräldrarna svarade sju per telefon och två via 

mailsvar. Av barnen svarade tre per telefon och två via mailsvar. Deltagarna erhöll 

information om att deras personuppgifter skulle avidentifieras och att inga eventuella 

kontaktuppgifter skulle sparas efter att studien var klar. Vid eventuella frågor eller funderingar 

innan ett ställningstagande erbjöds möjligheten att kontakta författaren. Alla deltagare under 

18 år fick ge sitt samtycke via sin målsman. 

De respondenter som valt att svara via mail erhöll förfrågan om en uppföljande 

kontakt kunde tas, vid upplevda oklarheter eller följdfrågor, vilket alla accepterade. De 

respondenter som lämnade svar per telefon fick bestämma en tid då de önskade bli uppringda. 

Telefonsamtalen inleddes med kort småprat och frågan ifall enkäten var genomläst och ifall 

det var några oklarheter eller tveksamheter innan samtal om svaren påbörjades. Att inleda 

samtalen med att upprepa syfte och bakgrund, och även att visa respekt för respondentens 
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eventuella funderingar kändes väsentligt för att skapa en god kontakt. Frågorna lästes sedan 

upp och respondenterna fick svara fritt. Med intentionen att förmedla intresset för 

respondenternas egna upplevelser och tankar, så intogs ett aktivt lyssnande perspektiv och 

avbrott förekom i undantagsfall för att be om förtydligande vid oklarheter. Svaren 

dokumenterades under samtalet på en dator. Det hände att frågor till barnen fick 

omformuleras för att de skulle förstås och i denna grupp förekom även mer småprat mellan 

frågorna. Vid längre svar, återgavs en sammanfattning av svaret med följande frågeställning; 

ifall det var korrekt uppfattat, och för att utröna ifall någon väsentlig del av svaret hade 

missats.

Analys
För att uppnå en sammansatt bild av upplevelserna, sammanfördes den insamlade datan i tre 

olika grupperingar (barn, föräldrar och behandlare). Varje gruppering bearbetades genom att 

svarsalternativen sammanställdes på var fråga i word-dokument. Svaren lästes sedan som 

löpande text. En metod av horisontalisering användes, vilket innebär att utifrån 

svarsalternativen eftersöktes likheter och olikheter. Vanligen förekommande och sällan eller 

aldrig förekommande svar utkristalliserade sig på detta vis och jämfördes med varandra både 

inom varje gruppering och mellan grupperingarna. Sidledes förekommande berättelser 

redigerades bort och lämnade kvar svar på själva frågorna. De skriftligt inlämnade svaren 

jämnställdes med svar från telefonsamtalen. 

Forskningsetiska överväganden
Ur etisk synpunkt har urvalet av barn skett helt via förmedlande av förälder i fråga, då med 

avsikt att de får anses vara den som bäst kan avgöra vad det skulle innebära för respektive 

barn att delta. Föräldrarna innehar sannolikt en bättre kunskap om vad det innebär för deras 

barn att svara på frågor, de kan troligare neka deltagande vid obehag och avgöra ifall barnet i 

tillräcklig mån har kunnat bearbeta, reflektera och få en viss känslomässig distans till själva 

perioden frågorna avser. En högre ålder innebär en mognad och hanterbarhet, som mindre 

barn svårligen skulle kunna frambringa, varav ett ställningstagande har fått baseras på 

förälderns bedömning.

Vidare har de fyra forskningsetiska principerna, framarbetade av 

Vetenskapsrådet (VR; 2002), åtföljts. Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Alla respondenter fick möjligheten att samtycka 
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verbalt innan de påbörjade sitt deltagande i studien, de fick läsa frågeställningar och 

information om syftet med studien och välja om och hur de fortsatt ville deltaga. Samtycke 

gavs slutligen genom att de aktivt kunde välja att besvara emottagna formulär eller ej. 

Deltagarna erhöll information om att deras personuppgifter skulle avidentifieras och att inga 

eventuella kontaktuppgifter skulle sparas efter att uppsatsen var klar. Vid eventuella frågor 

eller funderingar innan ett ställningstagande erbjöds möjligheten att kontakta författaren. Alla 

deltagare under 18 år fick ge sitt samtycke via sin målsman. 

Resultat
Resultatet presenteras med de svar som visade sig vara vanligt förekommande, och där 

likheter var mer framträdande i respektive undersökningsgrupp. Undersökningsgrupperna 

bestod av; behandlare, föräldrar och barn. Resultatet presenteras sammanställt utifrån de 

frågeställningar som använts i enkätena. Ett urval av citat har gjorts. Inom var 

sammanställning presenteras ett för frågeställningen typiskt svar, utan samtida värdering av 

detta. Det förekommer även citat som beskriver olikheter och har skilt ut sig från en mer 

generell uppfattning. Resultatet presenteras utifrån tidsperspektivet: inför, under och efter 

behandling inom var grupp. Inledningsvis presenteras första undersökningsgruppen: 

”Behandlare”, med (1) ” Inför behandling”, åtföljt av sammanställning som beskriver 

upplevelser under behandlingen ; (2) ”Behandlingsupplägg och manual”; (3) ” Olika 

delar/komponenter” och avslutningsvis den del som beskriver upplevelser efter behandling; 

(4) ”Tankar om förändring”; och (5) ”Efter behandling”.  

Följande undersökningsgrupp ”Föräldrar” innefattar (1) ”Upplevelser inför och vid kontakt” 

åtföljt av sammanställning som beskriver upplevelser under behandlingen; (2) ”Arbete med 

hemuppgifter och mål”; (3) ”Nya kunskaper”; (4) ” Upplevelse av olika delar/komponenter” 

och avslutningsvis den del som beskriver upplevelser efter behandling; (5) ”Tankar om 

förändring”; och (6) ”Efter behandling”.

Sista undersökningsgruppen ”Barnen” inleds med (1) ”Upplevelser inför och vid kontakt”, 

åtföljt av sammanställning som beskriver upplevelser under behandlingen; (2) ”Arbete med 

hemuppgifter och mål”; (3) ”Nya kunskaper”; (4) ”Upplevelse av olika moment”; (5) 

”Upplevelse av olika delar/komponenter”; och avslutningsvis den del som beskriver 

upplevelser och tankar efter behandling (6) ”Efter behandling”. 
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Behandlare

Inför behandling
Vid reflektion över återkommande likheter hos barnen; avseende ålder, kön och diagnos, var 

upplevelsen blandad. Funderingar om könsbundenhet (flickor) beskrevs med tveksamhet. 

Kontaktorsaken var begränsande oro och olika former av ångest.

”Fler med generellt ångestsymtom, eller UNS. T.ex rädd mörker, ångest och 

hissar, separationsångest. Orolig/GAD/neurotisk ängslighet som röd tråd. 

Ovanligt att det är en speciell faktor, vanligen mångfasetterad/generaliserad. 

Många olika rädslor samtidigt.”

I de flesta fall hade de som sökte fått besvären diagnostiserade och behandlarna beskrev att 

det ofta fanns misstanke om fler diagnoser. 

”.. ångest tillstånd är det vanligaste, det är många utan diagnos –men som 

skulle kunna fylla Asperger diagnos, neuropsykiatriska diagnoser. Det är vanligt  

med sådana misstankar.”

Behandlingsupplägg och manual
Behandlingens upplägg beskrevs vara pedagogiskt och tydligt. Det upplevdes ha varit lätt för 

barn och föräldrar att tillgodogöra sig innehållet. Även mindre barn upplevdes förstå och 

kunna följa med i alla delarna, tack vare tecknade bilder och möjligheten att få rita och skriva 

i sina arbetsböcker. Att metoden innefattar användandet av tre olika arbetsböcker kunde 

komplicera arbetet. För att underlätta hade en av behandlarna upprättat en egen lathund/ en 

sammanställning av de olika böckerna. Att föräldrar och barn arbetade parallellt, beskrevs 

kunna gynna resultatet, genom att det ökade sannolikheten för att det kunde generaliseras och 

kvarstå över tid. Alla behandlarna ansåg att det fanns ett värde i gruppbehandling, då  känslan av 

att inte vara själva, för både föräldrar och barn, var en av de mest betydande faktorerna med 

metoden. 

” Gruppen delar med andra –det är fördelen …det går att använda materialet  

individuellt och  det kan vara bra ifall barn är rädda och skrämda av att delta.”

En individuell behandling uppgavs även kunna innebära mer prat om annat jämte manualen.
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Olika delar/komponenter
Psykoedukation, ”detektiven” (kognitiv omstrukturering) och ”stegen” (exponering) 

omnämndes, men ingen komponent beskrevs enhälligt vara den enda verksamma i 

behandlingen. 

”Föräldrarna behöver coacha sina barn, våga stå ut med att barnet har det  

jobbigt när de ska göra sina exponeringar. Det gäller att man förklarar för 

föräldrarna hur ångest hänger ihop med att man ”tänker eller reagerar” 

kraftfullare än vad som behövs i den aktuella situationen. Detta är ett bra 

kapitel i boken inledningsvis.”

Samverkan av de olika komponenterna och själva helheten beskrevs avgörande för att 

förändring skulle ske. 

”Alla delar samverkar, man behöver helheten för att det ska fungera. Lättare 

ångest kan räcka…att lära om ångest –den psykoedukativa biten. Men alla bitar 

behövs.”

Att vara motiverad inför behandling och gruppsammanhanget var de faktorer som lyftes fram 

som mest avgörande. 

”Resultatet är avhängigt motivationen. Familjer som har det som gemensamt 

projekt går det bäst för.”

Tankar om förändring
Avsnittet om mobbing upplevdes svårt och önskemål om justeringar framfördes. Teorier 

presenterades om kulturella och samhällenliga skillnader som gör sig gällande i hur agerande 

och tankar kring mobbing återfinns. Flera av behandlarna hade valt att inte använda sig av 

detta momentet och det beskrevs att skolan har en stor roll när det gäller att jobba med frågor 

om mobbing. Andra önskemål som beskrevs var mer social färdighetsträning och mer stöd till 

föräldrarna. 

” Har redan ändrat -lämnar inte föräldragruppen själva. Nu skriver vi upp på 

en whiteboard att någon får hålla i strukturen, göra lära känna övningar och 
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uppgifter. Markant skillnad! Vuxna personer kan behöva hjälp i  

grupprocessen.”

Att följa i ursprungsmetodens fotspår och utveckla en webbaserad version sågs som en 

potentiellt positiv utveckling, då det skulle kunna nå ut till fler som behövde få hjälp. Det 

förekom även tveksamheter i en sådan utveckling:

”Det skulle kräva mycket självdisciplin och små barn behöver stöd, familjen 

behöver göra detta jobbet ihop och få delaktigheten i att träffa andra familjer.”

Efter behandling
Behandlarna återgav att föräldrar och barn efter behandling  hade beskrivit minskad ångest, 

och lindrade symtom. Förändringarna beskrevs vara olika stora, men innebar alla en 

förbättring i livskvaliteten. Det betonades att ångesten inte nödvändigtvis var helt borta, men 

att det nu fanns verktyg för att kunna hantera den.

”Vissa har gjort jättestora framsteg, andra har inte kommit lika långt. Alla gör 

framsteg! Man har olika mycket kvar, en del är klara med problemen.”

Erfarenhet av uppföljning efter behandlingen var olika hos behandlarna. Det förekom 

uppföljning vid ett respektive två tillfällen, såväl som ingen uppföljning alls. Flera av 

behandlarna beskrev en markant skillnad i problembilden efter behandling och beskrev hur 

flera diagnoser troligen skulle kunna tas bort efter behandling. Ingen av behandlarna hade 

erfarenhet av att resonera kring en eventuellt omprövning av diagnosen efter behandling. 

Föräldrar

Upplevelser inför och vid kontakt
Flera problemområden beskrevs av föräldrarna som överlappade varandra i olika grad. 

Problemen som beskrevs var framför allt rädslor, oro, ångest och kontrollbehov. Rädslor och 

oro kunde handla om att vara ensam, att göra fel, rädsla för djur, åskan eller att åka hiss. 

Ångesten beskrevs svår och i vissa fall återgavs den i termer av panikångest, upplevda 

skräckkänslor och kontrollbehov. I föräldrarnas beskrivningar av upplevda problem, yttrades 

eget försämrat mående och påverkan i andra avseenden utöver deras barns problem. 
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”han var orolig, han var som en bandhund, började kontrollera oss och litade  

inte på någon….han var orolig för jättemkt, kunde inte vara själv hemma. Det 

blev bara mer och mer. Syskon fick inte gå ut själv,,,,han litade inte på någon…

inget funkade till slut”

”Mamma  var  sjukskriven  2  månader  som  stöd  för  dottern.  Allt  var 

annorlunda:gå  på  stan,  grilla,  träffa  folk,  hon  krashade  överallt!  Jobbade 

mycket med detta hemma, lät inte henne vara hemma från skolan alls. Satt med  

henne där hela dagarna, tog bort alla aktiviteter och krav.”

 De flesta av föräldrarna använde sig uteslutande av olika positiva ordalag såsom; upplevd 

lättnad, att de kände sig lyssnade på och fick möta förståelse. Det beskrevs även en motvilja 

till att söka hjälp.

”..är  mycket  tabu  att  söka  hjälp…man  tycker  att  man  ska  klara  det  själv.  

Informationen….dålig –aldrig hört om detta innan. Inte sett  något reportage 

eller något bra resultat. Mer info behövs!!!”

”Inte så roligt,  vet vad det står för men inte mer. Det är väl….folk som har  

rädsla för bup….bup låter ok, men jag tycker inte att man ska vara rädd för  

dom de bits inte. Jag är så himla positiv mot bup….det var jag nog inte för  

början.”

En förälder berättade att motviljan fanns hos barnet ”dottern vägrade att gå in”.

Arbete med hemuppgifter och mål
Att arbeta med hemuppgifter gav blandade upplevelser. Enhälligt beskrevs det av föräldrarna 

som att det hade hjälpt dem, men svårigheter hade påträffats i det praktiska genomförandet. 

Tiden räckte inte alltid till när uppgifterna skulle genomföras och det medförde en upplevd 

press för föräldrarna. 

”Lite tajt med några dagar i veckan mellan varje träff, hann inte göra så mycket 

mellan…varannan vecka hade vart bättre så alla hinner göra allt de ska, hann 

ej med trappan till exempel…komma in i problemstegen man har jobbat fram, 

sen var det för nära inpå att göra ny. Man behöver hinna öva mer.”
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En annan press som upplevdes var pressen att prestera:

”det var många olika sorters övningar.... väldigt mycket att ta in - för mycket  

olika moment. Mycket för barnet. Ett bekymmer om man har prestationskrav, då 

kändes det som ännu ett prestationskrav. Det är ett bra material som förklarar 

mycket hur man ska göra och tänka, bra men mycket! Det är mycket för oss 

vuxna att prestera också”. 

Föräldrarna beskrev en stegvis träning med delmål som syftade till att nå ett huvudmål. 

Exempel på mål som sattes upp var att hantera plötsliga ljud, att vara hemma själv en stund 

och att kunna återgå till skolundervisningen. 

”Första var att kunna vara ute på rasterna i skolan utan mamma och pappa, 

sen klara av två lektioner utan mamma och pappa, sen från lunchen….att sitta i  

skolan till sista lektionen utan mamma och pappa. När skolan fungerade själv,  

så utökade vi till att hon skulle klara vägen till skola själv…först ena vägen och 

sen båda hållet.”

Målen beskrevs ibland ha blivit för stora från början och fick då omprövas/omformuleras.

”Att försöka komma förbi fobin han utvecklat kring slalom. Men det var helt  

omöjligt, vi reviderade det till att vi skulle kunna åka iväg på utflykt med 

familjen. Han var dels paniskt rädd för liften och backen, dels bilåkning, dels 

att vi i familjen skulle råka ut för någon olycka om vi åkte i väg, alltså vägrade 

han, bråkade och gjorde det omöjligt”.

Alla föräldrarna upplevde att det hade varit till hjälp att ha mål att arbeta med och lyfte fram 

återkopplingen (positiv och negativ) som en viktig del i upplevelsen. 

Nya kunskaper
Föräldrarna beskrev att de hade fått ny kunskap om sina barns svårigheter. Föräldrarnas 

lärdomarna rörde orsak till problemen, hur kroppen utvecklas och hormoner och beteenden 

kan påverkas och även nya sätt att förstå och bemöta sina barn på. 

”Mer tydligt att det var kopplat till vissa händelser som hjälpte mig att förstå 

vad det kom av. Små saker fick en förklaring, rädslorna hade en grund. Förstod 
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mer mekanismer som gör att man är arg när man är rädd. Ofta är det rädsla det 

handlar om. Fick lära oss hur vi alla funkar. Viktigt att mamma och pappa 

lyssnar på ett barn och fokuserar på att hitta möjligheter och inte svårigheter.  

Det ger resultat.”

Upplevelse av olika delar/komponenter
Värdet av att vara i en grupp och att arbeta med stegarna (exponeringen), beskrevs av 

föräldrarna, ha utgjort känslan av samhörighet och att dela upplevelsen med andra hade betytt 

mycket. Det betonades av flera föräldrar fördelar med uppdelning av föräldrar och barn i olika 

grupper. Föräldrarna kunde på så sätt få stöd för egen del. Berättelser vittnade även om att de 

reflekterat över att deras barn också hade blivit stärkta av att vara del i en grupp. Det beskrevs 

att en ny gemenskap och samhörighet kunde växa fram även mellan förälder och barn.

”Särskilt bra för min son var att få träffa andra barn som hade liknande 

problem. För mej var det också nyttigt, och även att prata med deras föräldrar. 

Man blir lätt hemmablind. Insikten om att andra barn kan känna liknande saker 

och att även jag är öppen med min son om att vissa saker skrämmer mej och att  

jag måste jobba med dem - detta hjälper honom att känna tillhörighet och inte  

lika mycket utanförskap. Han blir både lättad och tryggare av det.”

Det framkom även, att det kunde innebära skillnad när gruppen försvann/upplöstes.

”man är duktigare när man går i gruppen. Man använder och jobbar med det  

sen med, men inte lika mycket. Nya mål är uppsatta hemma på eget initiativ,  

men jobbar inte aktivt på det nu… mycket växer bort”.

Stegarna beskrevs som ett bra hjälpmedel att ta till när barnet var mottagligt. Vid hög oro eller 

ångest, kunde första åtgärden vara att lugna ner barnet för att sedan plocka fram stegen. 

”..ibland fick man känna efter om det ar moget att ta fram, vid skräck. Fick gå 

tillbaka och kolla på stegen när hon lugnat ner sig. Ta det lugnt och prioritera 

att lugna, sen stegen… i det akuta biter inte stegen, inte i skärrat läge.”
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Tankar om förändring
Det efterfrågades mer stöd till föräldrarna, individuellt och på gruppnivå för hela familjen. 

Önskemål uttrycktes även om mer tid, fler träffar och ytterligare återsamling efter 

behandlingen.

”..någon träff av de tio skulle vara bara tillsammans: mamma, pappa och barn 

med behandlare. Det fanns ej utrymme för individuell hjälp, vi fick mer stöttning 

när vi var i smågrupper. En ensamträff i t.ex. halvlek, en avstämning typ hade 

varit bra. Skulle önska mer styrd tid, den sista hade knappt tid att få prata vid 

turordning, det var kort om tid för alla.”

Fler resurser efterfrågades. Förslag framkom om information om bra förhållningssätt i skolan, 

då behov finns för barn även utan diagnoser. 

Efter behandling
Alla föräldrarna upplevde sig veta vad de skulle göra om deras barn åter började må dåligt. 

Lösningarna som beskrevs varierade allt mellan att söka hjälp på nytt, till att de först hade 

försökt lösa problemen själva. Det förekom även rädsla för att problemen skulle återvända. 

Problemen de initialt hade sökt hjälp för beskrevs vara helt borta eller endast vara kvar i liten 

utsträckning. 

Föräldrarna lämnade råd till andra föräldrar som har barn som mår dåligt. Vanligaste rådet var 

att söka hjälp och flertalet förtydligade att de menade på BUP. Det påtalades att man inte ska 

tveka, utan söka i ett tidigt skede. 

”Man måste ta reda på varför barn mår dåligt, i cool kids grävs grunden till  

problemet fram på ett bra sätt –utan att det är jobbigt. Barnet får tänka själva 

på vad som jobbigt.”

”Kan det bli bättre än att få hjälp av proffs när man mår dåligt?” 

En förälder beskrev hur livet förändrats efter behandlingen:

”Fördelar är att du får bra verktyg med dig som du kan ha nytta av närsom 

egentligen, man vaknar som person. Ser folk runt om som mår dåligt… Idag 

skulle jag fråga en främmande människa om jag tror de mår kass, det hade jag 
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inte gjort innan. Annat tankesätt. Jättebra! Annan människa nu –stärkt! 

Barn

Upplevelser inför och vid kontakt
Barnen beskrev att de önskade få hjälp med rädslor, oro och problem med sitt humör. Rädslor 

inför förlust av familjemedlemmar eller husdjur nämndes jämte mörkerädsla och oro i magen. 

Barnen berättade att flera samtida problem fanns av olika karaktär och problemen upplevdes 

dessutom vara stora.

”Koncentration, fokuseringsvårigheter, oro och svårt med sociala samspel.”

Det var med blandade känslor barnen upplevde hur det var när deras föräldrar sökte hjälp för 

problemen. Ett lättnad återgavs i att möta människor som förstod och att få prata om sina 

problem, men känslor upplevdes även som var svåra att beskriva.

”Konstigt eller vad jag ska säga..”

Arbete med hemuppgifter och mål
Barnen och beskrev att det hade känts bra att skriva ner vad problemen bestod av och hur de 

fick dem att känna. De upplevde att det hade hjälpt dem göra hemuppgifterna. De flesta 

uppgifter hade genomförts och ”detektiven” nämndes återkommande. 

”Vi brukar ha att man skriver och bilder att ringa in hur man känner sig typ:  

ont eller rädd eller arg eller glad”.

Det beskrevs olika mål som barnen hade satt upp, såsom att minska rädslor för olika saker, att 

kunna vara hos och sova över hos kompisar och att vara i skolan. Det hade upplevts positivt 

att arbeta med olika mål. Ett barn beskrev att målet var ”att klara att försöka att klara”.

Nya kunskaper
Det hade varit både hjälpsamt och svårt att lära in den nya kunskapen. Barnen beskrev hur nya 

kunskaper rörde egna förmågor att möta problem sina problem med ”man kunde …lära sig 

hur man skulle göra om man vart orolig..ganska svårt ibland, men det hjälpte” och ett nytt 

sätt att tänka om sina egna problem ”att tänka realistiska tankar”. 
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Den nyvunna kunskapen förde även med sig andra känslor.

” Att många har samma problem som jag och att man inte är dum i huvudet.  

Jag fick lära mig att tänka och analysera i svåra situationer”.

Upplevelse av olika moment
Samtal om tankar hade uppskattats av barnen, som försökte använda nya tankebanor efter 

behandlingen. Det beskrevs en blandning av gamla och nya tankar:

”Mixat cool-kids och mitt eget hur rädd jag är.”

Förändringarna i sättet att tänka berörde hur man ska tänka på det man klarar och inte på de 

dåliga, och vad man ska fokusera på när det är knepigt. 

”Att klara saker ett steg i taget. Det hjälpte mig mycket att få tänka på mina 

svårigheter.”

Att ha samtal om känslor beskrevs enhälligt ha hjälpt. Upplevelserna rörde hur man tänkte om 

känslor och hade inneburit förändringar i humöret.

”Stor skillnad med mitt humör. Jag tänker igenom innan jag använder våld.  

Skönt att veta att jag inte är ensam om sådana känslor.”

Det beskrevs en lättnad i att möta sina känslor istället för att undvika dem. 

”…saker och ting är inte så farliga som man först tror. Man får försöka möta 

det man är rädd för, det hjälper. Det är bra att prata ut om saker man känner 

för då känns det lättare.”

Det varierade hur väl samtal om kroppen mindes och även vad som upplevdes ha kommit av 

dem. Beskrivna upplevelser vittnade om att kroppsliga symtom hade minskat: 

”Jag känner mig lugnare nu. Har inte lika ont i magen och är inte lika nervös.  

Om man pratar om det så förstår man vad det är som händer i kroppen.”
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Barnen berättade om kroppsliga symtom i form av magont och en hög upplevd stress som 

hade uppkommit under behandlingen.

Det framkom en osäkerhet avseende samtal som hade handlat om beteende, både vad gällde 

hur väl barnen mindes momentet och således även huruvida de upplevde det. Ett barn 

beskrev: 

”Innan sa jag att jag inte visste om någon ville leka, eller komma hem till oss.  

Förut ville jag inte att någon skulle vara här, för att något kunde hända. Ville 

vara med mamma och pappa hela tiden. Idag säger jag ja om jag kan”. 

Upplevelse av olika delar/komponenter
När barnen reflekterade fritt kring vad som hade varit speciellt bra/vad som hade hjälp dem 

bäst, så beskrevs bland annat en upplevelse av att nu kunna acceptera sig själv, och att ha fått 

en känsla av att vara normal. Det lyftes fram att nya lärdomar hade gjorts och att det hade 

varit roligt. ”…att man fick olika uppgifter att klara o till slut kunde man klara det ju”.

Det beskrevs positiva upplevelser av att vara del i en grupp och känna samhörighet:

”Att få träffa andra med liknande problem. Har fortfarande lite kontakt med 

några fortfarande och det hjälper mig mycket.”

Efter behandling
Barnen beskrev hur livet upplevdes annorlunda efter behandlingen:

”Lite mer "normal", men har lärt mig att acceptera den jag är. Har fått mer 

förståelse i hur andra tänker.”

Ett barn beskrev nya knep när oron kunde komma smygande tillbaka:

”Ibland när jag ska lägga mig blir jag orolig, men inte lika mycket. Då brukar 

jag tänka på något roligt som har hänt eller ska hända.”

Om problemen återkom beskrevs det både att de skulle söka hjälp på nytt, och att de först 

hade försökt lösa problemen själva. Problemen de initialt hade sökt hjälp för beskrevs vara 

helt borta eller endast vara kvar i liten utsträckning. Inga specifika önskemål eller förslag till 

förändring nämndes. Fyra barn lämnade råd till andra barn som mår dåligt. 
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Barn 1: ”Att de ska tänka på ngt roligt och lita på sig själv och inte vara rädd. Ta djupa 

andetag!”

Barn 2: ”Försöka träna på det tills man klarar det.”

Barn 3: ”Prata med någon vuxen, sök hjälp, det finns andra med liknande problem.”

Barn 4: ”Försöka med det man mår dåligt av. Fortsätta tills det blir bra. Om det inte funkar 

kan man söka hjälp, det är som ingen fara med det.”

Diskussion
Studiens avsikt är att med en enkätstudie med öppna svar, undersöka barns, föräldrars och 

behandlares upplevelser av deltagandet i en Cool kids behandling. Studien syftar till att lyfta 

fram deltagarnas perspektiv på Cool kids. Även då upplevelserna kan ha ett litet samband med 

behandlingseffekten, är de fortfarande viktiga att beskriva. Frågeställningarna är: Enligt barn, 

föräldrar och behandlare – vilka upplevelser beskrevs av olika delar av Cool kids, samt hur 

förändras synen på och upplevelsen av problem efter en behandling med Cool kids? Sidledes 

undersöktes även upplevelsen av metoden som arbetsredskap för behandlarna.

Resultatet visade att flera av delarna beskrevs ha hjälpt och kommit grupperna 

till godo i behandlingen.  Specifika moment i Cool kids benämndes av alla 

undersökningsgrupperna och faktorer upplevda vid sidan om momenten. Gruppens inverkan, 

motivation och behandlares kompetens uttrycktes samstämmigt av deltagarna ha givit 

värdefulla upplevelser. Specifika komponenter i Cool kids modellen som lyftes fram som 

hjälpsamma av deltagarna var arbete med mål och hemuppgifter, kunskap om problemet 

(psykoedukation), samtal om tankar (kognitiv omstrukturering), känslor (exponering, stegen) 

och reaktioner i kroppen. 

Resultatet visade att det fanns en motvilja till att söka hjälp hos både barn och 

vuxna, trots omfattande svårigheter i flera avseende i livet. Det framkom även att livet hade 

tagit en ny vändning efter behandlingen och hur deltagarna upplevde sig gå vidare med ny 

kunskap, om problemens orsaker, innebörd och framför allt med känslan av att kunna hantera 

kommande problem med utvecklade och nya förmågor. 

Behandlare hade en upplevelse av att förändringar var så markanta efter 

behandling att barnens ursprungliga problem var helt borta eller kvarstod i liten utsträckning. 

Flera uttryckte att barnen sannolikt inte längre skulle uppfyllda kriterierna för en diagnos vid 

en ny bedömning. Ingen av behandlarna hade erfarenhet av att resonera kring ett nytt 

ställningstagande eller en omprövning av diagnosen efter behandling. Det framkom att Cool 
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kids innehöll ett arbetsmaterial som upplevdes vara positivt att använda i behandling.

Resultatdiskussion 
Nedan följer en detaljerad diskussion av resultaten, i samma ordning som de redovisades i 

resultatdelen, i relation till tidigare forskning.

Behandlare

Inför behandling
Tidigare forskning har lyft fram att ångestproblematik ses förekomma i högre grad hos flickor 

än pojkar (Broberg et al. 2009). Detta återgavs med tveksamhet av behandlarna i aktuell 

studie. De upplevde inga tydlig förekomst hos de barnen de träffat i behandling avseende 

varken kön eller ålder. Det beskrevs att flera olika problem kunde träffas på, en samsjuklighet. 

Ingen av behandlarna nämnde detta som en påverkande faktor för hur utfallet blev av 

behandlingen. Samsjuklighet vid ångest tycks inte ha en negativ inverkan på 

behandlingsutfallet (In-Albon & Schneiders, 2007; Rapee, 2003; Rapee et al, 2013). 

En bred variation av problem ställer höga krav på kompetens och flexibilitet hos 

behandlaren. Behandlarens kompetens i att bemöta människor och att på ett djupare plan 

förstå reaktioner och beteenden hos föräldrar och barn bör därav vara god. Flera föräldrar 

lyfte fram behandlarens kompetens och bemötande som något som hade upplevts vara viktigt 

och hade haft ett värde under behandlingen. Behandlarna hade flera gånger fått anpassa delar 

av metoden för att den skulle passa individer eller gruppen under behandling. Behandling med 

barn skiljer sig från behandling med vuxna och kan behöva anpassas på flera olika sätt 

(Svirsky & Thulin, 2010) .

Behandlingsupplägg och manual
Samtliga behandlare beskrev materialet som ett pedagogiskt och tydligt arbetsredskap. 

Utformningen i barnens arbetsböcker upplevdes underlätta för yngre barn att kunna ta till sig 

informationen och förstå materialet, vilket tyder på att den anpassning Svirsky & Thulin 

(2010) påtalar behövs när barn ges information varit av godo i böckerna. Tre av behandlarna 

berättade att de har arbetat med metoden i flera år och har uteslutande positiva erfarenhet av 

den. Detta går i linje med tidigare studie i Sverige (Enebrink et al, 2009) och tyder på en 

användarvänlig metod. Samtliga behandlarnas inställning till en stundande behandling kan 

därav tänkas vara positiv.
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Olika delar/komponenter
Behandlarna upplevde att gruppsammanhanget, exponering/stegarna, samt detektiven 

(kognitiv omstrukturering), var de mest verksamma faktorerna.

Resultatet beskrevs av en behandlare bottna i motivationen och det uttrycktes 

vara såväl behandlare som gruppmedlemmars uppgift att få till stånd en delaktighet från alla 

parter. Motivationen kunde även vara en föränderlig variabel under behandlingens gång och 

det reflekterades över både positiva och negativa vändningar. Motivation har beskrivits ha en 

omfattande roll för att uppnå positiva behandlingsresultat (Lundkvist-Houndoumadi och 

Thastum, 2013; Linton och Flink, 2011; Svirsky & Thulin, 2010). Motivationens roll för 

behandlingsresultatet kan även bidra i olika mån vid olika tillstånd (Enebrink et al, 2009) 

vilket inte framkom i aktuell studie. Det är sannolikt att det resonemang Enebrink och 

medarbetare (2009) för kring att behandlingsutfallet påverkas av motivationen, då barn och 

föräldrar behöver utföra olika uppgifter mellan träffarna är av vikt. 

I familjer där behandlingen sågs som ett gemensamt projekt så upplevdes 

resultatet bli bättre. Flera tidigare studier finner det vara fördelaktigt i behandlingen när 

föräldrarna medverkar (Barrett et al, 1996; Barrett 1998), men det ställer samtidigt olika krav 

på föräldrarna. Att föräldrarna stöttar barnet och orkar härda ut med att barnet har det svårt 

under behandling, beskrevs vara av vikt. Frågan är vad det leder till för barn vars föräldrar 

inte klarar den uppgiften? 

Alla behandlare hade upplevt att själva delaktigheten i en grupp var en av de 

faktorerna i Cool kids som kunde utgöra störst skillnad för deltagarna. Det beskrevs även 

risker för en destruktivare utveckling, när flera med samma problem samlades i en grupp. I 

motsats till detta så beskriver Svirsky & Thulin (2010) att det kan finnas fördelar med samma 

problem i gruppen, då övningar kan fokuseras på liknande saker, men tillstår även att det ofta 

bringar svårigheter i genomförandet. Presumtiva för- och nackdelar  beskrevs med båda 

metoder och talar för att en och samma approach inte passar en var. Gruppen kan fungera som 

en kraft, dock med  många aspekter att väga in när behandling med barn genomförs (Svirsky 

& Thulin, 2010). SBU (2005) fann inga avgörande skillnader för effekten vid behandling 

individuellt eller i grupp. Konkluderande så uttryckte behandlarna att i behandling var själva 

sammansättningen/helheten det som var verksamt, snarare än delarna var för sig.  

Tankar om förändring
Det beskrevs olika känslor inför att utveckla och arbeta med en webbaserad version av 

metoden. Potentiella vinster som beskrevs var mångfalden som kunde nås, emedan en negativ 
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aspekt var att funktion och upplevelse av grupperspektivet skulle försvinna. Wuthrich et al 

(2012) beskrev goda effekter med Cool teens CD-ROM modellen i sin studie. För en del 

ungdomar har internetbehandling visat sig vara av godo. Vidare får det tillskrivas en viss 

tveksamhet över att erbjuda behandling utan mänsklig kontakt. 

Behandlarna resonerade kring ett behov av mer social färdighetsträning och stöd 

till föräldrarna, detta givet under behandling där mänsklig kontakt ges. Stora positiva 

skillnader noterades i fall där behandlare hade gett mer stöd till föräldrarna, vilket talar för 

vikten av det stöd som kan fås i interaktionen med andra. Jämte grupperspektivet som går 

förlorat, ersätts även kommunikationen mellan förälder och barn i detta fall av en dator. Barn 

får i takt med en växande ålder allt svårare att prata med sina föräldrar om saker som 

bekymrar dem (Danielson, 2006). Frågan om effektivitet vid användandet av webbaserade 

behandlingar kan således ses ur olika perspektiv. 

Momentet om mobbing frambringade starka känslor och behandlade aspekter 

som ansågs mindre relevanta i ett svenskt samhälle, kanske skulle denna delen behöva 

anpassas till den kontext samhället innehar i olika kulturer/länder. Flera av behandlarna hade 

anpassat behandlingen beroende av detta, och valt bort momentet. De behandlare som lyfte 

svårigheter med komponenten var ifrån skilda delar av landet och utan anknytning till 

varandra. Svårigheten bottnade således inte i anledningar förknippade med specifik 

verksamhet. 

Efter behandling
Behandlarnas erfarenheter av uppföljning skiljde sig åt både i antal och när de förekom i tid 

efter behandlingen. Uppföljning av effekterna på den psykiska hälsan behövs för att kunna 

utforma rätt stöd till minderåriga (Socialstyrelsen, 2013). Med viss ansträngning kan några 

slutsatser av behandlingen presenteras  i ett längre tidsperspektiv. En uppföljning efter 12 

månader kunde likt Barret et al, 1996 ; Kendall, 1994 indikerat huruvida effekterna kvarstod 

efter behandlingen och i vilken grad barnen ansågs vara diagnosfria. En utvärdering som mätt 

behandlingseffekter över en längre tidsaxel  är en studie av Barrett et al (2001). Studien 

gjordes på barn som fått KBT behandling cirka 6 år tidigare och visade att 87,5 % av dessa 

barn inte uppfyllde kriterierna för någon ångeststörning. Ingen av behandlarna hade erfarenhet 

av att resonera kring ett eventuellt uppfyllande av diagnosen efter behandling, vilket kändes 

anmärkningsvärt i utvärderande syfte. Målet för behandling ska vara att patienten inte längre 

fyller de diagnostiska kriterierna och att det för detta syfte krävs en regelbunden utvärdering 

(Socialstyrelsen, 2010). Vad innebär det för såväl barn och ungdomar, som deras föräldrar om 
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en diagnos inte längre förekommer? En rutin för att ompröva i vilken grad diagnoser uppfylls 

efter behandling, skulle vara av godo. Kvarstår diagnosen utan dess kardinalsymtom? 

Förbättringar uppgavs vara markanta och flera anmärkningar/reflektioner kring behov av nya 

ställningstagande uppgavs av behandlarna. 

Föräldrar

Inför behandling
Beskrivningar av förekommande problem vid kontakttillfället stämde väl överens med kända 

symtom på olika ångeststörningar hos barn och ungdomar (von Knorring, 2012; Broberg, 

2009; Svirsky, 2010; Ollendick & Hannesdottir, 2010; Breitholtz, 2010). Problemen återgavs 

även vara överlappande mellan olika diagnoser, vilket ofta är det vanligaste påträffade 

scenariot vid ångest (Svirsky & Thulin, 2010). En förälder berättade hur karaktären växte sig 

allt större tills ingenting upplevdes fungera. Karaktären hos generaliserad ångest/GAD, kan 

yttra sig i att den obehandlad växer sig större och tar över mer och mer (Breitholtz, 2010). 

Ångest kan i hög grad ”styra livsföringen i de flesta avseenden och bli ett omfattande 

handikapp” (SKL s.28, 2009). 

Det förekom en negativ syn på att behöva söka hjälp och flera föräldrar 

berättade om en samhällssyn som försvårade för dem att erkänna sig vara i behov av hjälp. 

Trots omfattande problem som tagit sig olika uttryck i hela familjen och påverkat livsföringen 

i flera avseenden, uppgav många att det var svårt att söka hjälp. Ur ett inlärningsperspektiv, 

kan föräldrarnas agerande vid problem i familjen, tangera i att barnen gör sig en modell av hur 

positivt det är att möta sina problem och aktivt arbeta för att lösa dem (Broberg et al, 2009). 

Hur nya erfarenheter tas emot och upplevs, lägger en grund för hur vårt fortsatta beteende i 

liknande situationer kan komma att formas (Alfvén, 2006). En positiv upplevelse redan vid 

söktillfället kan därmed antas ha betydelse för motivationen vid påbörjandet av en behandling. 

De flesta föräldrarna beskrev positiva erfarenheter vid kontakttillfället. 

Behandlarna ansåg att barnens motivation och föräldrarnas engagemang ansågs 

vara den viktigaste faktorn för ett gott behandlingsresultat. Bristen på föräldraengagemang 

kan vara en betydande faktor för barn som inte svarar bra på behandling (Lundkvist- 

Houndoumadi & Thastums, 2011). Positiv uppmärksamhet från föräldrar stödjer barnets tilltro 

till den egna förmågan och främjar deras självständighet (SKL, 2009). Träning på olika 

hemläxor och arbete med mål skulle svårligen genomföras utan motivation, och potentiell 

effekt skulle då utebli. 
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Arbete med hemuppgifter och mål
Upplevelse av tidspress påtalades av flera föräldrar och har tidigare även beskrivits i andra 

studier (Enebrink et al, 2009.) Det beskrevs en förekommande stress som hade försvårat att 

hinna utföra alla hemuppgifter. Det finns en risk för att hemuppgifterna inte utförs på grund 

av föräldrars tidspress (Svirsky & Thulin, 2010; Svirsky, 2010). Att alla föräldrar (vilket även 

utrycktes av barnen) kände sig hjälpta av att arbeta med hemuppgifterna tidspressen till trots, 

får anses vara utmärkande. Behandlare förespråkade att föräldrar arbetade mindre med 

ordinarie arbete under behandlingstiden för att kunna engagera sig och stötta sitt barn 

ordentligt. Själva behandlingen beskrevs vara ett arbete i sig som krävde mycket tid och kraft. 

Det hände att föräldrar även upplevde en press i att prestera resultat och det sattes emellanåt 

upp för höga mål som fick revideras efter hand. Föräldrarna uttryckte även att det var 

mycket information att ta in, vilket tyder på att det finns svårigheter med att presentera rätt 

mängd information, i meningen att det ofta blir för mycket (Linton och Flink, 2011). Genom 

att ge information på olika sätt och återkommande underlättas inlärningen. Med tanke på den 

stress många föräldrar har beskrivit sig uppleva innan och även under tiden för behandlingen, 

kan information vara svårt att memorera och tillgodogöra sig. Några av behandlarna hade 

erfarenhet av att det fanns möjlighet för föräldrarna att få TFP1 för att underlätta deras 

situation. 

Nya kunskaper
Att få lära sig om problemen hade skänkt lättnad och ny förståelse. Föräldraträningen har 

beskrivits vara en mycket uppskattad och viktig faktor i behandlingen (Lundkvist- 

Houndoumadi & Thastum, 2011). Den nya lärdomen hade fört med sig ett nytt värde i att 

lyssna på sina barn och flera föräldrar beskrev hur de nu kunde fokusera på det positiva 

istället för att hamna i negativa tankebanor. Psykoedukationen beskrivs förekomma löpande 

genom hela behandlingen, vilket sannolikt påverkar huruvida den kan bedömmas som en 

enskild faktor. Alla föräldrarna beskrev efter behandling att de visste vad de skulle göra om 

deras barn började må dåligt igen, vilket sannolikt ökar chansen för ett hålbart resultat (Barrett 

et al, 1996., Barrett, 1998., Barrett et al, 2001, Kendall 1994).

Upplevelse av olika delar/komponenter
Föräldrarna fann gruppsammanhanget mest verksamt. Detta beskrevs ur barnens perspektiv: 

att barnen fick träffa andra barn med liknande problem/svårigheter och ur föräldrarnas: att 

1 1 Tillfällig föräldrapenning
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träffa andra föräldrar i liknande situation att dela upplevelsen med. Samhörigheten i en grupp 

har beskrivits positiv av flera föräldrar (Lundkvist- Houndoumadi & Thastum, 2011; Enebrink 

et al, 2009). Det finns för och nackdelar med att ingå i en grupp. När många människor 

samlas, fördelas inte tid och utrymme alltid likvärdigt och utifrån upplevda behov. Det 

framkom att föräldragruppen ibland kunde behöva lite mer styrning/struktur, vilket i studien 

av Lundkvist- Houndoumadi & Thastum (2011) även kom till uttryck i gruppen som svarade 

sämre på behandling. Några föräldrar önskade mer individuell tid och och stöd för egen del, 

vilket vittnar om att hela familjer påverkas (Svirsky & Thulin, 2010) och behöver stöd när en 

familjemedlem mår dåligt. Motivationen till att träna på svårigheter som väcktes i 

gruppsammanhanget, kunde även vara svår att bevara utan gruppen.

Näst efter gruppen uppgavs stegen (exponering) jämte behandlarnas kompetens 

och sätt att bemöta barnen på som mest uppskattat. Exponering är en av de mest utforskade 

och erkända delarna i kognitiv beteendeterapi och förespråkas ofta som effektfull vid 

behandling av ångest (Rapee et al, 2000; Olantunju et al, 2010) vilket styrker föräldrarnas 

upplevelse av dess effekt. Det har samtidigt beskrivits att det behövs mer studier på de olika 

delarna i en KBT behandling (Olantunju et al, 2010). Föräldrarna berättade att det inte alltid 

var verksamt att ta till stegen, vilket även visar på att en avvägning och kunskap om 

problematiken är nödvändig i olika avseenden. 

Tankar om förändring
Det efterfrågades mer information och samarbete med skolan. Insatser skulle kunna förändra 

mycket i dessa frågor, via skolinterventioner och lättillgängligare information i samhället. 

Även behandlarna lyfte upp att skolan har en viktig roll, när det gällde frågor om mobbing. 

Skolinterventioner kan generera i goda effekter på barns hälsa (Misfud & Rapee, 2005) och 

indikerar att mycket kan bemötas preventivt för att mota utvecklingen av ångest. Skolan kan 

ses som en viktig aktör när det gäller att både minska och förebygga psykisk ohälsa 

(Barnombudsmannen, 2005:04), då barn spenderar mycket tid i skolan och problem kan där 

bli uppmärksammade i olika sammanhang (Svirsky & Thulin, 2010). Den upplevda 

tidspressen flera föräldrar hade beskrivit ledde vidare till önskemål om mer tid.

Efter behandling
Föräldrarna berättade hur de efter behandling upplevde sig ha både tillräcklig kunskap och 

nya strategier för att möta eventuella återfall med. Det kvarstod ingen negativ syn på barn och 

ungdomspsykiatrin eller på att söka hjälp, alla föräldrars beskrev upplevelser av behandlingen 

som var positiva. Även Enebrink et al (2009) och Lundkvist- Houndoumadi & Thastum 
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(2011) erfor att flertalet föräldrar var positiva efter genomgången behandling. Tydligt är dock 

inte vilken eller vilka av delarna som ensam skulle ha bidragit mest till upplevelsen. En 

uppföljning hade kunnat beskriva mer i förekommande studie, dock är det oklart om några 

skillnader hade påträffats. 

Barn

Upplevelser inför och vid kontakt
Barnen beskrev likt föräldrar och behandlare att de upplevde en bred variation av problem. De 

flesta barnen tyckte att det innebar en lättnad att få komma i kontakt med någon som skulle 

hjälpa dem. Barn kan ha svårt för att beskriva hur de känner (Svirsky & Thulin, 2010; Thulin, 

2010; Havnesköld & Risholm Mothander, 2009) och använder ofta korta beskrivningar eller 

uttryck som ”konstigt” för att sätta ord på sina känslor (Svirsky, 2010), vilket även kunde visa 

sig i denna studien. Hur ett barn upplever och förstår en situation skiljer sig från en vuxens, 

varför det är av stor vikt att lyssna till barnets egen upplevelse med en samtida kunskap om 

hur barns berättelser kan ta sig i uttryck. Det kan även tänkas att det i flera fall inte ligger i 

barnets önskemål att söka hjälp för sina problem (Svirsky & Thulin, 2010; Thulin, 2010). En 

förälder beskrev att dennes barn hade vägrat gå in på BUP när de kom dit. Med detta i åtanke 

kan tänkas att barns beskrivningar av hur de mår kan vara påverkat av många andra faktorer 

än bara det problem de bär med sig i kontakttillfället. 

Arbete med mål och hemuppgifter
Vikten av att ha uppnåeliga mål är nära förknippat till en bibehållen motivation (Kåver, 2006) 

och påträffas återkommande genom Cool kids behandlingen (Lyneham et al., 2003). Barnen 

berättade hur de hade tränat på att klara sina svårigheter för att nå sina mål. Målen varierade i 

svårighetsgrad, de beskrevs alla utgå ifrån de rädslor barnen från början hade haft och 

upplevdes genomgående positivt av barnen. En aspekt till upplevelserna skulle kunna vara 

den direkta belöning/tillfredsställelse det gav att nå ett uppsatt mål. När ett mål baseras på de 

egna värderingarna så ökar engagemanget i behandlingen (Linton & Flink, 2011). 

Barnen upplevde av det hade varit till stor hjälp att ha hemuppgifter att träna på. 

Flera av barnen hade positiva upplevelser av att skriva ner hur de hade känt sig och de hade 

lärt sig att använda ett realistiskt tänkande (detektiven). En av de faktorerna i KBT som anses 

verksam bedöms vara att patienten är aktiv och utför en stor del av arbetet själv, genom att 

träna på uppgifter (Kåver, 2006.,  Linton & Flink, 2011., Svirsky & Thulin, 2010). 
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Upplevelse av olika moment
Samtliga barn som mindes faktorn psykoedukation från behandlingen, hade positiva 

upplevelser av den.  Psykoedukation har i vissa fall påtalats vara den mest användbara delen i 

behandlingen (Cunningham & Wuthrich, 2008). 

Det uttrycktes genomgående positivt att få veta mer om sina problem och känslan av att inte 

vara ensam om dem. Samtal om hur barnen kunde tänka på ett annat sätt, gav upplevelse av 

nya inneboende förmågor och ökad kunskap för att möta sina problem. Barn uttryckte att de 

kände sig mindre ”dum i huvudet”, vilket talar om vilket osynligt handikapp ett barn kan bära 

på innan det får hjälp.

Barn med ångest kan ha svårare att förstå och reglera sina känslor än andra barn 

(Southam-Gerow & Kendall, 2000). Att lära sig om sina känslor och att få samtala om dem 

upplevdes genomgående positivt av barnen. Flera barn uttryckte att de hade funnit bättre sätt 

att hantera sina känslor på, ett bättre humör och att de nu kunde möta sina känslor istället för 

att undvika dem. Liknande resultat fann Suveg et al (2006) i en studie och påtalade samtidigt 

att det inte gick att tydligt påvisa vari förbättringen bottnade. Det som kan konstateras i 

aktuell studie är att barnen upplevde en positiv förändring förknippat med sitt känsloliv. 

Barnen hade svårt för att beskriva ifall samtal om beteende hade förändrat eller 

erbjudit någon hjälp. Detta skulle kunna ha sin förklaring i att frågan var snarlik de tidigare 

frågorna om tankar och känslor, och att barnen skulle kunna ha svårt att åtskilja momenten 

tydligt. Kognitionsteoretikern Piagets ansåg att barn i åldrarna 7-11 har en oförmåga att klart 

skilja vad de tänker och varseblir, och även om de börjar kunna jämföra olika inre 

föreställningar så begränsas dessa fortfarande till verkliga och konkreta problem (Havnesköld 

& Mothander, 2010). Skillnad i beteende beskrevs bottna i en nyvunnen inre säkerhet 

tillsammans med andra. 

Samtal om förändringar i kroppsliga symtom får även lyftas fram som en betydande 

del i behandlingen, barnen uppgav en upplevd förändring kopplat till detta.  Till den positiva 

upplevelsen får även tilläggas en frågeställning om i vilken grad den komponenten upplevdes 

så betydande,  just för att den så tydligt kan registreras. Det kan vara lättare att beskriva eller 

följa symtom som kan förklaras genom ett beteende (SBU, 2005:2). Sammantaget så 

upplevdes det som en lättnad för barnen att få samtala om olika aspekter av sina problem, 

svårligen kan det avgöras vilken form av samtal som varit mest fördelaktigt.

Upplevelse av olika delar/komponenter
De barn som nämnde att någon särskild faktor hade hjälpt dem, lyfte fram att 
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gruppdynamiken och att träffa likasinnade var det som hade hjälpt dem mest. Den gemenskap 

som upplevdes när man delade sitt problem med andra upplevdes ha en hög 

förändringspotential. Gruppbehandling som intervention vid ångest har tillskrivits ett högt 

värde, för att det minskar risken för stor ensamhet och isolering (SKL, 2009). Den vana flera 

av barnen hade av att undvika sociala sammanhang (Thulin, 2010), beskrevs nu ha ersatts 

med nya sociala färdigheter och positiva upplevelser ihop med andra. 

Efter behandling
Barnen beskrev att livet efter behandlingen hade förändrats på flera olika sätt. Det fanns ett 

nyvunnet mod att ta sig an tidigare svårigheter och flera var positivt inställda till att åter söka 

hjälp ifall problemen återkom. Det visade sig även i de råd de lämnade till andra barn. Barnen 

som tidigare hade upplevt sig vara både annorlunda, dumma och med flera problem som hade 

inskränkt deras livsföring på ett omfattande sätt, uppmanade nu andra att söka hjälp, tro på sig 

själva och att inte ge upp. Barnens nyvunna kunskaper och erfarenheter bringade hopp om 

framtiden. Då ångest har visat sig vara förknippat med en ökad självmordsrisk (Beskow, 

2000; SKL, 2009), får barnens upplevelser efter behandling anses vara av högsta vikt. Att 

möta livet med goda förhoppningar och en tilltro till sin egen förmåga kanske inte löser allt, 

men torde vara en bra grund för att hantera framtida svårigheter. 

Avslutande diskussion
Det är utifrån förekommande studie inte möjligt att entydigt avgöra huruvida någon enskild 

del i Cool kids har gett en upplevelse av att hjälpa mer än andra. Intressant är dock att utöver 

de KBT-moment som inryms i modellen, nämndes av deltagarna flera andra faktorer som 

upplevdes ha hjälpt dem. Sannolikt är att delarna tillsammans utgör en helhet som ger en 

upplevelse av effekt. 

Det upplevs en omfattande problembild av deltagare i en Cool kids behandling, 

när en behandling ska inledas. Detta oberoende av vilken roll deltagarna har. Inställningen och 

motivationen inför en stundande behandling får därav tänkas ha en stor roll för såväl 

upplevelsen av deltagandet, som själva utfallet. Med tanke på den stora andel som SKL 

(2009) beskriver som inte får hjälp för sin ångest i barndomen, får föräldrarnas negativa 

inställning till att söka hjälp anses vara en viktig aspekt för framtida forskning. Barn har rätt 

till bästa möjliga hälsa och en adekvat vård och rehabilitering (Regeringskansliet, 2006). Hur 

påverkar den samhällssyn som många berättat hindrar dem från att söka hjälp, barns 

förutsättningar till att bli hjälpta? 
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Alla föräldrar beskrev i samtal ett lidande som inte kan förstås eller återges i 

litteraturen och det efterfrågades mer stöd för föräldrarna. En genomgripande påverkan på 

familj och nätverk påtalas (SKL, 2009; Svirsky & Thulin, 2010; Ollendick &Hannesdottir, 

2010) vid ångest. Det är inte bara barnet som bär problemet. 

I samtal med föräldrar och barn ombads de skatta sin upplevelse av problemets 

omfattning före och efter Cool kids behandling på en skala 1-10, där 1 beskrevs väldigt små 

eller obefintliga och 10 högsta tänkbara. Det visade sig att barnen som i detta fall äger själva 

problemet skattade upplevelsen av det lägre än föräldern.  Barn ofta har svårigheter att 

rapportera sina symtom (Svirsky & Thulin, 2010), och en diffus bild av sina egna problem 

(Kåver, 2006). Barn har ett ordförråd som inte är lika moget och utvecklat som en vuxen 

(SBU, 2005), vilket kan visa sig när abstrakta upplevelser ska beskrivas. En behandlare hade 

uppmärksammat att många som hade haft svårigheter med att beskriva, blev hjälpta av att 

höra på när andra berättade. En medvetenhet om att  beskrivningar och upplevelser av 

situationer kan skilja i olika åldrar, känns lätt att ta till sig och viktig att bära med sig i mötet 

med familjer. Inom en och samma familj återfinns flera olika individer med sannolikt 

respektive olika uppfattningar av samma problem (Svirsky & Thulin, 2010). 

Att utforma ett bra stöd för barn och ungdomar kräver kunskap om barnens egna 

beskrivna upplevelser. Ett metodproblem kan uppstå vid ångestskattningar på grund av att 

samma fenomen kan beskrivas på olika sätt av olika personer (SBU, 2005:2). När barns behov 

och barnperspektiv beskrivs görs detta ofta av vuxna, vad får detta för konsekvenser för hur 

insatserna utformas? Är vuxnas erfarenhet och upplevelse nödvändigtvis detsamma som 

barnens? 

I presentationen av svaren framkommer inte hur väl omtalade behandlarna blev. Mötena 

beskrevs som avgörande, och med värme och starka känslor. En hög tilltro till behandlarna 

och deras kompetens lyftes upp vid flertalet tillfällen av flera föräldrar. 

Metoddiskussion
Studien omfattade ett begränsat antal familjer och behandlare, varför man inte kan dra några 

generella slutsatser av dess resultat. Det är följaktligen inte möjligt att entydigt avgöra om de 

positiva upplevelserna enkom är relaterade till behandlarnas professionalitet, upplevelse av 

användandet av modellen, eller modellen som arbetsredskap. 

Vidare så ett beroendeperspektiv viktigt att ta i beaktande. Patienter är i en 

beroendeposition till en behandlare, vilket kan påverkar upplevelsen inför, under och efter en 
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behandling (avseende risken att de skulle behöva ta kontakt eller söka hjälp igen). Detta skulle 

kunna visa sig i hur reflektioner görs och återberättelser ges. Alla respondenter som deltog var 

positivt inställda till behandlingen, det kan tänkas att svaren hade varierat mer ifall grupperna 

även innehöll respondenter som var mer ambivalenta eller missnöjda i sina tankar  om 

behandlingen. Det är oklart om och hur relationen mellan familjerna och behandlare påverkar 

den beskrivna upplevelsen. Det finns även en risk att svar från alla deltagare kan vara 

påverkade av det faktum att de deltar i en studie och därmed anpassar sina svar utifrån det.

Att ställa likartade frågor till föräldrar och barn, som har kunnat läsas innan 

svarstillfället, kan ha lett till att barnen har påverkats av föräldrarnas sätt att förklara frågor. 

Barn har även en speciell roll till sina föräldrar, som kan påverka både svar, uppfattningar och 

delade erfarenheter. Det är möjligt att barnens relation till sina föräldrar har påverkat deras 

vilja eller ovilja och även inställning till deltagandet i studien.

Genom att söka kontakt via behandlare, gavs respondenterna möjlighet att anonymt 

och  i lugn och ro begrunda huruvida de önskade deltaga eller inte. Det finns en möjlighet att 

relationen till den behandlare som frågade kan ha påverkat svaret och således även antalet 

deltagare i studien. Det är inte klart för författaren hur många som har fått frågan om att delta 

eller hur dessa har valts ut. Urvalet blev begränsat i synnerhet med hänvisning till den 

sekretesslag som råder vid all form av behandling, en annan approach vid förfrågan om 

deltagande hade därav varit svår att genomföra.

Med valalternativ avseende hur svar kunde lämnas öppnades möjligheten för fler att 

deltaga, vilket visade sig vara användbart då olika val nyttjades av deltagarna. Av de 

tillfrågade valde 3 behandlare, 2 barn och 1 förälder att svara via mail och resterande 4 

behandlare, 3 barn och 8 föräldrar via telefon efter avtalad tid. Detta ledde troligen till att fler 

tackade ja och att det gagnade mängden deltagare i studien. Vid telefonsamtal tenderade 

svaren att bli längre och mer välutvecklade, vilket skulle kunna förklaras av att samtal kring 

upplevelser och känslor baseras på ett beskrivande moment. I de fall som telefonsamtal 

användes kunde även förtydligande göras ifall frågeställningar dök upp, detta kan även ha 

påverkat svarens karaktär. I de fall där svar lämnades via mail, ställdes inte några följdfrågor. 

Det är sannolikt att fler nyanser och detaljer hade framkommit i ett samtal, som inte kommer 

med i ett mailsvar. 

Frågorna som användes hade öppna svar. Att istället använda öppna frågor, hade 

troligen lett till att vidare berättelser hade kommit fram tidigare i samtalen. Detta indikerades 

ett flertal gånger, då det framkom viktiga tankar och känslor först när respondenterna hade 
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pratat en stund. 

Användandet av dator under samtal per telefon får anses tidseffektivt, dock med 

följande risker. Att fokusera på skrivandet samtidigt som lyssnandet kan ha distraherat och 

stört uppmärksamheten. När respondenter gav långa svar, innebar det att skrivandet höll ett 

högt tempo varför avbrott för följdfrågor minskade. Att istället spela in samtalen, skulle ge 

bättre fokus och även förbättrat möjligheterna till att notera nyanser i samtalet, som kunde 

väckt följdfrågor. 

Framtida forskning
Framledes skulle ny forskning med utvärderingar efter en längre tidsaxel och omprövningar 

av initiala diagnoser vara intressant att finna i Sverige. Vad skulle det innebära att få en 

diagnos omprövad i statistiken över barn och ungas hälsa? Än mer viktigt –Vad skulle det 

innebära för den fortsatta livskvaliteten hos individen i fråga? 

Med hänvisning till den fortlöpande eskalerande utveckling psykisk ohälsa hos 

unga i Sverige, skulle det vara intressant utforska vilka grunder som föreligger till varför 

människor i svårt utsatta situationer är motvilliga till att söka hjälp för sina problem.

Vidare utforskande av vilka delar i en behandling som är verksamma, skulle 

gynna utvecklandet av en effektivare modell. Genomförandet av  fler studier med fokus på 

deltagares upplevelser i ett större perspektiv skulle vara intressant ur en kliniskt aspekt. Barns 

upplevelser och erfarenheter återfinns sällan beskrivna i forskningssammanhang, även då de 

figurerar som mål för själva behandlingen eller en aktuell studie. Det skulle vara mycket 

intressant att se om/hur en fördjupad kunskap på detta område, skulle kunna påverka underlag 

för och beslut om framtida interventioner. 

 Vidare kan framtida utforskande av effekten av alternativa behandlingsformer vid 

ångest, såsom en webbaserad version och en skolinterventionsmodell, vara av intresse.
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Bilagor

Bilaga 1. Enkätfrågor till barn/ungdomar 
1. Vad var det för problem du hade som gjorde att du ville ha hjälp ifrån BUP?

2. Hur var det att komma till BUP för samtal? 

3. Om du skulle säga en siffra som berättar hur stora eller små dina problem var för dig när du 

sökte hjälp på BUP, vilken siffra skulle det vara på en skala 1-10?

Tänk dig att 1 är jättesmå och att 10 är jättestora.

4. Skapade ni något mål för din behandling? 

Om ja: 

-vilka mål jobbade ni på att nå? 

-Hjälpte det dig att ha ett mål att tänka på? 

5. Fick du lära dig någonting nytt om dina svårigheter som du inte tidigare kände till? 

Om ja: 

-Vad lärde du dig? 

-Blev du hjälpt av det du hade lärt dig? 

6. Pratade ni något om hur du tänker på olika saker? 

Om ja:

-Tänker du på ett annat sätt efter din behandling? 

Om ja:

-Berätta hur det har ändrats!

-Har det varit till hjälp för dig att prata om hur tankar kan påverka dig och andra? 

7. Pratade ni någonting om olika känslor som du och andra kan känna? 

Om ja:

-Känner du på ett annat sätt efter din behandling?  

Om ja:

-Berätta hur det har ändrats!
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-Har det varit till hjälp för dig att prata om dina och andras känslor?

8. Pratade ni någonting om kroppen och hur det känns i den (eller hur den kan bete sig) när 

man mår dåligt? Hade du någonting som inte kändes bra i din kropp? 

Om ja:

-Har du märkt några förändringar i kroppens beteende efter behandlingen? 

-Berätta hur det har ändrats! 

-Har det varit till hjälp för dig att prata om kroppen och hur den beter sig? 

9. Pratade ni någonting om hur du och andra beter sig? 

Om ja:

-Har du ändrat ditt sätt att vara i någon eller några situationer efter behandlingen? 

Om ja: -Hur har det förändrats?  -Har det varit till hjälp för dig att prata om ditt och andras 

beteende?

10. Fick du uppgifter som du skulle träna på hemma eller i andra situationer?

Om ja:

-Gjorde du uppgifterna? 

-Har det varit till hjälp för dig att få uppgifter att träna på? 

11. Fick du hjälp av någon annan mellan träffarna? 

Om ja:

-Vad gjorde de för att hjälpa dig? 

12. Var det någonting som var  speciellt bra i behandlingen, som du tyckte hjälpte dig mer än 

det andra? 

Om ja: 

-Vad var det för någonting som hjälpte dig?

-Hjälper det dig fortfarande?

13. Skulle du vilja ändra på någonting i behandlingen?

Om ja: 

-Vad skulle kunna bli ännu bättre?
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14. Om du skulle säga en siffra som berättar hur stora eller små dina problem som du sökte 

hjälp för, är för dig nu, vilken siffra skulle det vara på en skala 1-10?

Tänk dig att 1 är jättesmå (eller helt borta) och att 10 är jättestora.

15. Hur länge sedan är det som du gick i behandlingen?

16. Om du skulle få problem när du blir äldre, skulle du då söka hjälp igen?

Om ja: 

-Tror du att det hade kunnat hjälpa dig att må bättre? 

17. Vad skulle du ge för tips till någon som mår dåligt?
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Bilaga 2. Enkätfrågor till föräldrar
1. Vad var det för problem ditt/ert barn hade som gjorde att ni ville ha hjälp ifrån BUP?

2. Hur var det att komma till BUP för samtal?

3. Om du skulle säga en siffra som berättar hur stora eller små barnets problem var för dig när ni 

sökte hjälp på BUP, vilken siffra skulle det vara på en skala 1-10?

Tänk dig att 1 är jättesmå och att 10 är jättestora.

4. Skapade ni något mål för barnet hemma under behandlingen? 

Om ja: 

-vilka mål jobbade ni på att nå?

-Hjälpte det dig att ha ett mål att tänka på?

5. Fick du lära någonting nytt om ditt barns svårigheter som du inte tidigare kände till? 

Om ja: 

-Vad lärde du dig? 

-Blev du hjälpt av det du hade lärt dig?

6. Pratade ni någonting om kroppen och hur det känns i den (eller hur den kan bete sig) när man 

mår dåligt? Uppvisade ditt barn några sådana beteenden? (Huvudvärk, magont, nattskräck och 

liknande) 

Om ja 

-Har du märkt någon förändring i hur barnets kroppssignaler beter sig?

-Berätta hur det har ändrats!

7. Fick du uppgifter som du skulle träna på hemma eller i andra situationer för att hjälpa ditt barn?

Om ja:

-Utförde du  uppgifterna? 

-Har det varit till hjälp för dig att få uppgifter att träna på för egen del? 

8. Var det några faktorer som var speciellt bra i behandlingen, som du tyckte hjälpte mer än det 

andra? 

Om ja:

-Vad var det för någonting som hjälpte? 
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-Hjälper det fortfarande?

9. Skulle du vilja ändra på någonting i behandlingen? 

Om ja:

-Vad skulle kunna bli ännu bättre? 

10. Om du skulle säga en siffra som berättar hur stora eller små problemen som ni sökte hjälp för, 

är för er nu, vilken siffra skulle det vara på en skala 1-10?

Tänk dig att 1 är jättesmå (eller helt borta) och att 10 är jättestora.

11. Vad skulle du ge för tips till en förälder som har ett barn som mår dåligt?

12. Känner du att du vet vad du ska göra om ditt barn börjar må dåligt igen?

13. Har du några övriga synpunkter du önskar delge om för eller nackdelar med behandlingen?. 
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Bilaga 3. Enkätfrågor till behandlare
1. Hur ser din behandlingserfarenhet ut i användandet av Cool kids som metod?

2. Finns det några återkommande likheter mellan de patienter du möter avseende ålder, kön 

eller diagnos som kan ses som mer vanligt förekommande?

3. Vad tycker du om behandlingens upplägg och dess manual?

4. Har du behandlat både individuellt och i grupp?

Om ja:

-Vilka styrkor och svagheter återfinns med var metod?

5. Påverkar barnens och/eller föräldrarnas motivation  behandlingsresultatet? 

6. Hur beskriver barnen och föräldrarna  barnets ångest och livskvalitet efter avslutad

behandling?

7. I vilken utsträckning uppfyller barnen kriterier för ångestdiagnoser efter behandlingen? 

8. Hur ser det uppföljande arbetet ut?

9. Om du skulle förändra någon komponent i behandlingen, vilken skulle det handla om då 

och hur skulle den förändras?

10. Har du sett någon del av metoden som särskilt verksam i arbetet med barn och eller 

föräldrar?

11.Vad tror du om att utveckla metodens användningsområde genom att skapa en webbaserad 

version?
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