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S a m m a n f a t t n i n g 

 
Normbrytande beteenden hos barn och ungdomar är ett växande problem med 
stora konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. Behandling med direkt 
barnfokus finns, men den mest framgångsrika behandlingen bygger på 
föräldramedverkan. Detta innebär att barn som saknar föräldrastöd riskerar att 
få mindre effektiv hjälp. Studiens tre syften var att a) undersöka effekten av en 
behandling med barnfokus utan föräldramedverkan, b) utforma och utprova en 
telefoncoachningskomponent som behandlingstillägg, c) undersöka om 
telefoncoachningen gav tilläggseffekter. Tio pojkar med normbrytande 
beteende deltog i studien. Behandlingen omfattade tio sessioner och ägde rum 
inom barn- och ungdomspsykiatrisk rutinvård. Hälften av pojkarna fick 
telefoncoachning mellan behandlingssessionerna. Resultaten indikerar en 
generell positiv behandlingseffekt samt en viss tilläggseffekt av 
telefoncoachningen som i övrigt visade sig vara billig och praktiskt 
genomförbar.   
 
Nyckelord: normbrytande beteende, kognitiv beteendeterapi, trotssyndrom, 
uppförandestörning, utagerande 
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I n l e d n i n g 

 
Behandling av normbrytande beteende hos barn och ungdom väcker allt mer intresse. I 
massmedia har boken Curlingföräldrar och servicebarn – en handbok (Hougaard, 2004) 
skapat debatt och liknande böcker har kommit i dess spår (t.ex. Sopa lagom; Carling & 
Cleve, 2005). De kommersiella tevekanalerna har upptäckt ett stort allmänt intresse för 
så kallade ”nannyprogram” där föräldrar får hjälp att hantera sina besvärliga barn.  
 
Även i kliniska sammanhang finns anledning att titta närmare på normbrytande beteende 
hos barn. Loeber och Farrington (2001) visade i en amerikansk undersökning att denna 
typ av problematik är vanlig och visar tendenser till att öka. Kopp och Gillberg (2003) 
fann att cirka en tredjedel av alla sökande till barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg 
uppvisade någon form av normbrytande beteende. Av dessa var cirka tre fjärdedelar 
pojkar. 
 

Normbrytande beteende 
 
Barn som beter sig normbrytande utgör en heterogen grupp och termen normbrytande 
beteende i sig är en paraplybenämning på flera typer av beteenden. I denna uppsats 
används termen som en beteckning för alla sorters mer eller mindre aggressivt beteende 
som bryter mot rådande normer i den miljö individen befinner sig (se Andershed & 
Andershed, 2005 för en diskussion om detta). Termen inkluderar även det beteende som 
avses i diagnoserna uppförandestörning (”Conduct Disorder”; CD; APA, 1994) och 
trotssyndrom (”Oppositional Defiant Disorder”; ODD; APA, 1994) beskrivna nedan. I 
forskningslitteraturen används ett antal olika termer för att beskriva denna typ av 
beteenden. Med ”antisocialt beteende” brukar aggressivt, kriminellt beteende avses. 
”Utagerande” eller ”externaliserande” beteende används som regel för att beskriva 
aggressivt beteende av mildare karaktär och ofta används uttrycket ”utagerande” när det 
gäller yngre barn. Andra beskrivningar kan vara ”barndomskriminalitet” eller ”symtom 
på uppförandestörning”, vilket syftar till den psykiatriska diagnosen CD. I 
engelskspråkig litteratur används ofta termen ”disruptive behavior” eller ”conduct 
problems” för att beskriva normbrytande beteende, och diagnoserna CD och ODD 
benämns ”conduct disorders” eller ”disruptive disorders” med ett gemensamt namn. 
 
Om inget annat anges avses i denna uppsats barn upp till och med tolv års ålder när 
termen barn används, eftersom denna åldersgräns blivit standard för forskningen i ämnet. 
När äldre barn avses används begreppet ungdom. 
 
Diagnoser 
 
I DSM-IV (APA, 1994) är främst tre diagnoser förknippade med normbrytande 
beteende: trotssyndrom (”Oppositional Defiant Disorder”; ODD), uppförandestörning 
(”Conduct Disorder”; CD) samt Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD).  
 
ODD karaktäriseras av negativistiskt, trotsigt, olydigt och fientligt beteende gentemot 
vuxna auktoriteter som varat i minst sex månader. För att få diagnosen måste barnet ofta 
uppvisa minst fyra av följande beteenden: tappa besinningen; gräla med vuxna; trotsa 
eller vägra underordna sig vuxnas krav eller regler; förarga andra med avsikt; skylla på 
andra för egna misstag eller dåligt uppförande; vara lättretlig eller stingslig; uppvisa ilska 
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och förbittring; vara hämndlysten eller elak. Dessa beteenden måste vara vanligt 
förekommande och leda till social funktionsnedsättning. Vanligtvis uppstår detta 
beteende före 8 års ålder.  
 
Diagnosen CD liknar ODD, men karaktäriseras även av aggressiva beteendemönster mot 
andra eller av överträdelser av samhälleliga normer och regler. För att få diagnosen 
måste tre av följande femton beteenden (under fyra kategorier) ha förekommit det 
senaste året, och minst ett av dem ha förekommit de senaste sex månaderna: aggressivt 
beteende mot människor och djur (hotar, trakasserar eller förödmjukar ofta andra; 
påbörjar ofta slagsmål; har använt något vapen som kan orsaka allvarlig fysisk skada på 
andra; har visat fysisk grymhet mot någon människa; har visat fysisk grymhet mot något 
djur; stöld under direkt konfrontation med offret; har tvingat någon till sexuellt 
umgänge), skadegörelse (eldanläggning; vandalisering), bedrägligt beteende eller stöld 
(inbrott; ljuger för att vinna fördelar; stöld utan direkt konfrontation med offret), 
allvarliga norm- och regelbrott (ute på nätterna trots föräldrars förbud; rymmer hemifrån; 
skolkar). I DSM-IV åtskiljs två subtyper av CD på grundval av huruvida något symtom 
uppträdde redan i barndomen (före tio års ålder) eller om de visade sig först under 
ungdomsåren (efter tio års ålder).  
 
AD/HD är en neuropsykiatrisk diagnos som innebär uppmärksamhetsstörning och 
hyperaktivitet/impulsivitet. AD/HD innebär alltså inte nödvändigtvis att någon form av 
normbrytande beteende föreligger men är en vanligt förekommande diagnos bland barn 
med sådan problematik. Fergusson, Horwood & Lloyd (1991) fann till exempel i en 
undersökning av barn i Nya Zeeland att 75 % av de barn som hade antingen diagnosen 
AD/HD eller CD också uppfyllde kriterierna för den andra diagnosen. 
 
Subtyper av normbrytande beteende 
 
Statistiska analyser av normbrytande beteende resulterar i en uppdelning i olika subtyper. 
Vanligtvis skiljer man mellan overt och kovert normbrytande beteende (se Loeber & 
Schmaling, 1985, för en diskussion). Det förra innefattar verbala eller fysiska aggressiva 
handlingar riktade mot andra, sig själv eller mot egendom. I regel är det detta man avser 
med uttrycket aggression. Kovert normbrytande beteende är icke-aggressivt eller icke-
konfrontativt beteende som kan vara dolt för omgivningen eller sakna ett direkt offer. 
Exempel på kovert normbrytande beteende är stöld, vandalisering, eldanläggning, lögner, 
fusk eller rökning. Frick och medarbetare (1993) delade i en metastudie som omfattade 
över 28 000 barn in normbrytande beteende efter två variabler, dels overt/kovert, dels 
destruktivt/icke-destruktivt. Detta resulterade i fyra typiska subtyper av normbrytande 
beteende: 
 

1. ”Oppositional”: (overt icke-destruktiv) envis, irriterande, ilsken, trotsig, 
temperamentsfull, snarstucken. 

2. ”Aggression”: (overt destruktiv) skyller på och attackerar andra, mobbar, 
slåss, illvillig, gör grymheter 

3. ”Property violations”: (kovert destruktiv) tänder eld på egendom, stjäl, ljuger, 
vandaliserar, är grym mot djur 

4. ”Status violations”: (kovert icke-destruktiv) rymmer, skolkar, använder 
droger, svär, bryter mot regler 

 
Frick och medarbetare (1993) menar att subtyp 1 korresponderar med ODD, och att 
subtyp 2, 3 och 4 korresponderar med CD.  
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Ytterligare en viktig distinktion i karaktären av normbrytande beteende är mellan reaktiv 
och proaktiv aggression (Dodge & Coie, 1987; Dodge 1991). Reaktiv aggression är 
oplanerat och okontrollerat aggressivt beteende förknippat med intensiva känslor. 
Beteendet utlöses av ett reellt stimulus, till exempel en öppen provokation, eller något 
som uppfattas som ett reellt stimulus, till exempel en missuppfattad situation. Proaktiv 
aggression är planerad, kontrollerad och inte förknippad med intensiva känslor. Det 
aggressiva beteendet används som ett medel för att uppnå ett mål. Distinktionen mellan 
reaktiv och proaktiv aggression har visat sig relevant i flera studier (t.ex. Poulin & 
Bouvin, 2000). 
 
Förekomst 
 
Det finns inga säkra siffror vad gäller förekomsten av normbrytande beteende bland 
svenska barn (Andershed & Andershed, 2005). DSM-IV TR (APA, 2000) anger 
prevalensen av CD till mellan 1 % - 10 %, prevalensen av ODD till mellan 2 % - 16 % 
samt prevalensen av AD/HD till mellan 3 % - 7 %. Dessa siffror varierar dock mellan 
olika studier. Lahey, Miller, Gordon, och Riley (1999) fann i en summering av 34 
epidemiologiska studier att prevalensen för CD varierade mellan 0 % - 11.9% (median 
2.0%); för ODD mellan 3 % - 22.5% (median 3.2%) och för AD/HD mellan 0 % - 16.6% 
(median 2.0%). Kazdin (2002) påpekar i sin genomgång av behandlingsmetoder för CD 
att denna typ av prevalenssiffror sannolikt innebär en underskattning av problematiken, 
eftersom många barn som inte uppfyller kriterierna för CD ändå har avsevärda problem 
som följd av sina normbrytande beteenden. Betydande könsskillnader finns när det gäller 
normbrytande beteende hos barn. Moffitt, Caspi, Rutter, & Silva (2001) visade att det 
bland 11-åringar var 3-4 gånger vanligare med normbrytande beteende hos pojkar än hos 
flickor.  
 
Nödvändighet av behandling 
 
Normbrytande beteende under barnaåren är en stark prediktor för fortsatta 
uppförandeproblem och lagöverträdelser senare under livet (Loeber, Burke, Lahey, 
Winters & Zera, 2000; Moffitt, 1993; Zoccolillo, Pickles, Quinton, & Rutter, 1992) 
liksom för utvecklande av antisocial personlighetsstörning samt problem med 
interpersonellt samspel och sämre psykiskt mående (Moffitt, Caspi, Harrington, & 
Milne, 2002). Barn som tidigt, före 10 års ålder, debuterat med problembeteenden 
tenderar att ha allvarligare och längre problematik än de som debuterat sent (Lober & 
Farrington, 2000). Förutom individuellt lidande för både den normbrytande individen 
och de personer som faller offer för honom eller henne, blir den ekonomiska kostnaden 
för samhället stor för en person som utvecklar antisociala beteenden. En amerikansk 
undersökning uppskattar samhällets kostnader för en individ med livslång kriminalitet 
till cirka 15 miljoner kronor (Cohen, 1998). 
 
Sett såväl ur individuellt perspektiv som ur samhällsperspektiv är behandling av barn 
med normbrytande beteende angeläget. Ju tidigare behandling sätts in, desto bättre effekt 
har den (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1997; Kazdin, 1997a). 
Utvärderingar av barn- och ungdomspsykiatrisk vård visar emellertid att normbrytande 
barn får otillräcklig hjälp (Loeber & Farrington, 2000; 2001). 
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Behandling av normbrytande beteende 
 
Flera metoder för att behandla normbrytande beteende har utvecklats genom åren. Några 
av dem uppvisar tveksamma resultat (se t.ex. Lilienfield, 2005 för exempel på dessa), 
andra goda resultat. Två metoder som har stöd i forskningen är ”Parent Management 
Training” och ”Cognitive Problem-Solving Skills Training” (Kazdin, 2002). En 
avgörande skillnad mellan dessa två metoder är att den sistnämnda fokuserar på att 
hjälpa barnet direkt, medan den förstnämnda strävar efter att hjälpa barnet indirekt, 
genom att lära ut färdigheter till barnets föräldrar. Det finns många likartade metoder 
som syftar till att hjälpa normbrytande barn genom att utbilda deras föräldrar.  
 
Liksom termen normbrytande beteende utgör en paraplybenämning på flera typer av 
beteenden sammanfattade i flera diagnoser, är det praktiskt att ha en gemensam term för 
alla typer av interventioner som riktar sig till föräldrar med normbrytande barn. I denna 
uppsats benämns alla typer av sådana interventioner föräldraträning. Även om vissa 
skillnader i upplägg finns, är metoderna så pass snarlika att en gemensam term är 
motiverad. Liksom upplägget kan variera, varierar även kriterierna mot vilka 
behandlingarna är utvärderade. Vissa behandlingar har utvärderats gentemot 
diagnoskriterierna för CD, andra gentemot diagnoskriterierna för ODD. Ytterligare andra 
har utvärderats gentemot beteendekriterier utan ställningstagande gällande diagnos.  När 
termen föräldraträning används i denna studie avses behandling för föräldrar med 
normbrytande barn, oavsett mot vilka kriterier behandlingarna är utvärderade.  För 
behandling som fokuserar på att hjälpa barn direkt gäller att samma variation i 
behandlingsupplägg och utvärderingskriterier uppvisas. I denna uppsats kallas framöver 
alla behandlingar baserade på kognitiv beteendeterapi som fokuserar på att hjälpa 
normbrytande barn direkt för barnträning. 

 
Föräldraträning 
 
Av de metoder som avser att hjälpa normbrytande barn är föräldraträning den metod som 
är bäst beforskad och som uppvisar bäst resultat (Kazdin, 1997b). Bloomquist och 
Schnell (2002) beskriver fem huvudsakliga mål med föräldraträning:  
 

• att minska barnets normbrytande beteende,  
• att förändra dysfunktionella föräldrabeteenden,  
• att förbättra relationen mellan barnet och föräldern/föräldrarna,  
• att arbeta med förälderns/föräldrarnas personliga problem,  
• att förbättra familjens kommunikation och problemlösningsstrategier. 

 
Metoder för att uppnå ovan beskrivna mål i föräldraträning är att utbilda föräldrar i 
exempelvis: 
  

• orsaker till störande beteenden, 
• att observera och förstå beteenden,  
• att använda sig av positiv förstärkning av önskvärda beteenden, 
• att använda sig av utsläckning av störande beteenden av mindre allvarlig 

karaktär,  
• att sätta gränser och ge tydliga instruktioner,  
• att tillämpa tekniken ”time-out” som innebär att man tar bort barnet från en 

situation där han eller hon beter sig oacceptabelt 
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• egen stresshantering och ilskekontroll  
• tekniker för problemlösning. 

 
Forskningsstöd för föräldraträning 

 
Föräldraträningsprogram som visat sig vara effektiva är exempelvis Videotape Modeling 
Group Discussion (Webster-Stratton, 1996), Helping the Noncompliant Child (Forehand 
& McMahon, 1981) och Oregon Social Learning Center program (Patterson & Forgatch, 
1995; Chamberlain, 1994). Serketich & Dumas (1996) har i en metaanalys av 
föräldraträning uppmätt effektstorlekar (i denna uppsats avses Cohens d om inget annat 
anges) till d = .84 vid föräldrarapportering, d = .85 vid observation och d = .73 vid 
lärarskattning. Enligt Cohen (1988) kan för mellangruppsmätningar en effektstorlek på d 
= .20 betraktas som liten, d = .50 som medelstor och en effektstorlek på d = .80 som stor. 
Föräldraträning är idag en så pass effektiv metod att i genomsnitt två tredjedelar av barn 
under tio vars föräldrar deltar blir hjälpta (Fonagy & Kurtz, 2002) 
 
Problem med föräldraträning 
 
Föräldraträning är inte alltid en oproblematisk intervention. Många föräldrar till 
normbrytande barn upplever att problematiken, och därmed även lösningarna, ligger hos 
barnet och inte hos dem själva. Därför föredrar de behandling riktad till barnen framför 
föräldraträning (van Manen, Prins & Emmelkamp, 2004).  
 
Föräldrar till normbrytande barn tenderar också att i större utsträckning än andra ha egna 
problem som minskar möjligheten för dem att tillgodogöra sig föräldraträning. Webster-
Stratton och Hammond (1998) visade att mödrar till normbrytande barn är mer 
deprimerade än andra mödrar samt att deprimerade och stressade föräldrar uppvisar 
svårigheter i sitt föräldraskap och har en mer problematisk interaktion med sina barn 
(Webster-Stratton & Hammond, 1988). Det finns även ett samband mellan att vara 
deprimerad och samtidigt tvingande, negativ eller oengagerad i sitt föräldraskap 
(Lovejoy, Grazyk, O´Hare & Neuman, 2000). Föräldrar till barn med normbrytande 
beteende har också negativa och irrationella uppfattningar om sig själva och sina barn 
(Sobel, Ashbourne, Earn & Cunningham, 1989) samt ser sig själva som ineffektiva 
(Campis, Lyman & Prentice-Dunn, 1986).  
 
Patterson och Chamberlain (1988) visade att upp till 38 % av sessionstiden under 
föräldraträning går åt till att hantera föräldrars personliga problem, äktenskapliga 
bekymmer och familjekriser. Forskning visar vidare att föräldraträning har sämre effekt 
för familjer med allvarlig och omfattande problematik, samt att dessa även i högre grad 
än andra tenderar att avsluta behandling i förtid (Kazdin, 1996a; Webster-Stratton & 
Hammond, 1990).  
 
Barnträning 
 
Barnträning har liksom föräldraträning flera mål. Bloomquist och Schnell (2002) 
beskriver fyra huvudsakliga mål: 
 

• att minska barnets aggressiva och störande beteenden,  
• att öka barnets prosociala beteenden, såsom deltagande i gruppaktiviteter, 

samarbete och lyhördhet, 
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• att komma till rätta med de kognitiva brister som många normbrytande barn 
har (till exempel feltolkningar av sociala händelser), 

• att stärka barnens förmåga att reglera emotionella responser samt att förbättra 
barnens självbehärskning. 

 
Flera olika typer av interventioner har utvecklats för att uppnå dessa mål (se t.ex. Kazdin, 
2002; Fonagy & Kurtz, 2002 för en översikt). Bloomquist & Schnell (2002) delar in 
interventionerna i fyra kategorier:  
 

• Interventioner baserade på operanta beteendetekniker som syftar till att minska 
störande beteende såsom att slåss, retas och störa andra.  

• Interventioner som syftar till att lära ut sociala färdigheter.  
• Interventioner som inriktar sig på att lära ut färdigheter som hjälper barnen att 

tänka mer adaptivt i problematiska situationer, till exempel genom 
perspektivtagande, självinstruktioner och problemlösning.  

• Interventioner som lär barnen att bättre förstå, uttrycka och kontrollera känslor 
som ilska och stress.  

 
Fonagy och Kurtz (2002) gör en annan indelning och identifierar i stället två typer av 
interventioner: social färdighetsträning med ilskekontroll samt problemlösningsträning. 
De sammanfattar dessa interventioner som ”cognitive-behavioral therapy”. I denna 
uppsats ingår de i samlingsbeteckningen barnträning. 
 
I Sverige används på flera håll en barnträningsmanual som kallas ”SNAP – Stop Now 
And Plan” (Earlscourt Child and Family Centre, 2001a). Manualen utvecklades i Kanada 
vid Child Development Centre, tidigare Earlscourt Child and Family Centre och är 
översatt till svenska av BUP i Nyköping. SNAP-manualen består av 12 sessioner som 
var och en behandlar ett specifikt tema kopplat till normbrytande problematik, till 
exempel ”att inte ljuga” och ”att undvika bråk”. Under sessionerna får barnen resonera 
kring dessa teman, generera lösningar på problem, och rollspela mot ledare eller 
varandra för att träna sig i att hantera situationerna på socialt acceptabla sätt. Manualen 
har visat på förbättringar i normbrytande beteenden hos behandlade barn jämfört med 
kontrollgrupp (Pepler, King, Craig, Byrd, & Bream, 1995). 
 
Forskningsstöd för barnträning 

 
Även om barnträning inte är lika väl beforskat som föräldraträning finns flera studier som 
visar på positiva effekter. Interventioner som lär barn att tänka mer adaptivt i sociala 
situationer har visat sig minska fientlig orsaksattribuering (Hudley et al., 1998), förbättra 
förmågan till perspektivtagande (Urbain & Kendall, 1980) samt möjliggjort för barn att 
använda självinstruktioner för att kunna kontrollera sitt beteende (Kendall, Reber, 
McLeer, Epps & Ronan, 1990).  
 
Social färdighetsträning med ilskekontrollsträning har visat sig ha positiva 
behandlingseffekter för barn med mindre svårartade uppförandeproblem, medan svårare 
problematik har visat sig behandlas effektivast med problemlösningsträning, helst i 
kombination med föräldraträning (Fonagy & Kurtz, 2002). Webster-Stratton och 
Hammond (1997) fann att aggressivt beteende minskade och att adaptivt socialt beteende 
ökade för barn som lärde sig sociala färdigheter. Kazdin (1996b) fann att 
problemlösningsträning förbättrade aggressivt beteende i både skola och hem samt att 
barn som fick problemlösningsträning blev ännu mindre aggressiva om föräldrarna 
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samtidigt fick föräldraträning (Kazdin, Siegel, & Bass, 1992). På det hela taget visar 
forskningen upp bättre resultat för kombinationer av föräldraträning och barnträning, än 
vad metoderna visar upp var för sig.  

Kazdin och Wassell (2000) uppmätte effektstorlekar på d=1.25 för en behandling som 
kombinerade föräldra- och barnträning. Brestan och Eyberg (1998) utvärderade flera 
studier av enbart barnträning och fann att problemlösningsträning samt social 
färdighetsträning med ilskekontrollsträning kan betraktas som lovande (”probably 
efficacious”). Sukhodolsky, Kassinove och Gorman (2004) fann i en metaanalys av 
barnträning effektstorlekar på i medeltal d = .79 (SD = 0.34) för social färdighetsträning 
och d = .67 (SD = 0.43) för problemlösningsträning. Robinson, Smith, Miller och 
Brownell (1999) fann i en metaanalys av effectiveness-studier av barnträning i skolmiljö 
ett medelvärde av effektstorlekar på d1 = .64 (SD = 0.57). Bennett och Gibbons (2000) 
fann i metaanalys av barnträning att den genomsnittliga effektstorleken var d=.23.  

Trots att positiva forskningsresultat för barnträning finns, fann Taylor, Eddy och Biglan 
(1999) i en litteraturstudie att barnträning var ”moderately effective” och hade begränsat 
värde i sig. Interventionerna hade svagt stöd för signifikanta långtidseffekter. Deras 
slutsats var att barnträning endast skall användas som en komponent i mer omfattande 
behandling som även bör inkludera interventioner i skola och familj. Även de flesta 
kliniker är överens om att extern beteendekontroll, med innebörden att vuxna övervakar, 
bedömer och förstärker respektive släcker ut beteenden, är nödvändig vid behandling av 
normbrytande beteende (Kendall & Braswell, 1993). Emellertid finns studier som pekar 
på generaliseringsproblem med detta. Dodge (1989) fann till exempel i en genomgång av 
studier att kontingensbaserade interventioner, det vill säga interventioner som innebär att 
vuxna medvetet försöker påverka barns beteenden genom förstärkning och utsläckning, 
endast hade svag generaliseringseffekt till andra situationer.  

 
Generaliseringsmetoder inom barnträning 
 
Såväl som inom annan behandling baserad på kognitiv beteendeterapi används inom 
barnträning olika metoder för att föra ut beteenden inlärda i terapirummet till vardagen. 
Hur väl detta lyckas är centralt för behandlingseffekten. I barnträning används 
exempelvis rollspel för att träna in adaptiva beteenden som barnet kan använda sig av i 
vardagen. Hypotetiska problem såväl som genuina exempel ur barnets vardag används 
under rollspelen för att jobba med för barnet verklighetstrogna situationer. Ett annat sätt 
att generalisera adaptiva beteenden är att använda de sociala färdigheter man tränar på 
under sessionerna vid interpersonella problem som uppstår mellan gruppdeltagarna under 
sessionerna. Ytterligare sätt att öka generaliseringseffekten är att använda sig av 
hemuppgifter och registreringsformulär att utföra och fylla i mellan sessionerna. Att göra 
detta innebär inte bara ytterligare övning och inlärning för barnen utan fungerar också 
som indirekta påminnelser om vad barnet lärt sig under sessionerna. När barnen tar fram 
pappret ökar troligtvis chansen att han eller hon tillämpar det som lärts ut. Ofta används 
även direkta påminnelser, såsom påminnelsekort, för att öka chanserna att barnen 
påminns i sin vardag om träningen. I de fall där barnträning kombineras med 
föräldraträning kan man vidare anta att föräldrarna genom sin kunskap och sitt fokus i 
stor utsträckning påminner barnet om att använda adaptiva beteenden. I de fall där 
barnträning sker utan samtidig föräldraträning saknas sannolikt denna 
påminnelsefunktion helt eller delvis. 
 

                                                 
1 I studien av Robinson et al. användes Hedges d (Hedges, 1985) som är snarlikt Cohens d. 
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Telefoncoachning 
 
En komponent som föreslås som tillägg i vissa barnträningsmanualer (t.ex. SNAP – girls 
group manual; Earlscourt Child and Family Centre; 2001b) är uppföljningssamtal via 
telefon mellan behandlingssessionerna. Härefter kommer denna typ av telefonsamtal 
mellan sessioner att kallas för telefoncoachning2. I SNAP-manualen föreslås terapeuterna 
fråga flickorna saker som hur skolveckan varit, hur det går med övningen, vad man kan 
överväga för att det ska gå bättre etc.  
 
Den specifika effekten av telefoncoachning har inte utvärderats i barnträning men har i 
andra sammanhang visat sig öka behandlingseffekter (se t.ex. Kazdin, 1989). I ett 
experiment jämförde Lombard, Neubauer Lombard och Winett (1995) hur 
telefoncoachning3 påverkade i vilken mån personer fullföljde ett motionsprogram. 
Resultaten visade att telefoncoachning markant ökade chansen att motionsprogrammet 
fullföljdes. Graden av struktur på telefonsamtalen hade inte någon effekt på hur 
programmet följdes. Frekvensen av telefonsamtalen, en gång i veckan respektive en gång 
var tredje vecka, hade däremot effekt, med större antal fullföljande deltagare för den 
tätare kontakten. Lombard och medarbetare (1995) antar att telefoncoachningen främst 
fungerade som en påminnelse om att motionera. De menar även att telefonsamtalen kan 
ha skapat en situation där negativ förstärkning ökat tendensen att fullfölja programmet. 
Enligt detta resonemang skulle deltagare som inte motionerat under veckan känt att de 
”svikit” programmet, något som skapat negativ affekt under telefonsamtalen. Genom att 
följa programmet undveks detta. Man kan anta att telefoncoachning i ett 
barnträningsupplägg kan fungera på samma sätt, det vill säga utgöra ytterligare 
påminnelser till barnet, precis som hemuppgifter, registreringsformulär och 
påminnelsekort gör samt fungera genom negativ förstärkning. Tillsammans med andra 
tekniker för att främja generalisering, t.ex. rollspel, kan alltså telefoncoachning bli 
ytterligare ett medel för att öka behandlingseffekten av barnträning. 
 

Summering av forskningsläget idag 
 
Sammantaget visar forskningen att normbrytande beteende är ett vanligt problem hos 
barn samt att behandling är viktigt både ur ett individperspektiv och ur ett 
samhällsperspektiv. Verksamma behandlingar finns men når inte alla som behöver dem. 
De behandlingsmetoder som visat upp bäst resultat har föräldraträning som primär 
ingrediens. Barnträning utan föräldrars medverkan har utvärderats men hittills funnits 
vara otillräcklig i sig. Det faktum att inte alla föräldrar till normbrytande barn kan 
tillgodogöra sig föräldraträning gör emellertid att det finns skäl att vidare utforska 
behandlingsinterventioner där föräldrars medverkan inte är nödvändig. En fråga som 
uppstår är hur barnträning skall utformas för att kompensera för att barnens föräldrar inte 
deltar i behandlingen. Telefoncoachning är en metod som i andra sammanhang visat sig 
effektiv samt relativt enkel och billig. Telefoncoachning bör kunna ha en motsvarande 
effekt på barnträning och har även föreslagits som en komponent i vissa manualer. 
Emellertid har inte den specifika effekten av telefoncoachning på ett 
barnträningsprogram utvärderats.  
 

                                                 
2 Ej att förväxla med ”coaching programs” för barn med interpersonella problem beskrivna av exempelvis 
Dodge (1989) 
3 Av Lombard och medarbetare benämnt ”prompting” 
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Plats för studien 
 
Denna studie är gjord på två BUP-mottagningar i Stockholm. En av dessa är 
specialinriktad på bland annat behandling av genomgripande normbrytande beteende 
genom både barn- och föräldraträning. Denna mottagning (nedan kallad Mottagning 1) 
tar emot barn från stockholmsområdet. Den andra mottagningen är en lokal BUP-
mottagning som behandlar många typer av barn- och ungdomspsykiatrisk problematik 
(nedan kallad Mottagning 2).  
 

Syften med studien 
 

• Att undersöka effekten av barnträning utan samtidig föräldraträning och pröva 
mot gängse effektstorlekar för föräldraträning. 

• Att utforma och praktiskt utprova en tillagd telefoncoachningskomponent inom 
formatet för barnträning.  

• Att undersöka om en tillagd telefoncoachningskomponent mellan 
behandlingssessionerna ger en bättre behandlingseffekt av barnträningen, 
jämfört med samma barnträning utan den komponenten. 

 
Studien är att betrakta som en pilotstudie och frågorna den berör är intressanta av flera 
skäl. För det första är det angeläget att studera barnträning utan samtidig föräldraträning. 
Avsikten med denna studie är delvis att bidra med information om hur effektiv sådan 
barnträning kan vara. Sådan information skulle i förlängningen kunna hjälpa 
normbrytande barn vars föräldrar av någon anledning inte kan tillgodogöra sig 
föräldraträning. För det andra skulle erfarenheter och kunskaper om telefoncoachning av 
normbrytande barn kunna vara värdefullt vid barnträning. Erfarenheter och kunskaper 
från denna studie skulle kunna användas för framtida behandlingsupplägg som 
inkluderar en telefoncoachningskomponent. För det tredje vore det intressant att utröna 
huruvida telefoncoachning tycks vara en effektiv behandlingskomponent värd att 
utforskas vidare. Ur alla dessa tre aspekter är det en fördel att studien utgår från klinisk 
vardag och görs inom ramarna för rutinbehandling. Behandlingen och 
telefoncoachningskomponenten utvärderas utifrån hur väl de fungerar i praktiken. 
Deltagarna i studien motsvarar vad som kan förväntas även vid framtida behandlingar 
och studier, där urval till stor del beror på tillgänglighet och inte är tillrättalagt enligt 
forskarens önskemål. 

 
 

M e t o d 

Urval och deltagare 
 
10 barn, samtliga pojkar som uppvisade normbrytande beteende, ingick i studien. 
Deltagarna rekryterades utifrån tillgänglighet på de två mottagningarna. Ingen särskild 
utlysning av studien gjordes, vilket innebar att urvalet var ett tvärsnitt av den typiska 
klientgenomströmningen. Fyra barn deltog på Mottagning 1 (dessa kallas nedan för 
Grupp 1). Dessa hade alla remitterats till mottagningen av andra BUP-mottagningar i 
stockholmsområdet. Sammansättningen av gruppen skedde enligt sedvanlig procedur, 
vilket för Mottagning 1 innebär att barnträning startar när cirka sex remisser angående 
barn som anses lämpliga för gruppbehandling inkommit.  
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Mottagning 2, som har viss tidigare erfarenhet av barnträning enligt ”SNAP-metoden”, 
hade strax innan studiens början planerat barnträning för sex barn tillhörande 
mottagningens upptagningsområde. Med anledning av studiens upplägg, där två i tid 
parallella barngrupper var nödvändigt, erbjöd sig Mottagning 1 att genomföra 
behandlingen av dessa sex barn (nedan kallade Grupp 2). Behandlingen av dessa barn 
skedde i Mottagning 2:s lokaler.  
 
Inklusionskriterier för deltagande i studien var normbrytande beteende (genom att vara 
bråkig, stökig, aggressiv), ålder mellan 9 och 12 år samt att familjen angav samtycke till 
att behandlingen utvärderades. Diagnos (t.ex. ODD eller CD enligt DSM-IV, APA; 
1994) utgjorde inte inklusionskriterium, främst av anledningen att barn kan ha kliniskt 
signifikant problematik utan att uppfylla alla kriterier för en diagnos (Kazdin, 2002). En 
bedömning utifrån diagnos gjordes dock under bedömningssamtalen.  
 
Exklusionskriterier var allvarlig depression med suicidrisk, samt tydlig 
autismspektrumstörning (t.ex. Aspergers syndrom) eftersom erfarenheten visar att dessa 
barn har svårt att tillgodogöra sig behandling i gruppformat. Även samtidig behandling i 
form av föräldraträning under tiden för barnträningen uteslöt deltagande i studien, 
eftersom ett av studiens syften är just att undersöka effekterna av barnträning utan 
samtidig föräldraträning. Tidigare föräldraträning, tidigare behandling i barngrupp, samt 
pågående medicinering (förutsatt att doseringen hölls konstant) påverkade inte 
möjligheterna till medverkande i studien. Inte heller kvinnligt kön utgjorde 
exklusionskriterium. Emellertid föll det sig så att endast pojkar var aktuella för 
barnträning vid tillfället för studien. 
 
Familjerna informerades om att behandlingen skedde inom ramen för en 
psykologexamensuppsats. Detta innebar att resultaten skulle utvärderas men att detta 
skulle ske på gruppnivå och att enskilda barns anonymitet garanterades. Alla familjer 
skrev på ett informerat samtycke angående detta. 
 
Deltagarna i studien var mellan tio och tolv år gamla, medelåldern var 11,1 år. Alla 
deltagarna hade kontakt med BUP utifrån problem med normbrytande beteenden. Under 
bedömningsfasen framkom att 8 av dem uppfyllde kriterierna för ODD. En pojke hade 
sedan tidigare diagnostiserats med AD/HD och medicinerade för detta. Under behandling 
fattades dessutom beslut om att utreda ytterligare två barn för AD/HD.  Två pojkar hade 
gått om en årskurs. Två av pojkarna gick i specialklass, de övriga i vanliga skolklasser. 
Av dessa hade fyra stycken särskilt tilldelad assistent. Tre av pojkarna gick i vanlig 
klass, utan att vare sig ha assistent eller ha gått om någon årskurs. 

Mätinstrument och skattningsskalor 
 

• Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach, 1991) är ett instrument som 
innehåller 118 items där föräldrarna skattar sitt barns beteenden. Instrumentet 
delas in i åtta subskalor, bland annat uppmärksamhetsstörningar, sociala 
problem, normbrytande beteenden och aggressiva beteenden. Poängen på de 
två sistnämnda subskalorna kan räknas samman i en särskild skala för 
externaliserande problem, och det är poängen på denna skala som är relevant 
för denna studie. Högre värden indikerar svårare problematik. Skalan har 
validerats på en svensk population (Larsson & Frisk, 1999). 
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• Child Behavior Checklist, Teachers-Rating-Form (CBCL-TRF; Achenbach, 
1991) är en version av CBCL avsedd för lärarskattningar av beteende i 
skolmiljön. I sin konstruktion är den snarlik den version som används för 
föräldraskattningar. Även för denna version räknades en poäng för 
externaliserande problem ut.  

 
• Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI; Eyberg & Ross, 1978) skattar bl.a. 

aggressivitet, utagerande beteende, social förmåga och koncentrationsförmåga. 
Instrumentet består av 37 items där föräldrar skattar hur ofta ett specifikt 
beteende förekommer på en sjugradig skala från aldrig till alltid. Detta ger en 
frekvenspoäng på mellan 37 – 259. Föräldern svarar även ”ja” eller ”nej” på 
frågan om huruvida det aktuella beteendet är ett problem för barnet. Detta ger 
en problempoäng på mellan 0 – 37. Högre värden indikerar svårare 
problematik. Instrumentet har visat sig ha god reliabilitet och validitet (se t.ex. 
Boggs, Eyberg & Reynolds, 1990 och Burns, Patterson, Nussbaum & Parker, 
1991). Internationellt används ofta ett gränsvärde på minst 127 frekvenspoäng 
och minst 11 problempoäng som kriterium för behandling. 

 
• Reaktiv/Proaktiv aggression (A revised teacher rating scale for reactive and 

proactive aggression; Brown, Atkins, Osborne & Milnamow, 1996) är ett 
mätinstrument med 21 frågor som mäter aggressivitetens karaktär. Resultatet 
sammanräknas i två skalor varav den ena mäter reaktiv aggression och den 
andra proaktiv aggression. Högre värden indikerar svårare problematik. 
Instrumentet, som finns översatt till svenska, har uppvisat hög intern 
konsistens och medelhög faktor interkorrelation. Nedan redovisas skalorna för 
Reaktiv aggression respektive Proaktiv aggression separat. 

 
• K-SADS P/L (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School 

Aged Children (6-18 Years) Present and Lifetime Version; Kaufman, 
Birmaher, Brent, Rao & Ryan, 1996) är en semistrukturerad intervjuguide som 
uppvisat god reliabilitet och validitet och använd för diagnostisering enligt 
DSM-IV Den svenska versionen av intervjuguiden användes under 
bedömningssamtalen för att utvärdera relevanta diagnoser såsom CD, ODD 
och AD/HD.  

 
• Målformuleringar skrev ner under bedömningssamtalen och den första 

sessionen. Målen formulerades av barnen själva eller i samråd med terapeuter 
och föräldrar. Barnen skattade själva vid fyra tillfällen (session 1, 4, 7 och 10) 
hur långt de kommit mot sina mål. Målformuleringarna användes under 
behandling i pedagogiskt syfte för att hjälpa barnen att se och formulera sin 
problematik samt generera lösningar på den. Användningen som utfallsmått 
var av sekundär betydelse. 

Bedömningsprocedur 
Författaren själv samt psykologer från mottagning 1 med stor erfarenhet av att bedöma 
normbrytande barn, gjorde bedömningar av samtliga remitterade barn. Bedömningarna 
gick till så att barnens föräldrar, och i ett senare skede barnen själva, intervjuades om den 
problematik barnen hade. Intervjuerna gjordes med hjälp av en semistrukturerad 
intervjuguide, K-SADS P/L (beskriven ovan). Ovan angivna bedömningsinstrument 
administrerades. Ett av dessa instrument, CBCL-TRF, skickades även med för att 
barnens lärare skulle kunna fylla i dessa. Vid behandlingens slut administrerades återigen 
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samma bedömningsinstrument till barnens föräldrar och till deras lärare. Två veckor efter 
behandlingens slut genomfördes individuella utvärderingssamtal av behandlarna med 
barn och föräldrar. 

Terapeuter 
Grupp 1 behandlades av författaren, en psykolog från mottagningen, samt en 
praktiserande psykologkandidat på mottagningen. Grupp 2 behandlades av författaren 
samt en psykolog från Mottagning 1 (ej densamma som behandlade grupp 1). 
Behandlingen skedde under handledning leg. psykolog, leg. psykoterapeut Pia Enebrink 
som har stor erfarenhet av behandling av normbrytande barn. Enebrink har i samråd med 
Leena Augimeri vid Child Development Centre i Kanada anpassat användningen av 
SNAP-manualen till rådande behov på Mottagning 1. 

Behandling 
Behandlingen pågick våren 2006 och bestod av tio sessioner, en session per vecka, med 
undantag för sport- och påsklov då ingen behandling ägde rum. Varje session varade 
cirka en timme, varav de sista 15 minuterna utgjordes av nedvarvning med fika och 
filmvisning i annat rum än behandlingslokalen.  
 
Innehållet under behandlingssessionerna baserades på SNAP-manualen (Earlscourt Child 
and Family Centre, 2001a; 2001b). De centrala komponenterna var att lära sig känna 
igen kroppsliga symtom på ilska, lära sig att stoppa sig och lugna ner sig när man märker 
av symtomen, resonera kring olika teman som brukar utgöra problem för normbrytande 
barn, generera positiva lösningar på vardagliga problemsituationer samt att rollspela mot 
terapeuter för att öva sig på dessa lösningar.  
 
Vissa modifieringar av SNAP-behandlingen gjordes baserade på erfarenheter från 
tidigare barngrupper på Mottagning 1. Dessa modifieringar bestod exempelvis av att 
akronymen ”SNAP” (”Stop Now And Plan”) ersattes av ordföljden ”Stopp-Tänk-Kör” 
illustrerat av ett trafikljus. Vidare användes nygjorda hemuppgifter (”uppdrag”) att utföra 
mellan sessionerna, laminerade påminnelsekort kopplade till varje session samt en 
nyskapad ”logg” där barnen skrev in behandlingsrelevanta situationer som uppstod 
mellan sessionerna. Vidare förändrades behandlingsupplägget så att det istället för 12 
sessioner omfattade 10. Ett ytterligare tillägg till SNAP-manualen var att terapeuterna 
under sessionerna använde godisbitar som förstärkare vid önskvärda beteenden samt 
klistermärken som belöning i slutet av sessionerna.  
 
Vissa ändringar i sessionsinnehåll gjordes. Det första temat i SNAP-manualen, ”att inte 
få vara med” ersattes av en generell introduktion till behandlingen och av att ”Stopp-
Tänk-Körmetoden” lärdes ut. En session som handlade om hur ilska känns i kroppen 
ersatte den session i SNAP-manualen som kallas ”att hantera arga känslor”. En session 
som handlade om ”krokar”, det vill säga incidenter som brukar göra barnen arga, lades 
till. För att dessa ändringar skulle kunna göras ströks följande tre teman ur SNAP-
manualen: ”rent spel” (att inte vara en dålig förlorare), ”att inte stjäla” samt ”när du blir 
anklagad”. Emellertid fanns dessa strukna teman representerade under behandlingen i de 
diskussioner och rollspel som ägde rum under behandlingen. Smärre ändringar i 
ordningsföljden på de olika temana gjordes, jämfört med ordningen i SNAP-manualen. 
För en översikt av behandlingen se Bilaga. 
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Telefoncoachningskomponenten 
 
Hälften av barnen i studien erhöll telefoncoachning, två barn i grupp 1 och tre barn i 
grupp 2. De barn som telefoncoachades kallas nedan för telefoncoachningsgruppen 
medan de barn som inte telefoncoachades kallas för icke-telefoncoachningsgruppen. Det 
ska noteras att detta inte avspeglar faktiska gruppsammansättningar utan är en statistisk 
gruppering.  Vilka barn som skulle coachas i respektive behandlingsgrupp avgjordes 
genom randomisering. Under bedömningssamtalen informerades alla familjer om att 
vissa barn skulle ha regelbunden telefonkontakt med terapeut under behandlingen medan 
andra inte skulle ha det. Den första sessionen informerades barnen om vilka barn som 
hade denna typ av kontakt. Därefter nämndes inte coachningen under behandlingen. 
 
Coachningen bestod av ett cirka 4 minuter långt telefonsamtal i mitten av varje vecka. 
Under dessa samtal pratade coachen (författaren själv) och barnet om vad som gåtts 
igenom den senaste sessionen och den senaste hemuppgiften. Om något särskilt inträffat, 
till exempel en besvärlig skolsituation, gicks denna igenom utifrån ett 
behandlingsperspektiv. Samtalen ägde rum någon gång mellan klockan 17.00 och 18.30. 
Om det inte gick att nå barnet den tiden, gjordes ett nytt försök samma tid dagen därpå. 
Om barnet inte gick att nå även denna gång gjordes inga nya försök den veckan, utan 
telefoncoachningen uteblev. Syftet med detta upplägg var att se huruvida det i praktiken 
var möjligt att genomföra telefoncoachning med barn i anslutning till ordinarie arbetstid.  

Etikprövning 
Innan behandlingen påbörjades genomgick behandlingsupplägget etikprövning av 
Karolinska Institutets etiska nämnd för humanvetenskaplig forskning enligt lagen 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (diarienummer 
2005/472-31/3) 

Analys 
Analysen utfördes med SPSS 14.0. T-test för oberoende mätningar gjordes för att se 
eventuella signifikanta skillnader i grupperna innan behandling påbörjats. För att 
undersöka sambandet mellan de skattningsskalor som användes (CBCL, ECBI, Reaktiv 
aggression och Proaktiv aggression) beräknades korrelationen avseende 
eftermätningsvärdet med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Eftersom 
Reaktiv aggression och Proaktiv aggression är två subskalor inom samma instrument 
användes den sammanlagda poängen vid denna jämförelse. Ytterligare en jämförelse av 
sambandet mellan subskalorna Reaktiv aggression och Proaktiv aggression gjordes 
emellertid för att kontrollera att indelningen i dessa två subskalor var relevant i detta 
urval. För att studera den totala behandlingseffekten av barnträningen för samtliga 
behandlade barn utfördes för varje skattningsskala ett beroende t-test för parvisa 
jämförelser. Effektstyrkor (Cohens d) räknades ut för att kunna jämföras med andra 
liknande studier. För att studera skillnaderna mellan telefoncoachningsgruppen och icke-
telefoncoachningsgruppen utfördes för varje skattningsskala en 2x2 variansanalys 
(ANOVA) för beroende mätningar med behandlingsgrupp (telefoncoachning, icke-
telefoncoachning) som grupperingsfaktor och mättillfälle (förmätning, eftermätning) som 
upprepningsfaktor. Som en jämförelse utfördes även en 2x2 ANOVA för beroende 
mätningar med behandlingsplats (mottagning 1, mottagning 2) som grupperingsfaktor 
och mättillfälle som upprepningsfaktor. Ingen alfanivå har valts för de statistiska 
analyserna eftersom det lilla deltagarantalet skulle medföra alltför stor risk för typ II-fel. 
Den förhöjda risken för typ I-fel motiveras av studiens karaktär av pilotstudie. 
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R e s u l t a t 
 

Resultatdelen börjar med en beskrivning av de statistiska förutsättningarna för studien. 
Den fortsätter därefter utifrån de tre syften studien har, dvs.:  

1. Den generella effekten av barnträningen,  
2. Erfarenheter av telefoncoachningen 
3. Resultat av telefoncoachningen 

 

Statistiska förutsättningar 
 
Bortfall 
 
Inget bortfall av deltagare skedde under studien, det vill säga alla barn fullföljde 
behandlingen med god närvaro. Bortfallet för formuläret CBCL-TRF var stort. För de tio 
barn som deltog i studien hade sju lärare skickat in CBCL-TRF vid förmätningen. Av 
dessa sju formulär var vissa ofullständigt ifyllda. Vid eftermätningen hade två veckor 
efter behandlingens slut endast tre CBCL-TRF inkommit, varav två formulär avsåg barn 
där förmätningsvärden fanns. Av denna anledning uteslöts CBCL-TRF från 
dataanalysen. Frekvenspoängen på ECBI korresponderade väl med övriga formulär för 
alla barn på både för- och eftermätning. Problempoängen på ECBI korresponderade 
emellertid dåligt med frekvenspoängen och gav ologiska indikationer. Till exempel 
angav flera föräldrar på förmätningen att inget beteende hos barnet innebar problem (= 0 
problempoäng). Andra föräldrar angav motstridiga värden så att medan övriga skalor, 
inklusive frekvenspoängen på ECBI, indikerade förändring i en viss riktning så 
indikerade problempoängen på ECBI förändring i motsatt riktning. Av dessa skäl ansågs 
problempoängen på ECBI inte vara ett tillräckligt tillförlitligt mått för att ingå i 
dataanalysen. 
 
 
Gruppkaraktäristika  
 
Under förmätningen syntes stora individuella skillnader hos de 10 pojkar som deltog i 
studien.  

• På den externaliserande skalan i CBCL var den högsta poängen 40 och den 
lägsta 15 (medelvärde; M1 = 25,1 och standardavvikelse; SD1 10,0). 4 

• På ECBI var den högsta poängen 204 och den lägsta 86 (M1=133,2 och 
SD1=33,4)  

• På skalan för reaktiv aggressivitet låg det högsta värdet på 12 och det lägsta på 
4 (M1=8,1 och SD1=3,0).  

• På skalan för proaktiv aggressivitet låg det högsta värdet på 13 och det lägsta 
på 0 (M1=5,6 och SD1=3,3).  

 
Även mellan de 5 barn som fick telefoncoachning och de 5 barn som inte fick det syntes 
stora skillnader redan innan behandling. Telefoncoachningsgruppen hade högre 
genomsnittsvärden än icke-telefoncoachningsgruppen på alla mätningar som gjordes 
innan behandling. Samtidigt som barnen som fick telefoncoachning i genomsnitt hade 
högre värden återfanns emellertid även barn med låga värden bland dem. Detta 

                                                 
4 M1 och SD1 avser resultat på förmätningen. M2 och SD2 avser resultat på eftermätningen. 
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resulterade i stor spridning på alla skalor för telefoncoachningsgruppen. Denna skillnad 
var en slumpeffekt och berodde på att det lilla deltagarantalet inte var tillräckligt för att 
jämna ut slumpskillnader. Även om skillnaden mellan grupperna var påtaglig så var den 
inte statistiskt signifikant. 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Jämförelse av coachningsgruppen (vänster) och icke-coachningsgruppen 

(höger) avseende förmätningen. Poängen på alla fyra skalor är normerad 
så att medelvärdet för alla barn är 50 (markerat med en grå linje).  

 
Samband mellan använda skattningsskalor 
 
Som framgår av Tabell I var korrelationen mellan CBCL, ECBI och Reaktiv/Proaktiv 
aggression hög. Korrelationen var lägre mellan de båda subskalorna i instrumentet 
Reaktiv/Proaktiv aggression, än mellan instrumentet som helhet och de övriga 
skattningskalorna.  

 
Tabell I Korrelationer mellan skattningsskalor som användes (n=10) 

 Skattningsskala   R 

 CBCL – ECBI .88** 
 ECBI – Reaktiv/Proaktiv aggr. .92** 
 Reaktiv/Proaktiv aggr. – CBCL .91** 
 Reaktiv aggr. – Proaktiv aggr. .67* 
* p<0.05 **p<0.01 

 

Den generella effekten av barnträningen 
 
Skattningsskalor 

 
7 barn visade förbättringar på de skattningsskalor som användes. Skattningsskalorna för 
övriga 3 barn visade antingen ingen betydande förändring, en svag försämring eller 
värden som gick åt olika håll på de olika skalorna. Som framgår av Tabell II har 
genomsnittliga förbättringar skett på samtliga skattningsskalor. Effektstorlekarna varierar 

+ Högsta värde 
x Lägsta värde 
□ Medelvärde 
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mellan d = ,60 och d = ,80 med ett medianvärde på d = ,76. Viktigt att notera angående 
effektstorlekarna i denna studie är att de är beräknade för inomgruppsdesign, dvs. 
upprepade mätningar. Detta ger andra kriterier för hur effektstorlekarna skall bedömas än 
när mellangruppsdesign avses. Enligt Cohen (1988) kan för upprepade mätningar en 
effektstorlek på d = .50 betraktas som liten, d = .80 som medelstor och en effektstorlek 
på d = 1.1 som stor.  

 
Tabell II. Medelvärden och standardavvikelser vid för- resp. eftermätningarna för samtliga barn  
(n = 10),  differenser mellan för- och eftermätning samt t-värden, p-värden och effektstyrkor (Cohens d) 
avseende förändringen mellan för- och eftermätning.  

Skattningsskala 
 
 

 Förmätning 
 
M1        SD1 

Eftermätning 
 
M2        SD2 

Differens 
 
 M1–M2 

  t p= d¹ 

CBCL 
externaliserande 
problem 
 

25,1  10,0 17,8  9,8     7,3 2,68 ,025 ,74

ECBI 
Frekvenspoäng² 
 

131,2  33,3 110,1  37,4    21,1 2,24 ,052 ,60

Reaktiv 
aggressivitet 

8,1  3,0 6,1  2,0     2,0 1,66 ,131 ,80

Proaktiv 
aggressivitet 

5,6  3,3 3,6  1,8     2,0 2,18 ,058 ,78

¹ Enligt Cohen (1988) gäller för upprepade mätningar av samma individer att en effektstorlek på d = .50 är att betrakta 
som liten, d = .80 är att betrakta som måttlig och d = 1.1 är att betrakta som stor. ² Lägsta möjliga frekvenspoäng på 
ECBI är 37 

 
 

Målformuleringar 
 
Varje barn fick under bedömningssamtalen och under den första behandlingssessionen 
formulera 2-3 personliga mål för behandlingen. De mål barnen formulerade var 
exempelvis ”Lära mig bemästra mitt humör”, ”Kunna stå emot ret, och inte retas själv” 
och ”Sluta slåss och vara cool istället”. Vissa av barnen hade svårt att formulera mål på 
egen hand utan hjälp från terapeuter eller föräldrar. I några fall berodde detta på att 
barnen själva inte upplevde sig ha några problem, eller i varje fall inte ville tala om detta 
under bedömningssamtalen, i andra fall berodde detta på ovana att formulera sig. Målen 
utvärderades under behandlingens gång, under session 1, 4, 7 och 10. Vissa barn skattade 
måluppfyllelse som låg till en början och allt högre efterhand som behandlingen fortgick. 
Många uppgav emellertid redan tidigt under behandlingen att deras mål var uppfyllda, 
samtidigt som information från föräldrarna gjorde tydligt att så inte var fallet. 

 
Utvärderingssamtal 
 
Under utvärderingssamtalen som skedde två veckor efter behandlingens avslut beskrev 
samtliga föräldrar förbättringar hos sina barn, även de vars barn uppvisat viss försämring 
på de utfallsmått som använts. Dessa föräldrar kommenterade diskrepansen genom att 
säga att behandlingen hjälpt mer än formulären visade, att de kanske fyllt i för strängt på 
eftermätningen, att problematiken fluktuerat under behandlingens gång och att 
förbättringar skett i vissa sammanhang (t.ex. i hemmet) men inte i andra (t.ex. i skolan). 
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Några av de föräldrar som beskrev förbättringar hos sina barn tog upp andra faktorer än 
behandlingen som kan ha påverkat i positiv riktning som t.ex. förändring i 
boendeförhållanden eller ökad utomhusvistelse. De flesta föräldrar bekräftade emellertid 
den positiva förändring som ifyllda formulär uppvisade. Föräldrarna ansåg exempelvis 
att ”det blivit lugnare generellt och bättre när det väl smäller”, ”han är inte inblandad i 
lika mycket nu”, ”NN är helt klart hjälpt, bättre med syskon, mycket bättre i skolan, 
bättre med mamma och pappa.”.  
 
Många föräldrar ansåg att förbättringen inte bara gällde barnets normbrytande beteenden 
utan även andra områden: ”NN har blivit gladare i sig själv, är populär i klassen för att 
han inte är argsint och har fått fler kompisar.”, ”Hela mognaden har blivit bättre, till 
exempel hur han uppfattar sociala situationer, även om han fortfarande ligger efter där.”, 
”Det är bättre hemma, går att prata bättre.”, ”NN har blivit lugnare, mer vuxen.”, ”NN 
har fått en ny kompis och är mer efterfrågad idag”. De förbättringar föräldrarna 
rapporterade motsvarades endast delvis av förändringar som barnen rapporterade under 
utvärderingssamtalen. Barnen uppgav som regel mindre och färre positiva förändringar 
än deras respektive föräldrar, även om flertalet utryckte att vissa förbättringar skett. En 
förälder kommenterade detta som att ”saker har förbättrats som han inte vill medge, men 
han har förstått att han ska skärpa sig”.  
 

Erfarenheter av telefoncoachningen 
 
På grund av att den ena gruppens andra behandlingssession var tvungen att förläggas till 
en fredag och den tredje sessionen ägde rum måndagen därpå, skedde ingen coachning 
däremellan. Detta innebar att det för den gruppen maximalt kunde ske åtta 
coachningssamtal, medan det för den andra gruppen som mest kunde ske nio samtal. 
Sammantaget gick två av de fem coachade barnen att nå varje gång, de tre övriga barnen 
missade varsitt coachningssamtal, eftersom de inte gick att nå. Totalt har alltså 40 av 43 
möjliga telefoncoachningssamtal genomförts. 
 
Fyra av de nio veckor som telefoncoachningen ägde rum kunde samtliga telefonsamtal 
genomföras på den första dagens försök mellan klockan 17.00 och 18.30. Fyra av 
veckorna kunde fyra av fem telefonsamtal genomföras på den första dagen. En vecka 
kunde tre av samtalen genomföras på den första dagens försök. Det innebär att om tiden 
för telefoncoachningen hade varit begränsad till endast en dag i veckan mellan 17.00 och 
18.30 skulle 37 av 43 samtal ha genomförts, istället för de 40 som genomfördes nu. Att 
reducera tiden för telefoncoachningen till endast en dag i veckan skulle alltså ge nästan 
lika hög svarsfrekvens. Tidsåtgången för telefonsamtalen varierade mellan 3 och 10 
minuter med ett typvärde på cirka fyra minuter. Dock kunde inte alltid alla telefonsamtal 
genomföras i en följd, varför den genomsnittliga tidsåtgången för att genomföra alla fem 
coachningssamtalen var cirka 40 minuter. 
 
Avsikten var att tonen under telefonsamtalen skulle vara lättsam, och det är författarens 
upplevelse att så blev fallet. I regel började samtalen med att författaren försäkrade sig 
om att barnet kunde prata ostört i några minuter. Efter inledande kontaktskapande 
småprat frågade författaren hur barnet haft det i skolan och hemma sedan den senaste 
sessionen. I de allra flesta fall sa barnen att inget särskilt hade hänt, varken positivt eller 
negativt. I några fall hade dock barnen situationer de ville ta upp som hade varit svåra, 
både sådana som gått bra och som gått dåligt. I dessa fall lades några minuter på att 
diskutera situationerna, se vad som gått bra och vad som kunde ha gjorts annorlunda 
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samt att validera barnens upplevelser. Barnen ombads därefter att dra sig till minnes vad 
den senaste sessionen haft som huvudtema samt vad veckans uppdrag var. Författaren 
berömde de barn som redan utfört veckans uppdrag och påminde dem som inte gjort det. 
Oftast planerade författaren och barnet tillsammans när uppdraget skulle kunna göras, 
och problemlöste om barnet tyckte uppdraget var svårt att utföra. Samtalet avslutades 
med att författaren sade att han såg fram emot att träffa barnet nästa session. 
 
De flesta telefonsamtal blev kortfattade och fick karaktären av rutinmässig uppföljning 
och påminnelse. Uppdragen hade utförts redan innan telefonsamtalen i 22 % av fallen. I 
78 % av telefonsamtalen påminde författaren barnen om uppdraget. Det bör dock 
påpekas att det vanligtvis bara hade hunnit gå en eller ett par dagar mellan 
behandlingssession och telefoncoachning. Även om de flesta telefonsamtal blev korta 
fanns det undantag. Vissa av barnen var mer benägna än andra att ibland låta samtalen 
bli längre och mer personliga. Under dessa samtal som varade uppemot tio minuter, ville 
barnen diskutera något som hänt under veckan som var relevant för behandlingen eller 
något som uppstått under den senaste sessionen. I det förstnämnda fallet handlade det 
som regel om problem som uppstått i skolan med kamrater eller lärare eller hemma med 
föräldrar eller syskon. I det sistnämnda fallet kunde det exempelvis röra sig om barn som 
ville diskutera upplevda orättvisor (t.ex. brist på uppmärksamhet från ledarna) under den 
senaste sessionen.  Inga uppenbara samband förelåg mellan i vilken mån ett barn gav 
kontakt under telefoncoachningen och resultaten på eftermätningen. 
 
De telefoncoachade barnen tycks i högsta grad ha särskiljt telefonsamtalen från den 
övriga behandlingen. Diskussioner om eller referenser till telefoncoachningen förekom 
inte från barnens sida under gruppsessionerna (och inte heller från ledarnas). Författaren 
upplevde heller inget samband mellan barnets ton under ett telefonsamtal och barnets 
beteende under nästa gruppsession. Sålunda kunde alltså ett samtal som av författaren 
upplevdes mycket konstruktivt och givande följas av en gruppsession med trotsigt 
beteende från det aktuella barnet.  
 
Under utvärderingssamtalen berättade de flesta barn som fått telefoncoachning att de 
upplevt detta som bra. Några få tyckte sig ha blivit hjälpta av telefonsamtalen medan 
flertalet menade att de först och främst fungerat som en påminnelse. Ett par barn 
upplevde att telefonsamtalen avbrutit dem från pågående aktiviteter och att detta ibland 
varit störande, men de flesta upplevde inte att telefoncoachningen varit störande. 
Föräldrarna var generellt positiva till telefoncoachningen. De flesta var av uppfattningen 
att barnen hade varit förberedda på när telefonsamtalen skulle komma, och att detta alltså 
inte kommit som någon överraskning för dem. 
 

Effekter av telefoncoachningen 
 
Som framgår av Tabell III visar samtliga utfallsmått på små till medelstora skillnader i 
förbättring mellan telefoncoachningsgruppen och icke-telefoncoachningsgruppen, med 
större förbättringar i telefoncoachningsgruppen. Gruppernas skillnader i medelvärden 
och standardavvikelser avseende förmätningen bör noteras. De i början påtagliga 
skillnaderna mellan de två grupperna har jämnats ut efter behandlingen, men de 
telefoncoachade barnen uppvisar fortfarande mer problematik än de icke-
telefoncoachade. Skillnaderna i differens mellan för- och eftermätningar varierar mellan 
att vara tämligen marginell (ECBI) och nästan dubbelt så stor för coachningsgruppen 
(CBCL).  
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Tabell III. 2x2 ANOVA för beroende mätningar. Medelvärden och standardavvikelser vid för- resp. 
eftermätningarna för telefoncoachningsgruppen (n = 5) och icke-telefoncoachningsgruppen (n = 5) samt 
F-kvoterª och p-värden. 

Utfallsmått 
 
 

 Förmätning 
 
 M1      SD1 

    Eftermätning 
 
    M2     SD2 

Differens 
 
  M1-M2 

F(1, 8)  p= 

CBCL 
externaliserande 
problem 
 

C.¹ 
E.C.² 

 30,6 
 19,6   

11,1 
5,3       

  21,0  
  14,6    

11,2 
8,1 

    9,6 
    5,0 

T: 6,95 
 I: 0,69 

,030
,430 

ECBI 
Frekvenspoäng³ 
 

C. 
E.C. 

140,4 
122,0  

46,8   
9,5       

116,8  
104,0    

39,3 
40,0     

   23,6 
   18,0 

T: 4,62 
 I: 0,10 

,064
,760 

Reaktiv  
aggressivitet 

C. 
E.C. 

  9,0   
  7,2    

3,3   
2,8          

   7,0 
  5,8       

2,5 
2,6     

    2,0 
    1,4 

T: 2,48 
 I: 0,08 

,150
,79 

Proaktiv  
aggressivitet 

C. 
E.C.. 

  6,0  
  5,4    

4,8   
1,1          

   3,8    
   4,0     

2,8 
2,0      

    2,2 
    1,4 

T: 4,32 
 I: 0,21 

,07 
,66 

ª T: tidseffekter; I: interaktionseffekter i redovisad ANOVA ¹avser coachade barn ²avser icke-coachade 
barn ³lägsta möjliga frekvenspoäng på ECBI är 37 
 
Fig. 2 och fig. 3 illustrerar tendenser till interaktionseffekter för de skattningsskalor där 
skillnaden mellan differens avseende för- och eftermätningen var som störst. På CBCL 
har telefoncoachningsgruppen efter behandling närmat sig, men inte fullt ut nått, 
förmätningsvärdet för icke-telefoncoachningsgruppen. På Proaktiv aggressivitet har 
telefoncoachningsgruppen mindre utslag än icke-telefoncoachningsgruppen efter 
behandling trots att den hade större utslag än icke-telefoncoachningsgruppen på 
förmätningen. Emellertid närmar sig ingen av dessa effekter vad som kan betraktas som 
statistisk signifikans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Jämförelse mellan telefoncoachade och ej telefoncoachade barn, avseende resultaten på 
för- och eftermätningen på den externaliserande skalan i Child Behavior Checklist. 
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Fig. 

3. Jämförelse mellan telefoncoachade och ej telefoncoachade barn, avseende resultaten på för- 
och eftermätningen på den proaktiva skalan på formuläret Reaktiv/Proaktiv aggressivitet. 

 
Jämförelser mellan mottagningarna 
 
Som framgår av tabell IV finns tendenser till differentiella effekter mellan 
mottagningarna, men dessa går ej mot vad som kan betraktas som statistisk signifikans 
och pekar ej i enhetlig riktning. CBCL indikerar en större förbättring hos barnen på 
mottagning 2, medan övriga utfallsmått visar på större förbättringar hos barnen på 
mottagning 1. Skillnader i medelvärden avseende förmätningen bör noteras. 

 
Tabell IV. 2x2 ANOVA för beroende mätningar. Medelvärden och standardavvikelser vid för- resp. 
eftermätningarna för Mottagning 1 (n = 4) och Mottagning 2 (n = 6) samt F-kvoterª och  p-värden. 
Utfallsmått 
 
 

  Förmätning 
 
 M1        SD1 

    Eftermätning 
 
     M2        SD2 

Differens 
 
  M1-M2 

F(1, 8) p= 

CBCL 
externaliserande 
problem 
 

M1¹ 
M2² 

 26,8 
 24,0 

11,4 
10,0 

   22,0 
   15,0 

13,0 
 7,0 

     4,8 
     9,0 

T: 5,83 
 I: 0,56 

,042 
,477 

ECBI 
Frekvenspoäng³ 
 

M1 
M2 

148,0 
120,0 

40,0 
25,6 

 111,0 
 110,0 

54,3 
28,8 

   37,0 
   10,0 

T: 7,04 
 I: 2,32 

,029 
,166 

Reaktiv  
aggressivitet 

M1 
M2 

  9,3 
  7,3 

2,2 
3,4 

   6,3 
   6,5 

 3,6 
 1,9 

    3,0 
    0,8 

T: 3,41 
 I: 1,01 

,102 
,327 

Proaktiv  
aggressivitet 

M1 
M2 

  7,3 
  4,7 

3,9 
2,8 

   5,0 
   3,2 

 2,4 
 2,0 

    2,3 
    1,5 
 

T: 4,48 
 I: 0,18 

,067 
,683 

ª T: tidseffekter; I: interaktionseffekter i redovisad ANOVA ¹avser Mottagning 1 ²avser Mottagning 2  
³Lägsta möjliga frekvenspoäng på ECBI är 37 
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Fig. 4 illustrerar förändringen mellan för- och eftermätning på CBCL för de båda 
mottagningarna.  
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Fig. 4. Jämförelse mellan Mottagning 1 och Mottagning 2, avseende resultaten på för- och 

eftermätningen på den externaliserande skalan på Child Behavior Checklist. 
 
Mottagning 2 som redan innan behandling hade lägre värden än Mottagning 1 har 
förbättrats mest, vilket innebär att skillnaderna mellan de båda mottagningarna på denna 
skattningsskala visar en tendens att öka. Övriga skattningsskalor (ej illustrerade) uppvisar 
motsatt tendens, dvs. att Mottagning 1 tenderar att ha förbättrats mer än Mottagning 2. 

 
 
 

D i s k u s s i o n 
 

Föreliggande uppsats beskriver en pilotstudie av behandlingseffekterna av barnträning 
utan samtidig föräldraträning för barn med normbrytande beteende. Som en del av 
studien utprovades en telefoncoachningskomponent som tillägg till behandlingen. 
Telefoncoachningens effekt på behandlingsresultatet studerades. 
 

Den generella effekten av barnträningen 
 
Det första syftet med denna uppsats var att undersöka effekten av barnträning utan 
samtidig föräldraträning och jämföra med gängse effektstorlekar för föräldraträning. Det 
generella utfallet av behandlingen var positivt. De fyra skattningsskalor som användes 
som utfallsmått pekade alla mot att normbrytande beteenden hos de behandlade barnen 
hade minskat. Trots det begränsade deltagarantalet motsvarade ett av utfallsmåtten vad 
som med en alfanivå på 95 % skulle betraktas som statistiskt signifikant. Övriga 
utfallsmått uppvisade resultat som närmar sig statistisk signifikans. Eftersom 
förändringen uppträder konsekvent över samtliga utfallsmått är det osannolikt att 
förbättringarna på dessa skattingsskalor har uppstått av en slump.  
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När det gäller förbättringens magnitud är resultaten mer osäkra. Effektstorlekarna låg 
mellan d = .60 och d = .80 och motsvarar ungefärligen vad som för inomgruppsdesign 
räknas som medelstor effektstorlek. Jämförelser med större internationella studier av 
barnträning (t.ex. Bennet & Gibbons; d = .23; Robinson et al, 1999; d = .64; 
Sukhodolsky et al.; d = .79 för social färdighetsträning och d = .67 för 
problemlösningsträning) och föräldraträning (t.ex. Serketich & Dumas, 1996; d = .84) 
bör göras med försiktighet eftersom effektstorlekar angivna i dessa studier är beräknade 
för mellangruppsdesign. Dessutom visar dessa metaanalyser på stora standardavvikelser 
för de beräknade effektstorlekarna. Det som dock kan sägas är att effektstorlekarna i 
denna studie ungefärligen motsvarar de som brukar uppnås genom barnträning men 
ligger en bit under de som brukar uppnår genom föräldraträning. Det kan även sägas att 
effektstorlekarna är betydligt mindre än vad som uppmätts i behandlingar som 
kombinerar barn- och föräldraträning (Kazdin & Wassell, 2000; ES = 1.25).  
 
Utvärderingen av behandlingsresultatet i denna studie försvåras av att lärarskattningar 
inte kunde användas som utfallsmått. Lärarskattningarna hade kunnat användas både som 
ytterligare information om förändringar hos barnen och som kontroll för föräldraskattade 
förändringar. Det senare hade varit önskvärt eftersom forskning visar att lärarskattningar 
av positiva förändringar efter behandling av normbrytande beteende visar mindre 
positiva resultat än föräldraskattningar (t.ex. Serketich & Dumas, 1996). Särskilt mödrar 
tenderar att överskatta förbättringar (Patterson & Forgatch, 1995). Risken att föräldrarna 
överskattat sina barns förbättringar är dock sannolikt mindre i denna studie än i studier 
av enbart föräldraträning eller kombinationer av barn- och föräldraträning. Det är troligt 
att föräldrar är mer benägna att överskatta förbättringar då det helt eller delvis är deras 
egen arbetsinsats som stått för förbättringen.  
 
I brist på lärarskattningar blev utvärderingssamtalen värdefulla som såväl källa till 
ytterligare information, som kontroll för de skattningsskalor som använts. Några aspekter 
som framkom under utvärderingssamtalen är särskilt intressanta. För det första 
rapporterade samtliga föräldrar att deras barn uppvisade förbättringar. Även de föräldrar 
som i formulären indikerade att problematiken ökat rapporterade förbättringar. Detta 
skulle kunna bero på psykometriska egenskaper hos de mätinstrument som använts. Det 
skulle även kunna bero på att föräldrarna var mer benägna att se positiva resultat hos sina 
barn när de under utvärderingssamtalen mötte de personer som behandlat deras barn, än 
när de i enskildhet fyllde i eftermätningsformulär. För det andra tenderade barnens egna 
bedömningar om vilka förändringar som skett att vara mindre positiva än föräldrarnas. 
Troligen härrörde denna skillnad snarare från en diskrepans i uppfattningen av 
problematikens omfattning innan behandling, än uppfattningen av problematiken efter 
behandling. Det är författarens intryck från de bedömningssamtal som föregick 
behandlingen att barnen uppgav färre och mindre allvarliga normbrytande problem än 
sina respektive föräldrar. Naturligtvis skulle detta kunna vara en effekt av överdrivet 
positiva föräldraskattningar. Tidigare forskning har emellertid visat att barn tenderar att 
underrapportera egna problem med hyperaktivitet, ouppmärksamhet och trots jämfört 
med föräldrar och lärare (Loeber, Green, Lahey, & Stouthamer-Loeber, 1991).  
 
Tendenser till underrapportering uppvisades också gällande barnens egna 
målformuleringar och skattade måluppfyllelse under behandlingen. I vissa fall upplevdes 
det som anmärkningsvärt av terapeuterna att barnen beskrev att deras behandlingsmål var 
uppfyllda, trots att så uppenbarligen inte var fallet. Detta gör att målformuleringarnas 
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värde som utfallsmått kan ifrågasättas, även om de fyller en pedagogisk funktion 
oberoende av detta.  
 
Trots att behandlingsresultatet i denna studie är baserat på ett litet urval och att endast 
information från föräldrar kunde användas för utvärdering pekar resultaten i denna studie 
på att barnträningen med stor sannolikhet har hjälpt barnen. Effektstorlekarna av 
förändringen motsvarar ungefärligen vad som brukar erhållas med barnträning, är lite 
mindre än vad föräldraträning brukar resultera i med betydligt mindre än kombinationer 
av de båda. Detta göra att denna studie blir en i raden av studier som visar att barnträning 
är lovande men inte lika effektivt som föräldraträning eller kombinationer av barn- och 
föräldraträning. De uppnådda förbättringarna i denna studie ger dock hopp åt de barn 
som behöver hjälp med sitt normbrytande beteende, men som inte har föräldrar som kan 
tillgodogöra sig föräldraträning.  
 

Erfarenheter av telefoncoachningen 
 
Det andra syftet med denna uppsats var att utforma och praktiskt utprova en tillagd 
telefoncoachningskomponent inom formatet för barnträning. Det viktigaste resultatet 
avseende telefoncoachningen var att den visade sig vara praktiskt genomförbar. Även om 
tiden för telefoncoachningen hade begränsats till endast en gång i veckan mellan 17.00 
och 18.30 hade 37 av 43 möjliga telefonsamtal kunnat genomföras. Detta pekar på att det 
för en vanlig BUP-mottagning är fullt möjligt att lägga till en 
telefoncoachningskomponent till barnträning utan att arbetstiden för behandlare ökar 
orimligt mycket eller att arbete måste utföras på obekväm arbetstid. Författaren använde 
i genomsnitt cirka 40 minuter till att genomföra telefoncoachning för de fem barn som 
fick det. Cirka 20 minuter av dessa var effektiv samtalstid och 20 minuter väntetid vid 
upptagna telefonlinjer eller då barnen för tillfället var förhindrade att prata. Det hade 
inom de uppsatta tidsramarna varit möjligt att ge telefoncoachning till samtliga 10 barn i 
studien, och säkerligen mer därtill eftersom tidseffektiviteten ökar ju fler barn man har 
möjlighet att ringa upp då ett barn inte är tillgängligt för stunden. Dessa erfarenheter 
innebär att telefoncoachning tycks vara ett billigt och okomplicerat moment inom 
behandling av normbrytande barn. 
 
Författaren upplevde att den personliga kontakten med barnen förbättrades av 
telefoncoachningen och att den typ av personlig kontakt som skapades under dessa 
samtal saknade motsvarighet under gruppsessionerna, som i princip skedde helt utan 
enskild kontakt med barnen. Emellertid fanns individuella skillnader. Författaren 
upplevde vissa barn som mer benägna än andra att ge kontakt över telefon. Intressant nog 
var det inte de barn som författaren tyckte sig få bäst kontakt med under 
telefoncoachningen, som uppvisade den största förbättringen på skattningsskalorna och 
under utvärderingssamtalen. Vidare tenderade telefonsamtal av personlig karaktär inte att 
påverka relationen mellan ledare och barn under nästkommande session. Sambandet 
mellan telefoncoachningssamtalens karaktär och deras effekt både på nästa session och 
på behandlingen som helhet tycks alltså mer komplicerat än att bättre kontakt ger bättre 
effekt. Kanske avspeglade den mån i vilken barnen gav personlig kontakt under 
telefonsamtalen snarare en vana att tala i telefon eller sätt att relatera till vuxna, än 
motivation till förändring och följsamhet i behandlingen. Sammantaget har erfarenheter 
gjorts som talar för att innehållet i telefonsamtalen är av underordnad betydelse. Även 
Lombard och medarbetare (1995) gjorde liknande upptäckter när de i sin studie kom 
fram till att graden av telefoncoachningens struktur inte påverkade dess effekt. Det är 
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förstås tveksamt huruvida erfarenheter från en studie av vuxna deltagare i ett 
motionsprogram kan generaliseras till normbrytande barn, men erfarenheterna från denna 
studie ger inget annat intryck.  
 
Lombard och medarbetare (1995) diskuterar även verkningsmekanismer bakom 
telefoncoachning. Den enklaste förklaringen är att telefonsamtal fungerar som en 
påminnelse att utföra det som man kommit överens om i behandlingen. En annan möjlig 
funktion är att telefonsamtalen fungerar genom negativ förstärkning. I denna studie 
skulle det senare resonemanget ha inneburit att barnen utförde uppdrag och betedde sig 
prosocialt för att inte under nästa telefonsamtal behöva erkänna att de inte agerat så som 
terapeuterna förespråkat. Att detta skulle ha varit fallet motsägs dock av att barnen under 
78 % av samtalen uppgav att de inte hade gjort veckans uppdrag.  
 
Erfarenheterna från denna studie samt från tidigare forskning leder fram till två 
hypoteser. Den första är att komplicerade verkningsmekanismer ligger bakom effekten 
av telefoncoachning. Inga enkla samband finns mellan effekt och grad av struktur, 
personlig kontakt eller negativ förstärkning. Den andra hypotesen säger att 
telefoncoachning har en mycket enkel verkningsmekanism, nämligen funktionen som en 
påminnelse i vardagen. Denna senare hypotes öppnar upp för andra, ännu enklare och 
billigare, sätt att dra nytta av påminnelser. Exempelvis kan man tänka sig påminnelser 
via sms som skickas ut automatiskt skulle kunna ha effekter som, i relation den låga 
kostnaden, är värdefulla. Varianter av telefoncoachning och andra typer av påminnelser 
är ett intressant område för framtida forskning. Föreliggande studie kan emellertid 
utifrån sin design inte dra några slutsatser om verkningsmekanismer bakom 
telefoncoachning. 
 

Effekter av telefoncoachningen 
 
Det tredje syftet med denna uppsats var att undersöka om en tillagd 
telefoncoachningskomponent mellan behandlingssessionerna gav en bättre 
behandlingseffekt av barnträningen, jämfört med samma barnträning utan den 
komponenten. Redan från början stod klart att denna studie i sin omfattning högst 
sannolikt var för liten för att kunna ge tillfredsställande information om detta. Emellertid 
kan studien sägas ge en fingervisning om effekterna av telefoncoachning.  
 
På samtliga fyra skattningsskalor som använts visar de telefoncoachade barnen i 
genomsnitt en större förbättring än de barn som ej fått telefoncoachning. På två skalor, 
CBCL och Proaktiv aggressivitet, är skillnaden relativt stor, och på två skalor, ECBI och 
Reaktiv aggressivitet, tämligen marginell. Ingen av skillnaden i förbättring närmar sig 
statistisk signifikans och det finns en reell risk att skillnaderna uppstått av en slump. Att 
skillnader i förbättring syns på samtliga skalor talar emellertid mot att de uppstått av en 
slump.  
 
Även de stora medelvärdesskillnaderna mellan telefoncoachningsgruppen och icke-
telefoncoachningsgruppen avseende förmätningen utgör ett problem vid den statistiska 
analysen. Eftersom de telefoncoachade barnen generellt låg avsevärt högre än de icke-
telefoncoachade på förmätningen finns en risk att den större förbättringen hos de 
förstnämnda avspeglar en regressionseffekt. Det finns även en risk att de mindre 
förbättringarna hos icke-coachningsgruppen avspeglar en ”golveffekt”. Detta skulle 
innebära att de från början hade så pass låga värden att behandlingen inte var riktigt 



 26

relevant för dem. Både regressionseffekten och ”golveffekten” motsägs emellertid av 
jämförelsen mellan mottagningarna avseende resultatet på CBCL. På denna 
skattningsskala har de barn som haft lägst utgångsnivå (Mottagning 2) förbättrats mest. 
Om regressionseffekter och ”golveffekter” hade påverkat resultaten i studien i stor 
utsträckning borde det ha synts även på denna skattningsskala. Sammantaget ger studien 
en indikation om telefoncoachning som en lovande komponent inom behandling av 
normbrytande beteenden hos barn. 
 

Styrkor och begränsningar i studien 
 
Föreliggande pilotstudie har en rad styrkor och även väsentliga begränsningar. Till 
styrkorna hör att behandlingen och telefoncoachningen kunde genomföras enligt avsikt 
och utan bortfall. Ytterligare en styrka är att precis hälften av barnen fick 
telefoncoachning medan hälften inte fick det samt att dessa två betingelser var fördelade 
helt jämnt över mottagningsgrupperna. Det är en klar fördel att studien trots sitt 
begränsade omfång på så vis lyckats undvika snedvridning.  
 
Ytterligare en fördel är den höga korrelationen mellan de utfallsmått som använts. De 
olika måtten fungerar som statistiska kontroller för varandra. Att korrelationen mellan 
subskalorna Reaktiv aggression och Proaktiv aggression var lägre än mellan instrumentet 
Reaktiv/Proaktiv aggression och övriga skalor talar för att dessa två subskalor är 
motiverade och som avsett mäter olika typer av aggression. Detta ligger i linje med 
tidigare forskning (t.ex. Poulin & Bouvin, 2000). Valet att inte använda någon alfanivå 
var nödvändigt utifrån studiens omfång. Den medföljande större risken för typ I-fel är 
acceptabel med tanke på den annars alltför höga risken för typ II-fel. Utfallsmåttens höga 
korrelation kompenserar delvis avsaknaden av alfanivå. Den innebär även att 
Bonferronikorrektion i denna studie inte är motiverat. 
 
Den mest uppenbara begränsningen i studien är dess omfattning. Tio barn är i minsta 
laget för att göra en studie av en betingelse (dvs. barnträning) och absolut för lite för två 
betingelser (dvs. jämföra telefoncoachning med kontrollbetingelse). Att göra större 
studier är dock inte okomplicerat. Denna studie utgick från den enda BUP-enhet i 
Stockholm som specialiserat sig på barn med genomgripande normbrytande beteende. 
Det är alltså i princip tänkt att alla barn mellan 9 och 12 år i Sveriges största stad vars 
normbrytande beteende är av genomgripande karaktär skall remitteras till denna enhet. 
Kopp och Gillberg (2003) redovisade att normbrytande beteende är vanligt 
förekommande bland sökande till barn- och ungdomspsykiatrin. Trots detta är 
genomströmningen på enheten så pass liten att urvalet i studien gjordes helt utifrån 
tillgänglighet. Den stora spridningen i deltagarnas problematik avspeglar heterogeniteten 
i gruppen normbrytande barn. Spridningen ger standardavvikelser som starkt försvårar 
statistiska analyser. Ur forskningssynpunkt hade det varit önskvärt inte bara med fler 
deltagare i studien, utan även med ett mer homogent urval. Emellertid går detta svårligen 
att finna inom svensk barn- och ungdomspsykiatrisk rutinvård.  
 
Det är även viktigt att notera att en studie som tillrättalagts helt utifrån vad som ger bäst 
statistiska förutsättningar, dvs. stort antal deltagare och homogent urval, för med sig 
andra svårigheter. För det första skulle ett sådant urval inte vara representativ för de 
normbrytande barn som behandlas i regelrätt klinisk praxis. Om behandlingsforskning 
för svenska normbrytande barn görs på homogena urval riskerar de behandlingsmodeller 
som skapas att vara riktade till en teoretisk barngrupp som inte återfinns inom svensk 
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barn- och ungdomspsykiatri. Dessa behandlingsmodeller skulle genom att de anpassades 
till en smal grupp riskera att negligera problem som är typiska för den större gruppen 
normbrytande barn. För det andra skulle de resultat som uppnås troligtvis inte står sig i 
klinisk vardag med sämre statistiska förutsättningar. För det tredje skulle efterföljande 
forskningsgrupper inte kunna replikera den typen av studier eftersom urvalet inte står att 
finna på landets barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. Att från denna pilotstudie 
gå vidare med en större likadant upplagd studie är alltså problematiskt. 
 
En tänkbar lösning på denna problematik är att i en studie sammanfoga resultaten från 
flera, på varandra i tid följande, behandlingar med samma upplägg som denna. Detta 
skulle efter en tid ge ett stort urval och bättre förutsättningar för statistiska slutsatser. 
Denna lösning är dock inte heller problemfri. För att konstanthålla oberoende variabler 
skulle ett sådant upplägg innebära att behandlingsmanualer som används inte fick ändras. 
Emellertid sker mycket forskning på barnträning och nya manualer utvecklas och 
utprovas i snabb takt. Det skulle medföra etiska problem att inte använda nya manualer 
eller interventioner på grund av statistiska argument. Det skulle också innebära etiska 
problem att förvägra normbrytande barn telefoncoachning under behandling om 
effekterna var lovande, bara för att de inte var statistiskt säkerställda. Liknande etiska 
problem har diskuterats när det gäller behandling av sexualbrottslingar (Marshall & 
Barbaree, 1988). Behandling av sexualbrottslingar och normbrytande barn har en likhet i 
att ett viktigt skäl till behandling är att bespara potentiella offer lidande. För dessa 
behandlingar gäller denna typ av etisk problematik i kanske ännu högre grad än andra 
behandlingar.  
 
Förutom studiens omfattning är bristen på långtidsuppföljning i denna studie en klar 
begränsning. Långtidsuppföljning var av tidsskäl praktiskt omöjligt inom ramen för 
denna uppsats. Meningen med interventionen är att den skall förändra barnens beteende 
på lång sikt. Om detta är fallet går inte att säga utifrån resultaten presenterade i denna 
uppsats. Andra studier visar dock goda långtidsresultat för barnträning (t.ex. Kazdin, 
1996b). Att göra långtidsuppföljning för deltagarna också i denna studie är 
genomförbart.  
 
En tredje begränsning är att ingen baslinjemätning av barnens beteende är gjord. En 
sådan hade troligtvis gett stabilare data från innan behandlingen att jämföra 
eftermätningen med. Att ingen baslinjemätning gjorts beror på kliniska erfarenheter från 
Mottagning 1 av att det är svårt att för tio barn få in tillförlitliga baslinjemätningar. 
Ytterligare en begränsning i studien, även den kopplad till datainsamlingssvårigheter, är 
som redan diskuterats att inga lärarskattningar ingår. Även detta ligger i linje med 
tidigare erfarenheter från Mottagning 1. Det bör påpekas att ingen påminnelse till lärare 
om att skicka in eftermätningar gick ut. Främst berodde detta på tidsbrist. Tidsramarna 
för föreliggande uppsats gjorde också att det inte var möjligt att vänta längre än två 
veckor på eftermätningar från lärare. Detta innebar att det inte var meningsfullt att skicka 
ut en påminnelse efter denna period.  

 
Avslutningsvis kan sägas att erfarenheterna från denna pilotstudie talar för att 
telefoncoachning är fullt genomförbar som en del av behandling av normbrytande barn 
inom rutinvården på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. Telefoncoachning ter 
sig som en billig och okomplicerad behandlingskomponent. Minst lika viktigt som 
genomförbarheten ur behandlarperspektiv är att barnen som fick telefoncoachning 
accepterade och tog emot denna. Detta är särskilt intressant utifrån att barnens 
problematik i de flesta fall delvis karaktäriseras av trots mot vuxna.  



 28

 
Effekterna av telefoncoachningen i denna studie kan betraktas som lovande. Studiens 
statistiska förutsättningar ger att en faktisk effektivitetsskillnad mellan de båda 
behandlingsbetingelserna knappast skulle kunna framträda tydligt annat än om 
skillnaden vore extrem. Om effekterna som syns i denna studie är reella kan 
telefoncoachning vara en komponent som kan få behandlingseffekten av barnträning 
utan samtidig föräldraträning att närma sig den som kombinationer av de båda ger. 
 
Det finns emellertid en risk att effekterna i denna studie har uppkommit av en slump. 
Detta skulle innebära att telefoncoachning är en onödig, om än billig, 
behandlingskomponent. För att skapa klarhet i detta behöver telefoncoachningens 
effektivitet utrönas vidare. Detta görs lämpligen genom att även i fortsatt barnträning 
randomisera barnen så att hälften får telefoncoachning. Särskilt viktigt när detta görs är 
att tillse att lärarskattningar ingår som utfallsmått samt att långtidsuppföljningar görs. 
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Bilaga 
Översiktlig beskrivning av behandlingen 

Session 1 
Incheckning – Barnen markerar närvaro genom att sätta en markör vid sitt namn på 
whiteboardtavlan. Dagordningen gås igenom. 
Presentation – Barnen ”intervjuar” varandra i par om ålder, syskon, intressen och högsta 
önskan. 
Gruppens syfte – Syftet med gruppen diskuteras. 
Gruppregler – Reglerna som råder i gruppen gås igenom. 
Stopp-Tänk-Kör – Behandlingens ilskekontrollsmetod gås igenom. 
Målformuleringar – Barnen sätter individuella mål (2-3 stycken) och utvärderar på en 
femgradig skala var de just nu befinner sig i förhållande till målen. 
Uppdrag – Hemuppgift till nästa träff ges. 
Landning – Barnen belönas med klistermärken och avslappningsövning genomförs 
Fika/video i annat rum. 
 
Session 2 
Incheckning 
Veckans höjdare – Varje barn berättar om något roligt som hänt under veckan. 
Mål – De individuella målen repeteras. 
Förra gångens uppdrag – Hemuppgiften som gavs förra gången gås igenom. 
Dagens tema: Om ilska & impulsivitet – Beskrivning av ilska och impulsivitet 
Stopp-Tänk-Kör – Ilskekontrollsmetoden repeteras. 
Rollspel – Barnen rollspelar i tur och ordning mot terapeuterna 
Loggen – Version 1 av Loggen introduceras 
Uppdrag 
Landning 
 
Session 3 
Incheckning 
Veckans höjdare 
Förra gången – Kort repetition av förra gången, förra gångens uppdrag gås igenom, loggar 
ses över. 
Dagens tema: Att undvika bråk 
Rollspel – Kopplat till dagens tema 
Uppdrag – Kopplat till dagens tema 
Landning 
Fika/video 
 
Session 4 
Incheckning 
Veckans höjdare 
Förra gången  
Målen  - Barnen utvärderar på en femgradig skala var de just nu befinner sig i förhållande 
till målen. 
Dagens tema: Att stå emot grupptryck 
Rollspel – Kopplat till dagens tema 
Uppdrag – Kopplat till dagens tema 
Landning 
Fika/video



Session 5 
Incheckning 
Veckans höjdare 
Förra gången  
Dagens tema: Att använda vårdat språk 
Rollspel – Kopplat till dagens tema 
Uppdrag – Kopplat till dagens tema 
Landning 
Fika/video 
 
Session 6 
Incheckning 
Veckans höjdare 
Förra gången  
Dagens tema: Att tala sanning 
Rollspel – Kopplat till dagens tema 
Uppdrag – Kopplat till dagens tema 
Landning 
Fika/video 
 
Session 7 
Incheckning 
Veckans höjdare 
Förra gången  
Målen  - Barnen utvärderar på en femgradig skala var de just nu befinner sig i förhållande 
till målen. 
Dagens tema: När du inte är säker 
Rollspel – Kopplat till dagens tema 
Uppdrag – Kopplat till dagens tema 
Landning 
Fika/video 
 
Session 8 
Incheckning 
Veckans höjdare 
Förra gången  
Dagens tema: Att inte ”nappa på krokar” 
Rollspel – Kopplat till dagens tema 
Uppdrag – Kopplat till dagens tema 
Landning 
Fika/video 
 
Session 9 
Incheckning 
Veckans höjdare 
Förra gången  
Dagens tema: Att säga förlåt 
Rollspel – Situationer ur loggen rollspelas 
Uppdrag – Kopplat till dagens tema 
Landning 
Fika/video



 
Session 10 
Incheckning 
Veckans höjdare 
Målen  - Barnen utvärderar på en femgradig skala var de just nu befinner sig i förhållande 
till målen. 
Repetition av samtliga sessionsteman 
Dagens tema: Att belöna sig själv 
Rollspel 
Landning 
Avslutningsfika och diplomutdelning 

 


