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Tack! 

 

 

 

Författaren vill tacka alla gruppledare som med stort engagemang och entusiasm för sitt 
arbete har medverkat i undersökningen. Ett stort tack till alla andra inom BUP:s organisation 
som har bidragit med information. 

Tack till mina uppmuntrande lärare och min handledare. Slutligen tack till min familj, mina 
barn och man som har varit borta under helgerna för att mamma måste skriva uppsats. Även 
ett stort tack till min mamma och syster som har varit barnvakter. 
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”DE OTROLIGA ÅREN” 
BEHANDLARES ERFARENHET AV ATT ARBETA MED WEBSTER-STRATTONS 

MANUALBASERADE FÖRÄLDRATRÄNING 
 

Anneli Stiernborg 
 
Aggressivitet och utagerande beteenden hos barn är ett växande 
problem med konsekvenser både på individ och på samhällsnivå. Det 
finns idag evidensbaserade behandlingsmetoder som förebygger och 
behandlar barns utagerande beteendeproblem men forskningen visar 
att få barn får tillgång till dem. Föräldraträning är den metod som har 
starkast forskningsstöd. Studiens syfte är att med hjälp av kvalitativa 
intervjuer ge en bild av behandlares erfarenhet och upplevelse av 
”De otroliga åren”, ett manualbaserat föräldraträningsprogram inom 
Barn och ungdomspsykiatrin samt att beskriva hur det tillämpats. 
Resultatet visar att 7 av 9 mottagningar som använder metoden 
arbetar manualtroget dvs. får med kärnkomponenterna i programmet. 
Detta innebär en positiv förändring jämfört med tidigare 
utvärderingar. Faktorer som motiverar behandlarna att följa 
manualen är metodens effektivitet, tillgång till handledning, 
tillräckligt med tid, kollegor som arbetar med metoden, tillit till 
forskningsbaserade metoder samt stöd från chefen. 

 

Inledning 
 
Bråkiga och utagerande barn och ungdomar som har svårt att följa sociala regler är ett ökande 
problem i vårt samhälle. Både föräldrar och skola har svårt att hjälpa de här barnen samt att ge 
dem tillräckligt stöd. Barn med utagerande beteendeproblem som aggressivitet, anti-socialt 
beteende och trotssyndrom är en riskgrupp för en framtida negativ utveckling. Internationell 
forskning visar att de på kort sikt löper större risk att prestera sämre i skolan, bli bortvalda ur 
kamratgruppen och få låg självkänsla. På lång sikt riskerar de att hamna i kriminalitet, 
asocialitet, missbruk och psykisk ohälsa (Loeber, 1991; Moffitt, 1993). Det finns starkt 
forskningsstöd för att ju tidigare utagerande beteende problem börjar desto större är risken att 
problemen förvärras och kvarstår även i vuxen ålder (Loeber, 1991; Moffitt, 1993; Webster-
Stratton & Taylor, 2001). 
 

För att vända en negativ utveckling är det av stor vikt med tidiga insatser för att förebygga 
och behandla utagerande beteendeproblem hos barn. Det finns ett starkt forskningsstöd för att 
desto tidigare behandling sätts in desto bättre effekt har den (Kazdin, 1997). Att satsa resurser 
på behandling av barn med beteendeproblem är angeläget både ur ett individuellt perspektiv 
och ur ett samhällsperspektiv. Barn med utagerande beteenden och deras familjer upplever 
stora svårigheter och samhällsekonomiskt är kostnaden för problemen stora (Scott & Knapp et 
al, 2001). 
 

Flera studier har visat att redan i förskoleåldern är det möjligt att observera vilka riskfaktorer 
som kan påverka barn att utveckla beteendeproblem (Loeber, 1991, Moffitt, 1993). Det finns 
idag evidensbaserade interventioner och behandlingar som har fått goda resultat när det gäller 
behandling av barn med utagerande beteendeproblem (Carr, 2000; Brestan & Eyberg, 1998; 
Kazdin, 1997; Barkley, 2006). 
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Aggressiva beteenden förekommer hos de flesta barn i viss utsträckning och är en del av den 
normala utvecklingen. Barn i förskoleåldern använder aggressivitet som en strategi när de 
interagerar med omvärlden. När språket och barnets kommunikativa färdigheter utvecklas i 
samspel med vuxna lär sig barnet gradvis andra strategier för att hantera sina känslor och det 
aggressiva beteendet minskar i regel. Alla barn utvecklar inte de här färdigheterna utan 
fortsätter med ett aggressivt beteende. Det är först då det aggressiva beteendet förekommer i 
hög grad under en längre period i flera miljöer som det utvecklas till en allvarlig svårighet 
(Broberg et al, 2003). 

Syfte 
 
Internationell forskning visar att via manualbaserade föräldraträningsprogram kan fler barn 
med utagerande beteendeproblem få tillgång till behandling. Trots alla de forskningsresultat 
som stöder kognitiva-sociala inlärningsmetoder för behandling av utagerande 
beteendeproblem hos barn, så har inte de här interventionerna genomförts i stor skala i 
samhället av kliniker och lärare (McMahon et al, 2006). Studier indikerar att mellan 70-90 % 
av de barn som har behov av behandling för utagerande beteendeproblem inte får behandling 
(Brestan & Eyberg, 1998). En orsak menar Webster-Stratton (2004) kan vara att det är så 
svårt att tillämpa och genomföra interventioner i den kliniska verkligheten. Behandlarnas 
förmåga att använda, följa och vara trogna manualen är central för att behandlingen ska få 
effekt och att den ska vara evidensbaserad. Utifrån den bakgrunden är det av stor vikt att 
undersöka hur behandlare tillämpar manualbaserade metoder och att få fram vad som kan 
stödja behandlarna att vara trogna programmet.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur Webster-Strattons föräldraträningsprogram ”De 
otroliga åren” BASIC har tillämpats inom BUP i Stockholms län utifrån ett behandlar 
perspektiv för att få mer kunskap om behandlarnas erfarenhet och upplevelser av en 
manualbaserad och evidensbaserad metod i praktisk tillämpning.  
 

Frågeställningar: 
 

1. Hur tillämpas metoden på de mottagningar som idag arbetar manualbaserat? 
 

2. Har behandlarna följt manualen och varit trogna programmets ursprungliga format? 
  

3. Hur är behandlarnas erfarenheter och upplevelser av att arbeta med ett manualbaserat 
amerikanskt program? Vad fungerar bra respektive mindre bra? 
 

4. Vilka faktorer upplever behandlarna påverkar tillämpningen av programmet enligt 
manualen? 

 

Avgränsning 
 

När det gäller frågeställningen om programmet har tillämpats enligt manualen så vill jag 
förtydliga att det handlar om behandlarnas beskrivning av om de fått med huvuddelarna i 
programmet och inte om det genomförs med programtrohet. Att avgöra om ett program 
genomförs med programtrohet är en komplicerad process som kräver välutvecklade 
mätmetoder och organisatoriska resurser och det är inget som ryms inom ramen för den här 
undersökningen. Syftet är att göra en kvalitativ beskrivning av behandlarnas uppfattning om 
de arbetar manualbaserat.  
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Utagerande beteendeproblem 
 

Begrepp 
 
Problem och svårigheter i samband med barns utagerande beteenden kan beskrivas på många 
sätt. Utagerande beteendeproblem innefattar i regel både att bryta normer och att uppträda 
aggressivt mot andra. De kan sträcka sig från mindre störande beteenden som att skrika och 
trotsa till aggressiva handlingar som att slåss, stjäla och skada andra. Ofta förekommer 
utagerande och antisociala beteenden inte enskilt utan i komplexa kombinationer och därför 
har en rad benämningar och begrepp använts för att beskriva dem (Andershed & Andershed, 
2005). Inom forskningen används antisocialt och normbrytande beteende synonymt med 
utagerande beteenden men även för att specifikt beskriva brottsligt beteende. I denna uppsats 
används utagerande beteendeproblem som övergripande begrepp. 
 
Diagnoser 
 
I DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) det amerikanska 
psykiatriska förbundets (APA) sammanställning av diagnostiska kriterier, används följande 
psykiatriska diagnoser för att diagnostisera utagerande beteendeproblem. 
 
Trotssyndrom (Oppositional Defiant Disorder, ODD) är en diagnos som används för individer 
under 18 år med ett mönster av negativt, trotsigt och fientligt beteende som varat minst i sex 
månader samt uppfyller fyra av åtta diagnoskriterier. Exempel på kriterier är att barnet; ofta 
tappar besinningen, ofta grälar med vuxna, trotsar aktivt eller vägrar underordna sig vuxnas 
krav och regler, ofta förargar andra, uppvisar ilska och förbittring och ofta är lättretad och 
stingslig. Beteendet ska förekomma oftare än vad som är typiskt för individer i samma ålder 
och utvecklingsnivå (American Psychiatric Association, 2000). 
 
Uppförandestörning (Conduct Disorder, CD) avser enligt DSM-IV ett upprepat och varaktigt 
mönster av beteenden som innebär kränkning av andras rättigheter eller sociala normer och 
rättigheter. I diagnos kriterierna ingår femton punkter och tre av dem ska ha förekommit 
under de senaste 12 månaderna. Exempel på beteende som uppfyller kriterierna är; att hota, 
trakassera eller förödmjuka andra, visa fysisk grymhet mot en människa eller ett djur eller 
avsiktligt förstöra andras egendom. Beteendet ska vara så omfattande att det bidrar till att 
individen får problem i det dagliga livet. Ett barn kan diagnostiseras med 
barndomsdebuterande uppförandestörning när minst ett av 15 kriterier uppfylls före 10 års 
ålder (American Psychiatric Association, 2000).  
 
Trotssyndrom och uppförandestörning kan vara svåra att skilja åt och det är därför viktigt att 
redovisa symtomen för bägge diagnoser då trotssyndrom ofta används för att beskriva yngre 
barns symtom och även betraktas som en riskfaktor för att utveckla uppförandestörning senare 
(Kazdin, 1997). Diagnoserna skiljer sig även åt beroende på vilka som påverkas av 
svårigheterna. När det gäller trotssyndrom berörs hemmet och föräldrarna i större utsträckning 
men när det gäller uppförandestörning som oftast förekommer hos äldre barn blir det 
konsekvenser i skolan då barnet t.ex. skolkar, stjäl och begår andra brott (Broberg et al, 2003, 
Carr, 1999). Problemen blir ofta större när barnet blir äldre med t.ex. bråk, tidig alkohol eller 
drogdebut och kriminalitet vilket innebär fler påfrestningar både för barnen, föräldrarna och 
för samhället. Uppförandestörning anses vara en de mest svårbehandlade psykiska 
störningarna hos barn (Carr, 1999). 
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ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk diagnos som ofta 
har inslag av utagerande beteende och aggressivitet. Vid trotssyndrom och 
uppförandestörning är komorbiditet med ADHD hög men även med inlärningssvårigheter, 
ångeststörningar och depression (Barkley, 2006). Enligt Barkley (2006) uppvisar 65 % av alla 
barn med ADHD ett beteende som överensstämmer med kriterierna för trotssyndrom. 
 
Prevalens för utagerande beteendeproblem 
 
I USA uppgår den livslånga prevalensen för uppförandestörning till 12 % bland män och 7,1 
% bland kvinnor (Knock, M. et al 2006). I Storbritannien är prevalensen för trotssyndrom hos 
5-10 åringar 4,9 % för pojkar och 2,1 % för flickor och för uppförandestörning 1,7 % för 
pojkar och 0,6 % för flickor (Meltzer et al..via Joughin & Richardson 2002). I Sverige finns 
inga uppgifter om prevalens av trotssyndrom och uppförandestörning (Andershed & 
Andershed, 2005). Utagerande beteendeproblem som trotsighet, olydighet och aggressivitet är 
några av de allra vanligaste sökorsakerna till Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) i 
åldersgruppen upp till 12 år (Svensk BUP-förening, 2003). Under 2006 sökte 14 900 barn till 
BUP i Stockholms Län, 18 % sökte med anledning av utagerande beteendeproblem (Maria 
Dunerfeldt, BUP:s Utvärderings och utvecklingsenhet, pers.kom, 28 november 2007). 
 
Riskfaktorer för utveckling av utagerande beteendeproblem 
 
Idag råder en bred enighet om att utvecklingen av utagerande beteendeproblem bäst förstås 
utifrån en stress-sårbarhets modell i vilken psykologiska, genetiska och sociala risk- och 
sårbarhetsfaktorer samt skyddsfaktorer samspelar. Riskfaktorer för barns utagerande 
beteendeproblem kan dels definieras som faktorer hos barnet t.ex. brister i kognitiva 
funktioner eller faktorer i omgivningen; familjen och föräldrarnas förmåga. Riskfaktorerna 
ökar sannolikheten för att individens utveckling försvåras samt påverkas negativt. Det finns 
ett klart samband mellan utveckling av trotssyndrom och uppförandestörning hos barn som 
växer upp i en miljö med många riskfaktorer som t.ex. låg socioekonomisk status och brister i 
föräldraskapet (Bloomquist & Schnell, 2002). Individuella risk- och skyddsfaktorer hos 
barnet, föräldrarna och omgivningen samverkar kumulativt över tid i utvecklingen av tidigt 
debuterande beteendeproblem (Webster-Stratton, 2001). 
 
Av stor vikt för barnets utveckling är föräldrarnas förmåga att stötta, ge omsorg och 
stimulans. Primärt genom att föräldern i det första samspelet med barnet ger förutsättningar 
för att barnet får en god anknytning som bildar en grund för barnets fortsatta utveckling. 
Sekundärt genom att ge barnet förutsättningar för social, kognitiv och språklig utveckling 
(Broberg et al, 2003). Det finns idag ett starkt forskningsstöd för att ett bristande föräldraskap 
är en av de stora riskfaktorerna för utveckling av utagerande beteendeproblem (Patterson, 
1982; Kazdin, 1995; Scott & Spender, 1997). Enligt Webster-Stratton och Spitzer (1991) visar 
föräldrar till barn med utagerande beteendeproblem en uppfostringsstil som innebär; dålig 
översyn av barnet, inkonsekventa regler, lågt engagemang i barnets aktiviteter, upptagenhet 
av egna problem, en tendens att förstärka negativt beteende och att ignorera eller straffa pro-
socialt beteende. Patterson (1982) vid Oregon Social Learning Center i USA har utvecklat en 
teori om coersive dvs. tvingande negativt samspel mellan förälder och barn. Ett föräldraskap 
som bygger på tvång har enligt Patterson många negativa konsekvenser. Barnets sociala 
utveckling hämmas och det negativa beteendet förstärks genom uppmärksamhet. 
Föräldraskapet blir en negativ cirkel med hot om straff och tvång och ständiga konfrontationer 
mellan barn och förälder. 
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Utvecklingen av tidigt debuterande utagerande beteendeproblem kan beskrivas utifrån ett 
inlärningspsykologiskt perspektiv. Förutsättningar hos barnet som t.ex. ett svårt temperament 
kan i kombination med ett negativt föräldraskap med inkonsekvens och bestraffningar leda till 
att aggressivt utagerande beteendet lärs in och förstärks på bekostnad av utveckling av andra 
förmågor som känsloreglering och kommunikativa färdigheter. Det pro-sociala beteendet 
förstärks inte och barnet generaliserar det aggressiva beteendet även till andra miljöer än 
hemmet. När barnet lärare och kamrater ger respons på det aggressiva beteendet i skolan så 
förstärks det ytterligare och en ond cirkel skapas (Kazdin, 2005; Scott & Spender, 1997; 
Webster-Stratton & Taylor, 2001). 
 

Föräldrafaktorer
• Hård & ineffektiv föräldrastil
• Dålig övervakning
• Låg kognitiv stimulering
• Inkonsekvens

Barnfaktorer
• Dålig konflikhantering
• Impulsivitet & svårt temperament
• Språksvårigheter
• Inlärningssvårigheter

• Låg skol färdighet
• Sociala oförmåga

Omgivnings & famijefaktorer
• Fattigdom
• Kriminalitet
• Missbruk
• Våld I familjen

• Depression
• Bråk I äktenskapet

Skol & kamrat faktorer
• Ineffektivt lärarbemötande
• Störningar I klassrummet
• Dålig kontakt med föräldrar
• Avvisande av kamrater

Tidig
debut av utagerande 

beteendeproblem

 
Riskfaktorer relaterade till utagerande beteendeproblem från Webster-Stratton & Taylor (2001) s.167. 

 

Behandling 
 
Parent Training  
 
Parent Training (PT), föräldraträning är ett samlingsnamn för olika typer av strukturerade 
beteendeorienterad föräldraprogram som främst har utvecklats i USA under de senaste 40 
åren. Föräldraträning är den metod som visar bäst resultat när det gäller behandlings och 
preventionsinsatser för barn med utagerande beteendeproblem i åldern 3 till 8 år (Carr, 2000; 
Eresund, 2002, Kazdin, 1997; Webster-Stratton & Taylor, 2001). Målet med programmen är 
att ge föräldrarna verktyg som främjar ett positivt samspel med barnet och reducerar barnets 
negativa och trotsiga beteende, ökar barnets sociala färdigheter och på så sätt minskar risken 
för en framtida negativ utveckling. Utformning av program för barn med beteendeproblem 
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bygger idag på kunskap om risk och skyddsfaktorer i barnens närmiljö. De program som 
verkar på flera nivåer har visat sig vara mest effektiva på lång sikt (Andershed & Andershed, 
2005). Patterson(1982) har utvecklat en föräldraträningsmetod Parent Management Training 
(PMT) som ligger till grund för de flesta beteendeorienterade föräldraträningsprogram som 
t.ex. Webster-Strattons metod och Barkleys program för föräldrar till barn som har ADHD 
(Bloomquist & Schnell, 2002; Kazdin, 1997). 
 
Kognitivt orienterade behandlingar för barn med beteendeproblem 
 
En av de behandlingar av utagerande beteendeproblem som har visat sig ha god effekt, är 
kognitiv färdighetsträning (Cognitive-Behavior Skills Training) för barn. Kognitiv 
färdighetsträning är barnträning som oftast bedrivs i grupp och lär barn problemlösning, 
ilskehantering och sociala färdigheter som motverkar utagerande aggressivt beteende. 
Färdighetsträning har gett bäst resultat i kombination med föräldraträning (Bloomquist & 
Schnell, 2002). SNAP (STOP NOW AND PLAN) är en manualbaserad metod som använts i 
Sverige som utvecklats på Child Development Institute i Toronto. Basprogrammet består av 
en barngrupp och en parallell föräldragrupp (Sll, 2006). 
 
Forskning om föräldraträning 
 
Föräldraträning är en av de mest utvärderade behandlingsmetoderna för barn och ungdomar. I 
en stor del av studierna kommer resultaten från kontrollerade randomiserade studier, men 
behandlingarna har även utvärderats i klinisk praktik. Förändringar i barns beteende har 
skattats av föräldrar och lärare, via direkt observation eller register (Kazdin, 2005). 
Programmen är effektiva när det gäller att minska trotssyndrom och uppförandestörning hos 
barn och ger bättre resultat än andra behandlingar som t.ex. diskussionsgrupper och 
familjebaserade terapier (Patterson et al., 1982). Observationer visar att barnens aggressiva 
beteende minskat med 20-60 % (Webster-Stratton, 1984). Richardson och Joughin (2002) 
visar i en sammanställning av forskning om föräldraträning för barn med beteendeproblem 
följande slutsatser: 
 

• Program i grupp är mer kostnadseffektiva än individuell behandling och ger 
föräldrarna utökat stöd genom de andra föräldrarna i gruppen 
 

• Vid trotssyndrom och uppförandestörning så kan det behövas längre program än 10-20 
veckor för att uppnå resultat 

 

• Förebyggande insatser bör genomföras i förskoleåldern eftersom det är den period då 
insatser för att förebygga beteendeproblem ger bäst resultat 

 

• Strukturerade manualbaserade insatser över längre tid som koordineras och verkar på 
alla nivåer via föräldrar, skola och barn är mest effektiva 

 
Vid University of Colorado har The Center for the Study and Prevention of Violence ett 
uppdrag att ta fram effektiva evidensbaserade program för att förebygga brott och våld bland 
ungdomar. Av cirka 600 preventions och behandlingsprogram har elva program valts ut och 
rekommenderas som ”Blueprint for Violence Prevention”. Det innebär att de uppfyller högt 
ställda krav på att vara noggrant utvärderade i flera studier av oberoende forskare. Webster-
Strattons program är ett av de elva programmen med Blueprintstandard (Mihalic et al., 2002).  
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Teorier bakom föräldraträning 
 
Den inlärningspsykologiska teorin om operant inlärning är grunden för föräldraträning. 
Utgångspunkten är att beteenden uppstår genom de konsekvenser de får och genom att ändra 
konsekvenser kan föräldrar lära barn funktionella beteenden (Baldwin & Baldwin, 2001; 
Kazdin, 2005). Baldwin och Baldwin (2001) ger förklaringar av de vanligaste 
inlärningspsykologiska begreppen: 
 

• Operant betingning innebär att vi förändrar ett beteende som effekt av beteendets 
konsekvenser. Operanter är beteenden som påverkar och leder till konsekvenser. När 
vi upptäcker att ett beteende ger utdelning strävar vi efter att upprepa det 
 

• Positiv förstärkning är något som ökar sannolikheten för att ett beteende ska upprepas. 
En belöning, något som individen vill ha t.ex. ett barn som får en kram när det plockat 
undan leksakerna 

 

• Negativ förstärkning är något obehagligt som individen vill undvika eller fly från. 
Negativ förstärkning ökar sannolikheten för att ett beteende ska upprepas det 
beteendet som minskar risken för det obehagliga. Ett barn kan t.ex. tvätta smutsiga 
händer då de vet att föräldern blir arg när det inte tvättar händerna 

 

• Bestraffning syftar till att minska ett beteende och få det att upphöra vilket innebär att 
vi slutar göra något som får negativa konsekvenser för oss. Ett icke önskvärt beteende 
leder i regel till negativa reaktioner hos omgivningen. Om individen upptäcker att de 
negativa reaktionerna upphör när beteendet minskar så ändrar individen beteendet. Ett 
barn som blir utskällt varje gång det kommer för sent ändrar sitt beteende för att slippa 
bli utskälld 

 

• Utsläckning innebär att ett beteende upphör därför att det inte förstärks. För att ett 
beteende ska utsläckas används ignorering dvs. att beteendet inte uppmärksammas 

 
I föräldraprogrammen lär sig föräldrarna att använda positiv förstärkning och ge barnen 
beröm och uppskattning när de gör något bra och att ignorera negativa beteenden så att de 
släcks ut (Webster-Stratton & Hancock, 1998).  
 
Banduras (1977) teori om social inlärning utgör en grund till de föräldraträningsprogram som 
använder videovinjetter och självstyrd inlärning i sin pedagogiska metod. Enligt Bandura sker 
modellinlärning; när vi observerar andra människors beteende och när det får positiva 
konsekvenser tar vi efter och lär in beteendet. Modeller blir människor som bedöms som 
förebilder för individen. Ett konkret exempel är mindre barn som härmar sina föräldrars 
beteende och på det sättet lär sig olika färdigheter. Bandura introducerade även begreppet 
själveffektivitet (self-efficacy) som syftar på individens föreställningar och tilltro till sin 
kompetens att klara av en viss uppgift. Individens själveffektivitet stärks när individen klarar 
en uppgift och minskar vid misslyckande. Bandura menar att det finns ett starkt samband 
mellan individens förväntning på sin prestation och det verkliga resultatet (Craine, 2000). 
Teorin om själveffektivitet har haft betydelse för föräldraträningsprogrammen då de syftar till 
att föräldrarna ska ta eget ansvar och uppleva ökad själveffektivitet när de själva är aktiva i 
inlärningen (Webster-Stratton & Hancock, 1998).  
 
Kognitiv beteende terapi (KBT) är en terapimetod som bygger på inlärningspsykologisk teori 
och är evidensbaserad. KBT är ett samlingsnamn för en mängd olika terapeutiska tekniker 
t.ex. hemuppgifter, rollspel och en central del i det terapeutiska förhållningssättet är att skapa 
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en samarbetsallians med klienten (Kåver, 2006). Webster-Stratton använder ovan nämnda 
KBT tekniker och förhållningssätt men även begrepp som t.ex. agenda, rational. Att ge en 
rational innebär att terapeuten ger en klar och tydlig förklaring av ett begrepp eller företeelse 
det kan t.ex. vara varför en viss metod är verksam (Kåver, 2006). 
 
Föräldraträningsmetoder 
 
Bloomquist & Schnell (2002) har utvärderat program som vänder sig till föräldrar med barn 
som har utagerande beteendeproblem i åldern 3-10 år. De program de väljer som ”best 
practice” är de program som enligt forskningen har fått bäst resultat bl.a. Pattersons program, 
”Triple-P Positive Parenting” från Australien, Webster-Strattons ”De otroliga åren” och 
Barkleys program (Bloomquist & Schnell, 2002). Alla programmen lär ut färdigheter till 
föräldrarna och har följande mål; 
 

• Att minska barnens aggressiva utagerande beteende och trots 
 

• Att förändra icke funktionella föräldrabeteenden som förstärker barnens problem 
 

• Att stärka och förbättra relationen mellan barn och förälder 
 

• Att förbättra hur familjen löser problem och kommunicerar internt 
 

• Att arbeta med föräldrarnas problem som orsakar stress och är ett hinder för ett 
fungerande föräldraskap 

 
Följande metoder och inslag är gemensamma hos de olika programmen: 
 

• Tonvikten i programmens pedagogiska metod ligger på att föräldrarna ska öva aktivt 
under gruppträffarna bl.a. med rollspel 

 

• Föräldrarna övar hemma och tillämpar verktygen i vardagen genom att hemuppgifter 
utförs mellan träffarna för att generalisera de färdigheter de lärt sig i gruppen 

 

• Föräldrarna uppmuntras att själva upptäcka lösningar och förmågor vilket bidrar till 
”empowerment” och att de känner större förtroende för sig själva som föräldrar 

 

• Programmet struktur och innehåll utgår från en manual som ger en tydlig agenda för 
de enskilda träffarna, bestämda teman med rollspel, videovinjetter och diskussioner 

 

• För att förstärka inlärning av nya beteenden på djupet så kompletteras träffarna med 
skriftlig info eller en bok som beskriver de verktyg som föräldrarna lär sig 

 
Olika metoder som används i Sverige 
 
Folkhälsoinstitutet har utvärderat internationella studier av föräldrastöd i en rapport (Andalibi 
et al., 2003). Slutsatsen av utvärderingen är att föräldrastöd är ett effektivt sätt att förbättra 
barns hälsa. En form av föräldrastöd som ingick i rapporten var föräldraträning. 
Folkhälsoinstitutet har i uppdrag av regeringen att samla in och sprida information om 
föräldrastöd. Ett stort antal föräldraträningsprogram har introducerats i Sverige de senaste 
åren och här är två exempel som använts inom barnpsykiatrin: 
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COPE (The Community Parent Education Program) är utvecklat av den kanadensiske 
psykologen Cunningham och riktar sig till föräldrar med barn mellan 3-12 år. Syftet är att 
stärka föräldrarna samt ge dem verktyg att förstå och hantera barnens beteende. 20-25 
föräldrar träffas två timmar under 8-12 veckor. Metoden bygger på diskussioner i grupp. I 
programmet ingår videovinjetter, rollspel och en manual (Cunningham, 1996). 
 
KOMET (Kommunikationsmetod) är ett svenskt program som vänder sig till föräldrar med 
barn mellan till 3-12 år med beteendeproblem. Programmet har utvecklats av Forsknings- och 
utvecklingsenheten i Stockholm (FoU) och används i Stockholms kommuner. KOMET har 
utgått från Webster-Strattons och Pattersons program och liknar dem i upplägg och innehåll. 
Programmet är manualbaserat med videovinjetter (Kling et al, 2006). 
 
Program och manualbaserade behandlingar 
 
Karakteristiskt för både föräldraträningsprogram och barnträningsprogram är att de precis 
som många KBT-behandlingar utgår från manualer som ger instruktionen för hur 
behandlingen på ett så utförligt sätt som möjligt genomförs så att de går att genomföra den 
utan att ha tillämpat metoden tidigare (Kendall, 1998). Program definieras som en insats eller 
behandling vars metoder, innehåll och genomförande beskrivs detaljerat i en manual. 
Manualen kompletteras ofta med utbildningsinsatser och handledning för att klinikerna ska 
lära sig praktisera metoden (Webster-Stratton, 2004). 
 
Kendall (1998) som arbetat med att utforma manualbaserade KBT-behandlingar för barn 
menar att det har framkommit mycket kritik mot manualer som delvis är onyanserad. Kritiken 
har handlat om att manualer är rigida och hindrar terapeuterna från att använda sin kliniska 
kompetens. Han menar att det finns många fördelar med manualerna; de ger en klar struktur 
och beskriver både träningsmetoder och innehåll tydligt så att metoderna kan användas av 
kliniker som inte har utbildning i metoden vilket leder till att fler barn kan behandlas. 
Manualen ger enligt Kendall grunden för behandlingen genom att i detalj beskriva struktur 
och innehåll men klinikern bör anpassa behandlingen till de individuella klienterna med hjälp 
av sin kliniska erfarenhet och kompetens. 
 

Implementering av manualbaserade program 
 
Evidensbaserade program i kliniska verkligheten och programtrohet 
 
Evidensbaserade program utvecklas ofta på universitetskliniker där det finns möjlighet att 
styra olika faktorer som kan påverka resultatet av behandlingen. En väsentlig och intressant 
fråga är hur tillämpningen ska bli så trogen det ursprungliga upplägget som möjligt i den 
kliniska verkligheten. Det finns enligt forskningen en risk att de positiva resultat programmen 
syftar till inte nås i den kliniska verksamheten eftersom metoden förändras och anpassas på 
grund av brist på resurser, kompetens eller av andra skäl (Mihalic et al., 2002; Scott, 2005; 
Webster-Stratton, 2004). De manualbaserade program som finns idag är ett resultat av ständig 
forskning och utveckling. När programmen inte tillämpas enligt den ursprungliga designen är 
risken att behandlingen inte får samma effekt för de familjer och barn som deltar. 
 
Begreppet programtrohet (implementation fidelity) beskriver graden av samstämmighet 
mellan originalprogrammet och tillämpningen av programmet i kliniskt sammanhang. Vid 
granskning av Blueprintprogrammen togs det fram fyra kriterier som syftar till att definiera 
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programtrohet och som programmen utvärderas utifrån. De fyra begreppen är enligt Mihalic 
et al (2002); 
 
1. Trohet innebär i vilken grad programmet genomförs enligt det ursprungliga upplägget 

med alla kärnkomponenter dvs. utbildad personal, rätt tekniker, rätt protokoll och 
metoder, rätt material, rätt sammanhang och om det riktar sig till den målgrupp den är 
avsett för 
 

2. Exponering avser med vilken frekvens och längd programmet har genomförts t.ex. antalet 
och längden på träffarna 
 

3. Kvalitén på programmets genomförande är det sätt på vilket personalen som arbetar med 
programmet genomför det i praktiken t.ex. personalens förmåga att vara engagerad och 
använda tekniken och metoderna enligt de ursprungliga riktlinjerna för programmet 
 

4. Deltagarengagemang beskriver i vilken grad deltagarna är engagerade i aktiviteterna 
under programmet och i innehållet i programmet 

 
Även Webster-Stratton (2004) menar att vid tillämpning av program i en klinisk verksamhet 
så påverkar olika faktorer i organisationen med vilken grad av trohet som programmet 
genomförs. Exempel på hinder kan vara dels kliniska hinder som en gruppledarens brist på 
träning eller svårigheter att förstå teorin bakom programmet. Organisatoriska hinder kan vara 
tung arbetsbörda som inte ger behandlarna tid att lära sig den nya metoden och brist på 
administrativt stöd när det gäller handledning och träning. För att program ska levereras med 
trohet har Webster-Stratton (2004) tagit fram följande strategier;  
 
1. Standardiserat genomförande av programmet utifrån en manual med specifika 

instruktioner till kliniker och standardiserat skriftligt material 
 

2. Standardiserad högkvalitativ utbildning för behandlare, effektiva processer för 
handledning och feedback och mätning av programtrohet 
 

3. Organisatoriskt stöd är nödvändigt för tillämpning av programmet. Genomförandet bör 
planeras med utbildning, handledning, inköp av material, tid avsatt för klinikernas arbete 
samt utvärdering. En administrativ ledare behövs för att stödja klinikerna, arrangera 
handledning, informera och driva att programmet tillämpas med trohet. Om det ansvaret 
läggs på klinikerna är det lätt att de blir tyngda av det extra arbetet. 
 

Föräldraträningsprogrammet ”De otroliga åren” 
 
”De otroliga åren” (The Incredible Years) är ett manualbaserat föräldraträningsprogram som 
ingår i en serie av program som har tagits fram under de senaste trettio åren av psykologen 
Carolyn Webster-Stratton vid University of Washington i Seattle. Målet med programmen är 
att behandla barn med trotssyndrom och uppförandestörning men programmen kan även 
användas förebyggande. ”De otroliga åren” består av program som fungerar som 
kompletterande moduler som kan verka på olika nivåer och adressera både riskfaktorer och 
skyddsfaktorer hos barnet och familjen (Webster-Stratton, 2001). 
 
”De otroliga åren” är ett av de mest spridda föräldraprogrammen och har tillämpats i USA, 
Storbritannien, Norge och Nya Zeeland. Målgruppen som programmet ursprungligen 
utvecklades för, är barn mellan 3-8 år, men idag finns även en version för skolbarn 7-12 år. 
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Programmet baseras på dvd-vinjetter, rollspel, hemuppgifter. Programmet har även lyckats nå 
låginkomstgrupper med höga risk- och sårbarhetsfaktorer eftersom det erbjuder stöd som 
barnvakt, transport och måltider till föräldrarna i samband med gruppträffarna (Webster-
Stratton et al, 2001). 
 
Forskning om programmet 
 
”De otroliga åren” föräldraträningsprogram har ett starkt forskningsstöd och har utvärderats i 
ett antal studier i USA, Kanada, Storbritannien och Norge, bland annat i sex randomiserade 
studier med kontrollgrupp (Reid et al., 2003; Scott et al., 2001; Scott, 2005; Taylor et al., 
1998; Webster-Stratton, 1984). Studierna visar på statistiskt signifikanta effekter i form av 
minskade beteendeproblem och en ökad social förmåga hos barnen. Programmen har gett 
effekter både när det gäller att behandla och förebygga beteendeproblem. Brestan & Eyberg 
(1998) utvärderade 82 behandlingar för barn och ungdomar med beteendeproblem och 
rekommenderade Webster-Strattons som en av de två som hade bäst resultat.  
 
Föräldraträningsprogram 
 
Det finns tre föräldrainriktade programmoduler i serien. ”BASIC Parent Training Program” är 
det grundläggande programmet i serien som syftar till att förmedla olika basfärdigheter i 
föräldraskapet. Omfattningen är 12-14 gruppträffar som äger rum en gång per vecka. Gruppen 
består av 10–14 föräldrar, leds av två gruppledare och varje träff är två timmar. BASIC kan 
byggas på med fler delar beroende på svårighetsgraden av barnets problem. 
 
”ADVANCE Parent Training Program” bygger på BASIC programmet med ytterligare 10-12 
träffar. Målet är att förbättra föräldrarnas resurser genom att lära ut färdigheter i 
problemlösning, kommunikation, kognitiva strategier och ilskehantering. Programmet 
adresserar riskfaktorer hos föräldrarna som nedstämdhet, relationssvårigheter och brist på 
nätverk. För att få effekt vid behandling av beteendeproblem i nivå med trotssyndrom och 
uppförandestörning slås BASIC och ADVANCE ihop och kombineras till ett 22-24 veckor 
långt program. 
 
”SCHOOL Program” syftar till att ge föräldrarna verktyg för att stödja skolarbetet, barnets 
språkliga och emotionella utveckling och samarbetet med lärare (Webster-Stratton, 2001). 
 
Barnträningsprogram 
 
”Dinosaur Child Training Program” är en kognitivt inriktad färdighetsträning som riktar sig 
till barn i åldern 4-8 år och syftar till att lära barn använda problemlösning och stärka deras 
sociala och emotionella kompetens. Teman som att hantera ilska och att vara en bra vän tas 
upp med hjälp av bilderböcker och speciella dockor. Dockorna är speciellt framtagna för 
programmet. Målgruppen är barn med utagerande beteendeproblem. Två gruppledare håller i 
en grupp med sex barn två timmar varje vecka under 20-22 veckor Barnträningen finns även i 
en klassrumsversion (Webster-Stratton, 2001). 
 
Innehåll i föräldraträningsprogrammet BASIC  
 
Träffarna är strukturerade och utgår från en agenda som finns i manualen. Träffen inleds med 
en genomgång av förra veckans hemuppgifter, därefter följer visning av vinjetter utifrån det 
tema som hör till den aktuella träffen. För att beskriva de olika strategierna som föräldrarna 



 

 

skall lära sig används en modell av en pyramid där leken och den positiva uppmärksamheten 
bildar grunden. I programmet ingår teman som i manualen delas upp i fyra områden:
 
Lekförmåga (Träff 1-3). Programmet börjar med att bygga upp ett positivt samspel mellan 
barn och förälder genom lek. Föräldrarna lär sig att låta barnet styra leken och 
viktig positiv uppmärksamhet är för barnets utveckling. Leken kan bryta de onda cirklar av 
bråk och negativ uppmärksamhet som ofta finns i familjer med barn med beteendeproblem. I 
gruppen diskuteras principer för hur 
leka med barnet så att de lär sig saker, upptäcker sin fantasi och stärker barnets självkänsla. 
Föräldrarna får i hemuppgift att leka med sina barn 10
de kan stödja barnet i leken (Webster
 
Beröm och belöningar (Träff 4
samt bygga upp barnets självkänsla. Föräldrarna lär sig berömma barnen på olika sätt verbalt 
och genom fysisk kontakt. Eftersom föräldrar till barn med beteendeprob
berömma både barnen och sig själva görs övningar på temat. Belöningssystem gås igenom 
och effekten av olika typer av belöningar diskuteras. Föräldrarna får i hemuppgift att välja ut 
ett beteende de vill uppmuntra och göra ett belönin
 

 
Webster-Strattons pyramid som används som pedagogisk modell i föräldragruppen (Webster
s.28 
 

Effektiv gränssättning och att ignorera 
testar gränser, att det ingår i normalutvecklingen och vikten av att vara konsekvent med 
gränser. Föräldrarna får stöd i gruppen när det gäller att vara konsekvent med gränser och lär 
sig att de ska vara åldersadekvata. Föräldrarna lär sig att ge få men tydliga och specifika 
uppmaningar. De går igenom verktyget att ignorera dvs. att strunta i barnets negativa beteende 
och på så sätt se till att det släcks ut och inte förstärks via negativ uppmärksamhet. 
Föräldrarna får bl.a. i hemuppgift att komma överens om familjens regler s
upp på kylskåpet (Webster-Stratton
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sig används en modell av en pyramid där leken och den positiva uppmärksamheten 
programmet ingår teman som i manualen delas upp i fyra områden:

3). Programmet börjar med att bygga upp ett positivt samspel mellan 
barn och förälder genom lek. Föräldrarna lär sig att låta barnet styra leken och 

tiv uppmärksamhet är för barnets utveckling. Leken kan bryta de onda cirklar av 
bråk och negativ uppmärksamhet som ofta finns i familjer med barn med beteendeproblem. I 
gruppen diskuteras principer för hur föräldrarna ska låta barnet styra leken. Här ingår
leka med barnet så att de lär sig saker, upptäcker sin fantasi och stärker barnets självkänsla. 
Föräldrarna får i hemuppgift att leka med sina barn 10-15 minuter per dag och får tips om hur 

i leken (Webster-Stratton, 2005). 

(Träff 4-6). Föräldern lär sig hur de ska förstärka det barnet gör bra 
samt bygga upp barnets självkänsla. Föräldrarna lär sig berömma barnen på olika sätt verbalt 
och genom fysisk kontakt. Eftersom föräldrar till barn med beteendeproblem ofta har svårt att 
berömma både barnen och sig själva görs övningar på temat. Belöningssystem gås igenom 
och effekten av olika typer av belöningar diskuteras. Föräldrarna får i hemuppgift att välja ut 
ett beteende de vill uppmuntra och göra ett belöningssystem (Webster-Stratton

Strattons pyramid som används som pedagogisk modell i föräldragruppen (Webster

Effektiv gränssättning och att ignorera (Träff 7-8). Fokuserar på genomgång av hur barn 
det ingår i normalutvecklingen och vikten av att vara konsekvent med 

gränser. Föräldrarna får stöd i gruppen när det gäller att vara konsekvent med gränser och lär 
sig att de ska vara åldersadekvata. Föräldrarna lär sig att ge få men tydliga och specifika 
uppmaningar. De går igenom verktyget att ignorera dvs. att strunta i barnets negativa beteende 
och på så sätt se till att det släcks ut och inte förstärks via negativ uppmärksamhet. 
Föräldrarna får bl.a. i hemuppgift att komma överens om familjens regler s

Stratton, 2001).  

sig används en modell av en pyramid där leken och den positiva uppmärksamheten 
programmet ingår teman som i manualen delas upp i fyra områden: 

3). Programmet börjar med att bygga upp ett positivt samspel mellan 
barn och förälder genom lek. Föräldrarna lär sig att låta barnet styra leken och förstå hur 

tiv uppmärksamhet är för barnets utveckling. Leken kan bryta de onda cirklar av 
bråk och negativ uppmärksamhet som ofta finns i familjer med barn med beteendeproblem. I 

föräldrarna ska låta barnet styra leken. Här ingår även att 
leka med barnet så att de lär sig saker, upptäcker sin fantasi och stärker barnets självkänsla. 

15 minuter per dag och får tips om hur 

6). Föräldern lär sig hur de ska förstärka det barnet gör bra 
samt bygga upp barnets självkänsla. Föräldrarna lär sig berömma barnen på olika sätt verbalt 

lem ofta har svårt att 
berömma både barnen och sig själva görs övningar på temat. Belöningssystem gås igenom 
och effekten av olika typer av belöningar diskuteras. Föräldrarna får i hemuppgift att välja ut 

Stratton, 2005). 

 

Strattons pyramid som används som pedagogisk modell i föräldragruppen (Webster-Stratton, 2004) 

8). Fokuserar på genomgång av hur barn 
det ingår i normalutvecklingen och vikten av att vara konsekvent med 

gränser. Föräldrarna får stöd i gruppen när det gäller att vara konsekvent med gränser och lär 
sig att de ska vara åldersadekvata. Föräldrarna lär sig att ge få men tydliga och specifika 
uppmaningar. De går igenom verktyget att ignorera dvs. att strunta i barnets negativa beteende 
och på så sätt se till att det släcks ut och inte förstärks via negativ uppmärksamhet. 

om de sedan sätter 
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Timeout och konsekvenser (Träff 9-12). I den sista delen presenteras timeout som ett sätt att 
hantera destruktiva beteenden som t.ex. att slåss eller förstöra. Timeout beskrivs som en form 
av ignorering då all uppmärksamhet från föräldrarna tas bort. Syftet med timeout är att barnet 
inte ska få uppmärksamhet för negativa beteenden och att föräldern ska få en chans att lugna 
ned sig för att inte trappa upp konflikten. Alla föräldrar har inte behov av att använda timeout, 
men för de som har barn med svåra beteendeproblem kan den vara till hjälp. Färdigheter i 
problemlösning både för barn och vuxna gås igenom. En avslutning av programmet förbereds 
och en strategi för att hantera framtida svårigheter behandlas (Webster-Stratton, 2001).  
 
Pedagogiska metoder och kärnkomponenter 
 
Här följer en översikt över metoder och centrala komponenter som används i programmet:  
Vinjetter. ”De otroliga åren” bygger på att föräldrarna tittar på dvd-vinjetter som visar 
föräldrar och barn i olika samspelssituationer och därefter diskuterar dem. Diskussionerna ska 
aktivera föräldrarna och få dem att tänka kring lösningar och ge egna förslag. Den teoretiska 
utgångspunkten är Banduras teori om modell inlärning dvs. att föräldrar kan påverka sina 
barns beteende i positiv riktning genom att vara en förebild. På samma sätt ska föräldrar 
kunna lära sig nya färdigheter genom att titta på inspelningar av andra föräldrar som 
samspelar med sina barn. I programmet ingår 250 vinjetter och i manualen anges vilka som 
anknyter till ett visst tema och när de ska visas (Webster-Stratton & Herbert, 1994). 
 
Rollspel är en av de centrala delarna i metoden och 4-5 rollspel bör ingå under varje träff. 
Syftet är att föräldrarna ska öva på nya beteenden de lär sig. Ofta finns ett motstånd hos 
föräldrarna att rollspela, så gruppledaren börjar och sedan får föräldrarna dela in sig två och 
två för att pröva på att rollspela. Efter ett tag brukar föräldrarna kunna rollspela inför hela 
gruppen och beskriver i utvärderingarna att de lärt sig mycket av det. Rollspel görs även på 
situationer som föräldrarna upplever som besvärliga. Forskningen har visat att rollspel är 
effektivt för att åstadkomma beteendeförändringar (Webster-Stratton, 2001). 
 
Hemuppgifter är ett centralt moment som syftar till att föräldrarna ska öva de färdigheter som 
de lärt sig i gruppen hemma tillsammans med barnen. Föräldrarna sätter egna mål, läser varje 
vecka i boken ”De otroliga åren”, och får med sig flera sidor med handouts från manualen 
med hemuppgift, principer de gått igenom som sätts upp på kylskåpet och olika blanketter 
t.ex. lekschema som ska underlätta att göra hemuppgiften. Vid genomgång av hemuppgifterna 
ska ledarna ge individuell skriftlig feedback och någon typ av positiv förstärkning t.ex. 
klistermärke eller beröm (Webster-Stratton, 2001). 
 
Telefonsamtal till föräldrarna. I programmet ingår att ledarna ska ringa föräldrarna då och då 
mellan träffarna för att höra hur det går med hemuppgifterna samt för att skapa en bra kontakt. 
Vilka föräldrar som har behov av kontakt kan bedömas utifrån utvärderingarna varje vecka. 
De ska ringa vid frånvaro och påminna föräldrar som uteblir ofta (Webster-Stratton, 2001). 
 
”Buddy calls”. Föräldrarna uppmanas att ringa de andra i gruppen för att höra hur det går så 
kallade ”buddy calls”. Syftet är att föräldrarna ska få kontakt, utöka sitt nätverk och kunna 
stödja varandra. När gruppen avslutas uppmuntras föräldrarna att fortsätta träffa varandra 
(Webster-Stratton, 2001). 
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”Booster session”. I programmet ingår en återträff efter 3-6 månader som syftar till att följa 
upp hur det går för föräldrarna att praktisera de färdigheter de lärt sig (Webster-Stratton, 
2001). 
 
Terapeutiskt förhållningssätt 
 
Centralt för programmet är enligt Webster-Stratton (2001) att gruppledarna bygger en 
samarbetsallians med föräldrarna. Det terapeutiska förhållningssättet som beskrivs i manualen 
kan sammanfattas i följande punkter:  
 

• Att bygga en stödjande samarbetsallians genom att vara empatisk, respektfull och äkta 
i bemötandet av föräldrarna i gruppen. Centralt är att det är föräldrarna som ska sätta 
mål och föra fram det som är viktigt för dem under gruppträffarna. Strategier för detta 
kan vara att använda humor, optimism och egna erfarenheter av föräldraskap 
 

• Att göra föräldrarna kompetenta att ändra sitt beteende, hitta egna lösningar och 
använda de färdigheter de lär sig. Anledningen är att föräldrar med barn som har 
utagerande beteendeproblem lätt skuldbelägger sig själva och blir passiva. Strategin är 
att validera och bekräfta föräldrarnas situation och att med kognitiva tekniker 
ifrågasätta och modifiera maktlösa tankar 

 

• Att undervisa utan att ta på sig expertrollen. Att förmedla kunskap utifrån ett 
samarbetande förhållningssätt och att förklara olika principer för beteendeförändring 
är en viktig del av ledarens arbete. En strategi är att anknyta till tidigare diskussioner 
och att låta föräldrarna komma på principer och lösningar själva så att de tar till sig 
materialet. Samtidigt ska ledaren vara tydligt och ge rationaler för olika tekniker, 
programmets metoder så att föräldrarna får klart för sig syftet och inget är oklart 
 

• Individuell anpassning. Enligt Webster-Stratton är det viktigt att ledarna har klinisk 
erfarenhet och kompetens så att de kan anpassa och individualisera det 
manualbaserade programmet utifrån föräldrarnas behov. Den terapeutiska 
kompetensen att skräddarsy behandlingen ses som central för ett bra 
behandlingsresultat och kan vidareutvecklas genom att gruppledarna leder många 
grupper och själv får kontinuerlig handledning 

 
Administrativt stöd för att tillämpa programmet  
 
I Manualen finns all information om programmet med konkreta checklistor för allt som ska 
göras i med gruppen, planering av varje träff i detalj och en översikt över mål för de olika 
delarna av programmet. Här finns instruktioner till ledarna om det pedagogiska arbetssättet, 
gruppledarrollen och litteraturtips. I manualen finns kopior av de olika blanketter som behövs 
för att utvärdera programmet (Webster-Stratton, 2001). 
 
Manualen, dvd-vinjetterna, boken och övrigt material säljs som ett paket och kostnaden för 
BASIC är ca 8300 kr och för ADVANCE 6350 kr (Olchowski et al, 2007). BASIC 
programmet finns i två versioner, ett för förskoleåldern 2-7 år med vinjetter som är inspelade 
på 80-talet och är textade på svenska och ett för skolåldern 4-12 år med nyinspelade vinjetter. 
Manualen som helhet är på engelska. Det material som delas ut till föräldrarna; handouts i 
samband med hemuppgifter är översatta till svenska. Boken finns översatt till svenska och går 
att köpa i bokhandeln. 
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Utbildning och handledning/konsultation. Grupperna leds av två gruppledare som ska ha 
genomgått en 3-dagars kurs BASIC Parent Group Leader Training. Kursen ska byggas på 
med ytterligare en kursdag efter det att gruppledaren har arbetat med sin första grupp. 
Gruppledarna bör ha handledning minst en gång i månaden när de har sin första grupp. 
Handledning ska ges av auktoriserade handledare så kallade mentorer, som har vidareutbildat 
sig i metoden och har lång erfarenhet som gruppledare (Webster-Stratton et al, 2001). 
 
Utvärdering av programmet av föräldrarna. Föräldrarna fyller i en enkel blankett direkt efter 
varje träff. Syftet är att ledarna ska få direkt feedback på den aktuella träffen, samt vid behov 
kunna ändra på saker inför nästa träff. Ledarna kan också följa upp föräldrar som är missnöjda 
eller behöver hjälp. En blankett finns även för att utvärdera hela kursen. 
 
Utvärdering av gruppledarnas arbete. En viktig del av programmet är att gruppledarna 
utvärderar sitt arbete med gruppen med hjälp av videoinspelning av varje träff och 
checklistor. Syftet är att ledarna ska utveckla sin kompetens och bli mer kunniga och leverera 
programmet med högre trohet. På följande checklistor finns kriterier i form av frågor som 
mäter programtrohet, utvärderar programmets innehåll och ledarkompetenserna: Leader 
Checklist ger en agenda för varje träffs innehåll och används för att utvärdera att gruppledarna 
fått med allt under träffen, Parent Group leader Checklist används av ledarna efter några 
träffar för att utvärdera deras arbete och Parent Group leader Rating Scale används vid 
granskning inför certifiering (Webster-Stratton, 2001). 

 
Certifiering av gruppledare innebär att de bedöms ha de färdigheter som krävs för att kunna 
leda grupper enligt programmet. Granskningen av videoband från gruppträffar görs av en 
mentor utifrån bestämda kriterier. För att bli certifierad krävs videoinspelning av alla träffar 
under två föräldragrupper. Syftet med certifiering är att garantera att ledarna når en viss 
kvalitetsnivå samt att ge dem ett erkännande för sitt arbete. För organisationer som satsar på 
att arbeta med ”De otroliga åren” i stor skala så är det en fördel med certifierade gruppledare 
som kan vidareutbilda sig till mentorer och utbilda andra i metoden (Webster-Stratton, 2001).  
 
Rekrytering av föräldrar till gruppen har enligt Webster-Stratton stor betydelse för gruppens 
sammansättning och hur effektiv behandlingen blir för de enskilda föräldrarna. Av stor vikt är 
information om vad programmet innebär för att föräldrarna ska kunna ta ställning till om 
metoden passar dem. I manualen och på hemsidan finns instruktioner för hur rekryteringen 
ska gå till och skattningsinstrument som kan användas för att mäta programmets effektivitet. 
Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) är ett formulär i vilken föräldern skattar barnets 
beteende. Utifrån skattningarna ges en poäng för hur ofta beteendet förekommer och hur 
problematiskt det upplevs Resultatet kan användas för att bedöma hur allvarligt barnets 
problem är (Eyberg & Ross 1978).  
 
Manualtrohet definieras utifrån kriterierna på ovan nämnda checklistor och förenklat utgår 
mätningen av troheten från följande två områden; ledarkompetensen och om gruppledarna 
följer programmets innehåll och använder rätt metoder som rollspel, vinjetter, diskussioner, 
hemuppgifter, delar ut rätt material, utvärderar och rekryterar enligt manualens instruktioner 
(Webster-Stratton, 2004). 
 
Erfarenheter av tillämpning av ”De otroliga åren” i Skandinavien  
 
I Norge har de ”De otroliga åren” introducerats som en del av en större regeringsfinansierad 
nationell satsning på evidensbaserade metoder för barn med beteendeproblem. Efter ett 
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försöksprojekt 2001-2003 med goda resultat inom barnpsykiatrin har ”De otroliga åren” 
implementerats i större skala med både föräldrar, barn och skolträning. De har även byggt upp 
ett mentorträningsprogram så att de själva kan utbilda gruppledare. I rapporten från 
försöksprojektet konstateras att det tidigare varit svårt att implementera nya metoder i Norge 
och att de sällan tillämpats enligt originalupplägget pga. otillräckliga investeringar i 
utbildning och en kultur som dominerat och hindrat nya förhållningssätt att etableras. Vid 
implementering av ”De otroliga åren” har projektet utformats för att motverka de här 
faktorerna genom omfattande planeringsarbete, stora investeringar i material, utbildning, 
ständig handledning och uppföljning av ledarkompetensen. Eftersom manualbaserade metoder 
och KBT-metoder är ett nytt arbetssätt inom barnpsykiatrin i Norge satsades resurser på att 
rekrytera ledande personal med KBT-kompetens. (Mørch et al, 2004). 
 
I Sverige introducerades ”De otroliga åren” 2002 bland annat inom BUP i Göteborg, Skövde 
och Lund En utvärdering har gjort vid Göteborgs Universitet och effekterna av programmet i 
de kommuner som undersökts har varit goda (Axberg, 2007). Både i Norge och i Axbergs 
undersökning uppges att föräldrarna är nöjda och att behandlarna anser att det har fungerat bra 
att arbeta med ett manualbaserat program. Erfarenheterna från båda länderna visar att det går 
att arbeta framgångsrikt med skandinaviska familjer med en amerikansk metod trots att en del 
av innehållet i manualen inte är förenligt med många norska och svenska värderingar 
(Axberg, 2007; Mørch et al, 2004). 
 

Barn och Ungdoms Psykiatrin (BUP) i Stockholm 
 
BUP inom Stockholms läns landsting uppdrag är att främja barnens och ungdomarnas 
psykiska hälsa. Verksamheten regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). BUP:s 
arbetsområden är diagnostik och behandling av barn och ungdomar 0-17 år. Inom BUP i 
Stockholms län arbetar ca 1000 personer med behandlare i yrkeskategorierna psykologer, 
socionomer, mentalskötare och läkare. Öppenvården riktar sig till barn och ungdomar 0-17 år 
med psykisk störning eller relationsproblem som hindrar personlig tillväxt och mognad. BUP 
genomförde en omorganisation 2005 med syfte att skapa en bredare och mer likvärdig 
kompetens på öppenvårdsmottagningarna samt att etablera nya vårdformer för att minska 
behovet av slutenvården. Omorganisationen innebar att flera mindre mottagningar slogs ihop 
till större. Öppenvården är organiserad i olika områden: 
 
Öppenvård. BUP:s öppenvårdsmottagningar är uppdelade i fyra områden geografiskt; 
Nordost, Nordväst, Sydost, Sydväst. Varje område omfattar 4 eller 5 öppenvårds 
mottagningar samt en mellanvårds enhet. Sammanlagt finns det 16 mottagningar.  
 
Specialenheterna ansvarar för öppenvård med inriktning på en speciell problematik t.ex. 
BUP-Signal; som vänder sig till barn med tvång och utagerande problematik, BUP-Vasa; som 
arbetar med barn vid misstänkt eller bekräftat sexuellt övergrepp, BUP-Bågen; arbetar med 
barn vid våld inom familjen. Inom specialenheterna ryms också metodutveckling.  
 
I organisationen finns en avdelning för administrativa funktioner, en utbildningsenhet (UBi) 
samt en utvecklings och utvärderingsenhet och ledningen; BUP divisionen. 
Verksamhetscheferna har ansvar för metod- och kompetensutveckling inom sina respektive 
områden. UBi ansvarar för genomförandet av utbildning baserat på beställningar från 
verksamhetscheferna. Inom vissa verksamhetsområden finns en anställd som ansvarar för 
kompetensutveckling och att ordna viss utbildning lokalt (Sll, 2007). 



 
 

 
 

20 

 
Inom BUP har det under 2006-2007 introducerats manualbaserade KBT-behandlingar. BUP-
signal som arbetar med KBT-behandling för barn med beteendeproblem har även i uppdrag 
att utveckla KBT-metoder och att sprida dem inom organisationen. BUP-signal har översatt 
och anpassat amerikanska manualer till svenska förhållanden med syfte att göra metoderna 
tillgängliga för fler inom BUP. Att arbeta enligt manualer är ett nytt arbetssätt inom BUP som 
har införts i samband med ökad användning av KBT-metoder (Sll, 2006). 
 

”De otroliga åren” inom BUP i Stockholm 
 
Våren 2003 fattades ett beslut att utbilda behandlare i ”De otroliga åren” BASIC eftersom det 
bedömdes vara den metod som passade bäst inom barnpsykiatrin och hade starkast 
forskningsstöd. Beslutet föregicks av en diskussion inom ledningen om vilken metod BUP 
skulle välja. Ett alternativ var att utveckla ett eget program. Fördelen med det var att metoden 
skulle kunna anpassas till svenska förhållanden och bli mindre av en kulturchock för 
behandlarna än en amerikansk metod. Nackdelar som togs upp var att metoden inte skulle 
vara evidensbaserad och innebära utvecklingskostnader (Eresund, 2004).  
 
Under hösten 2003 gick 47 medarbetare utbildningen i ”De otroliga åren” BASIC som hölls 
av Willy Thore Mørch som var certifierad mentor i metoden och hade erfarenhet av att 
introducera den i Norge. Kursen var mycket uppskattad men väckte även osäkerhet och 
förvirring eftersom metoden för många innebar ett helt nytt arbetssätt som utgick från 
beteendeterapeutiska principer och var manualbaserat. Tyvärr fanns inte den amerikanska 
manualen tillgänglig direkt. Manualen innebar en extra kostnad för enheterna som de inte 
räknat med och det tog tid innan den nått alla enheter. Inom BUP hade det tagits fram en 
svensk film med liknande teman som manualens vinjetter, dessa gick att beställa internt inom 
BUP. Handledningsgrupper startades med handledare från BUP som hade erfarenhet av 
metoden (Eresund, 2004). 
 
Ett år efter utbildningen upplevde BUPs ledning ett behov av att undersöka i vilken 
utsträckning metoden tillämpats. En enkät skickades ut till alla 47 deltagarna och svar inkom 
från 45 av dessa. Resultatet visar att 15 föräldragrupper hade genomförts på 12 av de 22 
enheter som haft behandlare som deltagit i kursen. Behandlarna uttryckte att det var 
meningsfullt och stimulerande att arbeta med ”De otroliga åren”. De ansåg att de med 
programmets metod når fram till familjer de inte tidigare nått (Eresund, 2004). 
Enligt enkäten ansåg knappt hälften av gruppledarna att de tillämpat metoden enligt 
manualen. De flesta hade inte använt sig av; telefonsamtal till föräldrarna och utvärdering 
varje gång. Några hade inte använt rollspel och upplevde att rollspelen kunde vara svåra att få 
till. Flera ansåg att det var svårt att hinna med att läsa manualen. Några tyckte att manualen 
var rörig och svår. De flesta använde handouts från manualen och tyckte att de var bra. Några 
använde andra handouts. Flera ansåg att det var svårt att hinna med allt som står i manualen 
under träffen och att få tid att gå igenom hemuppgifterna. Av de som svarade att de inte 
planerade att ha grupp angav de som skäl att programmet var alltför för manualbaserat och 
behövde modifieras för att passa inom BUP. Stöd som efterfrågas var handledning, 
planeringstid och mer avsatt tid för att arbeta med gruppen. I sammanfattningen av 
undersökningen konstateras följande enligt Eresund (2004): 
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• Att arbeta manualbaserat innebär ett nytt arbetssätt för många inom BUP då en stor del 
av behandlarna inte har utbildning i KBT-metoder eller är vana vid det pedagogiska 
förhållningssätt som presenteras 

 

• Då efterfrågan på föräldrastöd är stor är det viktigt att BUP erbjuder föräldrar som har 
barn med allvarliga känslomässiga problem att få föräldrastöd med gruppledare som 
har den psykoterapeutiska kompetens som krävs för att hantera barnens svårigheter 

 

• Den satsning som har gjorts i en grundutbildning i programmet är viktigt att ta till vara 
på och att behandlarna kan fortsätta utveckla sin kunskap i metoden. De behöver 
handledning men även att få avsätta tillräckligt med arbetstid till gruppen 

 

• Rapporten avslutas med att betona att när en investering görs i en ny 
behandlingsmetod behövs även en stödjande administrativ struktur för att 
implementera en ny metod i organisationen 

 

• Eldsjälar, dvs. medarbetare som tar risken att pröva nya idéer måste stödjas i sin roll 
som nydanare för att de inte ska ge upp inför de svårigheter och motstånd de kan möta 

 
Under 2003 till 2005 utvärderades 12 föräldraträningsgrupper med samforskningsmetoden. 
Detta innebar att både föräldrar och behandlare från varje grupp deltog i en utvärderingsträff 6 
månader efter att gruppen avslutats. Enligt Sten Lundqvist som utvärderade grupperna inom 
BUP framkom det att ingen av grupperna arbetade helt manualbaserat och att endast en av 
grupperna hade använt rollspel. Däremot hade alla grupperna använt hemuppgifter och de 
flesta grupperna hade använt filmerna. I utvärderingen framkom även att grupperna hade hög 
närvaro, hög aktivitetsnivå och att både föräldrarna och gruppledarna var nöjda och positiva 
till föräldragrupperna. Resultatet har endast presenterats muntligt inom organisationen. (Sten 
Lundqvist, BUP:s specialenheter, pers.kom 21 augusti 2007). 
 
Under 2007 utbildades ytterligare 25 personer i BASIC, gruppledarna inom nordöstra och 
nordvästra verksamhets området gick en kurs i ADVANCE och deltog i en konsultationsdag 
med Carolyn White från Storbritannien. Tidigare konsultationer har ordnats av UBi cirka en 
gång om året (Lars Lövenborg, UBi, pers.kom 15 oktober 2007). Enligt ”The Incredible 
Years” så ska de gruppledare som vill delta i konsultationer ta med sig en inspelning av 
gruppträffar de vill ha handledning på. 

Metod 

 
Då syftet är både deskriptivt och explorativt genomförs undersökningen utifrån en kvalitativ 
ansats och som metod för insamling av data väljs halvstrukturerade intervjuer. En stor del av 
forskning om manualbaserade metoder med god evidens är kvantitativ och behandlar 
behandlingseffekten. För att undersöka hur programmet tillämpas kliniskt inom psykiatrin och 
kunna få fram individuella skillnader och resonemang hos behandlarna är intervjuer att 
föredra. Under intervjuer med öppna frågor kommer reflektioner och individuella erfarenheter 
fram på ett bättre sätt, än exempelvis i en enkätundersökning (Kvale, 1997).  
 
Urval och undersökningsdeltagare 
 
Intervjuer genomfördes med tretton behandlare inom BUP i Stockholm som har arbetat med 
”De otroliga åren” BASIC. Kriterier för urval av intervjudeltagare var att de skulle ha haft en 
grupp under 2007, varit gruppledare för minst två grupper och gått 3-dagars utbildning i ”De 
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otroliga åren” BASIC. Urvalet bestämdes av gruppledarnas tillgänglighet. Urvalet av 
intervjudeltagare har gjorts från ovan kriterier genom kontakt med de 16 öppenvårds 
mottagningar i Stockholmsområdet enligt följande: 
 
1. Mottagningarna kontaktades via telefon för att ta reda på om de arbetar med programmet 

 

2. De tio mottagningar som angett att de arbetar med programmet kontaktades igen. En av 
mottagningarna angav att de planerade att starta en grupp under 2008 och inkluderas inte i 
undersökningen. I steg ett skickades ett mail som beskrev undersökningens syfte och 
innehöll samt en förfrågan om att få intervjua gruppledare. Därefter kontaktades 
gruppledaren via mail för att boka en tid. En av de tillfrågade gruppledarna hade inte tid 
under den period då intervjuerna genomfördes. 

 
Gruppledare från alla nio mottagningar som arbetat med programmet intervjuades. Nya 
gruppledare och de som inte hade utbildning har räknats bort. På de större mottagningarna har 
två till tre gruppledare intervjuats och på de mindre en för att ge så stor variation som möjligt 
i urvalet. 
 
Det totala antalet gruppledare som uppfyller kriterierna för urval är svårt att bedöma eftersom 
information om hur många gruppledare som är verksamma inte finns samlad inom BUP. 
Utifrån de uppgifter som kom fram vid kontakt för att boka intervjuer så arbetar nio 
mottagningar med programmet under hösten 2007. Gruppledarna arbetar med grupperna i par, 
det innebär att det finns 18 gruppledare från de nio mottagningarna som har haft grupp under 
hösten 2007. 
 
Intervjudeltagarna tillhör yrkeskategorierna psykolog eller socionom och arbetar som 
behandlare på en öppenvårdsmottagning. Män och kvinnor mellan 34 år och 62 år har 
intervjuats. De flesta av intervjudeltagarna har psykoterapeut utbildning med psykodynamisk 
inriktning, två har KBT-utbildning och några har gått en orienteringskurs i KBT.  
 
Material 
 
Intervjuguiden (bilaga 1) provades i en pilotintervju och modifierats därefter något. Några 
frågor som inte låg inom gruppledarnas ansvarsområde plockades bort och intervjuguiden har 
kompletterades med en checklista (bilaga 2). Syftet med checklistan är att utifrån ledarnas 
beskrivning få en indikation på om programmets innehåll och metoder tillämpas på det sätt 
som anges i manualen. Att följa manualen definieras i studien som att ha med de metoder och 
inslag som finns på checklistan och att ge programmet med den frekvens som rekommenderas 
i manualen.  
 
Datainsamling 
 
De tretton intervjudeltagarna har intervjuats på sin arbetsplats. Elva intervjuer har genomförts 
och varje intervju har tagit 45-60 minuter. Nio intervjuer har gjorts individuellt och vid två 
intervjuer har det varit två deltagare. Anledningen till detta är att intervjudeltagarna arbetar 
tillsammans med grupperna och hade möjlighet att delta båda två. Bedömning var att 
variationen i svaren skulle bli större om det på detta sätt var möjligt att få fler 
intervjudeltagare. I intervjuerna med två deltagare så gav de konsensussvar och ofta turades 
de om att svara. Alla intervjuerna spelades in på bandspelare och skrevs därefter ned i ett 
textdokument i Word. Checklistan har fyllts i av intervjuaren under intervjun. Intervjuaren har 
under hösten 2007 gått gruppledarutbildningen i ”De otroliga åren” BASIC.  



 
 

 
 

23 

Innan intervjun inleddes informerades intervjudeltagarna muntligt om intervjuns syfte och 
struktur. Intervjudeltagarna godkände att fakta om hur mottagningen arbetar med metoden 
kommer att förekomma i resultatredovisning. Den övriga delen av intervjun som behandlar 
intervjudeltagarnas erfarenheter är konfidentiell och de informerades om detta. 
Intervjudeltagaren fick även ta del av informationen om intervjun skriftligt och ge sitt 
samtycke (bilaga 3) och på så sätt har kravet om samtycke och konfidentialitet uppfyllts.  
 
Analys 
 
Analysen startade med att lyssna igenom alla intervjuerna som Kvale (1997) föreslår för att få 
en helhetsbild av materialet. Bearbetning och analys av det transkriberade materialet skedde 
utifrån induktiv tematisk analys enligt Hayes (2000). Under analysfasen har olika teman 
identifierats utifrån intervjudeltagarnas svar utifrån följande steg: 
 
1. Materialet transkriberades, skrevs ut och läses igenom och intressanta stycken markerades  
2. De stycken som behandlar samma tema i utskrifterna markeras med en färg 
3. Huvudteman delades in i underkategorier, och sorterades efter relevans för frågeställningar 
 
Materialet gicks igenom igen och undersöktes utifrån varje individuellt tema. De två sista 
stegen gjordes i datorn genom att klippa och klistra i Word. Varje tema får en sammanfattning 
med citat som belyser resultatet.  
 
Med syfte att ge en så fullständig bild som möjligt av de individuella intervjudeltagarnas 
tankar, reflektioner och resonemang förekommer i resultatet utförliga citat från 
intervjudeltagarna. Enligt Kvale (1997) bidrar utförliga citat från intervjudeltagarnas 
erfarenhets värld till att ge en nyanserad och fullständig bild av den erfarenhet de beskriver.  
Det har gått att urskilja olika teman som utgår ifrån programmets olika delar. Processen att ta 
fram teman är en kombination av induktiv och deduktiv metod. Många teman anknyter till 
olika delar av programmet. De teman som är representerade är de som flera intervju- 
deltagarna tar upp och reflekterar kring. Det innebär att det finns inslag i programmet som 
inte tas upp av intervjudeltagarna och kommer inte heller att vara med i resultatet som vid 
t.ex. en utvärdering. Teman har i resultatet grupperats under rubriker som utgår från de fyra 
frågeställningarna i syftet. 

Resultat 

Tillämpningen av programmet på mottagningar som arbetar manualbaserat 

 
Undersökningen visar att totalt 10 av 16 BUP-mottagningar i Stockholms Läns Landsting 
arbetar med Webster-Strattons föräldraträningsprogram varav 9 mottagningar ingick i studien. 
De mottagningarna som ingår i studien och som anger att de arbetar manualbaserat är Täby, 
Sollentuna, Danderyd, Huddinge, Farsta, Bromma och Kungsholmen.  
 
Tillämpningen av programmet skiljer sig något åt på de olika mottagningarna men alla 
mottagningar anger att de arbetar med den målgrupp som programmet riktar sig till; 
utagerande beteendeproblem utan diagnos och med diagnoserna trotssyndrom, 
uppförandestörning och ADHD med utagerande problematik. Mottagningarna i Sollentuna 
och Täby tar endast barn som har svåra beteendeproblem i nivå med trotssyndrom och 
uppförandestörning.  
 



 
 

 
 

24 

Åldersgruppen mottagningarna arbetar med är främst 3 till 8 år, men några mottagningar 
arbetar även med 9-10 åringar. Täby brukar dela upp grupperna i förskolebarn och skolbarn.  
 
Även antalet grupper per år skiljer sig något åt. De flesta mottagningarna har två grupper per 
år utom Täby som har två till tre grupper.  
 
Antalet aktiva gruppledare på de olika mottagningarna skiljer sig åt. Mottagningarna i 
Nordost och Nordväst; Täby, Sollentuna och Bromma har 4-6 gruppledare per mottagning 
som arbetar med grupper och mottagningarna i Syd har bara en till två. Längst erfarenhet av 
att arbeta med programmet har de gruppledare från Täby, Huddinge och Farsta som haft 7-9 
grupper var. Sollentuna är den mottagning som har flest utbildade gruppledare. Utifrån de 
uppgifter som lämnades under intervjuerna beräknas 25-30 gruppledare ha haft grupper under 
2007.  
 
I november 2007 startade Sollentuna som första BUP-mottagning i Stockholm ”De otroliga 
årens” barnträningsprogram för barn i 4-8 års ålder i kombination med en föräldragrupp som 
följer hela BASIC och ADVANCE programmet med 22-24 träffar. 
 
När det gäller barnträning med andra metoder parallellt med föräldraträning så har Täby haft 
4-5 SNAP grupper sedan 2004 i kombination med föräldraträning utifrån Webster-Stratton 
BASIC. Sollentuna har för åldersgruppen 8-12 år haft SNAP grupper i kombination med 
parallell föräldragrupp enligt den manualen.  

Har behandlarna följt manualen och varit trogna programmet ursprungliga format? 

 
Innehåll och metoder vid gruppträffarna utifrån manualen 
 
Enligt den checklista över programmets olika kärnkomponenter som fylldes i under 
intervjuerna så får alla de sju mottagningar som anger att de arbetar manualbaserat och strävar 
efter att följa manualen med de flesta av kärnkomponenterna i programmet. Dessa är följande:  
 
Innehåll 
 

• Rollspel varje gång 
• Videovinjetter visas varje gång med utgångspunkt från manualens förslag 
• Användning av materiell till föräldrarna som ingår i programmet; boken och handouts 

från manualen 
• Genomgång av principer och teman utifrån manualen 
• Föräldrarna sätter egna mål 
• Genomgång av hemuppgifter under varje gruppträff och ny hemuppgift till nästa gång 
 

Frekvens 
 

• Gruppträffarna sker 12-14 gånger med en frekvens av en gång i veckan 
• Träffen är 2-2,5 timmar varje gång 
• Antalet föräldrarna i gruppen är 10-14 personer 
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Ingen av mottagningarna har ordnat barnvakt regelbundet i samband med grupperna. En av 
mottagningarna prövade detta med en grupp men det utnyttjades inte regelbundet och var 
resurskrävande. Andra delar av programmet som ungefär hälften av mottagningar har haft 
med är att ringa föräldrarna mellan gångerna, ”buddy calls”, ”booster session” samt att ge 
skriftlig feedback på hemuppgifterna.  
 
De mottagningar som inte arbetar med programmet enligt manual arbetar med färre träffar, 
använder inte manualen och handouts från manualen. De använder inte heller programmets 
vinjetter eller rollspel. De kan även vända sig till en annan målgrupp. 

Beskrivning av tillämpningen av programmet och gruppledarnas erfarenheter 

 
I den här delen av resultatet återges ledarnas detaljerade beskrivning hur de praktiskt har 
tillämpat programmet samt deras erfarenheter och synpunkter på att arbeta med programmet.  
Då ledarna under intervjuerna väver ihop erfarenheterna och praktiken så redovisas de på 
samma sätt. 
 
Vinjetterna 
 
Alla gruppledare som arbetar manualbaserat visar vinjetter varje gång och använder dem som 
diskussionsunderlag. Några beskriver att de tittar igenom de vinjetter som föreslås i manualen 
och gör ett urval när de planerar gruppträffen. 

 
”På konsultationen fick jag veta att man inte behöver se på alla vinjetter på ett tema t.ex. 
ignorering. Om det finns sju vinjetter, så visar vi så många som behövs för att föräldrarna ska 
greppa det. Vi ledare gör en bedömning så att det inte blir för tjatigt.” 

 
Alla är eniga om att det bästa vore att ha aktuella svenska vinjetter men attityden till 
vinjetterna är olika bland gruppledarna. Några menar att de är en del av metoden som man får 
acceptera och även om vinjetterna är från 80-talet så är det ett bra underlag för diskussioner 
och en stor fördel är att de anknyter direkt till programmets olika teman. 
 

”Det är trots allt bättre med de amerikanska vinjetterna än de svenska eftersom de anknyter 
direkt till det tema vi går igenom. När det är en dålig vinjett så kan man diskutera vad som är 
dåligt och skratta åt kläderna tillsammans. När vi är tydliga med att vinjetterna är som de är, 
så brukar det fungera.” 

 
Andra gruppledare menar att de måste bytas ut. En av gruppledarna berättar att när Carolyn 
Webster-Stratton var på besök i Sverige så ställdes frågan varför videorna inte har ersatts. 
 

”Carolyn höll med om att vinjetterna var gamla, men många av gruppledarna är så inkörda på 
dem. Manualen är evidensbaserad just utifrån de här vinjetterna. Det är svårt att göra om exakt 
när det är riktiga familjer. Det ligger något i det, jag kunde köpa hennes svar.” 

 
Det är vanligast att gruppledarna använder de amerikanska vinjetterna med svensk text. Några 
har kompletterat med de svenska för att få med exempel med lite äldre barn. De ledarna som 
inte arbetar utifrån manualen använder inte de amerikanska vinjetterna. En gruppledare angav 
som skäl att mottagningen bara köpt in de svenska och några hade inte använt dem därför att 
föräldrarna ansåg att de amerikanska var svåra att identifiera sig med och att de själva 
upplevde att de inte var ett bra diskussionsunderlag eftersom de var för tillrättalagda.  
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Rollspel 
 
Alla gruppledare som arbetar manualbaserat beskriver att de arbetar med rollspel, att de 
strävar efter att rollspela varje gång och att rollspelen är viktiga för föräldrarnas inlärning. 
 

”Nu kör vi rollspel varje gång. Två per gång. Ibland gör deltagarna rollspel två och två och 
ibland inför hela gruppen. Jag är ingen teaterapa och inte den andra ledaren heller men vi fick 
igång rollspelen eftersom vi jobbat på det. Vi var övertygade om att det funkade och att det är 
det bästa sättet att träna.” 

 
Flera gruppledare berättar att det kan vara svårt att genomföra rollspelen. Ett hinder de 
beskriver är att när det är ont om tid är det ofta rollspelen de prioriterar bort. Rollspelen 
kräver mycket tid och kan vara svårt att få till. Ett annat skäl att det är svårt kan vara att det 
finns ett motstånd och tröghet hos föräldrarna som de måste arbeta med. Rollspelen var även 
den del av programmet som var svårast att hantera som ny gruppledare. Ledarna beskriver att 
när de har mer erfarenhet av att leda en grupp blir det lättare och de kan hinna med fler. 
Konsultationerna har fått dem att bli mer motiverade för att ha rollspel. Det behövs mycket 
övning och erfarenhet för att lära sig få igång bra rollspel. 
 

”Rollspelen fungerar bättre när man haft några grupper. I början var det en utmaning men nu 
har vi utvecklats. Vi säger att vi ska träna och väljer ofta situationer som är aktuella. Metoden i 
USA har utvecklats mot mer rollspel. Desto mer rollspel desto bättre lyckas föräldrarna med 
programmet.” 

 
Några av gruppledarna har arbetat med rollspel från början och tycker att det fungerar bra. De 
beskriver att det är viktigt att förbereda föräldrarna från början på att rollspel ingår och ta upp 
det vid intervjun och hembesök. De gruppledare som arbetar mer aktivt med rollspel menar att 
många av föräldrarna som varit negativa ändrade sig och skrev vid utvärderingen att de lärt 
sig av rollspelen. Ett tips de förmedlar för att få igång rollspelen är att inte tveka utan att sätta 
igång direkt och att inte använda ordet rollspel utan säga att vi ska träna. En gruppledare 
berättar att engelsmännen har samma problem och de säger; ”No RP words till varandra när 
de ska förbereda rollspel”. 
 
De gruppledare som inte arbetar utifrån manualen arbetar i regel inte med rollspel som metod. 
Anledningen är att det är svårt att hinna med, att de inte tror på metoden och att det finns ett 
stort motstånd hos föräldrarna som bl.a. kommer fram vid utvärderingarna.  
 
Hemuppgifter  
 
Alla gruppledare som arbetar manualbaserat ger hemuppgifter till föräldrarna varje gång och 
använder handouts från manualen. Det är däremot bara ett fåtal som ger skriftlig feedback på 
hemuppgifterna på grund av tidsbrist. Att handouts för hemuppgifter på svenska går att hämta 
på ”The Incredible Years” hemsida tycker de flesta ledarna är bra. Några kände inte till detta. 
De flesta gruppledare betonar att hemuppgifterna är ett av de viktigaste grundelementen i 
programmet. 
 

”Hemuppgifterna är A och O. Parent Training utan att föräldrarna gör hemuppgifter är relativt 
verkningslöst. Det här är inget man kan läsa sig till, utan man måste öva och praktisera hemma 
på det vi gått igenom under träffen.” 
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Hemuppgifterna bygger på det som de gjort i gruppen och kompletterar det på ett bra sätt. En 
fördel som flera beskriver är att det finns färdiga uppgifter som anknyter till temat de gått 
igenom. Färdigheterna de övat i gruppen generaliseras genom träningen hemma med barnen. 
 
De flesta ledarna beskriver att det fungerar bra med hemuppgifterna om de lägger ned mycket 
tid under de första träffarna på att motivera föräldrarna och ge rational för varför det är viktigt 
att träna på hemuppgifter. Flera föräldrar behöver extra stöd av olika skäl t.ex. om de varit 
frånvarande eller har svårt att komma igång.  
 
Några av ledarna lyfter fram att hemuppgifter är ett problem generellt inom BUP; föräldrarna 
har svårt att hinna med att göra dem. Några gruppledare beskriver att det är en svårighet att de 
inte har tid att sätta in extra möten mellan träffarna för de familjer som behöver det. De anser 
att den tiden skulle vara väl investerad eftersom det kan innebära att en familj lyckas komma 
igång med programmet. Det är även viktigt att använda grupptid att förebygga hinder för 
hemuppgifter och se vad de andra föräldrarna kan bidra med. 
 
Telefonsamtal till föräldrarna mellan träffarna och ”buddy calls” 
 
Några av ledarna ringer till föräldrarna mellan gruppträffarna. De flesta av dem som ringer 
tycker att det är svårt att hinna med, men menar att samtalen har en viktig funktion; det ger 
föräldrarna möjlighet att ställa frågor om hemuppgiften och ger information till gruppledaren 
inför hemuppgifterna till nästa vecka. Samtalen skapar också en bättre kontakt mellan 
gruppledaren och föräldern. De flesta som inte ringer anger att det beror på tidsbrist. Några 
menar att de inte ringer eftersom de flesta i deras område är resursstarka föräldrar som har ett 
eget nätverk och klarar sig utan kontakt mellan träffarna. I områden med socialt svagare 
föräldrar beskriver några att det kan fylla en viktig funktion att ringa. En av ledarna berättade 
att ett bra sätt att få det att fungera var att bestämma en tid och dag med föräldrarna. 
 
Några gruppledare har med momentet ”buddy calls” och beskriver att ibland fungerar det, 
ibland inte men att det är viktigt att ge föräldrarna möjligheten. De menar att det kan vara ett 
stort stöd om det fungerar. 
 
Leken och den positiva uppmärksamheten 
 
Alla gruppledare beskriver att de börjar de tre första gruppträffarna med basen i programmet; 
leken och den positiva uppmärksamheten och lägger ned mycket fokus på att få föräldrarna att 
ta till sig den delen. De understryker att enligt deras erfarenhet är det den del av metoden som 
är mest effektiv och leder till stora förändringar snabbt. Gruppledarna berättar att om 
föräldrarna kommer igång med att leka med barnen i början så brukar programmet fungera. 
Flera gruppledare menar att det är leken som bryter de negativa cirklarna i familjen.  
 

”Det viktigaste i programmet är det att man börjar med den positiva samvaron. Att föräldrarna 
förstår basen i pyramiden, att beröm och positiv uppmärksamhet kan bryta onda cirklar. Det är 
först när man får igång lekstunderna och föräldrarna lär sig att vara närvarande i leken som 
relationen förbättras.” 

 
När föräldrarna börjar med att ge positiv uppmärksamhet och fokusera på det som fungerar 
hos barnen förbättras relationen och beteendeproblem minskar. 
 
En av gruppledarna menar att det första avsnittet av leken kan vara svår eftersom de flesta 
leker med sina barn så kan det vara svårt att ändra och att låta barnen ta initiativet och att inte 
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styra eller döma. Några gruppledare beskriver att när de arbetar individuellt med programmet 
och om barnen inte har så svåra beteendeproblem så kan det räcka med att de går igenom 
grunden; med leken och den positiva uppmärksamheten för att bryta en negativ cirkel med tjat 
och förebråelser. 
 
Konsekvenser och timeout 
 
De flesta gruppledarna som arbetar manualbaserat beskriver att avsnittet med timeout fungerat 
bra i grupperna men att det är många föräldrar som inte har haft behov av att använda det.  

 
”Det är många föräldrar som kommer med svåra problem och vill ha hjälp att sätta gränser 
men ofta är det så att när vi kommit till den punkten av programmet behöver de ofta inte 
använda de verktygen eftersom de börjat med det positiva och byggt grunden i pyramiden.” 

 
Några av gruppledarna tar upp att timeout är den del av programmets innehåll som det finns 
ett visst motstånd till. Det kan vara var lite svårt att ta till sig för föräldrarna och att förklara 
det på ett bra sätt. De menar att många föräldrar har en förförståelse och det är ibland svårt att 
komma igenom den med information om hur timeout används inom programmet. De 
gruppledare som inte arbetar utifrån manualen berättar att de inte brukar ha med timeout 
eftersom det anser att det inte fungerar bra och oftast inte behövs. 
 
Rekrytering 
 
Rekryteringen av föräldrar till gruppen är den del av programmet som alla mottagningar som 
arbetar manualbaserat genomför på ett likartat sätt. Gruppledarna beskriver att de har en klar 
rutin för hur rekryteringen går till och den sammanfattas enligt följande; 
 

1. Behandlarna på mottagningen får information av gruppledarna att en grupp är på gång 
och behandlarna ser om de har några klienter som har en lämplig problematik för 
gruppen. 

2. En del mottagningar har en väntelista som gruppledarna går igenom. På andra 
mottagningar lämnar behandlarna en intresseanmälan från föräldrarna till 
gruppledarna. 

3. Gruppledarna kontaktar föräldrarna som visat intresse och bjuder in dem till ett samtal 
då de förklarar vad föräldrakursen går ut på och vilken insats som krävs av dem. De 
får berätta om sitt barn och vad de behöver hjälp med i sitt föräldraskap. På en 
mottagning träffar de barnen. Några mottagningar gör hembesök när det är klart att 
föräldrarna ska börja i gruppen.  

4. På de flesta mottagningarna fyller föräldrarna i Eybergskalan vid första intervjun. På 
några mottagningar används resultatet från Eyberg vid samtalet med föräldrarna och 
en diskussion förs utifrån resultatet om deras barns svårigheter passar för gruppen. 

 
Det är viktigt att lägga ned tid på rekryteringen enligt flera av gruppledarna, dels för att se till 
att det blir en bra sammansättning i gruppen utifrån barnens problematik och svårighetsgrad 
och för att informera föräldrarna om gruppen och metoden. 
 

”Idag har vi mer fokus på rekryteringen till grupperna än i början. Det är viktigt att barnen har 
ungefär samma svårighetsgrad på problematiken. Vi har också lärt oss att inte blanda 
förskolebarn och skolbarn, så vi har två åldersgrupper nu.”  
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Utvärdering av grupperna och gruppledarna 
 
När det gäller föräldrarnas utvärdering så har alla som arbetar manualbaserat använt den 
blankett som finns i manualen när gruppen avslutas. De flesta har utvärderat träffarna varje 
gång och använt formulären som finns i manualen. Några har delat ut dem var tredje gång 
eftersom det tycker att det blivit tjatigt att göra det varje gång. De mottagningar som inte 
arbetat manualbaserat använder inte utvärderingarna i manualen. 
 
Gruppledarna har inte använt den blankett som finns i manualen för att utvärdera sig själva, 
utan gjort en muntlig utvärdering. Alla uttrycker att de skulle vilja ha mer tid för utvärdering 
av arbetet som gruppledare. De som spelar in träffarna på video önskar att det fanns tid efter 
varje grupp att gå igenom videon. Några gruppledare anser att det är för mycket papper som 
de inte har tid att fylla i eller har möjlighet att använda. De flesta uttrycker att det är bra att det 
finns färdiga formulär för utvärdering.  
 
Målgrupp och längd på programmet  
 
Alla gruppledarna anger att de vänder sig till samma målgrupp som programmet är utformat 
för dvs. utagerande beteendeproblem och diagnoserna trotssyndrom och uppförandestörning.  
Några av mottagningarna vänder sig endast till de med svårare problematik som ligger i nivå 
med diagnoserna.  
 

”Problemen ska vara ganska så stora i nivå med trotssyndrom om man tänker utifrån diagnos 
kriterierna för att vi tycker att det ska passa. Om det är en lindrigare problematik med vagt 
utåtagerande som inte är psykiatri så passar de inte för gruppen. Då är KOMET bättre som 
kommunen har och som är riktade till dem som har en mildare problematik. Ska man göra en så 
här omfattande satsning så bör det vara ordentliga problem.” 

 
Andra tar emot ett vidare spektrum av utagerande beteendeproblem. En av ledarna betonar att 
det är viktigt att tänka på att det inte räcker bara med BASIC programmet inom barnpsykiatrin 
och menar att rekommendationen från ”The Incredible Years” är att vid behandling av 
utåtagerande beteendeproblem i kliniska sammanhang även behövs ADVANCE programmet.  
 
Flera gruppledare tar upp att målgruppen för programmet är barn mellan 3-8 år men att många 
av barnen med utagerande problem som kommer till BUP är i 10-12 års ålder. De upplever att 
de är tråkigt att inte kunna inkludera även de äldre barnen och önskar att det fanns fler 
gruppledare på mottagningen så att de kunde ha grupper för olika åldrar.  
 
Utmaningar som gruppledare 
 
Alla gruppledare beskriver att det är roligt att arbeta med grupperna och när det fungerar bra 
så ger det mycket energi. Men det beskriver även att det tar mycket kraft och energi och är en 
ständig utmaning.  
 

”Även om principerna är enkla så kräver metoden mycket av oss behandlare både för och 
efterarbete och kunskap om grupprocesser. Det tar ett tag innan man lär sig att balansera 
mellan föräldrarnas behov att diskutera och att hinna gå igenom innehållet i programmet. Om 
man låter föräldrarna prata om andra saker t.ex. hur dålig skolpersonalen är, finns det en risk 
att det blir ett diskussionsforum. Med programmet i ryggen är det lättare att avbryta och återgå 
till dagens tema. Vi har blivit bättre på att vara lite tuffare och att fokusera.” 
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Flera av gruppledarna som har haft ett stort antal grupper beskriver att de har fått in rutin på 
grunderna och faktainnehållet i programmet och att de har en större förmåga att fokusera på 
det som kan vara svårare t.ex. att lära sig att snabbt få till rollspel på ett bra sätt. En annan 
utmaning som flera gruppledare lyfter fram är föräldrar som är negativa och har svårt att 
komma in i gruppen och programmet av olika skäl.  
 

”Det är en utmaning som ledare att använda samma positiva teknik gentemot föräldrarna som 
de sedan ska använda i samspelet med sina barn. Att lyfta dem och samtidigt validera. De 
känner sig ofta väldigt misslyckade som föräldrar. Vi betonar att de faktiskt gör bra grejor.” 

 
Den terapeutiska kompetensen 
 
Flera gruppledare betonar att hålla i gruppen ställer krav på dem som gör att de får använda 
sin erfarenhet och sin kliniska kompetens i gruppen för att göra individuella bedömningar. De 
menar att manualen inte är ett hinder för att tillämpa sin kunskap utan snarare ett stöd. 
 

”Metoden är en kombination av att följa programmet och att sedan skräddarsy efter 
föräldrarna. Att hela tiden göra en klinisk bedömning av de individuella svårigheterna 
föräldrarna har och att hålla reda på vilka processer som pågår i gruppen.” 

 
De betonar att det är viktigt att kunna använda sin kliniska kompetens och kunna anpassa 
programmet till de individuella föräldrarna och deras svårigheter. En av gruppledarna 
beskriver det så här efter den senaste konsultationen.  

 
”Jag har ingen grupp just nu men jag längtar efter att ha det. Jag lärde mig så mycket på den 
sista konsultationen som jag vill pröva. Vi gick igenom ett konkret exempel på föräldrar som är 
uppgivna och har svårt att delta i gruppen och hur vi ska hantera det.” 

 
Flera gruppledare utrycker att det är viktigt att få handledning av någon som känner till 
programmets grundstruktur och samtidigt har klinisk erfarenhet så att de kan få hjälp med den 
kliniska anpassningen utifrån programmets grund.  
 
Att leda gruppen utan att ta på sig expertrollen 
 
Att bygga en samarbetsallians med klienten, inte vara expert som föreläser och att se till att 
föräldrarna själva brainstormar fram de grundläggande principerna är delar i Webster-
Strattons pedagogiska metod som gruppledarna beskriver. De menar att det kan vara lätt att 
halka in i den undervisande rollen, speciellt i början.  

 
”Det som är en utmaning för gruppledare, speciellt om man är psykolog är att inte gå in i ett 
undervisande läge utan att använda gruppen, att få föräldrarna själva att komma med 
lösningarna. Forskningen visar att vi är mer benägna att använda lösningar vi kommer på 
själva. Att inte mässa och tala om vad de ska göra.” 

 
De flesta beskriver att de kan hantera den här rollen efter ett tag. En sak som bidrar är att när 
de vet att metoden fungerar så kan de luta sig tillbaka lite mer. Att diskutera gruppledarollen 
under konsultationen är viktigt för att bli bättre på t.ex. hur går jag in och hjälper den här 
föräldern utan att peka med hela handen.  
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Gruppen ger en mer effektiv inlärning 
 
Alla gruppledarna beskriver utifrån sin erfarenhet av att tillämpa programmet att 
gruppformatet är en stor fördel. Föräldrarna känner igen sig i varandras problem. 
 

”Att träffa andra föräldrar ger ofta en skjuts att de inser att de finns andra i samma situation 
och gruppen motiverar dem att komma samt att göra sina hemuppgifter. De kommer för att de 
vill berätta om sina framsteg.” 

 
Flera av gruppledarna berättar att de även har använt metoden individuellt och att det inte blir 
samma sak, klienterna blir inte lika motiverad att göra hemuppgifter och de får inte ta del av 
andras beskrivningar, tips och råd. Gruppens alla individuella erfarenheter gör att föräldrarna 
lär sig av varandra hela tiden.  
 

”Det är också lättare att ta till sig kunskaper i gruppnivå om man t.ex. inte är van att leka så 
kan man i gruppen ta till sig tipsen på hur man ska leka mer anonymt. I individuell behandling 
är det svårare och då kan det lätt bli pinsamt för föräldern att visa att de inte förstått.” 

 
De flesta gruppledarna beskriver att föräldrarna generellt sett är engagerande och motiverade, 
men att det ofta finns några i varje grupp som har svårt att hänga med och göra 
hemuppgifterna. Några av gruppledarna skulle önska att de hade tid och möjlighet att arbeta 
mer med grupper. 
 

”Det är väldigt roligt och givande att arbeta med gruppen. De har ett stort engagemang, 
diskussionslust och är ofta väldigt öppna mot varandra. Det motiverar mig att det är så roligt 
att arbeta med gruppen.” 

 
Flera av gruppledarna beskriver att de upplever att det är roligt och stimulerande att arbeta 
med grupper. De beskriver att många föräldrar blir väldigt entusiastiska när de upptäcker att 
de har lärt sig verktyg som fungerar och att relationen förbättras. 
 
Kulturella skillnader 
 
Flera av gruppledarna beskriver att det märks att programmet är amerikanskt både när det 
gäller innehållet och form. De beskriver att de upplever att det finns kulturella skillnader 
mellan förhållningssättet till barn i USA och Sverige som blir tydligt i vinjetterna. 
Gruppledarna som nämner den kulturella skillnaden har också reflekterat kring detta. 

 
”Programmet är väldigt amerikanskt. Det är tydligt både i vinjetterna och i boken. Ibland är 
föräldrarna för auktoritära, något som inte riktigt passar ihop med den svenska synen på barn. 
Vi vill att barnen ska vara mer självtändiga och fatta egna beslut. Samtidigt behöver barnen 
med beteendeproblem extremt tydliga gränser och teknikerna får bra resultat, så det är viktigt 
att se bakom det amerikanska och att hjälpa föräldrarna att göra det.” 

 
Några gruppledare uttrycker att det är viktigt att se bakom det kulturella. En fundering kring 
momentet med rollspel är att svenskar inte är så utåtriktade och att det är en skillnad mot att 
arbeta med amerikanska föräldrar. En annan av gruppledarna berättar att en kursledare från 
England bekräftar att det inte bara är svenskar som upplever att det är jobbigt med rollspel. De 
flesta gruppledarna beskriver att tempot är högt under träffarna och att det är svårt att få med 
allt. En av gruppledarna tänker att det kan ha samband med kulturella skillnader. 
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”Jag tror att en sak som kan vara en skillnad är att de amerikanska gruppledarna har ett högre 
tempo, de är vana att driva på och talar snabbt. I Sverige tror jag att vi generellt har ett lägre 
tempo än i USA, speciellt inom BUP finns det en tradition att vi ska vara eftertänksamma.” 

 
Sammanfattningsvis beskriver gruppledarna inte de kulturella skillnaderna som ett hinder men 
det är något de måste förhålla sig till och det underlättar om de är tydliga med att det är ett 
amerikanskt program inför föräldrarna. Flera av gruppledarna menar att det ibland kan finnas 
ett motstånd hos dem själva till den mer aktiva pedagogiken som att ringa föräldrarna när de 
inte kommer och att dela ut klistermärken som positiv förstärkning men att det är en vanesak 
och att var och en måste ta ställning till vad som känns bekvämt att använda. 
 
Certifiering 
 
Gruppledarna har olika tankar kring certifiering. De menar att certifiering inte är något som 
från början har drivits av organisationen. Några av dem som haft många grupper önskar att de 
hade spelat in på video från början så att de haft möjlighet att certifiera sig. 
 

”När vi var på träffen med Carolyn Webster-Stratton så blev hon förundrad över att vi inte var 
certifierade. För att få ordning på det skulle det behövas någon i organisationen som drev det. 
Jag hade önskat att vi tagit tag i det själva men det var mycket administrativt kring det och att 
videofilma gruppen kändes inte helt enkelt.” 

 
Ledarna beskriver att det inte finns någon motivation att certifiera sig. Det är inget som 
premieras inom organisationen genom höjd lön eller utökat ansvar. En fördel skulle kunna 
vara att om det fanns gruppledare som var certifierade så kunde de utbilda sig till mentorer 
och hålla kurser och ge handledning.  
 
Styrkor i programmet 
 

• Genomtänkt koncept. En stor fördel med programmet som alla beskriver är att det är 
ett genomtänkt koncept med boken, vinjetterna, handouts som kompletterar varandra. 
När föräldrarna får samma budskap från olika håll så är det lättare att ta till sig det.  
 

• Metoden. Metoden är effektiv genom att den börjar med att bygga den positiva 
relationen med att barnen och att föräldrarna lär sig de olika verktygen steg för steg. 

 

• Lättillgänglighet. Alla gruppledarna lyfter fram att en styrka med programmet är att 
det är enkelt och utan komplicerade resonemang. Programmet är lätt att lära sig 
grundprinciperna och det ger praktiska verktyg att använda i vardagen med barnen. 

 

• Pyramiden. Är en tydlig pedagogiskt modell som underlättar för föräldrarna att ta till 
sig verktygen och principerna i programmet. 

 

• Hemuppgifterna. En av fördelarna med programmet enligt de flesta är att det lägger så 
mycket fokus på hemuppgifter och den extra inlärning som sker genom att träna in nya 
beteenden och strategier hemma med barnen mellan gruppträffarna. 

 

• Formatet. Några gruppledare beskriver att formatet är en stor fördel. Att gruppen 
träffas under 12 veckor ger föräldrarna möjlighet att träna och befästa det som de lärt 
sig. 
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• Allmängiltiga principer och verktyg. En stor fördel är när föräldrarna lär sig 
principerna så kan de använda dem på många olika plan. En del lär sina vänner och 
andra sprider det vidare till skolan. Även gruppledarna använder metoden i andra 
kliniska sammanhang. 

 

• Gruppformatet. Är en styrka med programmet av flera skäl. Gruppledarna menar att 
gruppen gör föräldrarna mer motiverade att göra hemuppgifter samt till att närvara. De 
lär av varandra och känner ett stöd i att det finns andra föräldrar som har liknande 
svårigheter. 

• Tidsbesparande. Flera gruppledare menar att programmet är tidsbesparande och 
kostnadseffektivt eftersom behandlingen blir tillgänglig för fler jämfört med 
individuella kontakter. Dessutom skulle individuell behandling inte ge samma resultat. 

 
Svårigheter med programmet och tillämpningen 
 
De problem och svårigheter gruppledarna beskriver handlar både om programmet i sig men 
även i hög grad om svårigheter i samband med tillämpningen av programmet. 
 
Att få tiden att räcka till under gruppträffarna. En svårighet i det praktiska arbetet under 
träffarna är att hinna med att få med allt t.ex. rollspel, vinjetter, diskussioner och 
hemuppgifter. De som har lång erfarenhet beskriver att de ökat tempot nu när de kan 
strukturen och grunderna men upplever ändå att det kan vara svårt att hålla tiden.  
 
BUP har inte möjlighet att ge stöd utöver gruppen. Flera av gruppledarna menar att det ställs 
högre krav på föräldrarna i Sverige än i USA för att delta i gruppen. I Sverige är det 
nödvändigt att föräldrarna ska vara relativt välfungerande och välmotiverade eftersom BUP 
inte har resurser att stödja dem utanför gruppen enligt programmets ursprungliga upplägg. 
 

”I USA är en tanke att man ska fånga upp svaga familjer och ge dem stöd att gå i gruppen, 
genom barnvakt och skjuts men vi kan inte arbeta så. Vi har inte de resurserna och vi ställer 
krav på att föräldrarna ska kunna ta sig hit, ordna barnvakt, göra hemuppgifter etc.” 

 
En svårighet som beskrivs är att om föräldrarna inte gör hemuppgifterna så fungerar inte 
programmet. En del föräldrar kan ha svårt att organisera sig och komma igång och kan 
behöva individuell hjälp. Det finns inte alltid tid till detta utanför gruppen. En av 
gruppledarna beskriver att hon arbetat i en kommun med mer utsatta familjer och att det då 
blev mycket praktiska problem bl.a. med brist på barnvakt och problem med hemuppgifter, 
men att mottagningen inte hade ekonomiska möjligheter att ge det extra stödet som hade 
behövts. 
 
En fundering som framkommer är att föräldrarna i Sverige kanske skulle behöva andra 
stödåtgärder än de i USA. De kan ordna barnvakt själva men behöver kanske istället mer hjälp 
med hemuppgifterna.  
 
Brist på övergripande plan och praktiserande gruppledare. En svårighet som några av 
gruppledarna lyfter fram är att det inte finns så många grupper som det skulle behövas inom 
deras område utan att de får säga nej till många föräldrar som står på väntelista. Hade det 
funnits fler gruppledare så hade de kunnat ha två grupper parallellt för olika åldersgrupper 
som en av mottagningarna har. Det borde finnas ett krav inom BUP att om man går en 
utbildning så ska det finnas en plan för att man ska praktisera metoden.  
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”Det är synd att det är många som gått utbildningen men som inte har grupper. Det dras igång 
saker och den ena handen vet inte vad den andra gör. En kurs dras igång och sedan upptäcker 
man att det behövs handledning och manual som kostar mycket pengar.” 
 

En administrativ svårighet som nämns i samband med att det inte finns så många 
praktiserande gruppledare är avsaknaden av en övergripande plan för tillämpning av metoden. 
De beskriver att när utbildningen för programmet drogs igång så var det många som gick 
kursen men när de hade återträff på hösten efteråt så hade hälften inte haft grupper av olika 
skäl.  
 
Synpunkter på att arbeta med manual 
 
Alla de intervjuade från mottagningar som arbetar med ”De otroliga åren” BASIC beskriver 
att de arbetar med grupperna utifrån manualen och att de strävar efter att följa manualen. 
 

”Vi följer programmet och manualen i stora drag, med antal gånger, hemuppgifter, går igenom 
teman och principer. Vi använder boken, handouts och de utvärderingsformulär till föräldrarna 
som ingår. Vi gör en noggrann rekrytering av föräldrarna inför gruppen, de fyller i Eyberg och 
vi gör hembesök innan de börjar. Den enda delen vi inte har med är möjligheten till barnvakt.” 

 
Alla gruppledarna som arbetar manualbaserat beskriver att de är positiva till att arbeta med 
manual. De flesta gruppledarna hade inte tidigare arbetat med manual eller grupper så de 
beskriver att det i början var mycket nytt att lära sig både när det gäller innehåll och metod. 
De förklarar att det tar ett tag att komma in i det tänkesättet och att lära sig arbeta med ett 
program utifrån en manual. 
 

”Först var det bökigt och svårt. Nu när jag kommit in i det så tycker jag det är skönt. Det är 
bättre ju mer manualbaserat jag kör. Efter ett par gånger får man in en rutin och ett eget 
förhållningssätt till programmet. Det som är viktigt att jobba med är att få in fler rollspel och 
bli en bättre ledare.” 

 
Några gruppledare beskriver att när programmet introducerades 2003 så var det relativt 
oprövat inom BUP att arbeta med manual och det var många som hade grupper men inte 
utgick från manualen.  
 

”När man inte har erfarenhet av att jobba med manualen är det lätt att tro att man har så 
mycket annat kunnande och man blir lite övermodig och ändra i upplägget. När vi skulle börja 
med programmet var det många av oss som inte fått manualen och när vi väl fick den hade vi 
redan kört en grupp.” 

  
Några gruppledare beskriver att de nu har mer erfarenheter av att arbeta med andra manualer 
och att det idag finns en mer positiv inställning inom BUP till att arbeta manualbaserat än när 
”De otroliga åren” introducerades 2003. Reflektioner framkommer även om att det är skillnad 
med att arbeta med manual som är avsedd för grupp och individuell behandling. Att arbeta 
med grupp och grupprocesser kräver mycket mer än individuell behandling och då är det en 
stor styrka att ha en manual och metod att hålla sig till och att slippa förbereda innehållet.  
 
De som inte arbetar manualbaserat anger att manualens innehåll inte räcker och att de vill ha 
med annan typ av information i programmet som t.ex. att ge mer info om utagerande barn. 
Några gruppledare har ibland tagit in fakta och metoder från Ross Greenes bok ”Explosiva 
Barn” (2002). 
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Synpunkter på manualens innehåll och form  
 
De flesta gruppledarna anser att innehållet fungerar bra. Att pyramiden och de olika 
principerna och verktygen som föräldrarna lär sig är handfasta, tydliga och att de förmedlas på 
ett pedagogiskt sätt i manualen och boken. Några gruppledare tycker att en del avsnitt kunde 
vara mer pedagogiska och tydliga t.ex. avsnittet om självkontroll. 
 

”Konsultationerna är nödvändiga för att verkligen förstå hur man praktiserar metoden och att 
följa manualen. Det finns tips och finlir som man får lära sig och som hjälper mycket när man 
ska tillämpa metoden. Jag saknar den informationen i manualen.” 

 
De flesta av gruppledarna beskriver att de i stort är nöjda med manualen men att den på grund 
av sitt omfång kan vara svår att handskas med. Alla utrycker att manualen skulle bli 
lättillgängligare om den var översatt till svenska. Flera gruppledare tycker att det är bra och 
tidsbesparande med att det finns ett klart och tydligt upplägg för varje träff. 
 

”Manualen ger både struktur och innehåll. Det är så mycket att hålla reda på när man ska ha 
en grupp, Vi har haft stor nytta av att träffarna är planerade i detalj. Det är bra att det står vad 
man kan diskutera till varje vinjett och vilka rollspel som passar till ett visst tema.” 

 
Men en gruppledare håller inte med utan anser att det är svårt att få tid att läsa manualen och 
att det är för mycket detaljinstruktioner. I början så upplevdes detta som stressande men efter 
ett tag insåg de att allt inte måste med. Några av ledarna har erfarenhet av andra manualer och 
anser att den här manualen är bättre, mer tydlig och strukturerad än de andra. 
 

Faktorer som stödjer en manualbaserad tillämpning av programmet  

 
Handledning 
 
Alla gruppledare betonar att en av de viktigaste faktorerna för att de ska tillämpa metoden 
enligt manualen är att de får regelbunden vidareutbildning och handledning. De flesta 
beskriver att den kunskap de fått under utbildningen och genom att läsa manualen inte räcker 
för att tillämpa metoden praktiskt i gruppen. 
 

”I början är handledningen otroligt viktig. När vi startade vår första grupp fick vi handledning 
var tredje vecka och det var väldigt värdefullt. Det gav oss stöd att våga pröva och få med det 
mesta i programmet. Det kan finnas vissa saker som man känner ett visst motstånd inför. Då 
behövs stöd av någon som har erfarenhet. Det tror jag är anledning till att vi från början varit 
väldigt manualtrogna.” 

 
Alla gruppledare anser också att handledning gör att kvalitén på arbetet i gruppen höjs 
generellt. Det finns inslag i metoden som kan kännas främmande, ovana och inte vara saker 
som är vanligt att göra som behandlare inom BUP. Exempel är att ge belöningar i gruppen 
t.ex. klistermärken och att arbeta med rollspel. Det skulle vara värdefullt att ha konsultation 
på specifika teman som t.ex. rollspel.  
 
Flera av gruppledarna berättar att de efter utbildning haft träffar på UBi en gång om året för 
handledning. De flesta gruppledarna upplever att detta är för lite. Några av ledarna betonar att 
det är viktigt att det inte blir kamrathandledning utan någon som har erfarenhet av metoden 
och är på en högre nivå. 
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Tid för förberedelser och tid för att sätta sig in i manualen 
 
Alla gruppledare utryckte att ett av de största hindren för att tillämpa programmet enligt 
manualen är brist på tid. De uttrycker att de behöver tid för förberedelser och tid för 
utvärdering efteråt.  
 

”Jag önskar att vi fick tid att sätta oss in i manualen. Att kunna sätta sig ned på arbetsplatsen 
och fördjupa sig i manualen innan vi ska ha grupp. Det är viktigt att vi ledare är samkörda och 
har förberett oss ordentligt tillsammans. Nu blir det att vi kör och så får vi lösa saker efter 
hand.”  

 
De flesta gruppledarna har idag 4-6 timmar avsatta till arbetet med gruppen men beskriver att 
den arbetstid som behövs om de ska kunna hinna med att förbereda, ringa till föräldrarna 
mellan grupperna och följa upp hemuppgifter vid behov samt utvärdera sitt eget arbete är 7-8 
timmar. De flesta gruppledarna uttrycker att de får stöd av sina chefer för att arbeta med 
programmet men om chefen inte arbetat med grupp kan det vara svårt att förstå den tid som 
behövs utanför grupptiden. En behandlare föreslår att det kunde vara bra att dela in veckan 
och att arbeta med föräldragruppen bestämda dagar.  
 
Tillit till forskningsbaserade metoder som ger effekt 
 
Gruppledarna som arbetar manualbaserat beskriver en faktor som motiverar dem till att följa 
manualen är att den har vuxit fram under många års forskning och utveckling för att få sin 
nuvarande form och att den är en effektiv intervention för utåtagerande barn. En gruppledare 
uttrycker det så här:  
 

”Vi har ett program, med användbara verktyg som vi vill förmedla till föräldrarna. Det gör det 
så mycket lättare och mer meningsfullt att ha grupp. Grupperna är tidsbesparande och 
programmet ger en otrolig effekt på en grupp som är svår att behandla. Jag tror att om flera 
använde metoden så skulle köerna kortas.” 
 

Flera gruppledare menar att programmets forskningsstöd gör att de känner sig trygga med 
metoden. De beskriver att de inte har så många metoder inom BUP som är så konkreta.  
 

”Jag tycker att det är viktigt att sträva efter att hålla sig till manualen. Att slippa uppfinna 
hjulet på nytt. Det är sällan vi har en metod som är så konkret och utforskad. Gör man så här 
så har det bättre effekt.” 

 
En positiv inställning till manualbaserade metoder 
 
Flera av ledarna anser att en av de mest avgörande faktorerna för om de håller sig till 
manualen är deras individuella inställning till metoden och till manualer generellt.  
 

”Behandlarnas attityd är nog den viktigaste faktorn. Jag tror lite att det är en läggningsfråga 
om man tycker att det är bra med manualer eller inte, eller om man vill arbeta mer fritt med en 
grupp och inte ha så mycket struktur.” 

 
Inställningen behöver enligt gruppledarna inte bero på vilken psykoterapeutisk inriktning de 
har från början utan mer beror på attityden och öppenheten till programmets metoder. Att ha 
KBT-utbildning och kunskap om beteendeanalys är en fördel samtidigt menar de att det är 
viktigt att betona att programmet inte bara bygger på beteendeterapi utan även har andra 
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inslag. Flera menar att programmets fokus på samspelet mellan förälder och barn har sin bas i 
anknytningsteorier och att det därför är lätt att ta till sig oavsett vilken grundsyn man har.  
 
Även mottagningens och verksamhetsområdets inställning till metoden är något som påverkar 
vilka möjligheter den enskilda gruppledaren har att tillämpa metoden enligt manualen. 
 
Eldsjälar och entusiasm 
 
Det som enligt ledarna driver dem att fortsätta och arbeta med metoden är att de märker att 
den fungerar och att det är roligt att arbeta med gruppen. De tror att entusiasmen driver dem 
att fortsätta fast de inte hinner allt och betonar att det är viktigt med eldsjälar som kan sprida 
metoden i organisationen.  
 

”Engagerade eldsjälar som brinner för metoden är oerhört viktiga. Att vara ledare är inget 
man kan göra halvhjärtat. Utan det tar väldigt massa tid och kraft. Man får vara rätt enveten 
och drivande. Man måste gå in för det till 100 %.” 

 
Flera gruppledare menar att det fanns ett visst motstånd när metoden introducerades inom 
BUP eftersom det var ett helt nytt sätt att arbeta, dels att följa en detaljerad manual och en 
metod som bygger på ett beteendeterapeutisk tänkesätt. Om det då inte funnits eldsjälar som 
drivit på så hade det varit lätt att BUP inte hade fortsatt arbeta med metoden. 
 
Stöd i organisationen 
 
Idag så beskriver de flesta gruppledarna att de flesta behandlare på deras mottagning har god 
kännedom om grupperna och att deras chef har en positiv grundinställning till metoden vilket 
är faktorer som stödjer dem att arbeta manualbaserat. Några gruppledare betonar också vikten 
av en övergripande plan för hur BUP ska arbeta med metoden. 
 

”Det finns en allmänuppfattning inom BUP att det är bra med Parent Training och med 
grupper men inga planer för hur den ska genomföras eller kontroll på hur vi arbetar. 
Satsningarna varierar också beroende på vilket verksamhetsområde man jobbar inom. En risk 
är att metoden urvattnas om de inte finns en strategi för hela BUP.” 
 

De menar att det skulle vara ett bättre resursutnyttjande att samordna information om metoden 
och handledning inom hela organisationen. Andra gruppledare upplever en stor satsning på 
metoden inom sitt verksamhetsområde genom utbildning och handledning. I samband med 
detta utrycker de också att en viktig faktor för att följa manualen är om det är många 
gruppledare på en mottagning som arbetar med programmet. 
 

Resultatsammanfattning 

 
Sammanfattningsvis visar resultatet att de allra flesta mottagningar som deltagit i studien 
följer manualen och arbetar med programmets kärnkomponenter som rollspel, videovinjetter, 
diskussioner, hemuppgifter samt ger programmet med den frekvens som rekommenderas. 
 
Fördelar och nackdelar med programmet 
 
Gruppledarna som arbetar manualbaserat anser att programmet är en effektiv metod för att 
behandla utagerande barn genom föräldraträning. De utrycker att det är motiverande att arbeta 
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med föräldragrupperna och att de gärna vill lära sig mer genom handledning och 
vidareutbildning. De beskriver flera fördelar med programmet som att det är evidensbaserat, 
det har en genomtänkt pedagogisk metod som föräldrarna har lätt att ta till sig och att det 
dessutom ger praktiska verktyg som de kan använda i vardagen med barnen. Gruppformatet 
anser de är en fördel eftersom det är kostnadseffektivt och tidsbesparande, dvs. ger en mer 
effektiv inlärning än individuell behandling. Gruppformatet motiverar även föräldrarna att 
närvara. 
 
Samtidigt utrycker gruppledarna att det kräver mycket energi, förberedelser och tid att ha 
grupper. Flera av de svårigheter med programmet som gruppledarna beskriver handlar om 
tidsbrist. De flesta gruppledarna beskriver att de inte har tillräckligt mycket tid för 
förberedelser, gå igenom manualen samt att utvärdera arbetet med grupperna. När tiden inte 
räcker till prioriterar de även bort vissa inslag i metoden t.ex. som att ringa föräldrarna mellan 
gångerna, skriftlig feedback på hemuppgifterna och att ha ”booster session”.  
 
Erfarenheter av att arbeta manualbaserat 
 
Gruppledarna som arbetar manualbaserat är positiva till att arbeta med manual. Några 
gruppledare menar att det tar tid att lära sig det nya tänkesätt som det innebär att arbeta med 
en manual samt att lära sig programmets innehåll. Gruppledarna anger att de utvecklat sin 
kunskap som ledare och att de nu har en annan förmåga att leda grupperna än i början. De 
betonar vikten av att kunna använda programmets struktur som grund och sedan använda en 
klinisk bedömning för att anpassa programmet till de olika föräldrarnas behov.  
 
En nackdel är att manualen är på engelska och att viss information och tips som gruppledarna 
får på handledningen inte är med i manualen. Fördelar med manualen är att den ger en tydlig 
struktur för gruppträffarna, kompletterar boken och vinjetterna, ger bra material till 
föräldrarna och att det finns utvärderingsblanketter. 
 
Följande faktorer uttrycker gruppledarna stödjer dem att tillämpa metoden enligt manualen 
 

• Handledning 
• Tillräckligt med tid avsatt för arbetet med gruppen 
• Tillit till forskningsbaserade metoder som ger effekt 
• En positiv inställning till manualbaserade metoder 
• Eldsjälar; som är entusiastisk över programmet och driver att de ska ha grupper 
• Stöd i organisationen för metoden 
• Förståelse och stöd från chefen på mottagningen 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

 
I diskussionen återknyts till studiens syfte och de olika frågeställningarna under motsvarande 
rubriker. Syftet med studien har varit att undersöka hur ”De otroliga åren” BASIC har 
tillämpats inom BUP i Stockholms län för att få mer kunskap om behandlarnas erfarenhet och 
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upplevelser av en manualbaserad och evidensbaserad metod i praktisk tillämpning utifrån 
följande frågeställningar: 
 

• Hur tillämpas metoden på de mottagningar som idag arbetar manualbaserat? 
 

• Har behandlarna följt manualen och varit trogna programmets ursprungliga format? 
 

• Hur är behandlarnas erfarenheter och upplevelser av att arbeta med ett manualbaserat 
amerikanskt program? Vad fungerar bra respektive mindre bra? 
 

• Vilka faktorer påverkar tillämpningen av programmet enligt manualen? 
 

Har behandlarna följt manualen och varit trogna programmets ursprungliga format? 

 
Resultatet visar att 7 av de 9 mottagningar som deltagit i studien följer manualen och arbetar 
med programmets kärnkomponenter som rollspel, videovinjetter, diskussioner, hemuppgifter 
etc. samt ger programmet med den frekvens som rekommenderas. Utifrån resultatet går det att 
dra slutsatsen att manualtroheten vid tillämpningen av ”De otroliga åren” har ökat jämfört 
med tidigare undersökningar.  
 
Att de flesta gruppledarna strävar efter att följa manualen och att de arbetar med 
kärnkomponenter i metoden som t.ex. rollspel är en stor förändring mot de grupper som 
utvärderades 2004-2005, då många inte arbetade med rollspel och de flesta inte följde 
manualen. Även när det gäller den enkät till kursdeltagare som gjordes 2004 (Eresund, 2004) 
där hälften angav att de arbetade manualbaserat så är skillnaden stor. I övrigt stämmer 
resultatet av den här studien till stor del överens med resultat i enkäten till kursdeltagare 2004. 
Det är samma delar av programmet som en del gruppledarna inte har med i så stor 
utsträckning; telefonsamtal till föräldrar, ”buddy calls” och utvärdering till föräldrarna efter 
varje gång.  
 
Resultatet att sju mottagningar inom BUP nu arbetar med ”De otroliga åren” enligt manualen 
kan betraktas som en positiv förändring eftersom en högre manualtrohet enligt Mihalic et al 
(2002) och Webster-Stratton (2006) leder till att tillämpningen lättare får samma 
behandlingseffekt som originalprogrammet.  
 
Rollspel är en av de viktigaste pedagogiska metoderna i programmet. Att alla de grupper som 
arbetar manualbaserat har med rollspel är en stor förändring som innebär att manualtroheten 
ökat. Det går att fundera över varför den här förändringen skett och några svar som det kan 
vara intressant att lyfta fram ses i resultatet.  
 
Flera gruppledare menar att det idag arbetar mer manualbaserat och använder mer rollspel av 
följande skäl: 
 

• De har mer erfarenhet av metoden och de har lärt sig programmets struktur vilket gör 
det lättare att följa manualen samt få in mer rollspel 
 

• Gruppledarna har upplevt att metoden är effektiv och ger förändringar i föräldrarnas 
beteende i kontakten med barnen vilket motiverar dem att hålla sig till manualen 

 
• Gruppledarna upplever att det inom BUP finns stöd för manualbaserade metoder idag 
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• Utbildning och konsultation har ordnats inom några verksamhetsområden vilket 

gruppledarna upplever som motiverande 
 
Det finns många skäl som samverkat till att manualtroheten ökat. Utifrån gruppledarnas 
beskrivning av att de vant sig att arbeta med metoden samt blivit säkrare som gruppledare så 
kan erfarenheten betraktas som en av de viktigaste faktorerna till ökad användning av rollspel 
och manual. 
 
Manualtrohet utifrån ”Blueprintkriterierna” 
 
Utifrån resultatet dvs. gruppledarnas beskrivning av hur de arbetar med programmet görs här 
en genomgång utifrån ”Blueprintkriterierna” (Mihalic et al, 2002). 
 
1. Trohet innebär i vilken grad programmet genomförs enligt det ursprungliga upplägget med 
alla kärnkomponenter dvs. utbildad personal, rätt tekniker och metoder, rätt material, rätt 
sammanhang och om det riktar sig till den målgrupp den är avsett för. 
 

• Utbildad personal. BUP har rätt utbildad personal vilket innebär att de flesta 
gruppledarna som leder kursen idag har den auktoriserade utbildningen. Däremot 
beskriver en del gruppledarna att de inte fått tillräckligt med handledningen och vidare 
utbildning.  
 

• Rätt målgrupp. Föräldraträningen ges till rätt målgrupp inom BUP dvs. barn med 
utagerande beteendeproblem utan diagnos och barn med trotssyndrom och 
uppförandestörnings diagnos.  

 

• Rätt metoder, tekniker och material. De flesta gruppledarna använder de pedagogiska 
metoder och tekniker som beskrivs i manualen, vinjetterna samt rätt material till 
föräldrarna 

 
2. Exponering avser med vilken frekvens och längd programmet har genomförts t.ex. antalet 
och längden på träffarna. Exponeringen har skett enligt programmets riktlinjer; gruppträffar är 
12-14 gånger en gång i veckan, träffen är 2-2,5 timmar varje gång och föräldrarna i gruppen 
är 10-14 personer. 
 
3. Kvalitén på programmets genomförande är det sätt på vilket personalen som arbetar med 
programmet genomför det i praktiken. Det här kriteriet mäts genom utvärdering av 
videoinspelningar av gruppträffarna och går inte att bedöma i den här studien. Vad som kan 
vara värt att lyfta fram från resultat är att alla gruppledarna uttrycker ett stort engagemang för 
grupperna och programmet vilket kan bidra till en hög kvalitet när de har grupperna.  
 
4. Deltagarengagemang beskriver i vilken grad deltagarna är engagerade i aktiviteterna under 
programmet. Engagemanget mäts utifrån de utvärderingarna som föräldrarna fyller i och 
genom att granska videoinspelningar av träffarna. Föräldrarnas utvärdering har legat utanför 
ramen för den här undersökningen. Men i det här sammanhanget kan det vara värt att notera 
att i resultatet så uttrycker gruppledarna att föräldrarna är engagerade. 
 
Enlig Webster-Stratton (2004) definieras manualtrohet utifrån följande två områden; 
 

1. Gruppledarnas terapeutiska förhållningssätt och terapeutiska kompetens 
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2. Hur gruppledarna följer programmets innehåll och använder rätt metoder, delar ut rätt 
material samt utvärderar och rekryterar enligt manualens instruktioner. 

 
Troheten mäts med flera parallella kontroller som genom att granska videoband och flera 
olika checklistor som finns i manualen. Webster-Strattons definition av manualtrohet utgår 
från ”Blueprintkriterierna” men är mer komplex och mäts striktare än definitionen som 
används i den här studien. 
 
Utifrån ”Blueprintkritierna” är det endast när det gäller punkt 1 och 2 som det går att 
diskutera manualtrohet utifrån studiens resultat. Resultatet visar att även om de flesta 
kärnkomponenterna kommer med så gör inte alla det vilket innebär att manualen inte följs 
med hög trohet. Troligen skulle endast ett fåtal av grupperna inom BUP nå den fullständiga 
programtrohet som ”Blueprintkritierna” definierar. I det här sammanhanget är det viktigt att 
betona att en positiv förändring när det gäller manualtrohet nåtts jämfört med tidigare 
undersökningar och att alla organisationer inte sätter som mål att nå hög manualtrohet. En 
organisation kan t.ex. göra en bedömning av att det inte finns tid till att följa upp 
hemuppgifter men att det ändå är värt att arbeta med programmet trots att det minskar 
sannolikheten att nå lika goda resultat som programmets ursprungliga upplägg.  
 
Enligt Kendall (1998) finns det olika förhållningssätt till att arbeta manualbaserat. I manualen 
finns principerna; grunden för behandlingen men klinikern bör anpassa och justera dem till 
klienterna med hjälp av sin kliniska erfarenhet och kompetens. Även Webster-Stratton (2004) 
beskriver ett liknande förhållningssätt och menar att det terapeutiska förhållningssättet och 
den kliniska kompetensen är lika central för ett framgångsrikt behandlingsresultat som 
manualen. I resultatet beskriver gruppledarna ett liknande resonemang och betonar vikten av 
att kunna använda programmets struktur som grund och sedan använda en klinisk bedömning 
för att anpassa programmet till de olika föräldrarnas behov. 
 
Diskussion av hur gruppledarnas grundutbildning påverkar manualtrohet 

Flera av gruppledarna menar att deras bakgrund när det gäller psykoterapeut utbildning inte 
har så stor betydelse för om de arbetar manualbaserat. De slutsatser som går att dra av den här 
studien och gruppledarnas reflektioner är att en KBT-utbildning underlättar för gruppledarna 
att förstå programmets teoretiska grund och en del av de tekniker som används. Samtidigt är 
det kunskaper som gruppledarna får genom utbildningen som ingår i programmet samt genom 
handledning och den praktiska erfarenheten av att arbeta med många grupper. Det är också 
viktigt att betona att arbetet med programmet ställer höga krav på gruppledarnas kompetens 
inom alla områden. Gruppledarna använder både sin kliniska erfarenhet när de 
individanpassar programmet och kunskaper om grupprocesser när de leder träffarna. Att satsa 
på att gruppledarna får möjlighet att integrera alla de här typerna av kunskap och den 
praktiska erfarenheten är en förutsättning för att de ska utvecklas som gruppledare och 
tillämpa metoden framgångsrikt snarare än att de har KBT-kunskaper.  
 
I anslutning till det här resonemanget kan det vara intressant att reflektera över de behandlare 
som inte arbetar manualbaserat eller av olika skäl inte arbetar med programmet trots att de har 
gått utbildningen. Enligt Lars Lövenborg på UBi (pers.kom, 25 oktober 2007) har 75 personer 
utbildats i programmet men för närvarande är det enligt den här studien inte mer än 25-30 
gruppledare som är verksamma. Har de andra valt bort att arbeta manualbaserat med 
programmet därför att det inte överensstämmer med deras personliga inställning eller därför 
att tänkesättet och metoderna är främmande? I resultatet anger de gruppledare som valt att 
inte arbeta manualbaserat som skäl att manualen inte räcker för att arbeta med föräldrar till 
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barn med utagerande beteendeproblem utan att föräldrarna behöver få mer fakta om 
utagerande barn. Andra skäl som anges är att vinjetterna är för tillrättalagda och amerikanska, 
att det tar för mycket tid att följa manualen och att de ibland vill komplettera dem med inslag 
från andra föräldraträningsprogram. De anger också att de inte använder rollspel eftersom de 
upplever att det är en teknik som inte fungerar. Ingen av de här gruppledarna anger att deras 
utbildningsbakgrund skulle ha betydelse. 
 
Kanske är det så att de som valt att fortsätta arbeta med programmet har lärt sig och blivit 
intresserade av KBT-metoder och tekniker därför att de arbetar med ett program som bygger 
på inlärningspsykologiska principer. Flera av gruppledarna uttrycker en öppenhet inför olika 
metoder och att en sak som är roligt med att arbeta med programmet är att de utvecklas och 
lära sig nya saker. Det kan vara som gruppledarna beskriver, att det är ett öppet 
förhållningssätt snarare än utbildningsbakgrunden som påverkar om de arbetar manualbaserat.  

 

Behandlarnas erfarenheter av arbete med ett manualbaserat amerikanskt program 

 
Resultatet visar att de flesta av gruppledarna har goda erfarenheter av att arbeta med Webster-
Strattons föräldraträningsprogram och anser att det är en effektiv evidensbaserad metod som 
de gärna vill fortsätta arbeta med. I resultatet lägger gruppledarna stor tonvikt på beskrivning 
av de olika pedagogiska metoderna som rollspel, hemuppgifter etc. som bidrar till att ger 
föräldrarna praktiska verktyg att förändra samspelet med barnen och att öva in de nya tekniker 
de lär sig. Det är här tydligt att gruppledarna ständigt arbetar med att reflektera kring arbetet 
med grupperna, de olika metoderna och hur de ska kunna förbättra dem.  
 
De gruppledare som arbetar manualbaserat anser att det fungerar bra att arbeta med en 
amerikansk metod men att viss anpassning bör göras som att t.ex. översätta manualen till 
svenska och öppet diskutera de värderingar som kan skilja sig åt mellan de olika kulturerna. 
Detta är i linje med Axberg (2007) och Mørch et al (2004) erfarenhet av att metoden går att 
tillämpa framgångsrikt i Norge och andra delar av Sverige trots att de amerikanska 
värderingarna kan skilja sig från de skandinaviska. Intressant att fundera över i det här 
sammanhanget är om de gruppledare som inte arbetar med programmet kan ha valt bort det på 
grund av kulturella skillnader. Både i en tidigare undersökning inom BUP och i den här 
undersökningen anger de som valt att inte arbeta manualbaserat att både vinjetterna och 
metoden är för amerikansk. 
 
För att förbättra programmets effektivitet kan det vara värdefullt att ta reda på om 
programmet behöver anpassas till svenska förhållanden. Det kan finnas stora skillnader 
mellan det amerikanska och det svenska samhället som påverkar föräldrarnas förmåga att 
följa programmet. En skillnad som gruppledarna tar upp är att många svenska föräldrar inte 
behöver det sociala stöd som ingår i programmet som barnvakt, transport och måltider. Att det 
är vanligare att båda föräldrarna arbetar heltid i Sverige kan t.ex. innebära att de har svårare 
att hinna med att göra hemuppgifter och kan behöva mer stöd på det området.  
 
Hinder som påverkar tillämpningen 
 
Gruppledarnas erfarenheter som är övervägande positiva kan anses stödja att metoden är 
lämplig att använda inom BUP om de hinder och svårigheter som de beskriver åtgärdas. 
Gruppledarna ger i resultatet uttryck för en god kännedom om programmets olika metoder 
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och det är tydligt att de utifrån sina möjligheter och resurser gör allt de kan för att arbetet med 
grupperna ska bli så bra som möjligt.  
 
De svårigheter gruppledarna beskriver handlar mest om olika praktiska och administrativa 
hinder som de inte kan påverka t.ex. att få arbetstiden att räcka till, att få stöd och handledning 
och brist på en övergripande plan inom BUP för arbetet med metoden. Det här är faktorer som 
Webster-Stratton (2004) menar kan utgöra organisatoriska utmaningar och hinder för 
tillämpning av program. Webster-Stratton beskriver att ett problem vid implementering av 
föräldraprogram i den kliniska verksamheten kan vara att organisationens planering av 
introduktion av metoden, inte avsätter tid för klinikernas arbete med grupperna eller 
ekonomiska resurser och tid till vidareutbildning och handledning.  
 
Även Eresund (2004) lyfter fram ett liknande resonemang och betonar att när en ny metod 
implementeras så behövs en stödjande administrativ struktur och att den satsning som gjorts i 
grundutbildning bör byggas på kontinuerligt med handledning och vidareutbildning.  
 
I resultat beskriver gruppledarna att det är stor skillnad på satsningen på metoden inom olika 
verksamhetsområden och antalet aktiva gruppledare. Gruppledarna på mottagningarna i Nord 
får helt andra möjligheter till utveckling och stöd när det gäller arbetet med metoden än de 
gruppledare som arbetar med grupper i Syd. Att nivån på satsningen är så olika inom 
verksamhetsområdena kan härledas till att BUP har en organisation med decentraliserade 
beslut när det gäller behandlingsmetoder och att det inte görs central planer för 
implementering av metoder. Inom BUP ansvarar respektive verksamhetsområde för att fatta 
beslut om utbildning och val av behandlingsmetoder och metodutveckling (Sll, 2007). Detta 
innebär att det inte finns någon central enhet som arbetar systematiskt med metodutveckling 
och uppföljning av Webster-Strattons metod. 
 
Webster-Strattons program har utvecklats under 30 år vilket innebär att det finns mycket 
dokumentation och många olika källor. Att det finns mycket information på många olika 
ställen är en faktor som kan vara hindrande och detta blir tydligt i resultatet. Gruppledarna 
beskriver att manualen är omfångsrik och att det kan ta tid att hitta i den. Inte heller finns alla 
tips och riktlinjer för hur metoden ska tillämpas i manualen. Information om t.ex. teman för 
träffarna finns både i manualen, på hemsidan och i boken ”De otroliga åren”. För den 
enskilda gruppledaren som har en hög arbetsbelastning med det övriga klientarbetet på 
mottagningen kan det vara svårt att hantera all tillgänglig information. 
 
Ytterligare en faktor som kan vara ett hinder är att metoden administreras från organisationen 
”The Incredible Years” i USA och att material och handledning måste beställas från USA. 
Metoden innebär kostnader för att få aktuellt material t.ex. är kostnaden för BASIC manualen 
8000 kr. Eftersom det inte finns några utbildade handledare i Sverige så innebär det att en 
person måste komma till Sverige från England eller USA vilket innebär både administration 
och resekostnader. 
 
Olika teoriers relevans i det praktiska arbetet med föräldrarna 
 
De flesta gruppledarna beskriver att de upplever att metoden bryter de negativa mönster som 
ofta finns i familjer med beteendeproblem. I det här sammanhanget är det intressant att dra 
paralleller till forskningen om riskfaktor för utvecklingen av utagerande beteendeproblem och 
Pattersons (1982) teori om tvingande föräldraskap. Enligt gruppledarnas beskrivning av 
processen under föräldraprogrammet så är det tydligt att tillämpningen av metoden förändrar 
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dynamiken i familjen när föräldrarna lär sig lyfta fram det positiva i barnens beteende och 
börjar leka med dem. I linje med Pattersons inlärningspsykologiska teori som Webster-
Strattons program bygger på blir det tydligt hur föräldrarna kan bryta barnets negativa 
beteende genom att förändra sitt beteende och förhållningssätt mot barnet. Flera av 
gruppledarna använder även metoden individuellt och beskriver att det ibland bara behövs ett 
par samtal då de arbetar med positiv uppmärksamhet enligt metoden för att förändra ett 
negativt samspel mellan förälder och barn.  
 
Några av gruppledarna lyfter fram att programmet fokuserar mycket på samspelet mellan barn 
och förälder och på så sätt bygger på anknytningsteorin. De upplever det som en fördel med 
programmet att det har en bred teoretisk bas eftersom det på så sätt kan tilltala fler behandlare 
inom BUP. 
 
I relation till det inledande teoretiska resonemanget angående behovet av tidiga resurser för 
behandling av beteendeproblem är det intressant att reflektera över vilka positiva effekter som 
kunde uppnås när det gäller behandling av barn med beteendeproblem om metoden infördes i 
större skala inom BUP. Ett av syftena med Webster-Strattons program är att erbjuda föräldrar 
och barn behandling under förskoleåldern då beteendeproblemen är lättare att behandla och 
prognosen bättre. Om BUP i samarbete med BVC kunde fånga upp de här barnen och erbjuda 
dem insatser innan problemen blir stora så skulle de vara lättare att behandla och färre barn 
skulle söka till BUP i skolåldern. 
 

Faktorer som stödjer en manualbaserad tillämpning av programmet 

 
I resultatet framkommer en rad faktorer som gruppledarna upplever kan stödja tillämpningen 
av programmet enligt manualen; handledning, tillräckligt med tid avsatt för arbetet med 
gruppen, tillit till forskningsbaserade metoder som ger effekt, en positiv inställning till 
manualbaserade metoder, eldsjälar; som är entusiastisk över programmet och driver att de ska 
ha grupper, stöd i organisationen för metoden samt förståelse och stöd från chefen på 
mottagningen. 
 
Av de här faktorerna är det handledning och tid avsatt för arbetet med gruppen som 
gruppledarna beskriver som de mest centrala faktorerna. De hinder och svårigheter som 
beskrivs i samband med tillämpningen av programmet kan även motverkas genom satsning på 
de två faktorerna. Utbildning och konsultation har ordnats inom några verksamhetsområden 
vilket gruppledarna upplever som motiverande både för att arbeta med programmet och att 
följa manualen. 
 
Ytterligare en faktor som kan stödja tillämpningen generellt och manualtroheten är den 
kompetens och erfarenhet som de aktiva gruppledarna utvecklat sedan de började arbeta med 
metoden.  
 
En slutsats som framkommer utifrån resultatet och uppgifter om introduktion av ”De otroliga 
åren” inom BUP är att det saknas en funktion som arbetar systematiskt med metodutveckling 
och uppföljning av Webster-Strattons metod.  
 
Diskussionen avslutas med en lista på förslag och idéer för att förbättra manualtroheten. 
Listan bygger på de faktorer som gruppledarna beskriver i resultatet och olika idéer och 
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förslag som framkommit under arbetet med undersökningen. Om BUP vill satsa på att 
tillämpa metoden med manualtrohet så är det lätt att stödja detta genom att: 
 

• Ge alla gruppledarna förutsättningar för att få med alla delar av programmet genom att 
ge dem mer tid, vidareutbildning och kontinuerlig handledning 
 

• Anpassa programmet till svenska förhållanden genom att översätta manualen och texta 
de nya vinjetter som kommit till BASIC programmet för skolåldern 7-12 år. Här skulle 
eventuellt ett samarbete kunna inledas med BUP kliniker i andra delar av Sverige som 
arbetar med metoden 

 
• Att utreda om programmet behöver anpassas ytterligare till svenska förhållanden 

 
• Se till att information om programmet sprids till alla gruppledare t.ex. via en hemsida 

eller mail med nyheter. Idag känner inte alla gruppledare till att det finns ett 
kompletterande program till BASIC programmet för barn i 7-12 års ålder 

 
• Att ge alla mottagningar möjlighet att bygga på BASIC med ADVANCE om behovet 

finns 
 

• Att ge mottagningarna möjlighet att arbeta med fler programmoduler som att ge barn 
och föräldraprogrammet parallellt vilket enligt forskningen ger bäst effekt 

 
• Att ge information kring varför det är viktigt att följa manualen och ge stöd när de 

gäller att använda olika blanketter och skattningsinstrument för att utvärdera arbetet 
och manualtrohet 

 
• Att utvärdera programmets effektivitet genom att mäta effekten av behandlingen 

genom för- och efter mätningar 
 
Slutsatser 
 
Resultatet visar att de flesta gruppledarna är positiva till att arbeta manualbaserat och de anser 
att metoden är effektiv. Gruppledarna beskriver att de tycker att det är motiverande att arbeta 
med föräldragrupper och att de är entusiastiska inför metoden. Många av gruppledarna har 
haft mer än fem grupper och har byggt upp en erfarenhet och kompetens i metoden som är en 
resurs för den barnpsykiatriska organisationen. BUP har gjort en ekonomisk och resursmässig 
investering genom att utbilda 75 personer och skaffa material till BASIC programmet.  Allt 
detta tyder på att en fortsatt satsning på metoden är väl förberedd och att BUP med hjälp av en 
ytterligare satsning på samordning, vidareutbildning, information och handledning skulle 
kunna se till att metoden finns tillgänglig som ett behandlingsalternativ för användning av fler 
behandlare. Att implementera metoden i större skala för att kunna erbjuda fler föräldrar en 
strukturerad och evidensbaserad föräldraträning skulle leda till att fler barn med utagerande 
beteendeproblem skulle kunna få möjlighet till behandling. 
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Metoddiskussion 

 
Validitet 
 
När det gäller kvalitativ forskning så är graden av användbarhet, förståelse och meningsfullhet 
kriterium för undersökningens validitet (Langemar, 2006). När det gäller användbarhet bör 
undersökningens resultat vara intressant för dem som arbetar med programmet. 
Undersökningens deskriptiva del bedöms ha relevans för dem som är intresserade av metoden 
och hur den tillämpas inom BUP. De förslag till stöd som kommer fram ur resultatet kan 
tänkas ha relevans för de inom organisationen som har intresse av att stödja tillämpningen av 
programmet.  
 
Det kan här finnas en möjlighet för dem som arbetar med metodutveckling att använda 
resultatet i relation till andra försök med att arbeta manualbaserat. Implementeringsfrågor 
aktualiseras allt mer när det gäller utvärdering av behandlingsinsatser. 
 
Samstämmighet vilket innebär att resultatet stämmer överens med tidigare undersökningar 
kan enligt Langemar (2006) tyda på god validitet. Undersökningens resultat stämmer med en 
av de tidigare undersökningar som gjorts inom BUP 2004 vilket kan tyda på god validitet. När 
det gäller den andra utvärderingen som gjordes 2004-2005 så är det en del som skiljer sig 
markant från resultatet i den här undersökningen och det är användningen av rollspel som 
metod. Anledningen till att det resultatet skiljer sig beror enligt min uppfattning på att det 
skett en faktisk förändring och att gruppledarna har börjat arbeta mer enligt manualen vilket 
också är en av slutsatserna av den här undersökningen. Förändringen har skett under en 
tidsperiod på flera år och det verkar rimligt med tanke på att en förändring även skett i 
gruppledarnas vilja att arbeta enligt manualen, gruppledarna anger att de strävar efter detta.  
 

Val av metod 
 
I slutet av datainsamlingen fick intervjuaren från en av gruppledarna en utvärdering av 
programmet från 2004. Vid tidigare kontakt med UBi och Utvecklingsenheten uppgavs att 
den efterfrågade dokumentationen inte fanns tillgänglig. Om intervjuaren hade haft den här 
informationen vid val av metod hade troligen metodvalet sett annorlunda ut. Det hade då varit 
intressant att börja undersökningen med en enkät för att samla in fakta om mottagningarna 
och följa upp de frågor som undersökts i enkäten 2004 och därefter komplettera med 
kvalitativa intervjuer för att göra en fördjupning kring de frågor som visat sig vara de 
intressantaste utifrån enkätresultatet. En enkät skulle även ha inneburit att de faktauppgifter 
som samlades in via telefonkontakt och mail kunde ha samlats in på ett mer systematiskt sätt. 
Vid en kombination av en kvalitativ och kvantitativ metod skulle å andra sidan mindre tid ha 
fått avsättas till intervjuer vilket kunde ha lett till att bredden och variationen i det kvalitativa 
materialet hade blivit mindre, vilket kunde minska resultatets validitet.  
 
Undersökningsdeltagare 
 
Urvalet av undersökningsdeltagare styrdes av de gruppledare som var tillgängliga dvs. de som 
hade möjlighet att bli intervjuade under den aktuella tidsperiod och utifrån urvalskriterierna. 
Eftersom det inte finns mer än runt 25-30 gruppledare som har arbetat med två grupper samt 
arbetar med grupper under 2007 så är urvalet begränsat. Samtidigt täcktes en stor del av den 
grupp som fanns tillgänglig upp vilket borde leda till att öka resultatets validitet. 
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Alla de som kontaktades tackade ja till att medverka i intervju, utom en person som inte hade 
möjlighet under den tidsperiod som var aktuell. En tendens vid intervjuundersökningar kan 
vara att de personer som är entusiastiska och positiva tackar ja till att medverka och de som är 
negativa tackar nej vilket kan ge ett snedvridet resultat eftersom urvalet domineras av de som 
är positiva och att framförallt deras uppfattningar och erfarenheter kommer till uttryck. I den 
här undersökningen var det inte mer än en som tackade nej vilket innebär att urvalet inte kan 
ha blivit snedvridet på grund av stort bortfall av de som kan tänkas vara negativa. 
 
Urvalet har begränsats till de som var aktiva som gruppledare 2007 vilket innebär att de 
behandlare som av olika skäl inte arbetar med metoden idag inte inkluderas i studien. Detta 
kan påverka resultatet på så sätt att de som valt att arbeta med metoden kan vara mer positiva 
till den än de som inte valt det. 
 
En medveten strategi i urvalet var att på de större mottagningarna intervjua 2-3 personer och 
på de mindre 1 person för att motverka att en mottagning dominerar i urvalet och att 
spridningen av respondenter blir så stor som möjligt. En så stor variation i resultatet som 
möjligt är eftersträvansvärt i kvalitativ forskning eftersom det bidrar till validitet (Langemar, 
2006).  
 
Datainsamling 
 
Om jag hade haft de erfarenheter av BUP:s organisation som undersökningen har gett när jag 
startade med datainsamlingen så hade jag i större utsträckning mailat vid de inledande 
kontakterna istället för att ringa. En nackdel med kontakt via telefon är att det går att missa 
någon information och att det är tidsödande. Samtidigt gav telefonsamtalen värdefull 
information om kontaktpersoner som arbetade med programmet som en mailkontakt inte 
skulle ha gjort. Å andra sidan är en nackdel med mailsvar att det i en tidspressad organisation 
inte alltid finns rutiner för snabb mailåterkoppling. 
 
Vid två av intervjuerna deltog två gruppledarna som arbetat tillsammans med programmet 
eftersom de hade möjlighet och bedömningen gjordes att det skulle öka variationen i svaren. 
Intervjun genomfördes på samma sätt som de enskilda men en risk med att intervjua två 
personer samtidigt kan vara att svaren blir mer socialt önskvärda. Intervjuaren upplever inte 
att de blev de utan snarare att de två gruppledarna turades om att svara och fyllde på och 
kompletterade varandras svar så att svaren blev mer utförliga och nyanserade. 
 
Intervjuerna 
 
Intervju som metod för datainsamling för med sig speciella omständigheter och 
förutsättningar. Enligt Kvale (2007) kan intervjuarens kunskap och förförståelse för området 
påverka intervjuns kvalité. I det här fallet bedöms intervjuarens kunskap dvs. deltagande i 
gruppledarkursen vara en fördel i intervjusituationen och har bidragit till ett större djup och 
variation i resultatet vilket i sin tur kan ha bidragit till ökad validitet. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide - gruppledare för föräldraträning ”De otroliga åren” 

 
 1. Bakgrundsfakta 
 
Yrke:  
Ålder:  
Gruppledarerfarenhet: 
Psykoterapeututbildning:  
Utbildning i ”De otroliga åren”: 
Antal grupper:  
 
2. Fakta kring arbetet på mottagningen med ”De otroliga åren” 
 

• Vilka metoder ni använder i arbetet med barn med en utåtagerande problematik? 
• Kan du beskriva hur ni arbetar med ”De otroliga åren” på din mottagning? 
• Vilken klientgrupp arbetar med ni med i föräldragrupperna? 
• Hur många grupper har mottagningen haft? 
• När startade mottagningen med grupper? 
• Hur många finns det på mottagningen som är utbildade gruppledare i de ”De otroliga 

åren”? 
• Hur många har hållit i grupper? 

 
3. Erfarenheter och upplevelser av att arbeta med metoden och manualen 
 

• Kan du beskriva hur ni arbetar med manualen? (checklistan fylls i) 
• Ar det något som ni ändrar på i upplägget av programmet utifrån manualen? 
• Om ni inte följer manualen kan du beskriva varför ni inte gör det? 
• Hur upplever du att det är att arbeta manualbaserat?  
• Vad fungerar bra med manualen och vad skulle du vilja ändra på? 
• Vad bidrar till att ni följer manualen?  
• Hur skulle du beskriva metodens centrala element?  
• Vad upplever du är värdefullt i metoden? Styrkor? Svagheter? 
• Hur upplever du att den pedagogiska metoden fungerat i de grupper du arbetat med? 
• Hur mycket tid ca tar gruppen per vecka inklusive förberedelser?  
• Vilka faktorer upplever du påverkar tillämpningen av ”De otroliga åren”? 
• Finns det möjlighet till handledning och vidareutbildning? 
• Hur rekryterar ni och väljer ut de föräldrar/barn som deltar i föräldraprogrammet?  
• Använder ni formulär för att mäta effekten av behandlingen? 
• Vilka formulär används vid utvärdering? Varje gång? Hela utbildningen? 
• Hur utvärderar ni ert arbete som gruppledare? 
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Bilaga 2 - Checklista vid intervjuer med gruppledare för ”De otroliga åren” BASIC 

 
Nr Område Kommentar Ja Nej 
     

1 Är antalet träffar 12-14?   
Ja 

 
Nej 

2 Är varje träff 2-2,5 timmar? 
 

 
Ja Nej 

3 Serverar ni kaffe och smörgås under träffen?   
Ja 

 
Nej 

4 Använder ni buddy system dvs. att föräldrarna 
ringer varandra? 

  
Ja 

 
Nej 

5 Ringer gruppledarna deltagarna mellan träffarna?   
Ja 

 
Nej 

6 Använder ni manualen?   
Ja 

 
Nej 

7 Strävar ni efter att följa manualen?   
Ja 

 
Nej 

8 Visar ni videovinjetterna enligt manualen?
  

  
Ja 

 
Nej 

9 Visar ni de amerikanska vinjetterna med svensk 
text? 

  
Ja 

 
Nej 

10 Använder ni rollspel?   
Ja 

 
Nej 

11 Använder ni hemuppgifter?   
Ja 

 
Nej 

12 Ger ni skriftlig feedback till föräldrarna på 
hemuppgifter? 

  
Ja 

 
Nej 

13 Sätter klienterna egna mål?   
Ja 

 
Nej 

14 Delar ni ut handouts från manualen?   
Ja 

 
Nej 

15 Använder ni boken?   
Ja 

 
Nej 

16 Har ni booster session?   
Ja 

 
Nej 

17 Ordnar ni barnvakt under gruppträffarna?   
Ja 

 
Nej 
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Bilaga 3 - Informerat samtycke till intervju inför uppsats om ”De otroliga åren” 

 
Inför intervjun ber vi dig att noggrant läsa följande information: 
 
 

- Syftet med intervjun är att undersöka hur Webster-Strattons föräldraträningsprogram ”De 
otroliga åren” BASIC har tillämpats inom Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) utifrån ett 
behandlar perspektiv. 

 
- Intervjun görs av en student på T10 på psykologlinjen vid Stockholms universitet. 

 
- Intervjun kommer att vara halvstrukturerad. 

 
- Omfattningen av intervjun är ca 45-60 min. 

 
- Intervjun spelas in på ljudband, vilket raderas vid inlämning av rapporten. 

 
- Första delen av intervjun består av frågor om hur ni arbetat med metoden på mottagningen 

där du arbetar. Information som i rapporten med ditt godkännande kommer att användas för 
att beskriva hur metoden tillämpats på din mottagning.  

 
- Intervjuns övriga material behandlas konfidentiellt och inga av deltagarnas namn kommer 

att nämnas eller rapporteras muntligt eller skriftligt. 
 

- Sammanfattning av intervjuer presenteras i en skriftlig rapport. 
 

 
Jag har muntligt informerats om intervjun och har tagit del av ovanstående skriftliga 
information. 
 
Jag är medveten om att mitt deltagande i intervjun är fullt frivilligt och att jag när som helst 
och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.  
 
 
Intervjupersonens signatur  Intervjuarens signatur 
 
  
Stockholm, den ____________2007  Stockholm, den _____________2007 
 

 
Namnteckning    Namnteckning 

 
 

________________________  _________________________ 
       


