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Insatser för att erbjuda föräldrastöd har stor betydelse för att 
förebygga och hantera problem med utagerande beteende hos 
barn. Syftet med studien var att utvärdera individuell 
föräldrafokuserad behandling enligt Marte Meo-metoden vid 
utagerande, trots och aggressivitet hos barn. Det finns få 
vetenskapliga studier gjorda av denna metod. En multipel 
baslinjedesign användes vid en behandlingskontakt över tio 
veckor för sex föräldrar till barn i åldrarna 4-9 år med 
utagerande beteende. Mätmetoderna bestod av återkommande 
registreringar av barnets trots och utagerande beteende samt 
olika frågeformulären såsom CBCL, ECBI och BDI. Samtliga 
barn hade utagerande beteendeproblematik i form av ODD, 
ADHD eller ADD enligt DSM IV. Fyra av sex föräldrar noterade 
en minskning av sina barns utagerande beteenden. Föräldrarna 
uppfattar att den egna situationen förbättrats. Undersökningens 
begränsade omfattning och resultat diskuteras. 

 
Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är relativt vanligt förekommande. Ungefär 25 % 
drabbas av någon form av psykisk ohälsa under barn- och ungdomsåren. Av dessa har 10 
% internaliserade symtom t ex. oro, nedstämdhet och psykosomatiska symtom, 10 % 
externaliserade symtom t ex hyperaktivitet och aggressivitet och 5 % en kombination av 
dessa båda (Fonagy, Target, Cottrell, Phillips, & Kurtz, 2002). Av denna grupp barn får 
ungefär 10 % behandling inom barn- och ungdomspsykiatri (SOU 1998:31). 

Utagerande beteende hos barn 

DSM-IV (APA, 1994) inrymmer tre olika kategorier för utagerande beteendestörningar; 
uppmärksamhets- och hyperaktivitetssyndrom (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder; 
ADHD), trotssyndrom (Oppositional Defiant Disorder; ODD) och uppförandestörning 
(Conduct Disorder; CD). Dessa beteendestörningar omfattar varierande beteenden som 
kommer till olika uttryck utifrån ålder och kontext. Den samlade kunskapen som finns idag 
om dessa tillstånd visar att yngre barns provocerande och trotsiga beteende ofta föregår 
utvecklandet av allvarligare antisocialt beteende i ungdomsåren. Dessa tillstånd 
överlappar varandra och kan existera samtidigt hos en och samma person. När det gäller 
ODD finns det en hög grad av komorbiditet med andra psykiatriska tillstånd; såsom ADHD 
(14 %), ångeststörningar (14 %) samt depressiva tillstånd (9 %) (Fonagy, Target, Cottrell, 
Phillips, & Kurtz, 2002). Under förskoleåren är barn med ADHD ofta överaktiva och trotsar 
föräldrarnas uppmaningar. När barn både har svårigheter i form av ADHD och ODD finns 
det ett samband med hög grad av stress och konflikter i familjerna. När problem i form av 
aggression och trots består över tid leder det ofta till allvarligare problem såsom 
antisociala beteenden och studieproblem. Detta påverkar familjeinteraktionerna, och 
barnets fungerande i vardagen (Fonagy, Target, Cottrell, Phillips, & Kurtz, 2002). 

Förekomst 

Man beräknar att trotssyndrom förekommer i barnpopulationen med ungefär 5-10 %. Den 
beräknade prevalensen för ADHD varierar från 1-20 % beroende på vilka diagnostiska 
kriterier som använts.  När man använt DSM-kriterierna och strukturerade intervjuer för 
ADHD har man kommit fram till prevalens på mellan 5-10 % (Carr, 2006). För 
uppförandestörning beräknar man att det är ungefär 2-9 %. Efter sex års ålder ser man 
tydliga könsskillnader med en större frekvens bland pojkar. Prevalensen är högre i familjer 
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med lägre socioekonomisk status (Mash & Barkley, 1998). Epidemiologiska studier har 
visat att överdriven olydnad som tar sig uttryck i form av trots, aggressivitet etc. i relation 
till vuxna personer såsom föräldrar, lärare m fl. som finns i barnets närmiljö är en 
nyckelfaktor som föregår utvecklingen av en fullt utvecklad uppförandestörning (Fonagy, 
Target, Cottrell, Phillips, & Kurtz, 2002). Detta understryker betydelsen av hur relationen 
mellan föräldrar och barn fungerar vid utvecklingen av denna problematik.  

Diagnostik 

För att kliniskt kunna bedöma utagerande beteendestörningar är det viktigt att hämta 
kunskap om barnets beteende i ett interaktionellt sammanhang med hjälp av olika direkta 
och indirekta metoder från de olika miljöer barnet befinner sig i. Föräldrarnas 
uppfostringsstil av barnet, förekomst av missuppfattningar hos föräldrarna av barnet, 
föräldrarnas psykologiska status, förekomst av antisocialt beteende hos förälder, konflikt 
mellan föräldrar i deras parrelation och/eller syn på barnuppfostran och sociala kontakter 
behöver kartläggas (Carr, 2006). 

Föräldrastöd 

Olika former av föräldrastöd är idag inriktade på att hjälpa föräldrar och därmed indirekt 
barnet vid utagerande beteendeproblematik (Olsson, Hagekull & Bremberg, 2003). Vid 
föräldraträningsprogram utgår man från den sociala inlärningsteorin där föräldern lär sig 
strategier för att ge uppmärksamhet, stödja och vägleda barnet genom att använda positiv 
förstärkning, ge tydliga instruktioner och medverka till problemlösning. Man arbetar för att 
stödja relationen mellan föräldrar och barn genom att stärka föräldrarna i deras roll, arbeta 
med ett aktivt lärande där föräldrarna får lära sig att förstå barnets kommunikation, leda 
barnet genom interaktionen och skapa förutsägbarhet. Föräldrastöd syftar till att stärka och 
utveckla skyddsfaktorerna genom att arbeta för ett positivt samspel mellan föräldrar och 
barn samt minska risken för att barn ska utveckla utagerande beteendeproblem (Kazdin & 
Weisz, 2003) . Föräldrastöd innefattar tre centrala moment: 

• Stöd till föräldrarna att ge barnet positiv uppmärksamhet. 
• Stöd till tydlig kommunikation. 
• Stöd till konstruktivt bemötande av barnet vid konflikter. 

Patterson (1982) visade genom sin beskrivning av ”coercive communication” att negativa 
samspel mellan föräldrar och barn förstärker barns utagerande beteendeproblem.  
Det finns idag starka belägg för att förändringar av detta interaktionsmönster påverkar 
barnets beteende. Föräldraträning har i detta sammanhang visat goda resultat, ungefär 
2/3 av de barn under 10 år vars föräldrar deltagit förbättras med avseende på sin 
beteendeproblematik. Större effekt uppnås när barnet är yngre, mindre förekomst av andra 
symtom, lindrigare beteendeproblematik, mindre socialt missgynnade familjer, mindre 
förekomst av konflikter mellan föräldrarna och psykiatrisk problematik hos förälder 
(Olsson, Hagekull & Bremberg, 2003; Fonagy, 2002). Bland de föräldrautbildningsprogram 
som visat sig ha forskningsstöd kan nämnas Helping the Noncompliant Child (Forehand & 
McMahon, 1981), Videotape modeling group discussion (Webster-Stratton, 1994), The 
Oregon Social Learning Center program (Patterson & Forgatch, 1995) samt Parent-Child 
Interaction Therapy (Eyberg, 1995). I Sverige finns idag flera av dessa program översatta 
och anpassade till svenska förhållanden. En större studie av de mest använda 
programmen planeras för närvarande vid några universitet i Sverige. Målet är att 
genomföra en randomiserad studie där olika modeller ingår i en multicenter studie 
(Hansson, 2008). 
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Marte Meo 

Marte Meo utvecklades som metod av Maria Aarts i hennes arbete för barn i behov av 
särskilt stöd (Aarts, 2000). Det är en praktisk arbetsmodell som utvecklats i kliniskt arbete 
och dess teoretiska grund är modern utvecklingspsykologi. Marte Meo fokuserar på 
kommunikation och samspel för att ge redskap till föräldrar för att underlätta och förbättra 
deras kommunikation med barnet. I analysen studerar man interaktionen mellan föräldern 
och barnet med hjälp av videoinspelningar. Förälderns frågeställning i kombination med 
analysen är grunden för interventionen och i vilken kontext interventionen sker. Vid 
utförandet av analysen utgår man från s.k. utvecklingsstödjande dialogprinciper. Dessa 
principer vägleder analysarbetet av observerbara interaktionssekvenser för att 
uppmärksamma barnets behov och hur förälderns kommunikation fungerar i relation till 
barnets behov vid dessa samspelssekvenser.  

De utvecklingsstödjande dialogprinciperna är följande;  

• Att föräldern uppmärksammar barnets fokus och initiativ samt bekräftar detta 
genom sin beteendereaktion till barnet.  

• Att föräldern inväntar barnets svarsreaktion och därefter benämner barnets initiativ 
och beteende på ett bekräftande sätt.  

• Att föräldern tar ansvar för interaktionen, uppmuntrar i sin kommunikation genom 
fler turtagningar anpassade till barnets utvecklingsnivå m.m.  

• Att föräldern bekräftar önskat beteende hos barnet och introducerar omgivningen 
genom sitt perspektiv för barnet.  

• Att föräldern ger tydliga start- och stoppsignaler i interaktionen med barnet.  

Vid analysen väljer man ut moment/sekvenser för att stärka förälderns och barnets 
aktuella kompetens samt sekvenser som innehåller möjlighet till utveckling. Man iakttar här 
både vad som är svårigheterna och vad som fungerar utifrån barnets utveckling. Man har 
fem nivåer i analysen med ett tydligt barnfokus. Man inleder med att göra en analys av 
videoupptagningen där man utgår från principerna för den utvecklingsstödjande 
kommunikationen mellan föräldern och barnet. Därefter utgår man från det aktuella 
barnets utvecklingsnivå och specifika behov av stöd från föräldern. Vid 
återgivningssamtalet mellan behandlare och förälder fokuserar man på vad som är 
utvecklingsstödjande, barnets och den vuxnes kompetens samt sekvenser som visar på 
möjligheter till utveckling. Fokus är här på förälderns samspel med barnet utifrån dess 
behov av stödjande kommunikation och barnets initiativ. Man ger utrymme för förälderns 
egna reflektioner för att få fördjupade kunskaper om sitt barn och sig själv i interaktionen. 
De utvecklingsstödjande principerna används som vägledning för hur föräldern ska kunna 
utveckla sitt bemötande av barnet (Hedenbro & Wirtberg, 2000). 

Tidigare forskning 

Föräldraträningsprogram visar på förhållandevis goda effekter vid vetenskapliga 
utvärderingar. Undersökningar har visat att om man arbetar med att minska föräldrarnas 
stress i relation till barnet påverkar detta i sin tur att barnets aggressiva beteenden 
minskar. Olsson, Hagekull & Bremberg (2003) har redovisat en systematisk 
kunskapsöversikt över stöd till föräldrar för att främja barns och ungdomars psykiska hälsa 
med preventiva insatser. I översikten har man tagit med studier av insatser som dels varit 
riktade till föräldrar i allmänhet, dels riktade insatser till socioekonomiskt utsatta grupper 
eller till föräldrar med barn som uppvisar risk för att utveckla eller redan identifierats ha 
psykisk ohälsa. Utvärderingarna mäter effekter på barns psykiska hälsa och är gjorda med 
randomiserade kontrollerade metoder. I flertalet av studierna (69 av 72 studier) kunde man 
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påvisa en gynnsam effekt på ett eller flera mått på barnens psykiska hälsa eller risk- och 
skyddsfaktorer för deras psykiska hälsa.  
 
Tabell 1. Andel insatser med gynnsam effekt på barn och/eller föräldrar efter föräldrastödets form, barns 
ålder och hur utfallet har mätts (Olsson, Hagekull & Bremberg, 2003, s 104)  
 
Form Förskolebarn 

(1,5-5 år) 
Skolbarn (6-12 år) Tonåringar (13-18 

år) 
 Barn- 

utfall 
Föräldra-
utfall 

Barn- 
utfall 

Föräldra-
utfall 

Barn- 
utfall 

Föräldra-
utfall 

Grupp 10/10 8/9 10/10 8/8 2/3 3/3 
Grupp och enskilt 3/3 1/2 3/3 1/1 - - 
Enskilt 13/13 6/8 4/6 2/3 3/3 2/3 
Distans 2/3 3/3 3/4 3/4 - - 
Summa 28/29 18/22 20/23 14/16 5/6 5/6 
 

Innehållet i flertalet av de redovisade programmen som ges individuellt och/eller i grupp 
innebär att man utifrån den sociala inlärningsteorin arbetar med att förbättra 
kommunikationen, öka det positiva samspelet mellan förälder och barn, öka förälderns 
uppmärksamhet och förståelse av barnets beteenden, stödja föräldern i bemötandet av 
barnets beteenden (t ex att använda positiv förstärkning av önskvärt beteende hos barnet), 
ge information till föräldern om barns utveckling och färdigheter, arbete med förälderns 
förmåga till adekvat gränssättande och problemlösning samt socialt stöd och samarbete 
mellan föräldrar och förskola/skola. De önskade effekterna av samspelsprogrammen som 
oftast redovisas är minskade beteendeproblem hos barnen, ökad användning av de 
färdigheter som lärs ut till föräldrarna inkl ömsesidig kommunikation med barnen. 
Föräldrarna upplever sig bli stärkta i sin föräldraroll. Flera insatser innebär även stöd för att 
hjälpa föräldrarna att hantera sin egen situation vilket i förlängningen antas förbättra 
barnens situation. Flera studier tar upp betydelsen av att insatserna ges i småbarns- och 
förskoleåldern för att bryta negativa samspelsmönster och för att motverka uppkomsten av 
ytterligare beteendeproblem i barnets fortsatta utveckling.   
 
Sju av elva studier har visat positiva effekter av föräldrastödsprogram på både föräldrar 
och barn i åldrarna 2-9 år. Långsiktiga effekter har framförallt påvisats vid användningen 
av individuella program. Walker, Kavanagh, Stiller, Golly, Severson & Feil (1998) visar i sin 
undersökning att barnen anpassar sig bättre till skolan och samspelet med barn.  
 
Schuhmann, Foote, Eyberg, Boggs & Algina (1998) beskriver minskade beteendeproblem 
och ökad medgörlighet hos barnen. Framförallt sker förändringar i föräldrarnas 
uppfostringsstrategier. De upplever minskad stress och större möjligheter att själv kunna 
påverka situationen med barnen. Strayhorn & Weidman (1989) studerade föräldrastöd 
antingen i grupp eller enskilt. Positiv effekt uppnåddes på barnens oro, hyperaktivitet, 
positiva och negativa beteenden, ADHD samt på både barnens och föräldrarnas beteende 
vid lek. Sanders & Christensen (1985) studerade fr. a. enskilt föräldrastöd med hembesök 
där insatsen bestod i att stödja föräldrar i uppfostran och problemlösning. Detta förbättrade 
barnens beteende, minskade föräldrarnas aversiva beteende och ökade föräldrarnas 
positiva beteende. 
 
Webster-Stratton (1990) har gjort flera undersökningar där man både arbetat med 
föräldrastöd i grupp, med videofilm och diskussion samt enskilt arbete. Undersökningarna 
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visar på flera förbättringar i barnens beteende vid samspel med mödrarna och till ett mer 
önskvärt beteende hos mödrarna. Effekterna för barn gäller minskad förekomst av 
utagerande beteendeproblem, men det har även visat positiva effekter på barns självbild 
och därmed gynnsamma effekter även vid internaliserad problematik. 
 
Man har hittills redovisat mellan 1500-2000 studier av behandling vid 
uppförandestörningar och trotssyndrom hos barn och ungdomar. Det är framförallt 
föräldraträning med lite olika upplägg samt träning i funktionella färdigheter såsom 
problemlösning (Kazdin, 1996), och ilskekontroll (Lochman, Burch, Curry & Lampron, 
1984) som har starkt evidensstöd utifrån randomiserade kontrollerade studier.  
Forskningen inom området idag utgår från att finna lämpliga urvalskriterier för olika 
behandlingsinsatser vid utagerande problematik, att uppmärksamma samtidig förekomst 
av annan problematik såsom ADHD samt utvärdering av insatser för dessa barn och 
ungdomar. Man börjar även alltmer uppmärksamma könsskillnader i symtom på 
utagerande störningar (Fonagy, Target, Cottrell, Phillips, & Kurtz , 2002). En intressant 
uppföljningsstudie av föräldraträningsprogram vid ODD (Reid, Webster-Stratton & 
Hammond, 2003) visade att två år efter behandling fungerade 75 % av barnen normalt 
med avseende på trotsigt beteende vid skattning av både föräldrar och lärare. Tjugofem 
procent hade inte svarat positivt på behandlingen och barnet hade fortsatt 
beteendeproblematik två år efter behandling. 
När man studerade prediktorerna för negativt utfall fann man att tidigare förekomst av 
negativt föräldrabeteende hos mödrarna gentemot barnet och samlevnadskonflikter mellan 
de vuxna i familjen var förenat med sämre utfall vid uppföljning efter två år. En hög andel 
(49 %) rapporterade att barnen hade börjat med medicinering pga. ADHD. Det intressanta 
i denna studie var att det var föräldrarnas beteende som kunde predicera utfallet efter två 
år, medan man inte kunde göra några säkra prediktioner utifrån barnets beteende. 
Föräldrar med hög grad av kritiserande hållning till barnet predicerar för fortsatt negativt 
utfall för barnets beteende två år efter behandling. Den tolkning man gör i studien av 
dessa resultat är att man behöver bearbeta negativa föräldrabeteenden till en viss nivå för 
att det ska innebära en reducerad risk för att barnet ska fortsätta utveckla 
beteendeproblem. Man rekommenderar stödinsatser riktade i första hand till både föräldrar 
och pedagogisk personal inom förskola och skola (Webster-Stratton, Reid, & Hammond, 
2004).  
 
Även om Marte Meo ofta används inom både pedagogiska och behandlingsinriktade 
verksamheter i kommuner, landsting och privat finns det inte många vetenskapliga studier 
genomförda när man gör en litteratursökning i olika databaser (PsychInfo, Medline m fl.). 
 
Weiner, Kuppermintz, & Guttmann (1994) har gjort en studie av där behandlingsinsatsen 
bestod av en videofeedback metod för föräldrar som var korttidsinriktad och hembaserad.  
I studien hade man en grupp av familjer (N = 52) med problem i föräldra-barn interaktionen 
och en kontrollgrupp med familjer (N = 64). Endast familjerna med interventionsinsatsen i 
form videofeedback visade signifikanta förbättringar till en positiv kommunikation mellan 
förälder och barn. Dessa förbättringar bestod 6 månader efter att programmet hade 
genomförts.  
 
Axberg (2007) redogör för tre studier i Sverige på barn 3-12 år med störande och 
utagerande beteendeproblem. I den första studien jämförde man effekterna för en grupp 
av barn med beteendeproblem där interventionerna bestod av Marte Meo i kombination 
med en form av nätverksmöten med en kontrollgrupp (TAU). Mätningar gjordes före 
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behandling och två år efter interventionerna. Resultaten visade på en signifikant minskning 
av barnens symtom för interventionsgruppen, men inte för kontrollgruppen.  

Föräldrastödsenheten  

Föräldrastödsenheten i Karlstad är en enhet inom primärvårdens barnhälsovård som 
består av tre behandlare med grundkompetens som förskollärare och socionom. Samtliga 
behandlare har flera års erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med psykosocial 
problematik. Föräldrastödsenheten ger stöd/behandling till föräldrar vars barn har ett 
svårhanterligt beteende t ex koncentrationssvårigheter, impulsivitet, svårigheter i 
kontakten med andra barn, utbrott och/eller bråkighet.  
Insatsen bygger på samspelsinriktat föräldrastöd. Vid enheten arbetar man med en 
metodik som baserar sig på Marte Meo. Behandlingsinsatsen syftar till att öka föräldrarnas 
förståelse för barnets sätt att fungera. Avsikten är att hjälpa föräldrar till att hitta ett positivt 
sätt att möta sitt barn på, bland annat genom att hjälpa dem vidareutveckla det som är bra 
och konstruktivt i deras samvaro. Behandlaren gör hembesök där man videofilmar barn 
och föräldrar i samspelssituationer. Därefter träffar behandlaren sedan föräldrarna och ger 
videofeedback vid behandlingssamtalen. Behandlingsinsatsen är tidsbegränsad och 
planeras ihop med föräldern, ofta har man kontakt under 6-12 månader. Man tar emot 
föräldrar vars barn är upp till 10 år efter remiss från t ex skolhälsovården, BVC, MHV/BHV-
psykolog, barnläkare och BUP. Efter behandlingen vid enheten kan det även bli aktuellt 
med vidareremittering för utredning eller fortsatt behandling inom annan verksamhet.   

Interventionen är fokuserad på att föräldern ska förstå sitt barn. Man arbetar för att 
reducera stress i förälderns relation till det egna barnet. I behandlingen är det viktigt att 
vara lyhörd för förälderns arbete med att förändra sitt beteende gentemot barnet, för att 
man ska få en arbetsallians mellan behandlare och förälder. Förändringsarbete och 
strategier är influerat av ett kognitivt och beteendeinriktat förhållningssätt. I metoden 
arbetar man med kartläggning, interaktionsanalys av samspelet mellan förälder och barn 
via videofilmning, utvecklingsstödjande interventioner, handledning till föräldern för att 
benämna och bekräfta barnets initiativ, fokusera på ansvar och fördelning av initiativ, 
turtagning, atmosfär i kommunikation och samspel mellan föräldern och barnet. 
Behandlingsinsatsen omfattar cirka 15 tillfällen, varav cirka 5 hembesök. Behandlaren 
arbetar med att i samförstånd med föräldern ge denne hemuppgifter att arbeta med utifrån 
sitt samspel med barnet och behandlaren guidar föräldern i förändringsarbetet gentemot 
barnet.  
 
Syfte 
Statens folkhälsoinstitut tar i sin rapport om föräldrastöd (2003) upp behovet av svenska 
studier där man utvärderar metoder för föräldrastöd utifrån svenska förhållanden. Det finns 
få studier i Sverige där man utvärderat Marte Meo-metoden som används ofta som en 
föräldrastödjande insats. 
Syftet med denna studie är att inom ramen för en legitimationsgrundande 
psykoterapeututbildning utvärdera en tidsbegränsad och föräldrafokuserad behandling 
enligt Marte Meo-metoden vid utagerande, trots och aggressivitet hos yngre barn.  

Huvudfrågeställningen för denna studie är följande: 

• Minskar förekomsten av beteendeproblematik i form av trots hos barnet under 
studien? 
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Delfrågeställningar i studien är: 

• Förändras föräldrarnas skattning av egna beteenden och upplevelser att bemöta 
barnet utifrån dess beteendeproblematik under studien? 

• Förändras föräldrarnas skattning av det egna psykiska hälsotillståndet, mätt i 
depressiva symtom, under studien? 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Deltagarna i undersökningen rekryterades bland föräldrar och barn som remitterats till en 
enhet för föräldrastöd i Karlstad inom landstingets allmänmedicinska hälso- och sjukvård. 
Deltagarna var sex föräldrar till barn i åldrarna 4-9 år med trotssyndrom eller andra 
utagerande beteendeproblem. Urvalet gjordes från den väntelista av barn som remitterats 
från barn- eller skolhälsovården under våren 2008 till Föräldrastödsenheten med hjälp av 
aktuell problembeskrivning. Innan behandlingskontakten påbörjades lämnades en 
förfrågan till respektive föräldrar om de ville medverka i studien. De fick både en muntlig 
och skriftlig information samt lämna sitt informerade samtycke på en särskild blankett med 
underskrift. Föräldrarna gavs även information om att de närhelst om de så önskade 
kunde avbryta sin medverkan i undersökningen utan att det fick några konsekvenser för 
deras behandlingskontakt vid enheten (Bilaga 2). 

Tabell 2. Demografiska data för undersökningsdeltagarna. 

 
Demografi Familj 1 Familj 2 Familj 3 Familj 4 Familj 5 Familj 6 

Barnets kön Pojke Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke 

Född (år) 1999 2003 2001 2000 2002 2003 

Förskola/skola Åk 2 Förskola Förskola Åk 1 Förskola Förskola 

Förälders kön  Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man Kvinna 

Förälderns ålder 32 32 38 42 50 34 
Förälders 
sysselsättning Revisor Förskollärare Bibliotekarie Undersköterska 

Sjukpensionä
r Präst 

Förälders 
Utbildningsnivå Universitet Universitet Universitet Gymnasium Gymnasium Universitet 

Familjetyp Styvfamilj Kärnfamilj Kärnfamilj Kärnfamilj Styvfamilj Kärnfamilj 
Syskon antal: 
ålder/kön 1:4år F 

2:2år F + 
10mån F 1:5½år F 

2:12år F + 10år 
P 1:15år F 1:7år P 

Boende Landsbygd 
Mindre 
samhälle Stad Stad Landsbygd Stad 

Mätmetoder 

Eyberg Child Behavior Inventory, ECBI (Eyberg & Pincus, 1999) är en skattningsskala 
som mäter beteendeproblem hos barn i åldrarna 2-16 år. ECBI är utformat för föräldrar att 
fylla i och mäter frekvensen av utagerande beteende som visar sig i hemmet. ECBI mäter 
hur allvarliga beteendeproblemen är och i vilken utsträckning föräldrarna uppfattar att 
beteenden leder till problem utan att det hänförs till någon specifik diagnos.  Instrumentet 
har visat både god reliabilitet och validitet i olika studier när man utprövat det (Eyberg & 
Pincus, 1999). Axberg (2007) redogör för tre studier i Sverige på barn 3-12 år med 
störande och utagerande beteendeproblem. I två av studierna undersökte man de 
psykometriska egenskaperna och inhämtade svenska normer för ECBI. Föräldrar till 841 



8 

 

barn i åldrarna 3 till 10 år deltog. ECBI visade goda psykometriska egenskaper och visade 
sig vara ett användbart mätinstrument i ett svenskt sammanhang. Normativa data från det 
svenska samplet presenterades. 
 
Beck Depression Inventory (BDI-II) är en självskattningsskala med 21 items avsedd att 
mäta graden av depressiva symtom hos vuxna och ungdomar. BDI överensstämmer väl 
med kriterierna för bedömning av depression. (Beck, 2006)  
 
Child Behavior Check List (CBCL) ingår i en serie av instrument (Achenbach System of 
Empirically Based Assessment). Det är välbeprövade informantbaserade frågeformulär 
som använts i ett stort antal studier över hela världen. Dessa instrument ger ett 
helhetsperspektiv vid bedömningen av adaptivt och icke-adaptivt beteende. CBCL 
inhämtar föräldrarnas/vårdnadshavarens skattning och beskrivning och beskrivning av 
barnets färdigheter samt beteende- och känslomässiga svårigheter. Genom skattningarna 
får man fram barnets profil i form av skalor för kompetens och problem. Det går även att få 
fram DSM-orienterade skalor för bl. a. affektiva problem, ångest, uppmärksamhetsproblem 
/hyperaktivitet och trotssyndrom (Achenbach & Rescola, 2000).  
 
Frågeformulär om föräldrars situation, är ett självskattningsformulär för föräldrar har 
utvecklats på BUP i Malmö av Gardar Viborg och Emmy Nilsson (Nilsson & Silverberg, 
2003). Det består av 21 frågor, som handlar om hur föräldern har upplevt relationen till sitt 
barn under den senaste veckan före skattningen. Frågorna har vardera fem svarsalternativ 
och poängsätts 0-1-2-3-4. Poängen summeras till fyra faktorer som belyser olika aspekter 
av den upplevda föräldraförmågan. Föräldraformulärets faktorer är följande: 
Negativt föräldrabeteende: Hur ofta föräldern har varit arg och irriterad, höjt rösten, ”mutat” 
barnet, tjatat, hotat eller givit efter för barnets vilja för att undvika en konflikt. 
Positivt föräldrabeteende: Frågor om delat skratt, glädje, beröm och trivsamma stunder 
tillsammans, samt om hur ofta barnet gjort som föräldern har sagt utan skarpa tillsägelser. 
Upplevd kompetens som förälder: Frågor om upplevd kompetens i föräldrarollen, vid 
gränssättning och i konfliktsituationer. 
Negativ upplevelse av föräldraskapet: Frågor om känslor av otillräcklighet, trötthet, stress 
och kvardröjande irritation. 
Frågeformulär om föräldrars situation är ett arbetsmaterial och som sådant ännu inte 
färdigutvecklat. Psykometriska studier av formuläret saknas. Frågeformuläret används 
sedan flera år på BUP i Malmö för utvärdering av COPE. Formuläret har även använts i 
olika utvärderingar på Barn- och ungdomspsykiatriska länskliniken i Umeå (Sandgren, & 
Skalin-Sahlin, 2005). 
 
Registreringsformulär. Ett registreringsformulär utarbetades som föräldrarna fick fylla i 
hemma kontinuerligt under pilotstudien (Bilaga 1). Föräldrarnas uppgift var att notera 
omfattningen av trots hos barnet. Målbeteendet trots definierades på följande sätt ”Trots t 
ex tappar humöret, grälar med vuxna, provocerar andra med avsikt, trotsar aktivt eller 
vägrar göra vad han/hon blir tillsagd eller bryter mot regler, skyller på andra för egna 
misstag eller dåligt uppförande, är arg och förbittrad, är lättretad och överkänslig i 
umgänge, är hämndlysten eller elak.” Den skala som föräldrarna fick använda bestod av 
fyra skalsteg ingen (0 ggr), låg (1-2 ggr), medium (3-4 ggr) och hög (5 ggr eller mer).  

Undersökningsdesign 

För studien har använts en multipel baslinjedesign över totalt 6 undersökningsdeltagare. 
Multipel baslinjedesign (MB) introducerades 1968 av Baer, Wolf och Risley inom tillämpad 
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beteendeanalys och har därefter ofta använts vid studier (Carr, 2005). När man använder 
MB identifierar man ett antal responser (t ex trots och utagerande beteende) som mäts 
över tid för att få en baslinje utifrån vilka förändringar kan utvärderas. När man använder 
MB mellan deltagare ges den oberoende variabeln (t ex behandlingsintervention) först till 
en deltagare. Under tiden fortsätter baslinjemätning på övriga deltagare för att fungera 
som kontroll. Efter att förändring/effekt visar sig hos första deltagaren ges den oberoende 
variabeln på ytterligare deltagare. Den experimentella kontrollen vid denna design är 
följande: För det första; upprepade mätningar kan etablera prediktionen av ett mönster av 
baslinjedata innan behandling. Detta kan påvisa en skillnad mellan de faktiska data vid 
behandling respektive vid baslinjen. För det andra; effekterna av den oberoende variabeln 
verifieras genom att man kan demonstrera att interventionen förändrade en deltagarens 
beteende utan att det påverkat de återstående deltagarnas beteende under 
baslinjemätningen. Effekterna av den oberoende variabeln replikeras mellan flera 
deltagare. När samtliga dessa aspekter av logiken vid single-case design visas kan MB 
mellan deltagare kontrollera för åtminstone två av de huvudsakliga hoten mot intern 
validitet, inkluderat historiska händelser, deltagarnas mognad och exponering för det 
kliniska eller experimentella protokollet och miljön (Kazdin, 2003). Utifrån 
undersökningsdesignen delades undersökningsdeltagarna in i två grupper med tre 
försökspersoner i vardera gruppen. Den andra gruppen fungerade som replikation på den 
första gruppen. Nedan visas ett schema för när data samlades in i undersökningen. 
Längden på baslinjemätningen fördelades slumpmässigt eftersom undersökningen 
bedrevs på mottagningen där man i förväg inte kunde avgöra när specifika föräldrar kom i 
behandling. 
 
Tabell 3. Illustration av när mätningarna gjordes av barnens beteende i studie med multipel baslinjedesign.  
A = Baslinjemätning B = Behandling 

Mättillfälle 

Förälder  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 A A A B B B B B B B B B B       

2 A A A A A A B B B B B B B B B B    

3 A A A A A A A A A B B B B B B B B B B 

Replikation                     

4 A A A B B B B B B B B B B       

5 A A A A A A B B B B B B B B B B    

6 A A A A A A A A A B B B B B B B B B B 

Undersökningsprocedur 

Studien genomfördes inom rutinvården på Föräldrastödsenheten. Efter att föräldrarna 
tackat ja till att medverka i undersökningen genomfördes en intervju med föräldern av en 
oberoende observatör. Av dessa bedömdes 100 % av materialet av en blind skattare. Vid 
intervjun användes det semistrukturerade materialet Anxiety Disorder Interview Schedule 
(ADIS) föräldraversionen (Albano & Silverman, 1996). Föräldern fick även fylla i ett antal 
frågeformulär vilka avsåg mäta barnets beteende Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) 
och Child Behavior Check List (CBCL). Föräldern fick fylla i frågeformulär angående 
föräldraskapet med hjälp av Frågeformulär om föräldrars situation och om egen upplevd 
sinnesstämning med Beck Depression Inventory (BDI). Vid intervjun fick föräldern 
instruktion för användandet av ett registreringsformulär av barnets trots och utagerande 
beteende i vardagen. Med instruktionen ombads föräldern att först göra dessa 
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registreringar under tre, sex eller nio tillfällen beroende på hur lång baslinjemätning som 
behövdes innan behandlingen startade. När behandlingskontakten påbörjats ombads 
föräldern fylla i registreringsformulären varje vecka under behandlingstiden (10 veckor) då 
undersökningen genomfördes. Föräldrarna fyllde i formuläret varje dag, från morgon till 
kväll. Det innebar att man först fick en baslinjemätning och därefter mätning under tio 
veckor då behandlingsinterventionen pågick. Föräldrarna fick skicka in registreringarna 
regelbundet en gång per vecka i svarskuvert till ansvarig för undersökningen.  
Efter behandlingen gjordes en uppföljning genom att den oberoende observatören gjorde 
en ny intervju med föräldern. Vid dessa tillfällen upprepades mätningar med samma 
metoder som vid första intervjutillfället.  
 
De kliniska skattningarna av de två oberoende bedömarna visade på hög grad av 
samstämmighet. De två oberoende observatörerna gjorde följande bedömningar och 
skattningar av den kliniska svårighetsgraden utifrån föräldraintervjuerna. Samtliga barn 
hade enligt bedömarna någon form av utagerande beteendeproblematik. Tre av barnen 
hade två former av utagerande beteendeproblematik (ADHD och ODD) enligt DSM IV 
(2000).  Samtliga barns problematik bedömdes vara av kliniskt svår grad och att det 
påverkade barnets funktionsförmåga på flera områden. 

Tabell 4. Bedömning av barnens problematik enligt ADIS av två oberoende bedömare. 
  
Barn Bedömare1 

Diagnostisk  
bedömning 

Bedömare2 
Diagnostisk  
bedömning 

Skattning av klinisk svårighetsgrad (0-8) 

1 ADD ADHD Bedömare 1: 6 
Bedömare 2: 6 

2 ADHD+ODD ADHD+ODD Bedömare 1: 6 
Bedömare 2: 6 

3 ADHD+ODD ADHD+ODD Bedömare 1: 6 
Bedömare 2: 6 

4 ADD+ODD ADD+ODD Bedömare 1: 5 
Bedömare 2: 5 

5 ADD - Bedömare 1: 6 
Bedömare 2: - 

6 ADD+social fobi ADD+social fobi Bedömare 1: 6 
Bedömare 2: 6 

 

Behandling 
Föräldrarna erbjöds föräldrastöd i form av en tidsbegränsad individuell behandlingskontakt 
av en erfaren behandlare som använde samtal, observationer och videofeedbackteknik 
enligt Marte Meo i behandlingen. Föräldrastödet är inriktat på att stödja föräldern att skapa 
utvecklingstödjande interaktionssekvenser i vardagen med barnet. 
 
Behandlare 
Föräldrastödet genomfördes i denna studie av den behandlare som bedömdes ha mest 
kompetens i form av utbildning och erfarenhet för att arbeta med föräldrastöd utifrån Marte 
Meo-metoden vid Föräldrastödsenheten. Behandlaren är utbildad förskollärare, med 
vidareutbildning till Marte Meo-terapeut (2 års utbildning under handledning). Behandlaren 
har arbetat vid Föräldrastödsenheten sedan 1997. Behandlaren har kontinuerlig 
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handledning av av legitimerad psykolog och psykoterapeut som är licenced supervisor i 
Marte Meo metoden. 
 
Analys av data 
De analysmetoder som använts vid sammanställningen av resultaten från undersökningen 
har varit att visuellt inspektera och jämföra värden (frekvensnivåer och medelvärden) som 
insamlats med de olika metoderna. Dessa värden avser att mäta förekomst av olika 
beteenden som avspeglar barnens beteenden och föräldrarnas färdigheter att bemöta sitt 
barn före, under tiden och efter behandlingen.  
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Flödesschema över studien.  
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”Föräldrars situation” 

ECBI CBCL 
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Förfrågan till föräldrar om deras medverkan i studien. 
Muntlig och skriftlig information  
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Resultat 
 
Eftersom föräldrastödet i denna undersökning genomfördes utifrån de vanliga förhållanden 
som gäller för mottagningsarbetet vid Föräldrastödsenheten uppstod det en variation i 
antalet sessioner för de olika kontakterna med föräldrarna. Studien genomfördes under de 
första tio veckorna i behandlingen vid Föräldrastödsenheten och under denna tid hade 
föräldrarna följande antal sessioner med sin behandlare: 

Tabell 5. Antalet behandlingssessioner per familj under studien. 
 
FAMILJ 1 2 3 4 5 6 

ANTAL SESSIONER 
 5 4 11 7 7 8 

 
Av de föräldrar som deltog i undersökningen var det en förälder (nr 1) som inte 
genomförde några registreringar av barnets problembeteende i hemmet pga. tidsbrist. En 
av de övriga föräldrarna (nr 5) redogjorde redan vid den inledande intervjun att barnets 
problembeteende framförallt visade sig i förskolan och beteendeproblematiken var mindre 
frekvent förekommande i hemmet. De återstående fyra föräldrarna noterade en successiv 
minskning i sina registreringar av barnets problembeteende (trots) under de tio veckorna. 
När man gör en beräkning av medelvärdet av föräldrarnas registreringar av trots i hemmet 
före behandlingen och efter tio veckor har det skett en minskning med 50 %. 
Beteendeproblematiken hos barnen befinner sig generellt på en lägre nivå efter tio veckors 
behandlingskontakt (Bilaga 3, fallillustration). 
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Figur 2a. Förändring av barnens trotsbeteende      =Baslinje      =Behandling 
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Figur 2b. Förändring av barnens trotsbeteende      =Baslinje      =Behandling (Replikation) 
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Föräldrarnas skattningar av barnens beteendeproblematik på CBCL visar att 4 av 6 
föräldrar skattar lägre värden vid mätning efter att behandlingen genomförts under tio 
veckor i studien. Av dessa skattningar hamnar två barn efter tio veckor under 
gränsvärdena för allvarligare problematik. Medelvärdet för hela gruppen sänks efter tio 
veckor till gränsvärdet för allvarligare problematik. En förälder anger högre värden på 
CBCL efter tio veckor. Efter studien hade fyra av barnen remitterats för utredningar utifrån 
deras problematik med neuropsykiatriska frågeställningar.  

 
Figur 3. Föräldrarnas skattning enligt CBCL före behandling och efter tio veckors behandlingskontakt i 
studien. 

Vid föräldrarnas skattningar på ECBI, problemfrekvens och dess intensitet, har 3 av 6 
föräldrar skattat lägre värden, under gränsvärdet för allvarligare problem, vid mätning tio 
veckor efter behandlingsstart jämfört med innan behandlingen. Samma förälder som 
angav högre värden på CBCL efter tio veckor gör även detta på ECBI.  

 

Figur 4. Föräldrarnas skattning enligt ECBI Intensitet före behandling och efter tio veckors 
behandlingskontakt i studien. 
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Figur 5. Föräldrarnas skattning enligt ECBI Problem före behandling och efter tio veckors behandlingskontakt 
i studien. 
 
Vid första intervjun innan behandlingskontakten påbörjats anger tre av föräldrarna höga 
poäng på BDI-II vilket innebär förekomst av depressiva symtom/problem. Efter tio veckors 
behandlingskontakt har dessa föräldrars poäng på BDI-II sjunkit så att resultaten tolkas 
som minimala depressiva symtom. Den förälder som hade det högsta värdet (30 poäng) 
genomgår en separation under tiden. Av samtliga föräldrar har tre beskrivit att de tidigare i 
vuxen ålder haft psykisk ohälsa i form av ångest och depression. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Föräldrarnas skattning enligt BDI före behandling och efter tio veckors behandlingskontakt i studien.  
 
Föräldrarna beskriver vad de upplevt för förändringar i situationen med barnet efter tio 
veckors behandlingskontakt. Föräldrarna berättar att de upplevt sig bli bekräftade och fått 
stöd så att de uppfattar sig vara säkrare i föräldrarollen. Alla föräldrar berättar att de har en 
bättre förståelse för sitt barn och den interaktion som uppstår med barnet. Föräldrarna 

Cut off 

måttlig 

depression 
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beskriver att de har blivit tydligare i sin kommunikation med barnet. De vet hur de ska bete 
sig eller ändra sig i sitt beteende gentemot barnet t ex vid konfliktsituationer. Man har lärt 
sig mer fungerande strategier för att hantera stress, oro och aggressivitet i umgänget med 
barnet. Genom arbetssättet i föräldrastödet tar några föräldrar upp hur de lärt sig att 
vägleda barnet. De har själva vågat pröva nya sätt att hantera situationer med barnet. 
Resultaten av föräldrarnas skattningar av det egna föräldrabeteendet samt upplevelser av 
föräldraskapet i förhållande till det enskilda barnet visar i huvudsak på en positiv förändring 
tio veckor efter att behandlingskontakten påbörjats.  
 
Fyra av sex föräldrar noterar en ökning av positiva föräldrabeteenden efter tio veckor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Föräldrarnas skattning av positiva föräldrabeteenden före behandling och efter tio veckor i studien. 
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Fem av sex föräldrar noterar en minskning av negativa föräldrabeteenden efter tio veckor. 

 
Figur 8. Föräldrarnas skattning av negativa föräldrabeteenden före behandling och efter tio veckors 
behandlingskontakt i studien. 
 
Fem av sex föräldrar noterar en ökning av upplevd kompetens som förälder efter tio 
veckor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9. Föräldrarnas upplevelse av kompetens i sin föräldraroll före behandling och efter tio veckors 
behandlingskontakt i studien. 
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Fem av sex föräldrar noterar en minskning av negativa upplevelser av föräldraskapet efter 
tio veckor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Föräldrarnas skattning av negativa upplevelser i föräldrarollen före behandling och efter tio veckors 
behandlingskontakt i studien. 
 

Diskussion 
 
Denna undersökning gjordes i syfte att utvärdera föräldrastöd vid utagerande, trots och 
aggressivitet hos yngre barn (4-9 år). Föräldrastödet bestod av individuell tidsbegränsad 
och föräldrafokuserad behandling enligt Marte Meo-metoden. Samtliga barn hade 
utagerande beteendeproblematik i form av ODD, ADHD eller ADD enligt DSM-IV. Fyra av 
sex föräldrar noterade en minskning av sina barns utagerande beteenden i vardagen och 
vid skattningar enligt standardiserade formulär. Föräldrarna noterar för egen del en 
förbättrad psykisk hälsa. Föräldrarna uppfattar sig även blivit positivt stärkta i sin 
föräldraroll. 
 
Alternativa förklaringar till förändringarna kan vara att yttre stressfaktorer minskat under 
tiden i barnens förskolesituation och familjesituationen. Vi vet t ex att en av föräldrarna 
separerade under tiden som hon och barnet deltog i undersökningen. Föräldrarnas 
vetskap om att de deltog i en studie där de fick göra egna registreringar av sitt barns 
beteende kan också ha haft betydelse för resultaten. Undersökningen är av mindre 
omfattning och begränsas till ett färre antal undersökningsdeltagare och man kan därför 
inte uttala sig om hur Marte Meo-metoden fungerar för flertalet föräldrar. Den kan belysa 
vikten av att ge föräldrar till barn med mer komplicerad problematik ett individuellt stöd 
utifrån förälderns egna frågor. Resultaten från föräldrarnas egna registreringar i vardagen 
återspeglas även i hur de skattat barnens beteende med normerade mätmetoder i 
undersökningen. En svårighet har varit att hitta lämpliga mätmetoder för förälderns eget 
beteende. Med mer resurser skulle denna typ av studie även kunnat innehålla någon form 
av direkta observationer av oberoende observatörer för att studera interaktionen mellan 
föräldrar och barn.  
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Föräldrarna har i de flesta fall varit hjälpsökande och tagit upp sin oro för barnet med 
personal inom förskola och barnhälsovård. De är därför motiverade att ta emot hjälp när 
denna erbjuds vid Föräldrastödsenheten. I något fall har föräldern snarare upplevt att 
problemen förekommit på förskolan och inte i hemmet. Denna förälder (familj 5) noterar ett 
betydligt mindre antal problembeteenden. Ändå beskriver föräldern vid efterföljande 
intervju att föräldrastödet varit till hjälp i hemsituationen. I föräldrastödet är det av stor vikt 
att man kan finna möjligheterna till förändring och påverkansmöjligheter via förälderns eget 
beteende gentemot barnet för att insatsen ska ge resultat. Undersökningen genomfördes 
med en behandlare som har lång erfarenhet av att arbeta med Marte Meo i föräldrastöd 
när barnet har mer komplicerad beteendeproblematik. Detta har betydelse för att man 
kunnat se ganska snabba resultat genom föräldrastödet i några utav barnens beteende. 
Föräldrarna var överhuvudtaget mycket nöjda med sin behandlingskontakt hos denna 
behandlare vid den uppföljande intervjun. Detta visar på betydelsen att få en god 
arbetsallians även i denna typ av behandling.    
 
Metoden för föräldrarnas registreringar av barnets beteende i vardagen har behövt vara 
enkelt utformad för att underlätta genomförandet. Samtidigt innebär det att instruktionerna 
för registreringarna ger utrymme för föräldrarnas egna tolkningar av barnets beteende i 
specifika situationer. Här kan man tänka sig att föräldrarna både kan registrera för mycket 
och för lite av barnets beteende. Efter de inledande baslinjemätningarna håller sig de 
flesta registreringarna på en relativt låg nivå under behandlingskontakten. Tillförlitligheten i 
registreringarna kunde ha stärkts av att de även genomfördes av t ex förskolepersonal 
under samma tidsperiod. Detta gjordes inte pga. resurs- och tidsbegränsningar för studien. 
Om studien genomfördes med mer resurser och över en längre tidsperiod skulle man 
kunna använda sig av förskolepersonalens registreringar enligt ASEBA-systemet och 
registreringar av barnets beteende under tiden på förskolan.  
 
Undersökningens design i form av multipel baslinje har varit till hjälp för att kontrollera 
effekten av behandlingen i förhållande till en tidigare baslinjemätning. Deltagarna började 
sin behandling vid olika tidpunkter vilket gick att kontrollera. Förfarandet gick att replikera 
en andra gång med ytterligare deltagare. Det krävdes mycket förarbete i undersökningen 
eftersom den genomfördes inom ramen för den ordinarie verksamheten. Det gällde dels 
vid urvalet av deltagare till studien och därefter planeringen för att få de olika 
behandlingarna att starta vid planerade tidpunkter för att kunna få tillräcklig längd på 
baslinjerna mellan deltagarna. En svårighet med upplägget var att få samtliga deltagare att 
genomföra kontinuerliga registreringar före och under behandlingen. Det krävdes en 
relativit stor insats att registrera av de föräldrarna med de längsta baslinjerna. 
Undersökningen visar också i efterhand att det är viktigt att det beteende som ska 
registreras är tillräckligt frekvent förekommande och att man finner en lämplig form för 
registreringarna för att resultaten ska gå att utvärdera. Den replikation som genomfördes i 
denna studie visade på de svårigheter som kan uppstå om registreringar inte går att 
genomföra eller när beteendet inte är tillräckligt frekvent förekommande.    
 
Något som i efterhand visade sig var svårare att kontrollera var antalet behandlings-
sessioner. Här har det troligtvis stor betydelse att undersökningsgruppen bestod av 
föräldrar till barn i förskoleåldern. Det händer mycket i deras vardag och de har flera 
faktorer att ta hänsyn till förutom att medverka i en undersökning. Idealet hade varit om 
man på förhand kunde ha reglerat antal och intensiteten för de sessioner då föräldrarna 
träffade sin behandlare. Detta skulle ha stärkt tillförlitligheten i de olika mätningarna och i 
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större utsträckning säkerställt de gemensamma faktorerna för de olika 
behandlingskontakterna.  
För att svara på frågeställningen om föräldrabeteendet förändras har det varit svårt att 
finna ett lämpligt mått för detta utifrån svenska förhållanden. Flera mätmetoder som 
används i undersökningar utgår från den amerikanska kulturen för barnuppfostran och 
avspeglar en delvis annorlunda syn på föräldraskap, relation mellan föräldrar och barn 
jämfört med i Sverige. I frågeformulär till föräldrar utifrån amerikanska förhållanden 
betonar man mer lydnad, respekt och auktoritet i relationen mellan föräldrar och barn. Den 
mätmetod som användes i undersökningen har inga normerade data, men bedömdes ha 
relevanta frågeområden utifrån föräldrarollen i den svenska kulturen. Det är inte möjligt att 
dra några slutsatser utöver vad som gäller för deltagarna i undersökningen beträffande 
deras uppfattning om sin föräldraroll. Tendensen i resultaten stärks av att föräldrarnas 
resultat på BDI går i samma positiva riktning som upplevelsen av stärkt föräldraroll. När 
det gäller frågeställningen för förändringen i barnens utagerande beteenden går det att 
jämföra resultaten på CBCL och ECBI före och efter pilotstudien. Enligt dessa mätningar 
förbättras barnens värden, med reservation för att det endast är elva veckor mellan dessa 
två mättillfällen.  
 
När man ser till denna undersöknings resultat och jämför med annan forskning pekar 
dessa i samma riktning. Problematiken för både barn och förälder minskar när man arbetar 
för att minska föräldrars stress och arbetar med interaktionen mellan barn och förälder. 
Barnets utagerande beteenden kan även minska när föräldrarnas ineffektiva och negativa 
beteenden i umgänget med barnet minskar. När den positiva interaktionen mellan förälder 
och barn överväger skapas ”goda cirklar” i deras umgänge.  
 
Marte Meo används relativt mycket i Sverige. Trots detta finns inte så många studier 
gjorda av denna metod. Denna studie har varit ett bidrag för att utvärdera metodens 
användbarhet och effekter vid behandling av barn med utagerande beteendeproblem.  
 
Det har varit intressant att genomföra denna studie inom ramen för en 
psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi. En reflektion i detta sammanhang är att 
den teoribakgrund som finns till Marte Meo och dess praktiska utformande även går att 
härleda till social inlärningsteori. Särskilt då föräldrar söker hjälp för vad som hänt i 
interaktionen mellan förälder och barn när ett utagerande beteende förstärkts. Detta 
omsätts sen i det praktiska behandlingsarbetet genom att underlätta och förbättra 
förälderns kommunikationsfärdigheter och på så sätt påverka denna förstärkningsprocess.  
Behovet av att utveckla och erbjuda föräldrastöd i olika former diskuteras idag. Det har 
därför varit inspirerande att inom ramen för en utbildning kunna ge ett bidrag i denna 
utveckling. Eftersom Marte Meo inspirerat och används av många runtom i Sverige vore 
det intressant om man i den kommande multicenterstudien för föräldrastöd även tog med 
metoder som används enskilt och inte enbart för grupper (Hansson, 2008). Marte Meo 
används på många håll inom både förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård för 
föräldrastöd när barnet tidigt uppvisat beteendeproblematik.  
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Barnets namn:_______________________________Vecka: _______Förälder:_______________ 
Målbeteende: Trots t ex tappar humöret, grälar med vuxna, provocerar andra med avsikt. trotsar aktivt eller 
vägrar göra vad han/hon blir tillsagd eller bryter mot regler, skyller på andra för egna misstag eller dåligt 
uppförande, är arg och förbittrad, är lättretad och överkänslig i umgänge, är hämndlysten eller elak.  
Gör noteringar av detta målbeteende varje dag i de tomma rutorna enligt följande: 
  
 
 
 
 
Obs! Skriv in när barnet varit på förskola/skola i schemat, så att det framgår när du haft tid att observera 
barnet i hemmiljö och när du varit tillsammans med barnet. 

 

Plats Aktivitet  Tid  M
  

T O T  F  L  S  

  07:00        

  08:00        

  09:00        

  10:00        

  11:00        

  12:00        

  13:00        

  14:00        

  15:00        

  16:00        

  17:00        

  18:00        

  19:00        

  20:00        

  21:00        

  22:00        

  Natt        

 

     Bilaga 1 
Registreringsformulär 

Ingen (0ggr) 

 

Låg (1-2ggr) 

 

Medium (3-4ggr) 

 

Hög (5ggr eller mer) 
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     Bilaga 2  

Information till deltagare i studie ang. behandling för föräldrar till barn med 
beteendeproblem. 
Denna information riktar sig till Dig som är förälder och där det är planerat en kontakt vid 
Föräldrastödsenheten inom Landstinget i Värmland.  
Jag ska göra ett uppsatsarbete i min psykoterapeututbildning vid Stockholms universitet 
och har valt att göra en studie där jag utvärderar behandling riktad till föräldrar i deras 
förhållningssätt och bemötande av barn i förskoleåldern (2-6 år) med beteendeproblem i 
form av utagerande, trots och aggressivitet. Studien genomförs i samarbete med en 
behandlare och jag kommer att följa hennes behandling riktad individuellt till sex olika 
föräldrar med barn där man sökt hjälp eller hänvisats till Föräldrastödsenheten. Detta 
innebär att Du som förälder kommer att bli intervjuad, ombedd att svara på frågeformulär 
och göra skattningar i samband med behandlingskontakten. Allt insamlat material hanteras 
enligt gällande rutiner utifrån sekretesslagstiftning och åtskilt från barnets journal vid 
Föräldrastödsenheten. I samband med sammanställning av rapporten avidentifieras allt 
material för att skydda personliga uppgifter mm. Din medverkan i undersökningen är 
frivillig och påverkar inte kontakten vid Föräldrastödsenheten. Man kan tacka nej till eller 
avbryta sin medverkan i undersökningen under pågående kontakten. Detta meddelas 
ordinarie behandlare. Givetvis är jag tacksam om du väljer att ställa upp för det gör det 
möjligt att studera behandlingsformen och dess resultat. Detta är av värde både för 
kommande föräldrar och barn samt deras behandlare. 
 
Maths Wensmark 
Leg psykolog 
Landstinget i Värmland 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och lämnar mitt samtycke till min och mitt 
barns medverkan i undersökningen i enlighet med den information som getts. 
 
 
 
 
Namnunderskrift         Datum 
 
 
 
Namnförtydligande 
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     Bilaga 3 

Familj 3 – fallillustration från studien.  
Marika är 7 år, bor med sina biologiska föräldrar och en syster som är 5 år. Modern 
arbetar inom tjänstesektorn och fadern inom vård och omsorg. Utifrån ADIS bedöms 
Marika av två oberoende bedömare uppfylla diagnostiska kriterierna för ADHD och ODD. 
 
Före studien. 

Marika har ett hett humör, är trotsig och har attitydproblem, enligt modern. Hon säger fula 
ord, beter sig illa. Modern beskriver även att dottern är ganska vek, har dålig självkänsla 
och ställer stora krav på sig själv. Modern uttrycker att hon är rädd för att stjälpa mer än 
hjälpa. Hon upplever att det inte räcker att sätta gränser. Dottern har till föräldrarna uttryckt 
att hon skäms inför sitt eget beteende och säger att hon inte kan styra det riktigt. Flickan 
har lätt för att uppleva och uttrycka avundsjuka. 
 
Dokumentation från behandlingskontakt. 

Den ursprungliga remissen inkom från skolhälsovården. Enligt föräldrarna är Marika en 
flicka som gärna vill styra och ha kontroll i de flesta situationer. Föräldrarna har önskemål 
om att få råd och stöd på vilket sätt de ska hantera Marika, då hon hamnar i 
kravsituationer och får utbrott. Föräldrarna önskar upparbeta en förståelse för Marikas sätt 
att fungera och tänka.  

Föräldrarna har haft två kontakter för filmning och nio föräldrasamtal under pilotstudien.  
Föräldrarna börjar redan efter första mottagningssamtalet att använda sig av att säga mer 
påståenden istället för frågor till dottern och detta fungerar väl. Föräldrarna registrerar flera 
tillfällen då Marika och föräldrarna inte hamnat i konflikt eller argumentation. Det har också 
fungerat för Marika då hon varit förberedd på att det inte är lek med kompisarna på 
eftermiddagarna utan ägnar sig åt att vila och vara hemma i lugn och ro. Samtalen handlar 
om hur föräldrarna kan hjälpa Marika att starta och avsluta en uppgift. Man gör flera olika 
observationer av interaktionen mellan Marika och hennes föräldrar. Hur det påverkar 
Marika då föräldrarna ställer frågor eller säger påståenden. Olika sekvenser där Marika 
och föräldrarna har samma fokus/olika fokus. Man samtalar om på vilka sätt detta 
påverkar Marika att ta in information. Föräldrarna får till hemuppgift att pröva att säga 
påståenden istället för frågor. Föräldrarna får arbeta hemma med att benämna och 
bekräfta Marikas initiativ och idé. De ska benämna där de ser att hon har sin fokus, för att 
sedan komma med den information man vill framföra till henne. Föräldrarna får även pröva 
att istället för att direkt säga nej till olika förslag som Marika kommer med att bekräfta 
henne i att hon t ex är sugen på att gå ut och leka med kompisar men att det inte passar 
just i stunden.  

Man talar vidare om när föräldrarna hamnar i konflikt med Marika och då det har varit svårt 
att förstå vad som har hänt. Man kommer fram till att föräldrarna hamnar i argumentation 
med Marika och resonerar om olika infallsvinklar på detta sätt att förhålla sig som vuxen till 
Marika. Föräldrarna får till uppgift att pröva att enbart försöka bekräfta Marika med 
påståenden. Föräldrarna får försöka att inte verbalt vädja till Marika om en förändring utan 
bekräfta hennes påståenden. Föräldrarna upplever att konflikterna blivit färre och kortare. 
Föräldrarna upplever efter en tid att det är i hemmet och de kan börja se sin egen del i att 
stressnivån har sjunkit hemma. Föräldrarna upplever inte att de höjer rösten som de 
tidigare gjort. Marika kan själv börja uttrycka i ord att hon blir arg om hon gör fel eller om 
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hon inte får som hon vill. Man observerar och talar om olika förhållningssätt för att hjälpa 
dottern t ex genom att vara intonande när hon gjort sig illa. Man noterar även situationer 
där det är mycket skratt och hur lättad Marika blir i dessa situationer. Föräldrarna får 
fortsatt arbeta med att följa Marikas fokus, benämna, prata om här och nu samt bekräfta 
henne i situationer.  

Man talar om hur besvärlig morgonsituationen kan vara med Marika när hon ska stiga upp 
och kommer då in på hur Marika behöver guidning steg för steg. Hur man kan använda 
röstläget för att väcka hennes intresse, att viska istället för att höja rösten. Man observerar 
hur Marikas ”surhet” kan gå över snabbt då föräldrarna bekräftar och benämner 
situationen. Detta leder till att man kommer vidare i situationen med henne. Man noterar 
hur förändringar i rutiner påverkar Marika mer än vad man kan förutse. Föräldrarna anser 
att de kan få med Marika i uppgifter genom att informera steg för steg och att man är tydlig 
och konkret i sin guidning. Föräldrarna beskriver hur små ord kan användas som 
bekräftande för att få Marika att hålla kvar sitt fokus i uppgiften. Man börjar använda sig av 
ett tydligt schema i form av en tavla, som Marika har ett bra stöd av i sin vardag.  

Marikas självkänsla förändras alltmer till det bättre. Förut klagade hon mycket över vad 
hon inte klarade, nu kan hon uttrycka att hon känner sig stolt över vad hon lyckas med. 
Föräldrarna blir alltmer medvetna om Marikas sätt att kommunicera och hur de behöver 
stödja henne genom sin dialog med henne. Föräldrarna upplever att Marika mognar 
alltmer t ex visar det sig genom att hon efter en stunds eftertanke kan be om förlåtelse 
eller beskriva att hon gjort något tokigt. Man talar om hur föräldrarna kommit på hur de kan 
hjälpa Marika genom att inte starta med att säga ordet ”nej”. Men också om hur svårt det 
är att ändra förhållningssätt då man ofta glömmer bort sig. 
 
Efter studien.  

Modern uttrycker att hon känner sig mycket tryggare i sig själv och sin föräldraroll. Hon 
upplever att hon förstår grundproblemet, kan tydliggöra information och har lättare för att 
avleda utbrott. Tendensen finns till att Marika ska få ett utbrott, men allting är mildare, 
”udden har slipats ner”. Modern upplever att hon har slutat oroa sig för dottern och hennes 
beteende. Modern uppfattar att hon har fått verktyg för att lotsa dottern rätt. Hon stannar 
inte kvar i sin upplevelse av varje händelse utan kan lämna och gå vidare. Modern 
uttrycker att hon är rätt konfunderad över att de som föräldrar har ändrat sina beteenden 
gentemot dottern. Hon uttrycker att de har åstadkommit en tydlig värld som dottern förstår. 
Marika kan t. ex. tolka sin pappas uttryck bättre. Föräldrarna har lagt band på sig att inte 
höja rösten och då blir dottern inte så trotsig. Struktur är a och o. Fritidsaktiviteterna ger 
struktur. De har kommit överens med dottern om ett kompisförbud i veckorna och reglerar 
det till helgerna. Istället har föräldrarna plockat in fritidsaktiviteter som har tryggat dottern 
och som hon kunnat acceptera i veckorna. Detta uppfattar föräldrarna sänker dotterns 
sociala stress. De har sett hur fri lek på fritids skapade konflikter. 
 


