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Ångest är ett relativt vanligt förekommande psykiatriskt problem hos 
skolbarn, framförallt flickor. Obehandlad kan den fungera som brygga 
till annan psykopatologi. I barndomen fungerar föräldrar som viktig bas 
för inlärning. Förälderns grad av omsorg och överbeskydd anses kunna 
bidra till utvecklande och vidmakthållande av ångest. Genom 
reciprocitet påverkar även barnet föräldrarna. Syftet var att genom 
observationer beskriva interaktioner mellan barn med specifik fobi och 
deras föräldrar, utpröva användbarheten i Parent-Child Interaction Task 
Coding Manual samt undersöka samband och jämföra med deltagarnas 
självskattningsformulär. Videoinspelade samtal mellan 81 barn och 
föräldrar kodades. Signifikanta samband erhölls mellan värme och 
föräldrars respektive barns positiva affekt (r=0,72-0,75). Värme 
korrelerade negativt med förälders påträngande (r=-0,69, p<0,01). Barn 
skattade föräldrar som mer överbeskyddande än föräldrarna själva 
gjorde (t148=10,48, p<0,001). Manualens användbarhet diskuteras, 
resultatet indikerar att observationer kan komplettera psykologisk 
utredning och behandling av barn med fobi. Beaktande av 
familjemedlemmars reciproka beteendepåverkan vid val av 
behandlingsåtgärder rekommenderas.  

 
 
 
Rädsla kan definieras som ett tillstånd i det centrala nervsystemet karaktäriserat av 
avsmalnad uppmärksamhet, minskad motorik, ökad analys av stimuli, utforskning av 
miljön samt aktivering av hypotalamus för att möjliggöra aktivering av kamp- och 
flyktsystemet (Gray & McNaughton, 1996, refererat i Chorpita & Barlow, 1998). 
Systemets aktivering resulterar i en autonomisk arousal och tillhörande agerande 
tendenser som flykt, undvikande och defensiv aggression. Rädsla kommer omedelbart 
när individen konfronterar en verklig eller inbillad fara. Rädsloreaktionen har en 
grundläggande försvarsfunktion, att rikta uppmärksamheten på det som är viktigt för 
överlevnaden och förbereda sig på att möta faran. Evolutionen belönar vår förmåga att 
upptäcka hot; "hellre reagera en gång för mycket än en för lite". Eftersom världen är full 
av farliga saker förbättrar det vår chans till överlevnad (Ottosson, 2004). I de fall rädslan 
är orealistisk och begränsar oss i vår vardag blir den emellertid ett problem. Ångest kan 
beskrivas som en rädsla som utgörs av en mer diffus förväntan och förberedelse för att 
något obehagligt eller farligt ska inträffa. Ångest används ibland även som samlingsnamn 
för flera olika ångeststörningar (t.ex. social fobi, generaliserat ångestsyndrom, 
separationsångest). En sådan ångeststörning är specifik fobi, men till skillnad mot 
exempelvis generaliserat ångestsyndrom har en fobi alltid ett enskilt och klart fokus, 
rädslan är riktad mot ett specifikt objekt eller situation (Broberg, Almqvist, & Tjus, 2003; 
Reuterskiöld, 2009). Rädsla är en stark känsla förknippad både med ångest och fobi. 
 
 

Mitt varmaste tack till Lena Reuterskiöld, som erbjudit ypperlig handledning, uppmuntran och kunnande, samt tillgång  
till ett mycket intressant material. Stort tack även till Jenny Kling Skoglund för din medverkan som bedömare. 
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Specifik fobi 

Fobi tar sig uttryck som en kraftigt ökad rädsla, utan proportion till situationens egentliga 
farlighet. Rädslan är ofta ologisk, utanför individens kontroll och leder ofta till 
undvikande (Ottosson, 2004). Ungefär halva befolkningen känner rädsla inför någon 
situation, uppskattningsvis 10% uppfyller kriterierna för specifik fobi, fler kvinnor än 
män. Vanligast förekommande är fobier för djur och företeelser i den naturliga miljön 
(Ottosson, 2004). Besvären måste innebära ett betydande obehag och/eller utgöra ett 
hinder för att fungera normalt avseende arbete, skola, sociala aktiviteter etc. En kognitiv 
beteendeterapimodell för specifik fobi utgår från att patienten har olika katastroftankar 
om vad en konfrontation med det fobiska objektet ska leda till. Det är den starka tron på 
dessa tankar som gör att individen undviker eller flyr från sådana situationer. Dessa 
beteenden i sig vidmakthåller fobin och förhindrar att individen skaffar sig nya 
erfarenheter, varpå fobin kvarstår oförändrad (Öst, 2006). Då individen drar sig undan 
snarare än konfronterar det hon/han är rädd för blir den bestående inlärningseffekten att 
hotet är farligt (Broberg et al., 2003). 
 

Kriterier specifik fobi enligt Mini-D IV (Herlofson, & Landqvist, översättning, 2000) 

A) En uttalad och bestående rädsla som är överdriven eller orimlig och som framkallas av att 
personen ställs inför, eller förväntar sig att ställas inför, en specifik företeelse eller situation (t.ex. 
flygresor, höjder, djur). 
B) Exponering för det fobiska stimulit utlöser så gott som alltid en omedelbar ångestreaktion som 
kan ta formen av en situationellt betingad eller situationellt predisponerad panikattack. Obs: Hos 
barn kan oron uttryckas som gråt, vredesutbrott, klängighet eller att barnet blir stelt av skräck. 
C) Insikt om att rädslan är överdriven eller orimlig. Obs: Detta behöver inte gälla hos barn.  
D) Det fobiska stimulit undviks helt alternativt uthärdas under intensiv ångest eller plåga.  
E) Antingen stör undvikandet, de ångestladdade förväntningarna eller plågan i samband med 
exponering för stimulit i betydande grad ett normalt fungerande i vardagen, i yrkeslivet (eller i 
studier), i sociala aktiviteter eller relationer, eller så lider personen påtagligt av att ha fobin.  
F) Hos personer under arton år skall varaktigheten vara minst sex månader.  
G) Ångesten, panikattackerna eller det fobiska undvikandet som förknippas med det specifika 
stimulit förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning som tvångssyndrom, 
posttraumatiskt stressyndrom, separationsångest, social fobi, paniksyndrom med agorafobi eller 
agorafobi utan anamnes på paniksyndrom.  
 

Etiologi 

Barn är under uppväxten rädda för olika saker, men dessa rädslor växer generellt bort. 
Vid ett års ålder visar barn rädsla för främlingar, i förskoleåldern blir rädsla för starka, 
plötsliga ljud och djur vanligare. Äldre barn och tonåringar upplever ofta olika former av 
sociala rädslor. I de fall en rädsla debuterar senare än normalt finns det ofta en "rimlig" 
förklaring, exempelvis att personen blivit biten av en hund (Broberg et al., 2003; 
Ottosson, 2004). En rädsla som anses vara normal i en viss ålder definieras som en 
störning om den dröjer sig kvar när den har vuxit bort hos andra barn i samma ålder. 
Olika uppgifter florerar om hur många barn som uppfyller kriterierna för specifik fobi, 
uppskattningsvis rör det sig om 5-10%. Fler flickor än pojkar drabbas och många söker 
inte hjälp. Barn vars fobi kvarstår obehandlad löper en ökad risk för att även utveckla 
annan ångestproblematik, delvis genom att barnet isolerar sig och missar en stor del av 
den sociala färdighetsträning det behöver. Detta är värt uppmärksamhet och därför bör 
barnet erbjudas behandling (Broberg et al., 2003; Reuterskiöld, 2009). Medelåldern hos 
individer som söker behandling för specifik fobi ligger runt 30 år (Ottosson, 2004). 
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Tvillingstudier har påvisat att ångestproblematik uppstår genom ett samspel mellan arv 
och miljö, s.k. nature and nurture, speciellt hos yngre barn. Forskning kring identiska 
tvillingar som åtskiljts vid födseln indikerar att cirka 40% av variationen avseende klinisk 
ångest kan hänföras till genetiska faktorer (Passer & Smith, 2004). Det innebär dock att 
så mycket som 60% kan förklaras av psykologiska och miljömässiga faktorer. Gastel, 
Legerstee och Ferdinand (2009) fann positiva associationer mellan föräldrars och barns 
ångest. De barn vars förälder någon gång under livet haft en ångestdiagnos löpte 2,7 ggr 
högre risk att själva få en ångestdiagnos. Motsvarande siffra för de barn där föräldern 
hade samtida ångestdiagnos var 4,7. Enligt författarna sker överföring av ångest antingen 
via en genetisk faktor eller modellinlärning (Gastel et al., 2009). 
 
Inlärningsteori  

Inlärning anses spela en central roll i mänsklig utveckling och definieras som en relativt 
permanent förändring i beteende utifrån tidigare erfarenheter. Respondent betingning, 
inlärning via association, är en kombination av nedärvda faktorer och de erfarenheter 
individen gör. Operant betingning beskriver det viljemässiga beteendet och principerna 
som styr det: positiva eller negativa förstärkningar respektive bestraffningar samt 
utsläckning (Novak & Pelaez, 2004). Respondent beteende kontrolleras av de händelser 
som förekommer det, operant beteende av de händelser som följer det (Hergenhahn & 
Olson, 2003). Mowrer's "two-factor theory" kombinerar respondent och operant 
betingning och förklarar varför den inlärda associationen mellan ett betingat stimuli och 
den betingade responsen inte släcks ut när individen konfronteras med det hon/han är 
rädd för (Mowrer, 1950). Det betingade stimulit väcker den betingade responsen (rädsla), 
individen använder då ett viljemässigt beteende (undvikande/flykt), varpå hon därigenom 
eliminerar en negativ känsla eller upplevelse (rädslan avtar). Rachman's integrativa 
modell beskriver att rädsla uppstår som en process av direkt betingning. Neutrala stimuli 
associerade med ett smärt- eller rädsloframkallande resultat skapar rädsloreaktioner och 
blir betingade rädslostimuli. Andra stimuli som liknar de rädsloframkallande antar också 
skrämmande former och blir sekundära betingade stimuli. Beteenden som framgångsrikt 
minskar rädslan (t.ex. undvikande) ökar i styrka och förekomst (Rachman, 1991). 
Inlärning sker främst i ett socialt sammanhang, förutom att lära oss av de konsekvenser 
vårt eget beteende får kan vi lära oss genom att observera konsekvenser av andras 
beteende (Hergenhahn & Olson, 2003; Novak & Pelaez, 2004; Passer & Smith, 2004). 
Bandura drog slutsatsen att direkt förstärkning inte är nödvändigt för att lära in ett 
beteende. Han kallade det modell- eller observationsinlärning (Bandura, Grusec, & 
Menlove, 1967). Betingning kan alltså läras in "på avstånd", även genom väldigt subtila 
signaler. Indirekt betingning kan även ske genom överföring av information, instruktion 
eller historier från t.ex. föräldrar och vänner, utan att individen själv direkt observerat 
vare sig beteende eller konsekvens (Barrett, Dadds & Rapee, 1996). Bandura hävdade att 
individens motivation, känslor och beteenden styrs av det individen tror snarare än den 
objektiva sanningen. Melin (2006) förklarar det tydligt "... människor agerar utifrån sin 
livssituation, sina förutsättningar och förväntade konsekvenser av sitt beteende" (sid 18). 
 
Barnets förutsättningar och sårbarhet 

De flesta som har fler än ett barn kan nog hålla med om att det finns betydelsefulla 
olikheter mellan dem. En sådan olikhet kallas ibland temperament, en tidigt 
framträdande, stabil individualitet i en persons beteende som avser beskriva hur barnet 
tar sig an och relaterar till företeelser i sin omvärld, inte vad barnet kan eller vilken 
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begåvning det har. Under barndom och ungdomsår samspelar det biologiskt grundade 
temperamentet med en rad olika miljöinflytanden, vilket i sena tonåren formar det vi 
kallar personlighet (Broberg et al., 2003; Novak & Pelaez, 2004). Med tiden söker barnet 
aktivt efter miljöer som leder till och förstärker de beteenden barnet har i sin repertoar 
(Novak & Pelaez, 2004). En beskrivning av olika temperament gjordes på 50-talet av 
Thomas och Chess (refererad i Broberg et al., 2003) med beteckningarna: lättsamt, svårt 
och svåruppvärmt. Barnets temperament påverkar föräldrarna, de med lättsamma barn 
känner sig kompetenta och utvilade, de med svåra barn känner sig ofta misslyckade, lider 
av sömnbrist och medföljande irritation. Svåruppvärmda barn är vaksamma inför nya 
erfarenheter vilket gör det svårt att veta när man ska "pusha på" respektive avvakta. 
Föräldrarnas bemötande av barnet påverkar dess fortsatta utveckling. Crockenberg 
rapporterade att svåra barn ofta får mindre positiv uppmärksamhet och stimulering och 
utsätts för mer bestraffningar än andra barn (1986, refererad i Novak & Pelaez, 2004). 
Enligt klassisk anknytningsteori (Bowlby, 1970) fungerar föräldern som en skyddande 
och säker bas vilken barnet kan utgå från och återvända till. Tidiga erfarenheter av 
tillgänglig och pålitlig förstärkning leder till positivt fungerande på sikt (Chorpita & 
Barlow, 1998). Vissa belägg finns för kopplingen mellan otrygg anknytning tidigt i livet 
och senare utveckling av ångeststörningar (Manassis & Bradley, 1994). Skillnader i 
temperament kan leda till mindre känsligt och lyhört föräldraskap p.g.a. svårigheter att 
lugna dessa barn. En osäker anknytning utvecklas vilket för barnet kan leda till begränsad 
utforskning av omgivningen, speciellt i nya situationer. Föräldrarna kan svara på detta 
genom att styra och rent av ta över, vilket gör att barnets osäkerhet och känsla av 
inkompetens ökar ytterligare (Siqueland, Kendall, & Steinburg, 1996).  
 
Förälderns påverkan 

Forskning kring föräldrars socialiserande påverkan är idag mer sofistikerad och mindre 
deterministisk än tidigare. Den fokuserar både på direkta mätningar av möjliga miljö-
påverkansfaktorer, genetiska förutsättningar hos barn, förändringar i barns beteende som 
resultat av exponering för föräldrars beteende, samt interaktionen mellan föräldraskap 
och påverkansfaktorer utanför familjen (Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington, & 
Bornstein, 2000). Fram till 80-talet utpekades ofta en av dessa faktorer som avgörande, 
idag ligger fokus på samverkan mellan dem. Ett nytt konceptuellt ramverk för studier av 
barndomsångest (Manassis & Bradley, 1994; Vasey & Dadds 2001, refererat i Wood, 
McLeod, Sigman, Hwang, & Chu, 2003) beaktar empiriska upptäckter från flera fält 
(genetik, klinik, utvecklingspsykologi). Både externa (familj, sociala-miljömässiga) och 
interna (genetiska, kognitiva) risk- och skyddsfaktorer bidrar till process och utfall av 
ångest i barndomen. En ensam riskfaktor bör inte anges som orsak till att ångest 
utvecklas. Föräldraskapet i sig kan ta multipla roller beroende på kontexten. Wood et al. 
(2003) föreslår fyra riskfaktorer i föräldraskapet; 1) vissa föräldrastilar eller beteenden 
kan direkt orsaka eller framkalla ångest hos barn, 2) barns uttryck för rädsla och ångest 
kan framkalla vissa mönster av föräldrastil eller beteenden, 3) genetiska likheter mellan 
barn och föräldrar kan fungera som en "tredje variabel" ansvarig för såväl föräldraskap 
som ångest hos barnet, samt 4) temperament, föräldraskap, barns ångestsymtom och 
andra risk- eller skyddsfaktorer kan förstärka eller moderera varandra i en 
återkopplingsloop. Specifika riskfaktorer tros kunna spela flera roller i utvecklandet av 
psykopatologi, men även bidra till att vidmakthålla psykopatologi när det en gång har 
uppstått (Wood et al., 2003). Temperament kan t.ex. spela en stor roll vid utvecklandet av 
social fobi och föräldrastilen kan fylla en viktig roll för vidmakthållande av problemet, 
genom att föräldern tillåter barnet att stanna hemma från skolan.  
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Hur föräldrars beteende kan tänkas bidra till barns problem 

Föräldrabeteende har framställts som en viktig variabel i flera modeller om ångest 
(Chorpita & Barlow, 1998; Rubin & Mills, 1991). Forskningen idag verkar samlas kring 
två viktiga dimensioner; care (omsorg/värme - likgiltighet/rejektion) samt overprotection 
(kontroll/överbeskydd - tillåtande av autonomi) (Gerlsma, Emmelkamp, & Arrindell, 
1990; Parker, Tupling, & Brown, 1979; Rapee, 1997; Wood et al., 2003). Kombinationen 
av låg värme och hög kontroll anses ha den mest negativa påverkan på barnet (Parker, 
1990). Andra faktorer är modellerande av ångestbeteende (Wood et al., 2003) samt 
katastrofiering (Whaley, Pinto, & Sigman, 1999). Observationsstudier och 
självskattningar har visat att föräldrar till barn med ångest är mer överinvolverade, 
kontrollerande, kritiska och påträngande samt mindre emotionellt varma och mottagliga 
än föräldrar till barn utan klinisk diagnos (Gerlsma et al., 1990; Hudson & Rapee, 2001; 
Siqueland et al., 1996; Wood et al., 2003). Kontrollerande och avvisande föräldraskap har 
även länkats till andra former av psykopatologi; beteendeproblem, depression och 
ätstörningar (Hudson & Rapee, 2001; Wood et al., 2003), samt har i longitudinella studier 
påvisats bidra till vidmakthållande av ångestproblematik hos ungdomar (Chambers, 
Power, & Durham, 2004). 
 

Omsorg - Likgiltighet 

Omsorg kan definieras som den grad av värme, acceptans, positivitet och mottaglighet 
föräldern visar sitt barn. Ellen A. Skinner fann i observationer en tendens för att föräldrar 
som är mer mottagliga och varma ger sitt barn fler möjligheter att erhålla förstärkningar, 
vilket troligen också är en av de första möjligheterna att uppleva kontroll (Skinner, 1986). 
Flera studier har visat att låg grad av omsorg och värme från föräldern korrelerar med 
högre grad av ångest (Gerlsma et al., 2009; Hudson & Rapee, 2001; Whaley et al. 1999; 
Wood et al., 2003). Detta går i linje med anknytningsteori, att icke-svarande föräldrar kan 
bidra till störningar och stress under barnets utveckling (Parker et al., 1979; Chorpita & 
Barlow, 1998). Studien av Dumas, LaFreniere och Serketich (1995) visade att 55% av 
variansen avseende barnens ångest förklarades av mammans positivitet, d.v.s. mammor 
till barn utan ångest var mycket mer positiva än mammor till ångest-barn.  

 
Kontroll - Tillåtande av autonomi  

Kontroll handlar om möjligheten att personligen kunna påverka händelser och resultat i 
sin omgivning, speciellt de som är relaterade till positiv eller negativ förstärkning. Såväl 
föräldrars kritik som uppslukande känslomässigt engagemang har visat sig kunna påverka 
barns ångest genom flera mekanismer. För mycket kontroll från förälderns sida har visat 
sig korrelera med högre ångest hos barnet (Dumas et al., 1995; Gastel et al., 2009; Rapee, 
1997; Shortt, Barrett, Dadds, & Fox, 2001; Siqueland et al., 1996; van der Bruggen, 
Stams, & Bögels, 2008). Samtidigt leder den ökade kontrollen till minskad exponering 
för rädsloframkallande situationer, vilket ger barnet försämrad möjlighet till korrigerande 
inlärning. Tillräckliga tidiga erfarenheter av okontrollerbara händelser kan resultera i en 
generell tendens att tolka eller uppfatta händelser som utanför sin kontroll och medföra 
ökad risk för kronisk ångest genom utvecklandet av psykologisk känslighet (Chorpita & 
Barlow, 1998). Gerlsma et al. (2009) fann i sin meta-analys att hos barn med specifik fobi 
korrelerade framförallt hög grad av kontroll från föräldern med högre ångest hos barnet.  
 
Parker et al. beskriver överbeskydd (1979) som överdriven inblandning från föräldern 
avsedd att kontrollera barnets omgivning och därmed minimera aversiva upplevelser för 
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barnet, inte nödvändigtvis sådant som representerar verkliga hot mot barnet. I studien av 
Barrett, Rapee, Dadds och Ryan (1996) framkom att föräldrar till ångest-barn var mer 
benägna att hålla med om och understödja undvikandestrategier när dessa föreslogs av 
barnen. Deras resultat bekräftar teorier om att hög kontroll och en mer överbeskyddande 
föräldrastil samvarierar med högre ångest hos barnet. Mindre påträngande och 
beskyddande föräldrar, som erbjuder barnet möjlighet att utveckla nya förmågor samt 
utforska och manipulera omgivningen, hjälper barnet till en ökad känsla av kontroll, 
autonomi och självständighet (Chorpita & Barlow, 1998). 

 
Modellinlärning - Överföring av ångest 

Föräldrars beteenden kan också påverka barn på ett mindre direkt sätt. Föräldrar som 
själva har ångest är mer benägna att överbeskydda sina barn samt uppvisa dåliga 
copingstrategier som katastrofierande och undvikande. Föräldrarna fungerar som 
modeller för en rädslofylld kognitiv stil, vilken kan imiteras av barnen och öka risken att 
även de utvecklar ångest (Barrett et al., 1996; Bögels & Brechman-Toussaint, 2006; 
Hudson & Rapee, 2001; Moore, Whaley, & Sigman, 2004; Wood et al., 2003). I 
observationsstudien av Whaley et al. (1999) hade 50% av barnen vars mor hade ångest, 
också en ångestdiagnos (majoriteten specifik fobi), jämfört med 6% i kontrollgruppen där 
mamman inte hade ångest. 
 

Katastrofiering  

Föräldrar med katastrofierande beteenden tenderar att beskriva problem för barnet som 
olösbara och farliga, vilket minskar barnets förmåga att stå ut respektive använda 
problemlösning. Barn till katastrofierande föräldrar saknar oftare än andra barn förmåga 
att reglera rädsla och ångest effektivt (Hudson & Rapee, 2001; Morren, Muris, Kindt, 
Schouten, & van den Hout, 2008). Moore et al. (2004) undersökte tre beteenden hos 
mödrar (värme, tillåtande av autonomi, katastrofiering) i fyra grupper där barn och 
mödrar hade respektive inte hade ångestdiagnos. De fann att mödrar till ångest-barn var 
mindre varma och tillåtande av autonomi, oberoende av egen diagnos. Grad av 
katastrofiering ökade om antingen barnet, mamman eller båda parterna hade ångest 
(Moore et al., 2004). Detta bekräftades i studien av Whaley et al. (1999) där 47% av 
variansen i barnens diagnosstatus förklarades av mammans katastrofiering. 
 
Reciprocitet 

Dagens forskning har förflyttat sig från ett enskilt fokus på förälderns påverkan till att 
beakta själva reciprociteten i interaktionen mellan barn och förälder. Flera etiologiska 
modeller över ångest argumenterar för vikten av föräldra-barn relationen som en central 
faktor vid utvecklandet av ångest (Chorpita & Barlow, 1998; Hudson & Rapee, 2001; 
Manassis & Bradley, 1994; Rubin & Mills, 1991). Även om specifika föräldrabeteenden 
eller andra miljömässiga faktorer kan bidra till att barn utvecklar ångest, så kan barns 
ångest i sin tur leda till en reciprok påverkan på föräldrars beteenden, en relation som ofta 
karaktäriseras av en överbeskyddande eller överengagerad stil. Barn med genetisk 
sårbarhet för ångest kommer troligen att uppvisa höga nivåer av upprördhet och 
känslosamhet. Föräldern i sin tur svarar på sitt känsliga barn med ökat engagemang och 
beskydd för att minska och förekomma barnets obehag och oro (Hudson & Rapee, 2001; 
Manassis & Bradley 1994; Moore et al., 2004; Whaley et al., 1999). Ett sådant mönster 
tros förstärka sårbarheten för ångest genom att världen blir bekräftad som en farlig plats 
där barnet inte klarar sig själv. Barnets beteende framkallar alltså beteenden hos föräldern 



 7 

som i sig bidrar till och vidmakthåller barnets ångest (Hudson, Doyle, & Gar, 2009). 
Mekanismerna kring detta är fortfarande relativt outforskade även om andra forskare 
instämmer i att barn kan locka fram vissa föräldrabeteenden (Brunk & Henggeler, 1984).  
 
Föräldraförmåga bör relateras till ett specifikt barn vid en viss tidpunkt, när barnet arbetar 
med en viss utvecklingsuppgift (Broberg et al., 2003). Miljön barnet lever i påverkar 
barnet och det är viktigt att komma ihåg är att det handlar om den miljö som är unik för 
varje barn. Inom evolutionsbiologin pratar man om "niche picking", att syskon i en och 
samma familj till viss del skapar sin egen miljö genom att vara olika bra på att locka fram 
vissa sidor hos föräldrarna (Broberg et al., 2003). Miljön skapas alltså i samspelet mellan 
barn och förälder, det är inte bara något som barnet utsätts för. Förändringar i barnet ger 
förändringar i omgivningen, vilket i sin tur påverkar och förändrar barnet (Novak & 
Pelaez, 2004). En hög grad ovilja till samarbete hos ångest-barn påverkar dysfunktionen i 
interaktionen och minskar troligen utvecklingen av prosociala beteenden och adaptiva 
copingbeteenden (Dumas et al., 1995).  
 
Flera studier visar på att grad av kontroll respektive tillåtande av autonomi snarare är 
relaterat till barnets ångeststatus än förälderns (Dumas et al., 1995; Moore et al., 2004; 
Siqueland et al., 1996). Liknande resultat återfanns i studien av Whaley et al. (1999) som 
visade att barn med ångest tilläts lägre grad av autonomi, även av mammor utan ångest, 
vilket indikerar barnens påverkan. Värme tycks dock snarare vara relaterat till förälderns 
ångeststatus. Mammor som själva hade en ångestdiagnos var mindre varma och positiva 
under interaktioner med sina barn, oavsett om barnet hade eller inte hade en 
ångestdiagnos (Moore et al., 2004; Whaley et al.,1999). För att undersöka barn- 
respektive moderseffekter jämförde Hudson et al. (2009) mödrar till ångest-barn med 
mödrar till barn utan ångest. Samtliga mammor interagerade med ett annat barn från 
samma diagnostiska grupp som det egna barnet, samt med ett barn från den andra 
gruppen. Alla mödrar bedömdes vara mer involverade med ångest-barn jämfört med icke-
kliniska barn, vilket tyder på en barneffekt där barnens ångestfyllda beteende påverkade 
och uppmuntrade mammornas överinvolvering. Mödrar till ångest-barn var inte mer 
involverade än mödrar till icke-kliniska barn i interaktionen med icke-kliniska barn. 
Mödrar till ångest-barn var däremot mindre negativa i interaktioner med icke-kliniska 
barn. De gav mer värme och uppmuntran till dessa barn, även jämfört med mödrar till 
icke-kliniska barn. Enligt författarn kan dessa mödrar vara så vana att svara på ångest-
barns beteende att frånvaro av sådana beteenden kan ha bidragit till en mer positiv 
interaktion. Resultaten indikerar att kombinationen av moders- och barnbeteenden spelar 
en avgörande roll i uttrycket av moderns negativa beteenden (Hudson et al., 2009). En 
historia av interpersonella erfarenheter med ett ångest-barn kan påverka föräldern att bli 
mer kritisk och negativ i sitt beteende mot just det barnet (Halverson & Waldrop, 1970). 
 
Observationsstudier 

Beteenden mäts ofta genom observationer eller tidsbegränsade mätningar, t.ex. dagböcker 
(Darling & Steinberg, 1993; Wood et al., 2003). Observationsstudier erbjuder en 
alternativ bild av föräldrastil och beteenden, som inte är beroende av barnets eller 
förälderns uppfattning (Hudson & Rapee, 2001). Videoinspelningar som bas för 
bedömningar erbjuder en metodologisk fördel jämfört med direkt observation då 
forskaren kan mäta interaktionen i detalj via slow motion, eller se vissa partier igen om 
något är svårt att uppfatta (Gerner, 2000; Maccoby, 1992). Forskare kan förhålla sig mer 
objektivt då den enda informationskällan till hands är det inspelade materialet, inget bias 
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förekommer från andra samtal eller möten i verkliga livet. Metoden har även nackdelar 
då en djupare förståelse av interaktionens atmosfär och den subtila emotionella tonen av 
samspelet kan förloras i inspelningen (Gerner, 2000). Wood et al. (2003) diskuterar 
huruvida den specifika situationen att bli filmad gör att föräldrar och barn väljer att visa 
upp en viss typ av beteenden, eller om det är en rättvisande bild av ett långvarigt sätt att 
interagera inom dyaden. Whaley et al. (1999) jämförde mammors beteende i tre olika 
typer av konversationer. De fann inga skillnader mellan dessa, oberoende av ämnet, 
vilket indikerar att mammorna i stort var konsekventa i sitt beteende. 
 
Manualer för kodning av observationer har presenterats av flera olika forskare. Siqueland 
et al. (1996) var bland de första att genomföra observationsstudier på barn med 
ångestsstörningar (generaliserat ångestsyndrom och separationsångest). Författarna 
bedömde tillåtande av autonomi samt värme utifrån en fyrgradig Likertskala. Även 
Hudson & Rapee (2001) har fokuserat på barn med olika typer av ångeststörningar 
(generaliserat ångestsyndrom, separationsångest och social fobi). I sin studie har de 
utifrån en åttgradig skala bedömt negativitet genom fyra kategorier, samt engagemang 
genom fyra kategorier. Ett fåtal studier har genomfört observationer av barn med specifik 
fobi (Wood et al., 2003). I samband med ett stort forskningsprojekt (Sverige och USA) 
om barn och ungdomar med specifik fobi har T. H. Ollendick vidareutvecklat Hudsons 
(2001) kodningsmanual för att bedöma föräldrar och barns samtal om ångestfyllda 
situationer. Observerat beteende bedöms utifrån en femgradig Likertskala genom sex 
kategorier. Manualen heter Parent-Child Interaction Task Coding Manual (PCIT). 
 
Självskattningar  

Flera forskare har identifierat samband mellan barns uppfattning om specifika "dåliga" 
föräldrabeteenden och ångest hos barn (Siqueland et al. 1996, Rapee, 1997; Reuterskiöld, 
2009). Barn som i skattningsstudier beskrev sina föräldrar som mindre benägna att 
modellera en ångest-problematik kände sig också mindre ångestfulla (Wood et al., 2003). 
Jämfört med barn utan ångest beskrev ångest-barn sina familjer som mer insnärjda och 
mindre stödjande (Stark, Humphrey, Crook, & Lewis, 1990). Flera studier indikerar att 
barn generellt skattar sina föräldrar som mer kontrollerande jämfört med föräldrarnas 
egna skattningar (Dumas et al., 1995; Hudson & Rapee, 2001; Rubin & Mills, 1991).       
I observationsstudien av Siqueland et al. (1996) bedömdes föräldrar till ångest-barn som 
mindre accepterande och tillåtande av autonomi än föräldrar till icke-kliniska barn. 
Resultaten på de självskattningar föräldrarna fyllde i visade dock ingen skillnad mellan 
de två grupperna, varken avseende autonomi eller acceptans. Generellt har studier där 
barn skattar moderlig värme inte kunnat relateras reliabelt till andras rapportering av 
barns ångest, varför definitiva slutsatser ej kan dras (Wood et al., 2003).  
 
Viss kritik har riktats mot självskattningar med argumentet att det snarare mäter uppfattat 
föräldraskap än faktiskt föräldraskap (Hudson & Rapee, 2001; Wood et al., 2003). 
Resultatet är utsatt för minnesbias vilket minskar möjligheten att dra slutsatser. Social 
önskvärdhet (eng. social desirability) innebär att en individ vill framställa sig själv i ett 
bättre ljus alternativt minimera sina problem inför andra. Hudson et al. (2009) har 
påpekat att det starka bias som social önskvärdhet utgör kan hindra vissa föräldrar från att 
lämna svar som visar hur de vanligtvis och faktiskt agerar, vilket kan leda till att resultat 
får en golveffekt.  
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Föräldrastil har traditionellt bedömts med självskattningar som kräver att respondenten 
utvärderar mönster över lång tid. Observationer används oftast för att mäta specifika 
föräldrabeteenden. Hudson och Rapee (2001) konstaterar att både observationer och 
självskattningar erbjuder starkt stöd för samband mellan ångest och grad av kontroll från 
föräldern. Dessa resultat stödjer de etiologiska modeller över ångest som talar för vikten 
av förälders kontroll eller överbeskydd i det ångestfyllda barnets miljö (Chorpita & 
Barlow, 1998; Manassis & Bradley, 1994; Rubin & Mills, 1991). 
 

Syfte och frågeställningar 

Aktuella teorier pekar på att det finns flera faktorer i relationen mellan barn och förälder 
som kan påverka såväl uppkomst som vidmakthållande av specifika fobier. Framförallt 
hög grad av kontroll och låg värme från föräldrar har visat sig samvariera med högre 
ångest hos barn. Ökad uppmärksamhet läggs idag även på den reciproka påverkan som 
barn och föräldrars beteende har på varandra. Observationer har blivit alltmer vanliga för 
att studera interaktioner mellan barn och föräldrar, flera manualer för kodning av sådana 
observationer har använts. Endast ett fåtal studier har dock intresserat sig för barn med 
specifik fobi.  
 
Vid Psykologiska Institutionen i Stockholm har ett större forskningsprojekt om specifika 
fobier hos barn och ungdomar nyligen avslutats. I samband med detta projekt spelades ett 
80-tal interaktioner mellan barn och föräldrar in på VHS. Under dessa samtal pratar 
barnet och föräldern om barnets fobi. Barn och föräldrar fyllde även i olika 
självskattningsformulär, bl.a. om föräldrabeteende. Avsikten med inspelningarna var att 
explorativt undersöka hur interaktionerna såg ut i denna kliniska grupp, exempelvis om 
det fanns vissa mönster av beteenden som var mer vanligt förekommande. T. H. 
Ollendick utvecklade för detta syfte Parent-Child Interaction Task Coding Manual (PCIT, 
se Appendix 1) utifrån manualen av Hudson (2001). PCIT är uppdelad i sex kategorier: a) 
Värme inom Dyaden, b) Positiv Affekt Förälder, c) Positiv Affekt Barn,   d) Engagemang 
Förälder, e) Engagemang Barn, samt f) Förälders Påträngande. Man avsåg även 
undersöka om dessa kategorier samvarierade samt hur bedömningen av interaktionerna 
samstämde med resultatet från de skattningsformulär som användes i studien. Ett mindre 
test av kodning med PCIT har genomförts i det amerikanska samplet, dock har inget 
resultat sammanställts vid dags dato. Det svenska materialet har inte tidigare bearbetats. 
Med hänsyn till huvudstudiens utformning har kodningsmanualen PCIT använts för att 
bedöma interaktionerna i det svenska samplet i denna uppsats.  
  
Övergripande syfte med uppsatsen är att utifrån inspelningarna explorativt beskriva 
interaktioner mellan barn med specifik fobi och deras föräldrar, samt genomföra en 
utprövning av PCIT's användbarhet i detta svenska kliniska sample. För detta undersöks 
om kategorierna i PCIT är användbara för att urskilja varians och skillnader i beteenden, 
såväl inom som mellan dyaderna. Vidare att undersöka om de sex kategorierna 
samvarierar med varandra, samt om bedömningarna utifrån PCIT överensstämmer med 
ifyllda skattningsformulär om föräldrabeteende (föräldrars respektive barns 
självrapportering). Resultaten kan tänkas visa sig ha klinisk relevans och vara användbara 
vid bedömning och behandling av barn med specifik fobi.  
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Frågeställningar: 

1) Hur ter sig interaktioner, bedömda med Parent-Child Interaction Task Coding Manual 
(PCIT), då barn med specifik fobi samtalar med sina föräldrar om rädsla? 
 
2) Kan observationer av dessa interaktioner genom bedömning utifrån PCIT påvisa 
skillnader och variationer i beteenden inom respektive mellan dyaderna?  
 
3) Hur samvarierar de sex dimensionerna i PCIT ? 
 
4) Finns det några samband mellan bedömarens observationer av föräldra-barn 
interaktionen (PCIT) och föräldrars respektive barns skattningar av föräldrabeteenden? 
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Metod 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagare bestod av barn i åldrarna 8-14 år som anmält intresse för att 
medverka i ett forskningsprojekt för Specifik Fobi på Stockholms Universitet under åren 
2001-2005. Deltagarna i studien rekryterades antingen via barn- och ungdomspsykiatrin, 
skolhälsovården eller via svar på annonsering i lokalpress. En första screeningintervju per 
telefon genomfördes för att utvärdera barnets rädsla, dess konsekvenser, barnets 
läsförmåga och för att ge föräldern information om projektet, eller hänvisa dem till en 
annan instans. Exklusionskriterier var skolvägran, skolk, injektionsfobi, genomgripande 
störningar i utvecklingen, eller om barnet var yngre än sju år. 
 
Föräldrar och barn som preliminärt uppfyllde ovanstående kriterier och var intresserade 
av att delta blev inbjudna för ett första samtal. Vid detta tillfälle intervjuades barnet och 
föräldern med ett semi-strukturerat diagnostiskt intervjuinstrument, Anxiety Disorders 
Interview Schedule Child and Parent Version (ADIS-C/P; Silverman & Albano, 1996, 
refererat i Reuterskiöld, 2009). Föräldrar och barn intervjuades separat och blev 
randomiserade till en av två oberoende utredare (båda kliniska psykologer och 
forskningsassistenter vid Psykologiska Institutionen i Stockholm). Dessa utredare 
bedömde var för sig barnets diagnos och svårighetsgrad av fobi. Sammansatt bedömning 
fastställdes genom "the or rule", där barnet fick den högsta svårighetsgraden angiven av 
antingen föräldern eller barnet, om dessa skilde sig åt. Den diagnos med högst 
svårighetsgrad fastslogs som primär och eventuella övriga diagnoser som sekundära 
(Reuterskiöld, 2009). Alla intervjuer videofilmades och genom ett randomiserat stickprov 
beräknades interbedömarreliabilitet avseende svårighetsgrad av barnets fobi med 
Pearsons produktmoment korrelationskoefficienten r på 20 % av videobanden till 0.92 för 
primär och 0.83 för sekundär diagnos (Ollendick et al., 2008, refererat i Reuterskiöld, 
studie I, 2009). 
 
Av de sökande bedömdes 101 barn uppfylla diagnoskriterierna för Specifik Fobi enligt 
DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; APA, 1994) och 
erbjöds att delta i behandlingsstudien. Undersökningsdeltagarna utgjorde således ett 
kliniskt sample. Både barn och föräldrar fyllde i modifierade självskattningsformulär för 
Parental Bonding Instrument (för mer information se Mätinstrument) samt deltog 
tillsammans i en interaktionsövning som spelades in på video vid andra sessionen. Utöver 
detta fyllde föräldrar och barn i andra förmätningsdata, men då dessa resultat ej anses 
relevanta för att besvara uppsatsens frågeställningar redovisas de inte här. Inför 
behandlingsstudien randomiserades barnen till en av tre betingelser. Vid tiden för 
videoinspelningen var såväl deltagare som utredare ovetandes om i vilken grupp barnen 
skulle ingå. 
 
I denna uppsats inkluderades 81 föräldra-barn dyader. Antalet flickor var högre (61,7%) 
än antalet pojkar. Alla barn var mellan 8-14 år och bedömdes ha en klinisk svårighetsgrad 
av fobi mellan 4 och 7 enligt ADIS-C/P (för mer information se Mätinstrument). 
Komorbiditet avser förekomst av ytterligare en eller flera diagnoser på axel 1 enligt 
DSM-IV (APA, 1994). De flesta föräldrar som deltog i interaktionerna var mammor 
(81,5%). För deskriptiva data av undersökningsgruppen, se tabell 1. 
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Tabell 1. Deskriptiva data för barn och föräldrar i undersökningsgruppen 
 

Variabel (N = 81)  

Barn   
Ålder i år: M (SD)         11,1        (1,9)   
Kön (flicka): N (%) 
 

     50   (61,7%) 
 

 

Svårighetsgrad fobi: M (SD)     5,9        (0,9)  
Komorbiditet: N (%)  37   (46,9%)   
   

Föräldrar   
Utbildningsnivå Mamma   
Grundskola: N (%)             3      (3,7%)  
Gymnasium: N (%) 25    (30,9%)  
Eftergymnasial utbildning: N (%)   6      (7,4%)  
Universitet/Högskola: N (%) 47       (58%)  
   

Utbildningsnivå Pappa (N=80)   
Grundskola: N (%)   5     (6,3%)  
Gymnasium: N (%) 31   (38,8%)  
Eftergymnasial utbildning: N (%) 11   (13,8%)  
Universitet/Högskola: N (%) 33   (41,3%)  
   

Familjeförhållanden    
Föräldrar gifta/sambo: N (%) 55    (67,9%)  
Föräldrar skilda/separerade: N (%) 17    (21,0%)  
Adoptiv/Fosterföräldrar: N (%)   7      (8,6%)  
Ensamstående förälder: N (%)   2      (2,5%)  
   

Hushållsinkomst (N=57)    
Medel SEK (SD) 580 140    (305 381)  
(Min-Max)  (125 000 - 2 000 000)  
   

Interaktionen   
Längd, minuter:sekunder; M (SD) 05:24   (00:29)  
(Min-Max) (04:50 - 07:10)  
Medverkande förälder (mamma): N (%)    66     (81,5%)  

 
 
Fördelningen till typ av specifik fobi var Levande varelser (N:57; hund, spindel, geting, 
myra, orm m.m.), Specifika situationer (N:11; tåg/buss, hiss, trånga utrymmen, flyg), 
Naturföreteelser (N:7; åska, storm, regn, djupt vatten) samt Annan form (N:6; höga ljud, 
utklädda personer m.m.). Gruppering gjord enligt Mini-D IV (Herlofson & Landqvist, 
översättning, 2000). Fördelningen redovisas i procent i Figur 1. 
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Figur 1. Fördelning efter typ av specifik fobi hos barnen, angiven i procent. 
 
Mätinstrument 

Anxiety Disorders Interview Schedule for Children and Parent version (ADIS-C/P) 

ADIS-C/P (Silverman & Albano, 1996, refererat i Reuterskiöld, 2009) är en semi-
strukturerad intervju baserad på DSM-IV (APA, 1994) utvecklad för att utreda 
psykiatriska diagnoser hos barn. Intervjun syftar till att undersöka symtom, grad av 
rädsla, undvikande och hur detta stör barnets dagliga liv, på en skala från 0-8 där 0 
motsvarar en symtomfri vardag och där 8 motsvarar extremt allvarliga symtom och 
kraftigt sänkt livskvalitet. Poängen 4 används som cut-off för att avgöra om barnet 
uppfyller kriterierna för diagnos. Utmärkt interbedömarreliabilitet har rapporterats i 
kliniska urval hos svenska barn med κ = 0,82 för primär diagnos vid ADIS-C och κ = 0,91 
vid ADIS-P (Reuterskiöld, Öst, & Ollendick, 2008). 
 

Parental Bonding Instrument (PBI) 

PBI (Parker et al., 1979) är ett självskattningsformulär med 25 items utvecklat för att 
mäta vuxnas uppfattning om sina föräldrars föräldrabeteende innan 16 års ålder. Två 
dimensioner undersöks (omsorg och överbeskydd) för vardera föräldern. Attityder och 
beteenden hos föräldern graderas på en 0-3 Likert-skala, där 0 motsvarar "väldigt olikt" 
och där 3 motsvarar "väldigt likt". Maxpoängen är 36 för dimensionen omsorg och 39 för 
överbeskydd. Skalorna kan användas separat eller tillsammans. PBI ger resultat för; 
omsorg där höga poäng motsvarar en hög grad av omsorg och engagemang i motsats till 
låga poäng som indikerar likgiltighet och rejektion, samt överbeskydd där höga poäng 
indikerar en hög grad av överbeskyddande, kontroll och påträngande i motsats till låga 
poäng som indikerar uppmuntran av autonomi (Parker et al., 1979).  
 
Samtliga items på PBI samt Childrens version Parental Bonding Instrument (C-PBI) 
modifierades för huvudstudien med avsikt att besvara hur relationen upplevs "här och 
nu", d.v.s. för att undersöka; 1) förälderns samtida uppfattning om sitt föräldrabeteende, 
och 2) barnets samtida uppfattning om sin mammas respektive sin pappas 
föräldrabeteende. Modifieringen gjordes gemensamt av Thomas H. Ollendick och Lars-
Göran Öst, översättningen till svenska av Lars-Göran Öst. PBI har i andra studier använts 
för att mäta samtida föräldraskap i grupper av barn och ungdomar och reliabiliteten 
rapporteras ligga inom acceptabla gränser med Cronbach's alpha från 0,82 för omsorg 
och 0,69 för överbeskydd. (Greco & Morris, 2002, refererad i Reuterskiöld, studie I, 
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2009) Under tolv av de 81 videofilmade interaktionerna var det den ena föräldern som 
medverkade vid interaktionen men den andra som fyllde i PBI. Eftersom det är möjligt att 
två föräldrar kan bete sig relativt olika gentemot sitt barn, har dessa tolv formulär för PBI 
exkluderats från resultat-beräkningarna. Beräkningar för PBI gjordes initialt uppdelat 
efter förälderns kön. Skillnaden mellan mammor (N=59) och pappor (N=10) beräknades 
med t-test men var inte signifikant. Därför har de genomgående hanterats som en grupp 
och PBI redovisas framgent för en grupp där N=69.  
 

Bedömning - Parent-Child Interaction Task Coding Manual (PCIT) 

Den praktiska datainsamlingen skedde genom kodning av både kvantitativ och kvalitativ 
karaktär. Interaktionen på VHS-banden kodades utifrån Parent-Child Interaction Task 
Coding Manual (PCIT). Varje interaktion bedömdes i sin helhet och kodades utifrån en 
femgradig Likertskala avseende sex olika kategorier: 1) Värme i Dyaden, 2) Positiv 
Affekt Förälder, 3) Positiv Affekt Barn, 4) Engagemang Förälder, 5) Engagemang Barn 
samt 6) Förälders Påträngande (se Appendix 1). Undertecknad kompletterade manualen 
med att registrera tid för interaktionen samt belysande citat och kvalitativa beskrivningar. 
Exemplifieringar på sådana verbala och icke-verbala beteenden anges i resultatdelen med 
avsikt att vidare beskriva de olika kategorierna. 
 
Interbedömarreliabilitet  

Förutom undertecknad anlitades en student på Psykologprogrammets termin 8 (godkänd 
inom bl.a. utvecklingspsykologi, neuropsykologisk testning samt utredning) för att 
undersöka reliabiliteten i PCIT. Studenten utbildades och tränades i kodsystemet genom 
skriftlig information avseende den teoretiska utgångspunkt som presenterats i denna 
uppsats, samt skriftlig och muntlig genomgång av PCIT Coding Manual. Därefter 
genomfördes ett antal provkodningar, med enskilda bedömningar följda av diskussioner, 
till dess en tillräckligt god överensstämmelse mellan de två bedömarna uppnåtts. 
Studenten kodade därefter självständigt 20 interaktioner. Dessa valdes med hjälp av en 
slumpgenerator och motsvarar cirka 25 % av urvalet om 81 interaktioner. Medelvärde per 
kategori för de två oberoende bedömarna presenteras i figur 2. 

 
Figur 2. Medelpoäng per kategori från bedömare 1 respektive bedömare 2. 
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Intra-klass korrelation (ICC) användes för att undersöka överensstämmelse per kategori 
mellan de två bedömarna. Resultaten visade att överensstämmelsen var hög, den 
varierade från ICC = 0,77 upp till ICC = 0,87. Samtliga resultat var signifikanta på 0,01-
nivån med två-sidig prövning och presenteras i tabell 2.  
 

Tabell 2. Interbedömarreliabilitet för Parent-Child Interaction Task Coding Manual's sex 
kategorier; medelvärde, standardavvikelse samt intra-klass korrelation. 
 
 
(N=20) 
 

Bedömare 1  
M  (SD) 

Bedömare 2     
M  (SD) 

Intra-klass korrelation 
(överensstämmelse) 

Värme i dyaden 3,20  (0,77) 3,05  (0,69) ,77** 

Positiv Affekt Förälder 3,25  (0,64) 3,35  (0,67) ,77** 

Positiv Affekt Barn 2,85  (0,67) 2,90  (0,64) ,83** 

Engagemang Förälder 3,75  (0,64) 3,75  (0,55) ,86** 

Engagemang Barn 3,15  (0,81) 2,95  (0,89) ,87** 

Förälders Påträngande 2,30  (1,03) 2,10  (0,97) ,80** 
 

**. Korrelationen signifikant på 0.01 nivån (2-sidig prövning). 
 

Bortfall och bortfallsanalys  

Av huvudstudiens 101 deltagare exkluderades 20 st från denna uppsats. Detta på grund av 
att den videoinspelade interaktionen inte hade tillräckligt god ljudkvalitet för att tillåta 
kodning (n=9) alternativt inte hade genomförts (n=11). Bortfallet (n=20) analyserades 
med hjälp av t- och χ2-test. Inga signifikanta skillnader kunde identifieras avseende 
barnens ålder, kön, svårighetsgrad av fobi, mammans eller pappans utbildning, 
familjeförhållanden eller hushållsinkomst hos bortfallsgruppen.  
 

Etiska överväganden 

Studien har godkänts av den etiska kommittén vid Karolinska Institutet. Samtliga 
föräldrar har fått information om studiens upplägg och syfte och har gett ett skriftligt 
medgivande till barnets medverkan. Barnen har fått muntlig och skriftlig information om 
frivillighet och rätt att avbryta sin medverkan. Materialet har avidentifierats och 
behandlats konfidentiellt. Deltagarna fick ingen ersättning för sin medverkan, de erbjöds 
en möjlighet till behandling för barnets fobi.  
 

Tekniska aspekter 

Från insamlingen av förmätningsdata finns 81 inspelningar på VHS där barnet och en 
förälder samtalar om barnets rädsla. För att hantera materialet krävdes tillgång till 
videobandspelare samt TV. Med hänsyn till konfidentialiteten har detta skett i en av 
Psykologiska Institutionens lokaler. 
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Dataanalys 

Alla beräkningar utfördes med SPSS 18 där följande statistiska analyser genomfördes: 
-  Interbedömarreliabilitet beräknades enligt Shrout och Fleiss (1979) modell nr 2 (Rater's 
random). Intra-klass korrelationer (ICC) användes för att undersöka överensstämmelse 
per kategori för två bedömare. 
-  Oberoende t-test användes för att undersöka skillnader mellan barns och föräldrars 
poäng avseende PCIT's kategorier Positiv Affekt samt Engagemang.  
-  Vid bortfall av svar på enskilda frågor i PBI, lades regressionsmedelvärdet från MVA 
(Missing Values Analysis) in. 
-  Korrelationsanalyser beräknades med Pearsons produktmoment korrelationskoefficient 
för att undersöka eventuella samband mellan; PCIT's sex kategorier, PBI's två 
dimensioner samt C-PBI's två dimensioner.  
-  En alfanivå på 5% användes vid samtliga signifikansprövningar. 
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Resultat  

För att besvara frågeställning 1 ges nedan en redovisning av resultaten på PCIT's sex 
kategorier: Värme inom Dyaden (VD), Positiv Affekt Förälder (PAF), Positiv Affekt 
Barn (PAB), Engagemang Förälder (EF), Engagemang Barn (EB) samt Förälders 
Påträngande (FPå). Förekomsten redovisas per kategori och anges i procent. Löpande ges 
exemplifieringar av typiska kommentarer som förekom med avsikt att belysa bedömning 
av låga respektive höga poäng. Dessa exempel från interaktionerna bör dock ses som en 
liten del i ett större sammanhang då det är svårt att enbart dra slutsatser utifrån de ord 
som yttrats. Samtliga bedömningar gjordes med hänsyn till sammanhanget, såsom 
deltagarnas kroppsspråk, tonläge, betoningar samt övrig verbal och icke-verbal 
kommunikation som kan gå förlorad vid ren transkribering.  
 
Värme inom Dyaden (VD) 

Denna kategori motsvarar en bedömning av värme mellan barn och förälder. Resultatet 
redovisas i figur 3. Låga poäng erhölls i de fall där interaktionen uppfattades som kall, 
obekväm och med en distans mellan deltagarna, med ett slutet kroppsspråk och liten 
ögonkontakt. Det kan ha förekommit kritik eller tillfällen när individerna inte accepterade 
eller bekräftade den andres känslor. Exempel på uttalanden; "så är det ju inte, det kan du 
inte vara rädd för?" eller "det finns ju inga getingar nu". I vissa fall var föräldern direkt 
anklagande, fientlig eller kritisk; "jag har fått ljuga och ringa och säga att du är sjuk", 
eller "det är ju ganska uppenbart att den inte var ute efter dig, den råkade ju bara vara 
under din stol".  

 
 
Figur 3. Procentuell fördelning av bedömning avseende Värme i Dyaden (N=81) 
 
Höga poäng uppnåddes i de interaktioner där deltagarna talade med varm röst, var 
vänliga, ömsinta och hjälpsamma. Leenden och beröm visade att de uppskattade 
samvaron. Det var inte möjligt att få den högsta poängen om något tecken på kyla eller 
kritik var närvarande. Individerna ansträngde sig för att lyssna och förstå, visade 
acceptans samt var stödjande och bekräftande av upplevelser och känslor; "jag märkte att 
du blev rädd", "man kan inte rå för det som känns i magen" eller "nej, det finns ingen 
logik, jag vet ju att du mådde dåligt". Uppmuntran och öppenhet för dialog; "finns det 
något annat jag kan göra för att hjälpa dig att bli mindre rädd?". Vissa barn föreföll 
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trygga i relationen till sin förälder och påpekade att de kände att föräldern förstod dem, 
eller som ett barn uttryckte det; "Hon förstår mig inte lika bra som ni gör, hon tror att det 
är så enkelt". Graden av värme var relativt jämnt fördelad runt medelpoängen, 88,9% 
hade en poäng mellan två och fyra. Ytterligheter var ej vanligt förekommande; "inte alls 
varm" (N=5) och " mycket varm" (N=4). 
 
Positiv affekt 

Positiv affekt kodades separat för föräldern (PAF) respektive barnet (PAB) och redovisas 
nedan i figur 4. Låga poäng utgjordes av en affekt som snarare upplevdes som negativ. 
Individen i fråga kan ha varit arg, otålig, frustrerad eller kritisk, alternativt ledsen 
(tillbakadragen eller likgiltig). Viss aggression kan ha förekommit. Höga poäng gavs till 
individer som framstod som glada, nöjda eller bekymmerslösa, utan tecken på spändhet 
eller negativitet. Vissa dyader skrattade tillsammans på ett bekvämt och avslappnat sätt. 
Ingen förälder och inget barn bedömdes uppvisa "mycket positiv affekt" under 
interaktionen. Överlag bedömdes föräldrarna uppvisa en högre grad av positiv affekt än 
barnen. Ett oberoende t-test bekräftade att det fanns en signifikant skillnad (t160= 4,80,     
p<0,01) mellan grupperna avseende grad av positiv affekt. 
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Figur 4. Procentuell fördelning av bedömning avseende Positiv Affekt hos barn 
respektive föräldrar (N=81) 
 

Positiv Affekt Förälder (PAF) 

Föräldrar visade sig ibland både tydligt kritiska och frustrerade; "jag tycker det är 
jobbigt, ånej, inte nu igen!", de bedömdes uppvisa låg grad av positiv affekt. Höga poäng 
har utdelats när föräldern varit glad, upprymd, skrattat och eller lett samt varit 
avslappnad. Mer än hälften (N=45) ansågs vara "något positiva", en bedömning som 
ibland utgjorde ett medel av 2 och 4, d.v.s. där beteendet varierade kraftigt under 
interaktionen. 
 

Positiv Affekt Barn (PAB) 

Även barnen kunde uttrycka ilska, otålighet, frustration eller kritik; "det vet väl du, jag 
vet inte vad du gjorde eller tyckte!" eller "var inte så intresserad när du redan vet". Men 
hos barnen var det även vanligt förekommande att de var ledsna, spända och 
tillbakadragna; "jag kände mig ledsen för att du inte var där, jag blev inte lugn förrän du 
kom". Barnen bedömdes överlag uppvisa en relativt låg grad av positiv affekt. 
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Engagemang  

Grad av engagemang kodades separat för föräldern respektive barnet. Resultaten 
redovisas i figur 5. Låga poäng avsåg att beskriva en förälder eller ett barn som helt eller 
delvis drog sig undan från situationen. Ingen deltagare fick omdömet "inte alls 
engagerad". De som fick poängen två gjorde väldigt lite för att bidra till situationen eller 
diskussionen. Det kunde vara fåordiga barn, men även föräldrar som lämnade över 
ansvaret på barnet. Höga poäng gavs till de individer som var mycket engagerade i 
diskussionen, kom med förslag, försökte driva samtalet framåt och på olika sätt bidrog till 
situationen. Engagemang har delvis bedömts utifrån hur mycket individen har styrt eller 
dominerat samtalet. Generellt bedömdes föräldrarna som mer engagerade än barnen, ett 
oberoende t-test bekräftade att det fanns en signifikant skillnad (t160= 4,48, p<0,01) 
mellan grupperna avseende grad av engagemang. 
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Figur 5. Procentuell fördelning av bedömning avseende Engagemang hos barn respektive 
föräldrar (N=81) 
 

Engagemang Förälder (EF) 

Låga poäng har getts till de föräldrar som i interaktionen framstått som relativt 
oengagerade eller ointresserade av att diskutera barnets rädsla. Vissa föräldrar lämnade 
över ansvaret för interaktionen till barnet, erbjöd få förslag eller liten hjälp till barnet; "du 
måste jobba med det själv, ingen annan än du kan jobba med det" eller visade en viss 
uppgivenhet; "ja, spindelsituationen är ju stabil". Ingen förälder bedömdes som "inte alls 
engagerad". Höga poäng har getts till föräldrar som engagerat sig för att besvara frågorna 
och nå en förståelse för barnets rädsla. De var aktiva och hjälpte fåordiga barn med frågor 
och förslag; " jag har för mig att du berättade något speciellt ", barnet: "jag kommer inte 
ihåg!", förälder: " jag tänkte på när du satte dig i bilen". Vissa föräldrar har fått höga 
poäng då de mer eller mindre "tagit över" diskussionen, dialogen har blivit en monolog 
med stängda frågor; "vi hade kanske gjort för stor affär av det?", barnet: "ja", förälder: 
"känns det som att ingen hjälper dig när du är rädd?", barnet: "nej".  
 

Engagemang Barn (EB) 

För barnen handlade låga poäng oftast om att dra sig undan, inte vilja vara i rummet, att 
svara enstavigt eller försöka byta ämne; "nej, jag har inget mer, slut för idag!". Inget barn 
bedömdes som "inte alls engagerad", samtliga deltog i samtalet om än med små inpass. 
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Höga poäng handlade om att själv få bestämma vilket tillfälle som skulle diskuteras, att 
vara engagerad i uppgiften samt att förklara hur det känns; "jag känner mig… kanske lika 
rädd, men jag kommer inte att skrika" eller "det hade bara känts jobbigare, så det var bra 
att ni inte var med". Ibland har barnet tydligt visat sin önskan att styra konversationen; 
"mamma, måste du säga sådär, du använder för lugn röst", eller "vänta, jag är inte klar". 
 
Förälders Påträngande (FPå) 

Bedömning av förälderns grad av påträngande redovisas nedan i figur 6. Påträngande kan 
beskrivas som att tvinga sig på barnet, speciellt utan tillåtelse eller att det kan anses 
passande. Lägst poäng gavs till de föräldrar som inte alls inkräktade under interaktionen 
utan tillät barnet att vara delaktig i hanterandet av situationen. De kunde ge förslag men 
lät barnet ta beslut, t.ex. bestämma ämne; "kommer du ihåg någon gång? Ja, berätta om 
det" eller "du började bra, kommer du ihåg fler exempel?". Dessa föräldrar respekterade 
barnets åsikter, önskningar och behov. De som bedömdes som "lite" påträngande har 
främst försökt hjälpa, tydliggöra ett resonemang eller uppmuntra barnet genom en 
"passande" tillsägelse; "låt mikrofonen vara, den ska nog stå där så de hör oss". Med 
passande avses att tillsägelsen inte har ändrat hur situationen hanterades. Mer än hälften 
av föräldrarna (N=48) bedömdes som "inte alls" eller "lite" påträngande. Höga poäng har 
utdelats i interaktioner där föräldern försökt kontrollera barnet och situationen; "du ska 
inte berätta det, koncentrera dig nu", nedvärderat eller ignorerat barnets åsikt; "det tar inte 
fem minuter innan dörren öppnas!". Föräldern kan ha avbrutit och helt enkelt kört över 
barnet; "men den var ju jättesöt, den kan du inte ha sett som ett hot". Föräldern kan även 
ha visat exempel på så kallade extrema beteenden, som att vara sur eller irriterad, t.ex. 
genom att demonstrativt sucka eller stöna; "ja, det hjälper ju! (puh)" eller; "du sa ju det", 
barn: "nej det sa jag inte", förälder: "jo det gjorde du". Höga poäng har även utdelats i 
interaktioner där föräldern behandlat barnet på ett icke-åldersadekvat sätt och tilltalat 
barnet som om det vore yngre än det verkligen är; "jag sa att du skulle ta det lite lugnt". 
Vissa föräldrar agerade överbeskyddande mot barnet; "du brukar vara duktig på att 
undvika överhuvudtaget att hamna i såna där situationer" eller "där skulle du inte vilja 
vara, där är det alltid lösa hundar". Även hur samtalen avslutades sade en del om 
påträngande, där vissa hämtade in barnets åsikt innan de besvarade utredarens fråga om 
man var klar, vissa tog själva beslutet; "vi kanske inte har så mycket mer att säga". 
 

 
 

Figur 6. Procentuell fördelning av bedömning avseende Förälders Påträngande (N=81) 
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För att vidare besvara frågeställning 2 presenteras en sammanställning över medelvärden, 
standardavvikelser och konfidensintervall för de sex kategorierna i PCIT i tabell 3. Under 
Min-Max redovisas de lägsta samt högsta bedömningarna som förekom inom respektive 
kategori, t.ex. har inga barn eller föräldrar bedömts uppvisa "hög positiv affekt" eller 
"inget engagemang". Percentilvärden markeras från låg poäng (ljusgul) till hög poäng 
(mörkrött) med avsikt att åskådliggöra hur många procent som tilldelats en viss poäng. 
 

Tabell 3. Medelvärde, standardavvikelse, konfidensintervall och percentilvärde för 
Parent-Child Interaction Task's sex kategorier  
 

(N=81) Värme inom 
Dyaden 

Positiv 
Affekt 

Förälder 

Positiv 
Affekt Barn 

Engagemang 
Förälder 

Engagemang 
Barn 

Förälders 
Påträngande 

M (SD) 3,02 (1,01) 3,16 (0,68) 2,62 (0,75) 3,63 (0,77) 3,04 (0,9) 2,32 (0,97) 

95% Konfidensint. 2,8-3,25 3,01-3,31 2,45-2,78 3,46-3,8 2,84-3,24 2,11-2,54 

Min - Max 1 - 5 1 - 4 1 - 4 2 - 5 2 - 5 1 - 5 
Percentil 10 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 1,0 
Percentil 20 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 
Percentil 30 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 
Percentil 40 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 
Percentil 50 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 2,0 
Percentil 60 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 
Percentil 70 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 
Percentil 80 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 
Percentil 90 4,0 4,0 3,8 5,0 4,0 3,8 
Percentil 100 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 
 

Deskriptiva resultat PBI och C-PBI 

Erhållna värden för förälderns skattning avseende Egen Omsorg (EOM) samt Eget 
Överbeskydd (EÖB) har mätts med PBI. Barns skattning om föräldern har mätts med    
C-PBI och benämns som Förälderns Omsorg (FOM) samt Förälderns Överbeskydd 
(FÖB). Medelvärde, standardavvikelse och t-test presenteras i tabell 4.  
 
Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för Parental Bonding Instrument's två 
dimensioner och Childrens Parental Bonding Instrument's två dimensioner, samt t-test 
 

   M (SD) Min - Max T-test 

Egen Omsorg (N=69) 30,84 (3,49) 22 - 36 0,95 
Förälders Omsorg (N=81) 30,15 (5,11) 11 - 36  

Eget Överbeskydd (N=69) 8,04 (3,7) 2 - 19  

Förälders Överbeskydd (N=81) 14,75 (4,08) 6 - 28 10,48*** 

 

***. Skillnaden signifikant på 0,001 nivån (2-sidig prövning). 
 
Endast en liten skillnad fanns mellan medelvärden av föräldrars och barns uppfattningar 
om förälderns grad av omsorg. En beräkning med oberoende t-test bekräftade att 
skillnaden mellan grupperna inte var signifikant, t148= 0,95 (p>0,34). Barnen skattade 
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däremot föräldrarna som mer överbeskyddande än föräldrarna själva gjorde. En 
beräkning med oberoende t-test bekräftade att skillnaden var signifikant, t148= 10,48 
(p<0,001), mellan barns respektive föräldrars skattningar av överbeskydd. För att 
undersöka om dessa skattningar samvarierade användes Pearsons produktmoment 
korrelationskoefficient vilket visade att det fanns ett signifikant samband (r=0,45, 
p<0,01) mellan barns och föräldrars skattningar av överbeskydd. 
 
Samband mellan de sex kategorierna i PCIT   

Utifrån frågeställning 3 redovisas befintliga samband mellan PCIT's sex kategorier (se 
tabell 5). Resultatet visade på flera signifikanta samband mellan de sex kategorierna på 
0,01-nivån med två-sidig prövning. Värme inom dyaden (VD) uppvisade signifikanta 
samband med samtliga övriga fem kategorier, för fyra av dem var sambanden positiva. 
Starka samband återfanns med positiv affekt hos förälder respektive barn (r= 0,72-0,75). 
I de dyader som bedömdes som varma uppvisade alltså förälder respektive barn hög 
positiv affekt. Barns engagemang uppvisade också samband med dyadens värme, dock i 
något mindre grad. Även barns positiva affekt uppvisade signifikanta samband med 
samtliga övriga fem kategorier. Förutom med tidigare nämnda VD fanns de starkaste 
positiva sambanden med PAF respektive EB (r= 0,48-0,56). En hög positiv affekt hos 
barnet korrelerade alltså med högt engagemang från barnets sida. Positiv affekt hos 
föräldern hade signifikanta samband med förälderns engagemang (r= 0,55), men det 
fanns endast en svag tendens till samband mellan PAF och engagemang hos barnet 
(r=0,19, p>0,08). Detta indikerar att en förälder med hög positiv affekt inte 
nödvändigtvis betyder ett engagerat barn.  
 

Kategorin förälders påträngande uppvisade signifikanta negativa samband med VD, PAF 
respektive PAB (r= -0,46 till -0,69). I de interaktioner där föräldern bedömdes vara mer 
påträngande bedömdes alltså värmen i dyaden vara lägre, liksom barns respektive 
förälders positiva affekt. Det fanns även en tendens till negativt samband mellan FPå och 
barns engagemang (r= -0.21, p<0,056), där hög grad av påträngande från föräldern 
korrelerade med ett minskat engagemang från barnets sida. Generellt visar resultatet att 
hög grad av påträngande minskar förekomsten av värme, positiv affekt och engagemang i 
dyaden. Inget samband fanns mellan mellan förälders respektive barns engagemang. 
 

Tabell 5. Samband mellan Parent-Child Interaction Task's sex kategorier 
 

(N=81) VD PAF PAB EF EB FPå 

Värme i Dyaden (VD) x ,72** ,75** ,48** ,29** -,69** 

Positiv Affekt Förälder (PAF) x ,56** ,55** ,19 -,55** 

Positiv Affekt Barn (PAB)   x ,32** ,48** -,46** 

Engagemang Förälder (EF)    x ,06 -,09 

Engagemang Barn (EB)     x -,21 

Förälder Påträngande (FPå)      x 
 

**. Korrelationen signifikant på 0,01 nivån (2-sidig prövning). 
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Samband PBI och PCIT  

För att besvara frågeställning 4 undersöktes först om det fanns några samband mellan 
föräldrars skattning av egen omsorg och överbeskydd och bedömarens observationer 
utifrån kategorierna i PCIT. Resultatet redovisas i tabell 6. Det tydligaste signifikanta 
sambandet var negativt och fanns mellan egen omsorg (EOM) och eget överbeskydd 
(EÖB) (r= -0,40, p< 0,01) där föräldrar som skattat sin egen omsorg som hög skattade en 
låg grad av överbeskydd. EOM korrelerade även negativt och signifikant med 
observatörens bedömning av förälders påträngande (r= -0,25, p<0,05). Förälderns egen 
skattning av omsorg (EOM) hade positiva och signifikanta samband med observatörens 
bedömning av värme i dyaden samt positiv affekt hos föräldern respektive barnet 
(r=0,24-0,25, p<0,05). Förälderns skattning av eget överbeskydd uppvisade inga 
signifikanta samband med PCIT's kategorier.  
 

Tabell 6. Samband mellan Parental Bonding Instrument's två dimensioner och Parent-Child 
Interaction Task's sex kategorier 
 

(N=69) EOM EÖB VD PAF PAB EF EB FPå 

Egen omsorg, (EOM) x -,40** ,25* ,24* ,25* ,15 -,04 -,25* 

Eget överbeskydd, (EÖB)  x ,06 ,03 -,04 ,14 -,05 ,04 
 

**. Korrelationen signifikant på 0,01 nivån (2-sidig prövning). 
*. Korrelationen signifikant på 0,05 nivån (2-sidig prövning). 
 

Samband C-PBI och PCIT  

För att vidare besvara frågeställning 4 beräknades eventuella samband mellan barnens 
skattning av omsorg (FOM) respektive överbeskydd (FÖB), avseende den föräldern som 
medverkade under interaktionen, och bedömarens observationer utifrån kategorierna i 
PCIT (se tabell 7). Resultatet uppvisar inte några signifikanta samband. En svag tendens 
på ett positivt samband (r= 0,12, p>0,30) fanns mellan barnens skattning av förälderns 
omsorg (FOM) och observatörens bedömning av förälders engagemang. Tidigare 
redovisade medelvärden och t-test för C-PBI och PBI visade att barnen inte höll med sina 
föräldrar avseende förälderns grad av överbeskydd, men inga signifikanta samband fanns 
mellan FÖB och kategorierna i PCIT. En svag tendens på ett negativt samband fanns 
mellan FÖB och EB (r= -0,13 med p>0,25), en svag indikation på att barn kan vara 
mindre engagerade när de anser att föräldern är överbeskyddande.  
 

Tabell 7. Samband mellan Childrens Parental Bonding Instrument's två dimensioner och 
Parent-Child Interaction Task's sex kategorier 
 

 (N=81) FOM FÖB VD PAF PAB EF EB FPå 

Förälders omsorg, (FOM) x ,02 ,05 ,08 ,09 ,12 ,07 -,02 

Förälders överbeskydd, (FÖB)  x ,05 -,03 ,00 -,01 -,13 ,02 
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Summering 

Bedömningar utifrån PCIT's sex kategorier har beskrivits. God varians förekom inom 
undersökningsgruppen. Föräldrar bedömdes generellt uppvisa högre grad av såväl positiv 
affekt som engagemang än barn och skillnaden mellan grupperna var signifikant.  
 
Mellan PCIT's sex kategorier fanns flera signifikanta samband på 0,01-nivån. Värme och 
barns positiva affekt var de enda två faktorer som uppvisade signifikanta samband med 
samtliga övriga kategorier. Starkast positiva samband fanns mellan värme och positiv 
affekt hos föräldrar respektive barn. Förälders påträngande korrelerade negativt med 
samtliga övriga kategorier, starkast med värme och förälders respektive barns positiva 
affekt. En svag tendens till samband med engagemang barn fanns. Barnens engagemang 
uppvisade inga signifikanta samband med föräldrarnas positiva affekt respektive 
engagemang.  
 
Barns respektive föräldrars självskattningar av omsorg var relativt lika och uppvisade inte 
några signifikanta skillnader. Avseende överbeskydd skattade barnen sina föräldrar som 
mer överbeskyddande än föräldrarna själva gjorde. Skillnaden mellan barns respektive 
föräldrars skattningar var signifikant men samvarierade. 
 
Föräldrarnas skattningar av egen omsorg uppvisade positiva signifikanta samband med 
PCIT's kategorier värme och positiv affekt förälder respektive barn. Egen omsorg 
korrelerade även negativt och signifikant med eget överbeskydd samt förälders 
påträngande. Föräldrarnas skattningar av överbeskydd korrelerade dock inte med någon 
av PCIT's kategorier. Varken barnens skattningar av omsorg eller överbeskydd 
korrelerade med någon av PCIT's kategorier.   
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Diskussion 

Övergripande syfte med uppsatsen var att utifrån inspelningar explorativt beskriva 
interaktioner mellan barn med specifik fobi och deras föräldrar, samt genomföra en 
utprövning av PCIT's användbarhet i detta svenska kliniska sample. För detta undersöktes 
om kategorierna i PCIT var användbara för att urskilja varians och skillnader i beteenden, 
såväl inom som mellan dyaderna. Vidare undersöktes om de sex kategorierna 
samvarierade med varandra, samt om bedömningarna utifrån PCIT överensstämde med 
föräldrars respektive barns självrapportering om föräldrabeteende.  
 

Parent-Child Interaction Task (PCIT) 

Andra observationsstudier och självskattningar har visat att föräldrar till barn med ångest 
är mer överinvolverade, kontrollerande, kritiska och påträngande samt mindre 
emotionellt varma och mottagliga än föräldrar till barn utan klinisk diagnos (Gerlsma et 
al., 1990; Hudson & Rapee, 2001; Siqueland et al., 1996; Wood et al., 2003). Det 
optimala för barnets välmående och fungerande vore en hög grad av värme, positiv affekt 
och engagemang samt låg grad av påträngande från föräldern.  
 

Värme inom Dyaden (VD) 

Resultaten visade att grad av värme varierade från 1-5 mellan dyaderna, dock relativt 
jämnt fördelat kring medelpunkten. Detta är en bättre variation än den man fick i studien 
av Siqueland et al. (1996), där variansen avseende observatörers bedömning av värme var 
liten inom gruppen, de flesta bedömdes som ganska varma. De använde en tregradig 
Likertskala (jämfört med PCIT's femgradiga) och påpekade att fler grader borde vara 
bättre (Siqueland et al., 1996).  
 
Under vissa interaktioner växlade observatörens bedömning mellan poängen två och fyra, 
i de fallen har poängen tre har använts. Det kunde handla om att föräldern i ena stunden 
avfärdade barnets rädsla genom kritiska och nedvärderande kommentarer, för att senare i 
interaktionen uttrycka "jag såg det, jag förstår dig". Detta indikerar en viss begränsning i 
kategorin som kan behöva utvärderas. I linje med anknytningsteori skulle detta 
visserligen kunna vara ett exempel på att föräldern är oförutsägbar för barnet, vilket 
enligt Bowlby medför en minskad känsla av kontroll hos barnet (Bowlby, 1970). Det är 
även möjligt att denna svängning i beteende hos föräldern är uttryck för frustration över 
att inte kunna hjälpa sitt barn. Ett sätt att undersöka förekomsten av detta närmare skulle 
vara att, utöver själva poängen, på något sätt notera när sådan variation förekommer. Det 
är dock troligt att detta ändå visar sig genom poängen på kategorierna positiv affekt 
förälder samt förälders påträngande, som delvis tar hänsyn till om kritiska kommentarer 
förekommit samt i vilken utsträckning.  
 

Positiv affekt  

Föräldrar bedömdes i högre grad än barn uppvisa positiv affekt under interaktionerna och 
skillnaden mellan grupperna var signifikant. Orsaken till detta är sannolikt att 
samtalsämnet var just barnets rädsla, något som troligen påverkar barnen mer negativt än 
föräldrarna. Moore et al. (2004) hade i sin observationsstudie två olika samtalsämnen 
(konflikt respektive ångest) som kodades separat och därefter slogs ihop. Det skulle vara 
intressant att utöver samtal om barnets rädsla addera ett ämne som inte är laddat för 
deltagarna, exempelvis "vår bästa semester", för att jämföra resultaten. Någon studie med 
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en sådan jämförelse har dock inte kunnat hittas. Andra möjliga förklaringar kan vara att 
föräldern agerade mer positivt med intentionen att "lyfta" barnet, eller att föräldrarna var 
mer medvetna om att de blev iakttagna och därmed mer benägna att uppträda enligt social 
önskvärdhet. Det faktum att ingen deltagare bedömdes uppvisa mycket positiv affekt 
under interaktionen var förståeligt. Det vore snarare konstigt om deltagarna varit väldigt 
glada och bekymmersfria. Om en sådan bedömning gjorts hade glättigheten kunnat 
misstänkas vara en undvikandestrategi.  
 

Engagemang  

Ingen deltagare bedömdes som "inte alls" engagerad, vilket säkert har sin förklaring i att 
de tagit ett aktivt beslut att söka behandling för barnets fobi. I barnens fall handlade låga 
poäng oftast om att dra sig undan, svara enstavigt eller försöka byta ämne, vilket kan gå i 
linje med resonemanget ovan angående positiv affekt och handla om att ämnet upplevs 
som jobbigt och väcker obehagliga minnen. Generellt bedömdes föräldrarna som mer 
engagerade än barnen, en skillnad mellan grupperna som var signifikant. Resultatet 
bekräftar liknande forskning och tyder på att ett barn med ångest kan uppmuntra eller 
framkalla ökad involvering och hjälp från sin omgivning (Hudson et al., 2009), något 
som författarna kallar "barneffekt".  
 
Engagemang är delvis en bedömning av hur mycket individen har styrt eller dominerat 
samtalet. Vissa föräldrar har fått höga poäng för att de mer eller mindre "tagit över" 
samtalet. Det borde därför vara viktigt att notera om det är stora skillnader mellan barnet 
och föräldern, eller om de ligger på samma nivå. En mer engagerad förälder kan antingen 
tyda på ett försök från föräldern att klara av uppgiften trots ett fåordigt barn, men kan 
även indikera ett mönster för övriga interaktioner dem emellan där barnet svarar på en 
kontrollerande förälder genom att dra sig undan. Detta går i linje med Siqueland et als. 
(1996) slutsatser med hänvisning till anknytningsteori, att barn läser av föräldern och 
agerar på ett sätt som minskar risken för att föräldern ska "överge" barnet. Föräldrar som 
under interaktionen framstått som relativt oengagerade eller ointresserade av att diskutera 
barnets rädsla kan tänkas påverka barnen på så sätt att dessa känner sig ensamma och att 
de inte får stöd. Detta går i linje med forskning av Moore et al. (2004), där mammor var 
mindre varma med ångest-barn och svarade på barns ångestfyllda beteende på ett sätt 
som vidmakthöll barnets ångest. Även om ett högt engagemang framstår som optimalt, är 
det viktigt att engagemang från förälderns sida inte graderats högt för att denne tagit över 
samtalet. 
 

Förälders Påträngande (FPå) 

Höga poäng utdelades i interaktioner där föräldern försökte kontrollera barnet och 
situationen, kritiserade eller ignorerade barnets åsikter. Ca 40% av föräldrarna bedömdes 
som "något", "medelmåttigt" eller "mycket" påträngande. Dessa utövanden av kontroll 
går i linje med tidigare presenterad forskning, att hög kontroll från föräldern korrelerar 
med högre grad av ångest hos barnet. Gerlsma et al. (2009) undersökte i sin meta-analys 
tre studier om barn med specifik fobi, i samtliga korrelerade både låg värme och 
framförallt hög grad av kontroll med högre ångest. I ett par interaktioner bedömdes både 
graden av värme inom dyaden och förälderns påträngande som högt. Detta kan tänkas 
tyda på ett överbeskyddande beteende. I dessa interaktioner har föräldern ofta behandlat 
barnet på ett icke-åldersadekvat sätt. Ett par föräldrar bytte spår mitt i samtalet, kanske 
med avsikten att ladda av och inte komma för nära kärnan i problemet eller skydda barnet 
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från upprörda känslor. Det är troligen ett exempel på reciprokal påverkan, i enlighet med 
Barrett et als. (1996) resultat som visade att föräldrar till ångest-barn var mer benägna att 
stödja barnens undvikande. Likt Banduras teori om modellinlärning kan detta beteende 
även ha funktion som ett modellerande av undvikandebeteenden, vilket kan bekräfta 
barnets rädsla och ytterligare bidra till vidmakthållande av fobin (Bandura et al., 1967). 
 

Samband PCIT   

Mellan PCIT's sex kategorier fanns flera signifikanta samband. Värme och barns positiva 
affekt var de enda två faktorer som uppvisade signifikanta samband med samtliga övriga 
kategorier. Detta kan tänkas indikera den reciproka påverkan som barns positiva affekt 
kan ha på dyadens samspel. Starkast positiva samband fanns mellan värme och positiv 
affekt hos föräldrar respektive barn, vilket var förväntat. Värme korrelerade även negativt 
med förälders påträngande. Inom denna grupp av barn med specifik fobi och deras 
föräldrar fanns det alltså dyader som var varma, där deltagarna var positiva och 
engagerade och föräldrarna mindre påträngande, vilket anses vara det mest optimala för 
en positiv utveckling hos barnet. Ett resultat som går i linje med den tendens E.A. 
Skinner (1986) fann i sin studie, att mottagliga och varma föräldrar ger sitt barn fler 
möjligheter att erhålla förstärkningar, troligen en av de första möjligheterna att uppleva 
kontroll. Det vore intressant att se om barn i kalla, kritiska och kontrollerade dyader 
bedöms ha högre svårighetsgrad av fobi och förekomst av andra psykiatriska diagnoser.  
 
Det är intressant att förälderns grad av påträngande dels samvarierade negativt med 
barnets positiva affekt men även uppvisade en tendens till en negativ korrelation med 
barns engagemang. Detta kan antingen utgöra ett exempel på att barnet "ger upp" och 
antar ett mer hjälplöst beteende, ett exempel på det Seligman kallar inlärd hjälplöshet 
(Meier & Seligman, 1976). Det kan även vara ett exempel på reciprocitet, att barnets 
passiva beteende gör föräldern frustrerad och mer påträngande. Detta skulle bekräfta den 
barneffekt Hudson et al. (2009) identifierat, där barn med ångest påverkade både 
mammor till ångest-barn och mammor till barn utan ångest så att de blev mer involverade 
och kontrollerande.  
 
Barns och föräldrars självskattningar av omsorg och överbeskydd 

Avseende grad av omsorg fanns det ingen signifikant skillnad mellan barns och föräldrars 
skattningar. Detta kan tänkas gå i linje med studien av Siqueland et al. (1996) där man 
konstaterade att variansen inom gruppen var liten. Generellt har studier där barn skattar 
moderlig värme inte kunnat relateras reliabelt till andras rapportering av barns ångest. 
(Wood et al., 2003). Barnen skattade dock föräldrarna som mer överbeskyddande jämfört 
med föräldrarnas skattningar av eget överbeskydd. Skillnaden var signifikant men värt att 
notera är att skattningarna ändå samvarierade med varandra. I studien av Siqueland et al. 
(1996) skattade ångest-barn sina föräldrar som mindre accepterande än föräldrarna själva 
gjorde. Barnens skattning bekräftades dock av observatörernas gradering i denna studie. 
Även Stark et al. (1990) har fått liknande resultat, vilket kan indikera att föräldrar i 
familjer med ångest-barn tenderar att, eventuellt styrda av social önskvärdhet, minimera 
sina egna eller familjens problem i självskattningsformulär. I denna uppsats framkom det 
dock inga samband mellan barnens skattningar av överbeskydd och observatörens 
bedömningar genom PCIT. Med tanke på att maxpoängen på CPBI-skalan är 39 och 
medelvärdet för barnens skattning endast var 14, kan detta tyda på att föräldrarna ändå är 
relativt välfungerande.  
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Samband PCIT - CPBI - PBI  

Föräldrarnas skattningar av egen omsorg uppvisade positiva signifikanta samband med 
PCIT's kategorier värme samt positiv affekt hos förälder respektive barn. Egen omsorg 
korrelerade även negativt och signifikant med eget överbeskydd samt förälders 
påträngande. Detta indikerar att dessa kategorier i PCIT till stor del mäter samma sak 
som PBI, ett enklare och mindre tidskrävande instrument. Däremot är det intressant att 
PCIT verkar mäta något annat avseende avseende förälderns grad av överbeskydd. Att 
förälderns skattning av överbeskydd inte korrelerade med observatörens bedömningar 
utifrån PCIT indikerar att beteenden som observatören identifierat inte överensstämmer 
med hur interaktioner generellt ser ut inom dyaden. Barnens skattningar av förälderns 
omsorg respektive överbeskydd korrelerade inte heller med någon av PCIT's kategorier. 
Detta kan ses som en ytterligare bekräftelse på att PCIT mäter aktuellt beteende i en 
specifik situation där barnets rädslofönster är öppet. Det PBI ger svar på är ett generellt 
mönster av föräldraskap eller föräldrastil över tid. PCIT kan alltså bättre anses beskriva 
hur föräldrar och barn beter sig i situationer som liknar den inspelade interaktionen. Detta 
innebär att kodning utifrån PCIT kan ha klinisk relevans avseende andra 
rädsloframkallande situationer. Sådana situationer kan utgöras av såväl utredning och 
behandling av barns specifika fobi, som vidmakthållande av behandlingsresultat. 
Kontrollerande och avvisande föräldraskap har i longitudinella studier påvisats bidra till 
vidmakthållande av ångestproblematik hos ungdomar (Chambers, Power, & Durham, 
2004). Genom kodning utifrån PCIT kan kliniker få tillgång till värdefull information om 
hur barn och förälder beter sig i situationer som är förknippade med barnets fobi. Utifrån 
detta bör behandlingsåtgärder planeras exempelvis information och handledning till 
föräldrar. Därmed kan föräldrar bli mer medvetna om sitt beteende och dess reciproka 
påverkan på vidmakthållandet av barns fobi. Utifrån en sådan ökad förståelse ges 
föräldrar bättre förutsättningar för att arbeta med det egna beteendet och därigenom 
hjälpa barn till ett bättre fungerande och vidmakthållande av behandlingsresultat.  
 

Metodologiska begränsningar 

Av rådata (ej presenterad) framkom att det i dyader med pojkar förekom något högre grad 
av värme än med flickor. Några beräkningar har dock inte gjorts för att undersöka 
eventuella könsskillnader, främst p.g.a. uppsatsens omfattning. Eftersom ångest i högre 
grad drabbar flickor vore det dock intressant och viktigt att försöka ta reda på 
förekomsten av eventuella samband och vad de kan tänkas bero på. Det vore även 
önskvärt att utpröva PCIT på andra kliniska grupper samt kontrollgrupper. 
 
Även förälderns kön kan troligen påverka interaktionen. Bland annat har Greco och 
Morris (2002, refererat i Reuterskiöld, 2009) påvisat att pappor utövar mer kontroll än 
mammor. I denna studie erbjöds båda föräldrarna att delta men det var framförallt 
mammorna som medverkade. Det fanns alltså en sned könsfördelning i denna studie då 
endast 10 pappor (jämfört med 59 mammor) både fyllde i PBI och medverkade vid 
interaktionen. Med hänsyn till detta gjordes inga beräkningar uppdelat efter förälderns 
kön. Detta tycks vara ganska vanligt förekommande, bl.a. Siqueland et al. (1996) hade 
samma problem och poängterade vikten av att i framtida studier jämföra pappor och 
mammor, då de troligen beter sig på olika sätt i relationen till sina barn.  
 
På grund av uppsatsens omfattning har skillnader eller samband avseende svårighetsgrad 
av fobi samt eventuell komorbiditet hos barnen ej undersökts. Det vore mycket intressant 
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att inom undersökningsgruppen undersöka samband avseende svårighetsgrad av fobi 
samt eventuell komorbiditet. Inte heller har utrymme funnits för att, utifrån teorier om 
modellinlärning samt indirekt betingning, undersöka eventuella samband med en 
ångestdiagnos hos föräldern. I observationsstudien av Whaley et al. (1999) hade 50% av 
barnen vars mor hade ångest, också en ångestdiagnos, jämfört med 6% i kontrollgruppen. 
 
Generaliserbarhet 

Urvalet för denna studie består av en relativt homogen grupp föräldrar och barn. Samtliga 
barn uppfyllde diagnoskriterierna för specifik fobi och deltagarna var intresserade av att 
delta i studien för att få behandling för barnets fobi. Antalet deltagare kan troligen anses 
tillräckligt för att uppnå tillräcklig power. Urvalet bestod dock övervägande av 
kaukasiker, endast få familjer hade annan nationalitet. De flesta deltagande föräldrar var 
kvinnor, förhållandevis högutbildade och familjeinkomsten var relativt hög. Med en 
homogen urvalsgrupp är det svårare att generalisera ett resultat externt. 
Generaliserbarheten bör därför anses något begränsad till liknande grupper. Det är 
möjligt att bortfallet (p.g.a. saknade samt oanvändbara band) hade kunnat ge ett annat 
utfall. Bortfallsanalysen visade dock inte på några signifikanta skillnader mellan 
grupperna avseende deskriptiva data. 
 
En fördel med att PBI modifierats med avsikten att mäta samtida föräldraskap är att 
deltagarna ej satt under påverkan av eventuella minnesbias. Vanligtvis ifylls PBI i vuxen 
ålder och den retrospektiva designen gör det troligen svårt för respondenterna att korrekt 
minnas alla aspekter av föräldraskapet. Svaren i föreliggande version av PBI kan bättre 
antas vara grundade på aktuella och relevanta exempel, men det bör fortfarande ses som 
en skattning av uppfattat föräldraskap.  
 
Intern konsistens och validitet 

Reliabiliteten för PBI-frågorna i sin ursprungliga form är väl beprövade enligt Gerlsma et 
al. (1990). PBI har även använts med avsikten att mäta samtida föräldraskap, bl.a. av 
Greco och Morris (2002, refererat i Reuterskiöld, 2009) med acceptabelt Cronbach's 
alpha om 0,82 för omsorg samt 0,69 för överbeskydd. Interbedömarreliabiliteten var 
mycket god avseende bedömning med PCIT. Eftersom resultatet grundas på en 
bedömare, utsattes resultatet för en hård granskning genom en beräkning med intra-klass 
korrelationer (ICC). Denna visade på en hög överensstämmelse per kategori för två 
bedömare från 0,77 upp till 0,87, där samtliga resultat var signifikanta.  
 
PCIT utgör i dagsläget en opublicerad kodningsmanual som behöver vidare testning och 
utveckling, bland annat bör den samtida validiteten prövas. En rekommendation är att 
bedömningsskalan för PCIT's kategorier, framförallt värme i dyaden och positiv affekt, 
förtydligas och särskiljs från varandra. Exempelvis förekommer "kritik" under båda dessa 
kategorier, vilket ibland kan förvirra vid kodning. Även möjligheter att registrera stora 
växlingar i beteende inom respektive kategori kan vara användbart, alternativt skulle 
detta kunna utgöra en egen bedömning, "interaktionen var jämn/inte jämn". Kategorin 
Engagemang saknar delvis beskrivande exempel, varför det kan vara svårt att gradera 
korrekt. De kategorier som utförligt beskrev respektive bedömning var enklare att 
använda, exempelvis där det angetts "ett tillfälle". Möjligheten att räkna förekomsten 
förbättrar möjligheten att vara objektiv. 
 



 30 

Förslag inför framtida prövning av och forskning avseende PCIT: 

1. Utprövning bör genomföras på andra grupper 
2. PCIT's samtida validitet bör prövas  
3. Undersöka eventuella skillnader avseende föräldrars respektive barns kön 
4. Undersöka eventuella samband med svårighetsgrad av ångest och komorbiditet 

 

Slutsatser 

En första utprövning av PCIT hos barn med specifik fobi har genomförts. Resultatet visar 
på god varians och flera samband mellan PCIT's kategorier. Avsaknaden av samband 
mellan PCIT's kategorier och föräldrars skattning av överbeskydd samt barns skattningar 
av omsorg och överbeskydd indikerar att observationer kan vara ett viktigt komplement 
vid utredning och behandling av barns fobi. Detta då PCIT ger en bild av barns respektive 
föräldrars beteenden vid tillfällen när barnet har rädslofönstret öppet, något som 
självskattningar inte lyckas fånga. Att avgöra vilken källa till information, om någon, 
som ger en valid mätning av faktiskt föräldraskap är en väldigt svår fråga och eventuellt 
omöjligt att besvara (Rapee, 1997). Varje informationskälla har sina begränsningar och 
bias. I sin review drar Rapee slutsatsen att det verkar finnas starka och konsekventa bevis 
som stödjer uppfattningen att samtida känslor av ångest och depression är associerade 
med upplevd rejektion och kontroll från föräldrarna. Detta genom syskon- och 
föräldrarapporter samt observationsstudier (Rapee, 1997). Framtida utprövning av PCIT 
på andra grupper rekommenderas, gärna genom studier som innehåller kontrollgrupper 
Intressant vore även studier av longitudinell karaktär med tidiga observationer, samt 
insamlat material från andra instanser, exempelvis förskolelärare. 
 
Den reciproka relationen som startar redan under barnets första år genom anknytningen 
till vårdnadshavare, påverkas av genetik, barnets individuella temperament, den unika 
miljön som omger det samt föräldrastil och beteenden. Den interaktionella dyadiska 
kontexten där dessa beteenden förekommer är viktiga att ta hänsyn till. Precis som 
föräldrars ångest påverkar barnets beteenden, påverkar barnets ångestnivå hur föräldrar 
beter sig. Låg värme och hög kontroll kan därför dels vara ett resultat av barnets och 
förälderns ångest, dels bidra till eller vidmakthålla barnets ångest. Enligt kognitiv 
beteendeterapi är de kausala sambanden inte alltid viktiga för en framgångsrik 
behandling av fobi. Snarare verkar en förståelse för hur dessa olika mekanismer kan bidra 
till barns ångest öppna för ett bredare angreppssätt. Detta går i linje med Whaley et als. 
(1999) slutsatser, att interventioner blir mest effektiva om man även behandlar de 
beteenden som följer med diagnosen, inte enbart fokuserar på diagnosen i sig själv. 
Därigenom kan behandlare arbeta med problemet på flera fronter, vilket torde vara 
viktigare för att öka barnens funktion här och nu. Hudson et al. (2009) påpekar att 
information till föräldrar kan reducera eventuell känsla av skuld och öka förståelsen för 
sitt eget och barnets beteende. Behandlare som beaktar att flera olika dimensioner och 
funktioner bidrar till barns ångest, ökar möjligheten att möta familjer med ett öppet sinne. 
En öppenhet som kan tänkas göra fler föräldrar villiga att söka behandling för barns 
rädsla, vilket kan förbättra barnets förutsättningar för ett generellt bättre fungerande, 
vidmakthållande av behandlingsresultat och i slutändan bidra till en minskad risk för 
utvecklande av ytterligare diagnoser.  
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Appendix 1. 
Föräldrar-Barn Interaktion 

Bedömningsskalor 
Fobiprojekt 

 
Omarbetad från Hudson, J. (2001). Kodningsmanual för beteendeobservationer  
av familjediskussioner om ångestfyllda, arga och glada situationer.  
Opublicerat manusskript av T. H. Ollendick. Översättning: Lotta Malmheden, 2009. 
 
 
Definitioner från Nordstedts stora engelsk-svenska ordbok (3:e upplagan, 2000) 
 
 
A. VÄRME 
 
Definition av värme: Kännetecknas av visad ömhet, hjärtlighet, innerlighet, medkänsla 
och/eller sympati. 
 
Värme ska kodas mellan förälder-barn dyaden: 
 

1. Interaktionen var inte alls varm. Det fanns flera incidenter av kritik från antingen 
föräldern eller barnet. Interaktionen föreföll väldigt obekväm och det fanns en 
distans mellan dyaden. Föräldern/barnet bekräftade eller accepterade inte 
barnets/förälderns känslor. Detta var en väldigt kall interaktion. 

 
2. Interaktionen var bara lite varm. Interaktionen var inte komfortabel men 

avlägsen/svag. Det kan ha varit flera incidenter i vilka barnet/föräldern var kritisk, 
frustrerad, icke mottaglig eller retlig.  

 
3. Interaktionen var något varm. Det fanns inga påtagliga uttryck av acceptans. Det 

var inga påtagliga uttryck av icke-acceptans eller kyla. Det fanns inga påtagliga 
tecken på uppmuntran eller stöd.  

 
4. Interaktionen var medelmåttigt varm. Föräldern var stödjande av barnet och 

ingen frustration eller fientlighet var närvarande. Dyaden var accepterande och 
bekväma med varandra. 

 
5. Interaktionen var mycket varm. Föräldern var genuint uppmuntrande, 

accepterande och stödjande av barnet. En stark positiv känsla av värme var tydlig 
mellan dyaden. Ingen kritik eller kyla var uppenbar.  
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B.  POSITIV AFFEKT 
 
Positiv affekt ska kodas separat för föräldern respektive barnet. 
 

1. Föräldern/barnet var inte alls positiv. Föräldern/barnet kan ha varit väldigt arg, 
väldigt otålig eller kritisk, eller väldigt ledsen. Viss aggression kan ha varit 
uppenbar.  

 
2. Föräldern/barnet var bara lite positiv. Föräldern/barnet kan ha varit arg eller 

ledsen (tillbakadragen eller likgiltig). Föräldern/barnet var varken glad eller 
komfortabel. Föräldern/barnet kan ha uttryckt negativitet genom en kritisk 
kommentar eller ett uttryck av frustration. 

 
3. Föräldern/barnet var något positiv, fastän med ringa uttryck av positiv eller 

negativ affekt. Föräldern/barnet var obekväm och spänd, men utan tydliga tecken 
på ilska, fientlighet eller glädje.   

 
4. Föräldern/barnet var medelmåttigt positiv. Individen framstod som glad, nöjd 

eller bekymmerslös. 
 

5. Föräldern/barnet var mycket positiv. Individen framstod som mycket glad, 
upprymd eller väldigt bekymmerslös. Det fanns inga tecken på spändhet eller 
negativ affekt.  

 
 
 
 
C.  ENGAGEMANG 
 
Definition av engagemang: att involvera sig som deltagare, sysselsätta (sig själv), vara 
inblandad, delaktighet. 
 
Engagemang ska kodas separat för föräldern respektive barnet. 
 

1. Föräldern/barnet var inte alls engagerad i situationen. Föräldern/barnet drog sig 
undan från situationen. 

 
2. Föräldern/barnet var bara lite engagerad i situationen. Det finns något litet 

engagemang i situationen, men mestadels är föräldern/barnet tillbakadragen eller 
erbjuder lite assistans i hanterandet av situationen. 

 
3. Föräldern/barnet är något engagerad. Individen bidrar till situationen.  

 
4. Föräldern/barnet är medelmåttigt engagerad i situationen. 

 
5. Föräldern/barnet var mycket engagerad i situationen. Individen bidrog mycket 

till situationen.  
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D.  PÅTRÄNGANDE 
 
Definition av påträngande: Att göra en framstöt utan att vara inbjuden, fått tillåtelse, eller 
vara välkommen; att tvinga sig på någon eller någonting, speciellt utan tillåtelse, 
välkomnande eller att det passar. 
 
Påträngande ska kodas enbart för föräldern. 
 

1. Föräldern var inte alls påträngande under interaktionen. Individen tillåter barnet 
att vara delaktig i hanterandet av situationen. 

 
2. Föräldern kan ha varit lite påträngande under interaktionen, men, det är bara ett 

mindre påträngande och sker bara en gång. Påträngandet är inte allvarlig nog för 
att ändra hur situationen hanterades. 

 
3. Föräldern var något påträngande under interaktionen. Det kan ha varit mer än en 

incident där föräldern avbryter eller svarar på ett kontrollerande sätt. 
 

4. Föräldern var medelmåttigt påträngande under interaktionen. Det kan ha varit 
flera incidenter av kontrollförsök eller påträngande, eller en till två incidenter med 
extremt beteende. 

 
5. Föräldern var mycket påträngande. Barnet kan ha blivit överväldigad av 

individens påträngande och försök till kontroll under interaktionen. Föräldern 
tillät inte barnet någon åsikt/beslutsrätt i situationen.  

 
 
 


