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UTAGERANDE BETEENDEN BLAND BARN OCH  

MAMMORS OCH PAPPORS INEFFEKTIVA FOSTRANSTRATEGIER  

 
Cathrine Terreros 

 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns någon 
skillnad mellan mammors och pappors upplevelser av barns 
utagerande beteendeproblem samt mellan mammors och pappors 
ineffektiva fostranstrategier. Vidare avsågs att undersöka om det fanns 
något samband mellan mammors och pappors ineffektiva 
fostranstrategier och barns utagerande beteenden. I studien ingick 304 
mammor och 214 pappor till 3-4 åriga förskolebarn boende i Uppsala 
kommun. Föräldrarna fick besvara en enkät där de skattade 
upplevelsen av sitt barns utagerande beteenden, både avseende 
intensiteten i dessa och huruvida det var ett problem. De fick även 
skatta sitt eget beteende utifrån så kallade ineffektiva fostranstrategier. 
Resultaten visade att mammor, jämfört med pappor, skattade sina barn 
högre både vad gäller graden av utagerande och upplevelsen av detta 
utagerande som ett problem. Däremot skattade mammor och pappor 
användandet av ineffektiva fostranstrategier i samma utsträckning. 
Vidare upplevdes barns utagerandebeteenden som både mer intensiva 
och mer som ett problem bland föräldrar som använde sig av 
ineffektiva fostranstrategier. Ett intressant fynd var att pappors 
användande av sk eftergivna fostranstrategier generellt uppvisade ett 
lägre samband med deras skattning av barnets utagerandebeteenden 
jämfört med mammorna. Resultaten diskuteras utifrån inlärnings-
teoretiska principer, ”the coercion theory” samt ett genusperspektiv. 
 
 

Inledning 
 

Att barn ibland uppför sig på ett sätt som vuxna inte önskar behöver inte betyda att 
barnet har beteendeproblem, utan kan ses som en fullständigt naturlig del av barnets 
utveckling. Samtidigt är utagerande beteendeproblem hos barn och ungdomar en av de 
vanligaste anledningarna till att söka klinisk hjälp (Rutter, 2006).  
 
En litteraturgenomgång om orsaker och vidmakthållande av aggressivt och utagerande 
beteende i barndomen visar att mellan 5 och 10 procent av barn och ungdomar mellan 
8-16 år i västvärlden uppvisar omfattande aggressivt, trotsigt eller utagerande beteende 
(Hill, 2002). Förekomsten av utagerande beteendeproblem bland förskolebarn har i en 
annan studie uppskattats ännu högre; 19 procent (Eyberg & Pincus, 1999 i Axberg, 
2007). Utagerande beteendeproblem riskerar att orsaka stort lidande för individen och 
dess familj och övriga omgivning, men också stora ekonomiska kostnader för samhället 
i stort (Knapp, 2006).  
 
Tidig uppkomst av utagerande beteendeproblem är även en prediktor för framtida 
svårigheter. Ju tidigare barnet uppvisar utagerande beteendeproblem desto större risk för 
att problemen förvärras och kvarstår även upp i vuxen ålder (Loeber, 1991; Moffitt, 
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1993, i Axberg, 2007). Resultaten när det gäller behandling av äldre barn och ungdomar 
med denna typ av problematik har dock visat sig vara relativt begränsade (Andershed & 
Andershed, 2005).  
 
Föreliggande studie undersökte förhållandet mellan föräldrars ineffektiva 
fostranstrategier och barns utagerandebeteenden. Relativt mycket forskning finns 
internationellt, där det vanligaste är kliniska studier. Detta forskningsområde är dock 
eftersatt vad gäller svenska förhållanden och när det gäller normalpopulation. Mer 
kunskap behövs också här för att bättre förstå uppkomsten av utagerande 
beteendeproblem hos barn, och tidigt kunna förebygga och behandla den här typen av 
problem. 
 

Beteendeproblem hos barn 
 
Det finns ingen enhetlig definition av beteendeproblem hos barn, men en användbar 
definition är: 
 

”Beteendeproblem handlar om i vilken utsträckning barnets beteende bryter 
mot gällande regler, normer och förväntningar i uppväxtmiljön och i 
samhället, och i vilken utsträckning beteendet avviker från åldersadekvat 
uppförande på ett sådant sätt att det hindrar barnets eget lärande och 
utveckling, hindrar eller skapar problem för andra (vare sig det är vuxna 
eller barn) och/eller hindrar positivt socialt samspel med andra barn och 
mellan barnet och vuxna.” (Ogden, 1998 refererad i Nordahl, Sørli, Manger 
& Tveit, (red.), sid 30, 2007) 

 
När vi pratar om beteendeproblem bör vi alltså komma ihåg att dessa förekommer i en 
viss kontext. Ett problembeteende i ett sammanhang behöver inte finnas överhuvudtaget 
eller åtminstone inte upplevas som ett problem i ett annat sammanhang. Det innebär att 
bedömningen av barns beteendeproblem alltid kommer att vara beroende av de normer 
och värderingar som råder i den kontext, det samhälle, den kultur och det historiska 
sammanhang de uppträder i. Detta synsätt komplicerar förstås möjligheten att med 
säkerhet uttala sig om prevalensen av beteendeproblem och kan samtidigt vara en 
förklaring till att prevalens ofta skiljer sig åt i olika studier. 
 
Det vanligaste sättet att differentiera beteendeproblem är mellan utagerande 
(externaliserat) och inagerande (internaliserat) beteende (Nordahl et al., 2007). Före-
liggande studie fokuserar endast på så kallade utagerande beteendeproblem.  
 
I litteraturen förekommer många olika begrepp som kan sägas rymmas inom utagerande 
beteendeproblem, exempelvis uppförandeproblem, normbrytande beteende, trots-
problem och antisociala beteenden. De diagnoser som rent kliniskt kan sägas relatera till 
utagerande beteendeproblem hos barn är trotssyndrom, uppförandestörning samt 
ADHD. Med trotssyndrom menas enligt DSM-IV ett mönster av negativistiskt, fientligt 
och trotsigt beteende som varat i minst sex månader. Med uppförandestörning menas ett 
upprepat och varaktigt mönster av beteenden som innefattar kränkning av andras 
grundläggande rättigheter eller för åldern grundläggande sociala normer och regler. 
Diagnosen ADHD innebär bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet/ 
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impulsivitet som medför funktionsnedsättning inom minst två områden, exempelvis 
hemmet eller skolan. (DSM-IV-TR, 2002)  
 
En distinktion kan göras mellan diagnostiserade beteendestörningar som ett kategoriskt, 
diskontinuerligt begrepp med gränsvärden för när en viss diagnos är uppfylld, till 
skillnad ifrån beteendeproblem som ett kontinuerligt begrepp, det vill säga från att inte 
ha några beteendeproblem alls till att ha en högre frekvens eller intensitet av dessa. Med 
ett diskontinuerligt synsätt så antingen har man eller så har man inte en störning/psykisk 
sjukdom. Med ett ickekategoriskt, kontinuerligt synsätt så förekommer dessa beteenden 
hos alla individer men i varierande grad och intensitet. Det innebär att beteenden i sig 
inte behöver vara problematiska, utan att det avgörande är hur ofta och intensivt de 
förekommer, vilket då snarare är det som definierar huruvida ett beteende är 
problematiskt eller inte (Nordahl et al., 2007). 
 
Av forskningen framgår att beteendeproblem genomgående är vanligare bland pojkar än 
bland flickor. Pojkar uppvisar ofta mer konfrontativt och utagerande beteende, medan 
flickor generellt uppvisar mer internaliserade beteendeproblem (Sørlie, 2000 i Nordahl 
et al, 2007). En brittisk undersökning med nära 6 000 barn i 5-10-årsåldern visade en 
prevalens av diagnostiserbara utagerande beteendestörningar enligt DSM-IV på 2,4 
procent för flickor och 6,0 procent för pojkar (Messer et al, 2006). 
 

Uppkomst av utagerande beteendeproblem hos barn 
 
Socialekologiskt orienterade teoretiker menar att en anpassning sker mellan individ och 
omgivning i ett ömsesidigt samspel. Bronfenbrenner (1977) beskriver hur det 
ekologiska systemet består av ett antal undersystem som interagerar med varandra och 
som därför påverkar varandra: microsystemet (exempelvis familjen), mesosystemet (de 
inblandades interagerande microsystem), exosystemet (den externa miljön som indirekt 
påverkar systemet) och macrosystemet (den större sociokulturella kontexten). Varje 
system innehåller roller, normer och regler som tillsammans interagerar och därför 
formar utvecklingen. (Bronfenbrenner, 1977). 
 
För att förstå uppkomsten av beteendeproblem behöver man därför fokusera både på 
individen och de system som individen ingår i eller påverkas av (Nordahl et al., 2007). 
 
Det råder idag en stor samstämmighet bland forskare om att barns utveckling påverkas 
av en rad faktorer bortom föräldra-barnrelationen. Barnet måste ses i en bredare social 
kontext för att förstå vad som påverkar dess utveckling (exempelvis Campbell, 2002; 
Collins et al., 2000). Beteendeproblem vidmakthålls genom att många olika faktorer hos 
individen och den ekologiska miljön samspelar och ömsesidigt påverkar varandra, det 
vill säga att det finns en bidirektionalitet i det socialekologiska samspelet. I relation till 
föräldrarna så innebär det att multipla faktorer har ett direkt inflytande på barnet men att 
dessa och andra faktorer också påverkar föräldrarna och i sin tur deras fostran och 
omvårdnad (Campbell, 2002). 
 
Det finns en rad faktorer som visat sig ha ett samband med uppkomsten av 
beteendeproblem hos små barn. Dessa kan delas in i olika områden; barnets individuella 
karaktäristika, föräldrars beteenden, familjens sammansättning och interaktion, samt 
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familjens omgivning och sociala kontext (Campbell, 2002). Beroende på om dessa 
faktorer har ett positivt eller negativt samband med förekomsten av beteendeproblem, så 
kan man kalla dessa risk- eller skyddsfaktorer. Förekomst av riskfaktorer innebär inte 
automatiskt att beteendeproblem uppstår, endast att det finns en ökad risk. Riskfaktorer 
ackumuleras, ju fler riskfaktorer ett barn utsätts för, desto större blir sannolikheten att 
utveckla beteendeproblem längre fram (exempelvis Nordahl et al., 2007 och Andershed 
& Andershed, 2005). 
 
Nedan finns en modell av interaktiva faktorer som påverkar barns utvecklande av 
problem i barndomen. Modellen beskriver hur en kombination av vissa karaktäristika 
hos barnet och föräldrarnas beteenden kan ses som primära determinanter för att 
utveckla problem i barndomen, och där andra familjefaktorer och den sociala kontexten 
bidrar till att förvärra och/eller vidmakthålla problemet direkt eller indirekt.   
 

 
Figur 1. Modell av interaktiva faktorer vid utvecklande av problem i barndomen.  
(Refererad i Campbell, 2002, sid. 30.) Indirekta effekter på barnet markeras med 
prickade linjer, mer direkta effekter markeras med heldragna linjer.  
 
Precis som utagerande beteendeproblem förekommer i ett visst sammanhang, så blir det 
problematiskt att definiera ineffektiva föräldrabeteenden, utan dessa måste också ses i 
sin kontext. Med utgångspunkt i den forskning som finns tillgänglig idag så har dock 
vissa föräldrabeteenden eller fostranstrategier visat sig vara mer eller mindre effektiva/ 
funktionella och uppvisat samband med utvecklandet av beteendeproblem hos barn. 
 

Föräldrars fostran som riskfaktor 
 

Ett barn utvecklas snabbt under de första levnadsåren. Samtidigt som barnet utvecklas 
förändras också föräldraskapet. Från att under spädbarnstiden handla mer om barnets 
direkta omvårdnad så blir föräldrarna allt mer fostrande. Föräldrars fostran är utan tvivel 
viktig för barnets sociala utveckling och anpassning (Sommers, 2005; Campbell, 2002).  
 
Föräldrastilar 
Föräldrar är olika när det gäller att fostra sina barn. Vissa ställer högre krav, andra lägre 
och vissa föräldrar visar mer värme och omsorg än andra. Den mest kända modellen för 
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att beskriva olika föräldrastilar utgår från Baumrind som studerat interaktionen mellan 
föräldrar och förskolebarn. Inledningsvis så definierade Baumrind tre olika 
föräldrastilar; auktoritativ, auktoritär och eftergiven föräldrastil (Baumrind, 1967).  I en 
studie av Maccoby och Martin (1983) fann man ytterligare en föräldrastil som 
definierades som försummande (icke involverad). Tillsammans med de tidigare 
identifierade föräldrastilarna bildar dessa fyra kategorier en modell utifrån 
dimensionerna; värme och kontroll. (Sommers, 2005; Passer & Smith, 2004). Värme 
handlar om kvaliteten på relationen mellan förälder och barn och kontroll handlar om att 
den vuxne är tydlig och har förväntningar på barnet (Nordahl et al, 2007). Modellen 
illustreras i figur 2. 
 
 Varm/accepterande Fientlig/avvisande 

Restriktiv Auktoritativ Auktoritär 

Tillåtande Eftergiven Försummande 

Figur 2. Föräldrastilar (efter Maccoby & Martin, 1983, i Passer & Smith, 2004). 
 
Auktoritativa föräldrar är kontrollerande men varma. De är konsekventa och har tydliga 
regler för barnet att följa och belönar barnets medgörlighet med värme. De har höga 
förväntningar, men visar också omsorg och stöd.  
Auktoritära föräldrar är också kontrollerande, men tenderar att vara kallare och mindre 
hänsynstagande eller till och med avvisande mot barnet.  
Eftergivna föräldrar visar värme och omsorg, men undviker att sätta gränser för barnet i 
fostransituationer.  
Försummande föräldrar (icke involverade föräldrar) visar låg grad av värme och 
kravställande; barnet försummas. (Passer & Smith, 2004). 
 
I USA studerades Baumrinds modell i en stor enkätstudie av över 4000 ungdomar för att 
undersöka hur dessa föräldrastilar är relaterade till barns anpassningsförmåga. 
Ungdomar med auktoritativa föräldrar uppvisade bättre anpassningsförmåga än andra 
både vad gäller psykosocial utveckling, skolresultat, internaliserade problem och 
beteendeproblem. Barn med auktoritära föräldrar klarade sig relativt bra i skolan och 
var inte kriminellt belastade, däremot uppvisade de i allmänhet en sämre 
självuppfattning och självförtroende. Barn till eftergivna föräldrar använde i större 
utsträckning droger, uppvisade i större utsträckning uppförandeproblem och dåliga 
skolresultat men hade i allmänhet en mer positiv självuppfattning. Studien visade att det 
var ungdomarna till de försummande föräldrarna som uppvisade sämst utfall. Vid 
uppföljning ett år senare visades att skillnaderna i utfall beroende av föräldrastil 
vidmakthölls eller till och med förstärktes. (Steinberg et al., 1994). 
 
Tydliga fördelar med en auktoritativ föräldrastil för både pojkar och flickor i olika 
åldrar har även dokumenterats i andra studier där barn och ungdomar till auktoritativa 
föräldrar skattade sig själva som mer ”socialt och instrumentellt kompetenta” än barn 
och ungdomar vars föräldrar inte är auktoritativa (Baumrind, 1991). Auktoritär 
föräldrastil har istället kopplats till osäkerhet, tillbakadragande och mer oro hos barn 
(Baumrind, 1967). Vidare, löper barn som uppfostras av icke involverade föräldrar ökad 
risk för att utveckla antisocialt beteende (Patterson 1976, 1982 i Maccoby & Martin, 
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1983) medan försummande föräldrastil har påvisat samband med impulsivitet hos 
barnet, lynnighet, skolk, avsaknad av långsiktiga livsmål och tidigt drickande och 
rökande (Pulkkinen, 1982, i Maccoby & Martin, 1983).  
 
Resultat av andra studier som också använt sig av en typologisk ansats för att klassa 
föräldrastilar och som undersökt relationen mellan föräldrastil, psykopatologi och 
kompetens i barndomen tyder också på att auktoritativ föräldrastil är den mest 
fördelaktiga och bidrar till en mer gynnsam utveckling hos barn och ungdomar. 
(Brenner & Fox 1999; Dornbusch et al. 1987; Lamborn et al. 1991; Mandara & Murray 
2002 i Pereira et al., 2009)  
 
Kritik som framkommit mot Baumrinds modell konstaterar att modeller, som dessa fyra 
föräldrastilar, innebär en förenklad bild av verkligheten (Sommers, 2005). Kritik som 
framförts är att Baumrinds modell är för allmän och tar för lite hänsyn till faktorer som 
modifierar en sådan renodlad klassificering, samt att det saknas ett kontextuellt 
perspektiv där valet av fostranstrategi avgörs av det sammanhang där barn och förälder 
interagerar (Smetana, 1994, i Sommers, 2005). 
 
En teori som använder just ett interaktionistiskt perspektiv för att förklara hur en 
problematisk föräldra-barn-relation utvecklas är ”the coercion theory”. 
 
The coercion theory 
Utgångspunkten i social inlärningsteori är att barns beteende lärs in via socialisering, 
uppfostran och modellinlärning. För att förklara hur allvarliga beteendeproblem uppstår 
så innebär det att barn lär sig ett utagerandebeteende i interaktion med vuxna, primärt 
inom familjen (Bandura, 1977). Vuxna som skäller och skriker för att få barn att göra 
något riskerar att skapa ett interaktionsmönster som präglas av tvång (Patterson, De 
Baryshe, & Ramsey, 1989; Nordahl et al., 2007).  
 
Patterson och hans kollegor har i över 40 år forskat kring utvecklandet av antisocialt 
beteende och det är utifrån denna forskning som ”the coercion theory” växt fram. 
Forskningen bygger både på mikro- och makrosociala analyser. Mikrosociala analyser 
bygger på studier av direkt interaktion mellan föräldrar och barn medan makrosociala 
studier undersöker utvecklandet av antisocialt beteende i ett större perspektiv, med 
andra metoder, longitudinellt och i andra sammanhang (Snyder, 1995). 
 
Inom denna teori beskrivs hur ett negativt samspel mellan barn och föräldrar leder till en 
så kallad ”coercive circle”, det vill säga tvingande cirkel eller rundgång, vilken blir en 
grund för barnet till att lära sig aggressivt beteende (Patterson et al., 1989). 
Aggressivitet är i sig den starkaste prediktorn för normbrytande beteende och senare 
kriminalitet (Andershed & Andershed, 2005). Granic och Patterson (2006). betonar att 
det är en ömsesidigt förstärkande process hos både barn och föräldrar, varför föräldrarna 
både lär sina barn att uppträda mer aggressivt och tvingande, men även att föräldrarna 
”lär sig” att uppträda mer aggressivt och tvingande för att få barnet att ge med sig.  
 
Utifrån inlärningsteoretiska principer så antas barnets utagerande förstärkas när den 
vuxne ger med sig. Då slipper barnet att göra något som det inte vill eller får något som 
det vill ha, sk negativ eller positiv förstärkning. Kortsiktigt är detta belönande både för 
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barn och förälder; föräldern slipper barnets negativa beteende genom att ge efter och 
barnet får sin vilja igenom. Men på sikt finns det risk för att dessa negativa beteenden 
förstärks, förekommer mer frekvent och i högre intensitet så att konfliktnivån eskalerar 
och ökar det negativa utagerande beteendet hos barnet (Nordahl et al., 2007). I en 
observationsstudie av Gardner (1989) påvisades ett starkt samband mellan mammors 
inkonsekventa beteenden och mängden konflikter i familjen och vidare att mammor till 
barn med uppförandeproblem agerade mer inkonsekvent i relation till sina barn under en 
större del av dessa konflikter än mammor i kontrollgruppen (Gardner, 1989). 
 
Tidigare forskning har visat på en tydlig koppling mellan föräldrars beteenden och 
utagerande problem hos barn. Exempelvis så har samband påvisats mellan 
inkonsekventa föräldrastrategier, sträng uppfostran och föräldrars fientlighet mot sina 
barn och hög förekomst av uppförandeproblem och aggressivitet hos barnet (Hill, 
2002). Sambandet mellan sträng uppfostran och utagerande problem hos barn är dock 
inte lika entydigt i undersökningar av andra etniska-kulturella grupper, som till exempel 
bland afroamerikanska föräldrar och barn (Kim, 2003; Steinberg et al., 1994). Detta 
resultat kan sägas ligga i linje med ett socialekologiskt perspektiv som förutom själva 
interaktionen i och mellan olika system också betonar vikten av det sammanhang som 
interaktionen äger rum i. 
 
I arbetet med att förebygga och behandla beteendeproblem hos barn är det ofta just till 
föräldrarna man vänder sig. Det finns idag ett flertal manualbaserade 
föräldraträningsprogram som baserar sig på inlärningsteoretiska principer, och 
omfattande forskning som visat på goda resultat på flera områden, inte minst minskat 
utagerande beteendeproblem hos barn (Kazdin, 2006). En gemensam utgångspunkt hos 
dessa program är att man genom utbildning och träning förändrar föräldrars beteenden i 
fostranssituationer. Genom tydlig och konsekvent gränssättning, samt inte minst ett 
närvarande och varmt förhållningssätt till barnet ökar förutsättningarna för ett positivt 
samspel mellan föräldrar och barn. Exempel på sådana evidensbaserade 
föräldraträningsprogram är Webster-Stratton, Cope (Sundell & Forster, 2005) och 
Triple P (de Graaf, Speetjens, Smit, de Wolff & Tavecchio, 2008).  
 
Ett genusteoretiskt perspektiv på mammor och pappor 
Det är dock viktigt att betona att föräldrar inte är ett homogent begrepp. Ett 
genusteoretiskt perspektiv på mammor och pappor bygger på att kön görs, skapas i 
vardagen i sociala samspel och relationer. Genus blir därigenom både ett resultat av 
vissa sociala förhållanden, men också en legitimering av de könsindelningar som 
existerar i vårt samhälle. (Magnusson, 2003).  Det betyder att mammor och pappor 
agerar i sin vardag utifrån de sociala förväntningar som samhällets normer ställer upp, 
men att mammors och pappors agerande också bidrar till de rådande värderingarna om 
hur mammor och pappor ska vara.  
 
Inom psykologisk forskning saknas ofta ett genusperspektiv. Magnusson beskriver att 
det istället är vanligt med könsneutralitet där könets betydelse inte problematiseras och 
där man inte lyfter fram de olika innebörder kön ges i samhället och de psykologiska 
konsekvenserna dessa olika innebörder för med sig (Magnusson, 2003). Då kan man 
prata om föräldrar istället för mammor och pappor och helt missa de skillnader som 
könets betydelse har för både individer och grupper i vårt samhälle. Förväntningarna på 
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mammor och pappor, också inom individerna själva, skapas i ett sammanhang där 
manligt och kvinnligt värderas olika.  
 
Traditionellt så har forskningen om föräldraskap i stor utsträckning fokuserat på 
mammorna. Daniel och Taylor (2001) visar att inom facklitteraturen om föräldraskap 
innebär termen förälder nästan alltid mamman. Det innebär till exempel att skalor som 
mäter föräldraskap eller barns beteende ofta validerats på ett urval mammor 
(exempelvis Arnold, O’Leary, Wolff & Acker, 1993) eller att forskning om föräldraskap 
i själva verket handlat om forskning på mammor. Även om detta håller på att förändras 
och pappor allt mer inkluderas i undersökningar så är det fortfarande långt ifrån 
självklart att exempelvis föräldrastödsstudier innehåller ett urval av både mammor och 
pappor.  
 
Föräldrastöd i förskolan 
Under 2009 startade projektet Förskolan som arena för föräldrastöd i Uppsala 
kommun. Projektet, som finansieras av Folkhälsoinstitutet, handlar om att implementera 
Triple P – Programmet för positivt föräldraskap, i förskolor runt om i Uppsala och 
samtidigt genomföra en klusterrandomiserad effekt- och implementeringsstudie. 
Landstinget i Uppsala län är huvudman för forskningsprojektet och Uppsala kommun är 
samarbetspartner. Triple P är en evidensbaserad föräldrastödsmetod som ursprungligen 
utvecklats i Australien sedan många år tillbaka, men som också översatts och använts i 
17 olika länder. Programmet har fem olika nivåer, från allmän grundläggande 
information om positivt föräldraskap riktad till alla föräldrar, till mer omfattande 
insatser för de föräldrar som upplever mer omfattande problem i sitt föräldraskap 
(Larsson, Ehn Magnusson & Sarkadi, 2009). Inom ramen för ovan nämnda projekt och 
dess baslinjemätning insamlades de data som ligger till grund för denna uppsats. 
 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det finns ett samband mellan 
utagerande beteenden hos barn och ineffektiva fostranstrategier hos en ickeklinisk 
population. Ytterligare ett syfte är att undersöka om och hur mammor och pappor skiljer 
sig åt i sina skattningar av utagerande beteenden hos barn och deras eget användande av 
ineffektiva fostranstrategier. 
 
Frågeställningarna är följande: 
 

1. Finns det en skillnad mellan hur mammor och pappor skattar sina barns 
utagerande beteendeproblem? 
 

2. Finns det en skillnad mellan mammors och pappors ineffektiva fostranstrategier? 
 

3. Finns det ett samband mellan mammors och pappors ineffektiva fostranstrategier 
och barns utagerandebeteenden? 
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Metod 
 

Procedur 
Denna studie har baserats på data från en ickeklinisk population i Uppsala. Alla 
förskolor, privata och kommunala, inbjöds att delta. Av 179 förskolor i Uppsala ansökte 
22 förskolor om att delta i projektet Förskolan som arena för föräldrastöd. En förskola 
hoppade av i ett tidigt skede. På de 21 kvarvarande förskolorna fanns 798 valbara barn 
födda 2005, 2006 och 2007. Valbara barn används som begrepp för att klargöra att det 
inte var förskolans alla barn som bjöds in till studien. Förutom att exkludera barn födda 
före eller efter de aktuella födelseåren så exkluderades även yngre syskon i de fall 
föräldrarna hade flera barn inom det aktuella åldersspannet. Kvar blev 798 valbara barn. 
Förskolepersonalen ansvarade för rekryteringen av föräldrar till studien. Affischer sattes 
upp på varje avdelning och förskolepersonalen delade ut mappar till varje föräldrapar 
med samtyckesblanketter, information och en kort bakgrundsenkät. Förskolepersonalen 
hade även tillgång till extra mappar för föräldrar som inte bor tillsammans. Affischer 
och extra informationsblad fanns även på arabiska och farsi. Informationsmaterialet 
innehöll även ett erbjudande om tolkning för de med andra modersmål än svenska och 
som önskade delta i studien. Tanken var att de som var intresserade skulle anmäla detta 
till sin förskola och att tolkning sedan skulle samordnas för olika språkgrupper. 
Förhoppningen var att på så sätt inte exkludera vissa grupper av föräldrar. På varje 
förskoleavdelning fanns svarslådor där föräldrarna fick lämna samtyckesblanketter samt 
bakgrundsenkäter. 
 
Samtyckesblanketterna samlades sedan in från varje förskola. Bakgrundsenkäterna 
kodades och informationen fördes in i en excel-fil. Personuppgifter och kodnyckel 
skrevs in i en lösenordsskyddad separat fil för att erhålla anonymitet i databasen. 
Därefter distribuerades huvudenkäten till dem som samtyckt. Föräldrarna fick välja om 
de ville ha enkäten i pappersform eller via e-post. Pappersversionen innehöll samma 
information och frågor som den webbaserade enkäten. Utskicken i pappersformat 
innehöll frankerade svarskuvert i vilka föräldrarna kunde skicka tillbaka de ifyllda 
enkäterna. I de fall där föräldrarna hade fler än ett barn i den aktuella åldersgruppen, 
ombads de att tänka på det äldre barnet då de fyllde i enkäten. Påminnelser skickades ut 
efter en till två veckor, och därefter en slutlig påminnelse efter ytterligare en till två 
veckor. Uppgifterna från pappersenkäterna fördes in manuellt i SPSS.  
 
Föräldrar till 627 barn lämnade in samtyckesblanketter samt den korta 
bakgrundsenkäten. Föräldrar som samtyckt till att delta i studien fick därefter en mer 
omfattande enkät som bestod av sociodemografiska data samt olika mätinstrument. De 
instrument som användes i föreliggande undersökning för att mäta föräldrabeteenden 
och barns beteenden var de två skattningsskalorna Eyberg Child Behavior Inventory 
(ECBI) och Parenting Scale (PS). Data för ECBI samlades dock bara in från föräldrar 
till barn som är födda 2005 och 2006, vilket innebar att det var föräldrar till tre- och 
fyraåringar som svarade på dessa delar av den huvudsakliga enkäten. Av denna 
anledning avgränsades urvalet i föreliggande studie till föräldrar till barn födda 2005 
och 2006. Se figur 1 för deltagandet i studien.  
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Figur 3. Flödesschema över deltagandet i studien vid brytpunkten 2009-12-06. 
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Undersökningsdeltagare 
För denna studie exkluderades alltså föräldrar till barn födda 2007. Urvalet efter bortfall 
bestod av 304 mammor och 214 pappor till sammanlagt 312 valbara barn. Medelåldern 
för mammor var 35 år, och för pappor 38 år. 69 % av hela urvalet hade en 
högskole/universitetsutbildning och 31 % hade enbart avslutat grundskola eller 
gymnasium. Fler mammor än pappor hade universitetsutbildning, och fler pappor än 
mammor hade gymnasium som högsta avslutade utbildning. Papporna arbetade oftare 
heltid (79 % mot 11,7 % som arbetade deltid) än mammorna (34,9 % arbetade heltid 
och 43,1 % arbetade deltid). Papporna tjänade även mer än mammorna (42,3 % tjänade 
mer än 35 000 kronor i månaden medan 9,2 % av mammorna tjänade mer än 35 000 
kronor i månaden). Majoriteten, 89,7 %, var födda i Sverige, 10,3 % var födda i andra 
länder. Se Tabell 2 för sociodemografiska data över studiedeltagarna. 
 
Då mindre än 5 procent av deltagarna hade grundskolenivå så kombinerades denna nivå 
med gymnasieskolenivå vid jämförelse med invånarna i Uppsala kommun. χ2-tester 
visade att urvalet skiljde sig från Uppsala kommuns invånare gällande utbildningsnivå 
(χ2 (2, N = 513) = 10,95, p <.004) och födelseland (χ2 (1, N = 513) = 7,46, p <.006). 
Detta betyder att deltagarna i denna studie hade högre utbildningsnivå och i högre 
utsträckning var födda i Sverige än invånarna i Uppsala kommun (SCB, 2008). 
 
Tabell 1. Sociodemografiska data över studiedeltagarna 
 Deltagande   
Variabel Mammor 

(n =304 ) 
Pappor 

   (n=214) 
Totalt 

   (n =518) 
 

Kontinuerlig M (SD) M (SD) M (SD)  
Ålder förälder 35,04 (3,98) 37,94 (5,54) 36,22 (4,89)  
Kategorisk % % %  
Barnets kön     
Flicka 49,8 46,9 48,6  
Pojke 50,2 53,1 51,4  
Antal barn     
1 12,2 15,2 13,4  
2 65,1 64 64,7  
3 17,8 15,6 16,9  
4 eller fler 4,9 5,2 5,0  
Barn födelseår      
2005 51,3 48,6 50,2  
2006 48,7 51,4 49,8  
Civilstånd      
Singel 5 2,8 4,1  
Sambo med andra föräldern 26,2 27,6 26,7  
Gift med andra föräldern 66,9 67,8 67,2  
Gift/sambo med annan, särbo och 
övriga  

1,9 2 2  

Födelseland     
Sverige 89,8 89,7 89,7  
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Annat land 10,2 10,3 10,3  
Utbildningsnivå     
Grundskola 1,3 1,4 1,4  
Gymnasium 27,9 32,1 29,6  
Högskola 15,3 14,2 14,8  
Universitet 55,5 52,4 54,2  
Sysselsättningsnivå     
Arbetar heltid 34,9 79,0 53,1  
 Arbetar deltid 43,1 11,7 30,1  
 Övrigt 22,0 9,3 16,8  
Månadsinkomst     
Mindre än 17 200 24,1 8,0 17,4  
17 201-19 300 10,6 3,3 7,6  
19 301-22 200 11,2 4,7 8,5  
22 201-26 900 25,4 14,1 20,7  
26 901-35 000 19,5 27,7 22,9  
Mer än 35 000 SEK 9,2 42,3 22,9  
Familjeinkomst      
Inte tillräckligt 2,3 1,9 2,1  
Nästan tillräckligt 8,9 7,9 8,5  
Tillräckligt 45,5 45,8 45,6  
Mer än tillräckligt 43,2 44,4 43,7  
På grund av internt bortfall så är urvalsstorleken något olika för varje variabel.  
 

Bortfall  

Bortfallet har skett i flera led. Först föll de som inte fyllde i samtyckesblanketten bort, 
sedan de som fyllde i men tackade nej till att delta i studien. Slutligen föll de bort som 
fyllde i samtyckesblanketten och tackade ja till att delta i studien, men sedan inte fyllde 
i enkäten. Bortfallsanalysen baserades i ett första steg på de som fyllt i samtyckes-
blankett och bakgrundsenkät, de som valde att delta i studien och de som tackade nej.  
Mammor som inte samtyckte till att delta i studien var i högre grad utlandsfödda än de 
mammor som samtyckte till att delta i studien (χ2 (1, N = 452) = 25,49, p <.000) och de 
hade även lägre utbildningsnivå (χ2 (3, N = 440) = 28,43, p <.000). Vidare upplevde 
dessa en signifikant lägre förmåga att hantera stress i sin vardag än de mammor som 
samtyckte till att delta (F1,450 =4,24 p <.040).  

Samma tendens återfanns bland utlandsfödda pappor då dessa i lägre grad än 
svenskfödda pappor samtyckte till att delta i studien (χ2 (1, N = 393) = 15,44, p <.000) 
samt hade lägre utbildningsnivå än svenskfödda pappor (χ2 (3, N = 382) = 15,39, p 
<.002). 

Dessa resultat bör dock tolkas med försiktighet då denna bortfallsanalys endast 
baserades på de föräldrar som inte samtyckte till att delta, men som ändå fyllde i 
bakgrundsenkäten. Om föräldrarna till de övriga 171 barnen som valde att inte delta 
över huvud taget fanns ingen information alls. Det går därmed inte att utesluta att 
föräldrarna som inte deltog men ändå fyllde i bakgrundsenkäten på något systematiskt 
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sätt skiljde sig ifrån de föräldrar som inte fyllde i varken samtyckesblanketten eller 
bakgrundsenkäten.  
I nästa steg analyserades bortfallet för de föräldrar som accepterat att delta i studien men 
sedan inte svarat på huvudenkäten jämfört med de som faktiskt svarat. 
Mammor som inte svarade på huvudenkäten var oftare utlandsfödda (χ2 (1, N =394 ) = 
49,30, p <.000) och hade signifikant lägre utbildningsnivå (χ2 (2, N = 387) = 6,48, p 
<.039) än mammor som svarade på huvudenkäten. 

Trots att, i första bortfallsledet, mammor som angav sämre förmåga att hantera 
vardagsstress inte deltog i studien, så visade det sig i nästa led att de mammor som 
accepterat att delta men sedan inte besvarade huvudenkäten angav en signifikant högre 
förmåga att hantera vardagsstress (F1,394 =5,29 p <.022) samt hade färre barn än de 
mammor som i slutändan svarade på huvudenkäten (F1,390 =9,13, p <.003). 
För pappor fanns bara en signifikant skillnad mellan de pappor som svarade på 
huvudenkäten och de pappor som inte svarade. De som inte svarade var oftare 
utlandsfödda (χ2 (1, N = 327)=14,39, p <.000).  

 
Instrument 
Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) är en skattningsskala för föräldrar där de 
skattar förekomst av utagerande beteendeproblem hos sina barn mellan 2 och 16 år på 
en sjugradig skala. Utifrån skattningarna ges en poäng för hur ofta beteendet 
förekommer och om det upplevs som problematiskt eller inte, det vill säga en 
intensitetsskala respektive en problemskala. Exempel på ett item är frågan ”Får 
raseriutbrott” – ”Hur ofta uppför sig barnet så?” med en sjugradig svarsskala från 
”Aldrig” till ”Alltid”, som därefter följs av frågan om detta beteende upplevs som ett 
problem eller inte. Man kan få mellan 22 och 154 på intensitetsskalan, och mellan 0 och 
22 poäng på problemskalan. Problemskalan är för varje enskilt item dikotom, men 
skattningarna för alla items läggs sedan ihop vid beräkningar och blir därmed 
kontinuerlig. Resultatet kan användas för att bedöma hur allvarligt barnets problem är 
och används också ofta i effektstudier där barnets beteende skattas före och efter en 
intervention. Ursprungsversionen av ECBI innehåller 36 items med en enda faktor, 
utagerande beteendeproblem, men i föreliggande studie används 22-itemversionen med 
tre olika faktorer; trotsbeteenden, bristande uppmärksamhet och uppförandeproblem. 
Denna kortare version av intensitetsskalan har validerats i en svensk population 
(Axberg, 2007). I denna 22-itemversion finns ingen cut off-gräns, men man kan 
använda den 90:e och 95:e percentilen för att diskriminera mellan de barn som har 
beteendeproblem vilka sannolikt är kliniska och de som inte är det (Axberg et al., 2008). 
För urvalet i föreliggande studie uppmättes Chronbach’s alfa till .88 för mammor och 
.86 för pappor på intensitetsskalan och till .87 för mammor och .81 för pappor på 
problemskalan. I Axbergs studie (2007), som inte särskilde mellan mammor och pappor, 
uppgick alfavärdet för intensitetsskalan till .92.  
 
Parenting Scale (PS) är en föräldraskapsskala som utvecklats av Arnold, O’Leary, 
Wolff och Acker (1993). Skalan har översatts till svenska av Triple P-programmet, men 
har inte normerats och validerats efter svenska förhållanden. PS innehåller 30 items där 
föräldrarna skattar sannolikheten för att använda en viss fostranstrategi i vissa givna 
situationer. Skattningarna görs på en sjugradig skala mellan en effektiv och en 
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ineffektiv fostranstrategi. Skalan går från 1 till 7 där 1 står för en effektiv fostranstrategi 
och 7 för en ineffektiv fostranstrategi. Ju högre totalsumma, desto större förekomst av 
ineffektiva fostranstrategier. Exempel på ett item är ”När mitt barn uppför sig illa brukar 
jag…” med en sjugradig svarsskala från ”höja rösten/skrika” till ”prata lugnt”. 
Originalversionen av Parenting Scale har tre faktorer; eftergivenhet, överreagerande och 
verbositet: Eftergivenhetsfaktorn inkluderar items som relaterar till tillåtande, 
inkonsekventa fostranstrategier, den överreagerande faktorn täcker emotionella, stränga 
fostranmetoder och verbositet karaktäriseras av längden på verbala svar i relation till 
dåligt uppförande hos barnet. Verbositetsfaktorn har dock inte kunnat replikeras 
(Rhoades & O’Leary, 2007).  I en studie från 2001 fann man två faktorer, eftergivenhet 
och överreagerande, men exkluderade items som är relaterade till mer fientliga 
fostranstrategier, till exempel att bestraffa barnet genom att slå, förbanna eller 
förolämpa det (Reitman et al., 2001).  I en senare studie av Rhoades och O’Leary (2007) 
bekräftades i stort de två faktorerna, men en faktor lades också till för fientliga 
föräldrastrategier. I studien jämfördes också mammors och pappors skattningar och man 
fann att mammor skattade sig själva som mer överreagerande än vad pappor gjorde.  
 
Eftersom PS inte validerats i Sverige så genomfördes en faktoranalys utifrån svaren i 
föreliggande studie och verbosity-faktorn replikerades inte heller i detta material. 
Faktoranalysen jämfördes även med studierna av Reitman och kollegor (2001) samt 
Rhoades och O’Leary (2007) som delvis använder sig av andra kluster av items (andra 
faktorladdningar) istället för originalstudiens 30 items. Dessa påvisade dock inte högre 
reliabilitet eller bättre passning av faktorladdningar. I föreliggande studie användes 
därför originalstudiens två faktorer eftergivenhet och överreagerande. Kliniska cut-
offvärden för originalversionen är 3,2 på eftergivenhetsfaktorn och 3,1 för 
överreagerandefaktorn. Chronbach’s alfa uppmättes till .77 för mammor och .72 för 
pappor för alla 30 items, jämfört med Arnold och kollegor där Chronbach’s alfa för hela 
skalan uppmättes till .84 (Arnold et al., 1993). Viktigt att notera är dock att enbart 
mammor ingick i Arnold och kollegors studie.  
 
I denna studie delades item nr 18 i PS upp i två påståenden; 18a ”När mitt barn uppför 
sig illa händer det att jag grabbar tag i barnet och ruskar om det” och 18b ”När mitt barn 
uppför sig illa händer det att jag slår till barnet eller ger det smisk”. Anledningarna var 
dels att detta item i original innehöll flera påståenden vilket i sig riskerar reliabiliteten 
när föräldrar ska skatta sitt beteende. Dessutom bedömdes aga vara en fråga som 
undersökningsdeltagarna i föreliggande studie kunde uppfatta som känslig. Aga är 
förbjudet i Sverige och jämfört med studier i andra länder där aga är tillåtet skulle detta 
item kunna ge missvisande resultat. Vid beräkningarna (scoring) för föreliggande studie 
användes därmed endast data från item 18a som då skiljer sig något från originalets item 
18. 
 
Statistiska analyser 
Eftersom vissa variabler inte var normalfördelade användes Spearmans rang-
korrelationskoefficient (Borg & Westerlund, 2007) för att beräkna samband mellan de 
olika skalorna, både totalt och uppdelat på de olika delskalorna, faktorerna, för att 
undersöka eventuella samband mellan föräldrarnas skattning av sina egna beteenden i 
fostransituationer samt barnens utagerande beteenden.  
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Oberoende t-test användes för att undersöka om det fanns skillnader mellan mammors 
och pappors skattningar. Beräkningar gjordes även med ickeparametriska Mann-
Whitneys, men eftersom resultaten inte skiljde sig nämnvärt från oberoende t-test 
användes oberoende t-test i resultat och diskussion. 
 
Eftersom en stor del av föräldrarna skattade samma barn så parades dessa svar ihop 
medan de barnskattningar där bara en förälder svarat exkluderades. Skillnaderna mellan 
föräldrar till samma barn beräknades med beroende t-test för att undersöka huruvida 
mammorna skattade sitt barn annorlunda än papporna. Därefter undersöktes i vilken 
utsträckning skattningarna mellan mammor och pappor till samma barn korrelerade med 
varandra. Beräkningar gjordes även med ickeparametriska Wilcoxons teckenrangtest, 
men eftersom resultaten inte heller här skiljde sig nämnvärt från resultaten med 
beroende t-test användes beroende t-test i resultat och diskussion. 
 
χ2-beräkningarna i denna studie utfördes med ett internetbaserat kalkylprogram 
(www.graphpad.com/quickcalcs/chisquared1.cfm, 2010-01-04). Hypotesprövning av 
korrelationer utfördes via ett annat internetbaserat kalkylprogram (Preacher, 2002). 
Övriga statistiska beräkningar gjordes i SPSS. 
 
Etiska överväganden 
I samband med datainsamlandet så togs Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i 
beaktande. Vetenskapsrådet ställer fyra allmänna huvudkrav på forskning för ett 
grundläggande individskydd; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
kravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). Föräldrarna informerades om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gällde för deras deltagande samt om 
frivilligheten att delta i och när som helst avbryta sitt deltagande. De föräldrar som 
deltog i studien fyllde i en blankett om informerat samtycke. Varje förälder tilldelades 
därefter en kod kopplad till e-post/adress i samband med att de samtyckte till att delta i 
studien. Personuppgifter inklusive kodnyckel behandlades strikt konfidentiellt och hölls 
inlåst av forskningsansvarig. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som lämnas av 
föräldrarna inte kan användas för annat syfte än forskning och aldrig lämnas ut i andra 
sammanhang än de som överenskommits enligt det informerade samtycket.  
 
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har även prövat och godkänt den 
övergripande studien (Regionala etikprövningsnämndens beslut 20090610, diarie-
nummer 2009/161). 
 

Resultat 
 
Resultaten i föreliggande undersökning baserar sig som nämnts ovan på föräldrars 
skattningar av dels intensiteten i barnets beteenden samt huruvida detta beteende 
upplevs som ett problem, samt föräldrars skattningar av sitt användande av ineffektiva 
strategier.  
 
Internt bortfall hanterades så att för personer med saknade värden så ersattes dessa med 
ett genomsnitt för variabeln i fråga minus det saknade värdets item. De flesta variabler 
hade mindre än 5 procent saknade värden. För personer som saknade värden som 
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översteg 10 procent av variabeln ersattes inte saknade värden utan variabeln 
exkluderades från analysen. 
 
Medelvärden, standardavvikelser samt percentil 90 och 95 för skattningsskalor inklusive 
delskalor uppdelat på mammor och pappor presenteras i tabell 2. Att n varierar i 
tabellerna beror på internt bortfall. 
 



   

 

Tabell 2. Översikt av skattningsskalor, medelvärde, standardavvikelse och percentil 90, 95 

 Mammor  Pappor 
Percentil  Percentil Skalor n M (SD) 

90 95  
n M (SD) 

90 95 
Eyberg intensitetsskala          
Trotsbeteenden 299 30,0 (7,7) 40,0 42,0  210 29,4 (0,7) 39,9 43,0 

Uppförandeproblem 297 13,8 (4,7) 19,0 21,0  210 12,8 (4,1) 18,0 19,4 

Uppmärksamhetsbrist 298 12,4 (4,5) 19,0  21,0  205 12,3 (4,3) 18,0 20,0 

Total 290 56,3 (13,6) 72,9 76,9  202 54,3 (12,2) 71,0 76,8 

Eyberg problemskala          
Trotsbeteenden 294 1,5 (2,3) 5,0 7,0  209 1,1 (1,9) 4,0 5,0 

Uppförandeproblem 294 0,4 (1,0) 2,0 2,0  205 0,3 (0,8) 1,0 2,0 

Uppmärksamhetsbrist 300 0,4 (1,1) 1,0 3,0  204 0,2 (0,7) 1,0 1,0 

Total 285 2,2 (3,4) 7,0 9,0  198 1,4 (2,4) 5,0 7,0 

Parenting Scale          
Eftergivenhet 298 2,8 (0,7) 3,6 4,0  210 2,8 (0,7) 3,5 3,7 

Överreagerande 290 3,1 (0,8) 4,0 4,6  211 3,0 (0,7) 3,8 4,0 

Total 289 3,2 (0,5) 3,7 4,0  207 3,1 (0,5) 3,6 3,8 

 
 



   

 

Skillnader mellan mammors och pappors skattningar som grupp 
Oberoende t-test påvisade en signifikant skillnad mellan mammors och pappors 
skattningar på delskalan som mäter intensiteten av uppförandeproblem hos barn (t(506) 
= 2,106, p <0,036). Mammor skattade intensiteten av uppförandeproblem hos barnet 
högre än pappor. Det fanns också en signifikant skillnad mellan hur mammor och 
pappor skattade i vilken utsträckning de uppfattar sitt barns uppförande (t(485) = 2,199, 
p <0,028) och bristande uppmärksamhet (t(502) = 2,051, p <0,041) som ett problem. 
Även här är det mammorna som i högre grad skattar barnets uppförande och bristande 
uppmärksamhet som ett problem. Slutligen fanns också en signifikant skillnad mellan 
hur mammor och pappor totalt sett skattade sitt barns utagerandebeteende som ett 
problem (t(481) = 2,860, p <0,004). Mammor upplevde alltså sitt barns 
utagerandebeteenden som ett problem i högre utsträckning än pappor.  
 
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan hur mammor och pappor gruppvis skattade 
sina egna beteenden i fostransituationer. 
 
Skillnader mellan mammors och pappors skattningar av samma barn 
För majoriteten av föräldrar som besvarat enkäten svarade båda föräldrarna och det 
fanns därmed ett beroendeförhållande mellan deras svar eftersom de skattade både sina 
egna beteenden och barnets beteende gällande samma barn. För att undersöka skillnader 
mellan hur mammor och pappor skattar samma barns beteendeproblem och sina egna 
beteenden i fostransituationer gentemot samma barn användes beroende t-test. Det fanns 
signifikanta skillnader mellan dessa skattningar gällande upplevelsen av huruvida 
trotsbeteenden hos barnet är ett problem (t(170) = 2,485, P<0,014), upplevelsen av 
huruvida bristande uppmärksamhet hos barnet är ett problem (t(169) = 2,342, P<0,020) 
samt en signifikant skillnad mellan mammors och pappors skattningar när det gäller 
upplevelsen av att barnets utagerandebeteenden totalt sett är ett problem (t(158) = 
2,766, P<0,006). Det var även här mammorna som skattade upplevelsen av 
trotsbeteenden, bristande uppmärksamhet samt utagerandebeteenden totalt sett som ett 
problem i högre utsträckning än papporna. 
 
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan hur mammor och pappor till samma barn 
skattade sina egna beteenden i fostransituationer. 
 
I tabell 3 visas sambandet mellan skattningar gjorda av mammor och pappor till samma 
barn. 
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Tabell 3. Korrelationer mellan skattningar gjorda av mammor och pappor till samma barn 
Skalor n Korrelation Sig. 
Eyberg intensitetsskala    
Trotsproblem 175 ,511 ,000 
Uppförandeproblem 173 ,373 ,000 
Uppmärksamhetsbrist 170 ,325 ,000 
Total 162 ,458 ,000 
Eyberg problemskala    
Trotsproblem 171 ,293 ,000 
Uppförandeproblem 169 ,205 ,008 
Uppmärksamhetsbrist 170 ,254 ,001 
Total 159 ,244 ,002 
Parenting Scale    
Eftergivenhet 173 ,217 ,004 
Överreagerande 169 ,340 ,000 
Total 167 ,225 ,003 

  

Korrelationer mellan mammors respektive pappors skattningar av barns beteende-
problem och deras egna beteenden i fostransituationer 
Överlag, för både mammor och pappor, visar överreagerande hos föräldrarna på de 
högsta sambanden med samtliga av barnets utagerande beteenden.  
 
Signifikanta samband återfanns mellan föräldrars beteenden i fostransituationer och 
barnets utagerandebeteenden i nästan samtliga del- och totalskalor. Undantaget var 
pappors eftergivenhet som inte korrelerade signifikant med Eyberg förutom vad gäller 
trotsproblem och uppmärksamhetsbrist på intensitetsskalan, samt mammors 
eftergivenhet som inte korrelerade signifikant med delskalan som mäter intensiteten av 
barnets bristande uppmärksamhet.  
 
I tabell 4 visas sambandet mellan mammors respektive pappors skattningar av barns 
beteendeproblem och deras egna beteenden i fostransituationer. 
 
Analyserna visade att mammors eftergivna beteende i fostransituationer hade högre 
samband med barnets uppförandeproblem än motsvarande för papporna (z=2,617, 
p<0,009). Samma mönster återfanns för barnets uppmärksamhetsbrist (z=2,518, 
p<0,012), samt problemskalan totalt (z=2,164, p<0,030). Detta innebär således att 
mammors egna eftergivenhetsbeteenden hade ett högre samband med deras upplevelse 
av att barnets beteenden var ett problem jämfört med pappor.  
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Tabell 4. Korrelationer mellan mammors respektive pappors skattningar av barns 
beteendeproblem och deras egna beteenden i fostransituationer 
 Parenting Scale 
 Mammor (n) Pappor (n) 
Delskalor Efter-

given-
het 

Över-
reagerande 

Total Efter-
given-

het 

Över-
reagerande 

Total 

Eyberg intensitet       
Trotsbeteenden ,233** 

(293) 
,418** 

(286) 
,373** 

(285) 
,210** 

(207) 
,433** 

(208) 
,356** 

(205) 
Uppförandeproblem ,236** 

(285) 
,345** 

(285) 
,312** 

(284) 
,073 
(207) 

,339** 

(207) 
,193** 

(204) 
Uppmärksamhetsbrist ,065 

(292) 
,315** 

(285) 
,175** 

(284) 
,158* 

(202) 
,249** 

(203) 
,202** 

(200) 
Eyberg intensitet Total ,215** 

(284) 
,453** 

(277) 
,360** 

(276) 
,122 
(199) 

,363** 

(200) 
,250** 

(197) 
Eyberg problem       
Trotsbeteenden ,216** 

(288) 
,392** 

(282) 
,337** 

(281) 
,077 
(205) 

,402** 

(207) 
,244** 

(203) 
Uppförandeproblem ,199** 

(288) 
,259** 

(281) 
,264** 

(280) 
-,040 
(202) 

,314** 

(203) 
,186** 

(200) 
Uppmärksamhetsbrist ,150** 

(294) 
,206** 

(287) 
,136* 

(286) 
-0,81 
(200) 

,150* 

(202) 
,186** 

(198) 
Eyberg problem Total ,215** 

(279) 
,359** 

(273) 
,315** 

(272) 
,015 
(195) 

,385** 

(196) 
,201** 

(193) 
 

*p<0,005, **p<0,001, n varierar något för de olika variablerna på grund av internt bortfall.  
 

 
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan 
mammors och pappors upplevelser av barns utagerande beteendeproblem samt mellan 
mammors och pappors ineffektiva fostranstrategier. Vidare avsågs att undersöka om det 
fanns något samband mellan mammors och pappors ineffektiva fostranstrategier och 
barns utagerandebeteenden. 
 
Resultaten visade på skillnader mellan hur mammor respektive pappor upplevde barns 
utagerandebeteenden och även i vilken utsträckning de upplevde dessa beteenden som 
ett problem. Dessa resultat gällde både för mammor och pappor som grupp och för 
mammor och pappor till samma barn. Det var överlag så att mammor, i högre 
utsträckning än pappor, skattade sina barn högre både vad gäller graden av utagerande 
och upplevelsen av detta utagerande som ett problem. En möjlig förklaring till denna 
skillnad kan sammanhänga med arbetstid. I föreliggande undersökning arbetade pappor 
oftare heltid (79 %) än mammor (35 %) (se tabell 1). Mammor kan utifrån detta antas 
tillbringa mer tid tillsammans med barnet än pappan och därmed i högre utsträckning få 
en helhetsbild av barnets fungerande, vilket sannolikt påverkar mammornas upplevelse 
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av dessa beteenden som problematiska eller inte. Det kan dock även vara så att själva 
kontexten som mamman respektive pappan och barnet både befinner sig i och utgör kan 
se olika ut. Detta resonemang ligger i linje med teoretiska förklaringar utvecklade av 
bl.a. Campbell (2002) och Collins med kollegor (2000) om att föräldrars och barns 
samspel måste förstås i sin kontext (se figur 1).  Det kontextuella resonemanget ligger 
också i linje med ett genusteoretiskt perspektiv som bygger på att förväntningarna på 
föräldrarna ser olika ut beroende av kön, det vill säga att samhällets förväntningar på 
mammor och pappor, och även inom individerna själva, skapas i ett sammanhang där 
manligt och kvinnligt värderas olika. I vårt samhälle har traditionella könsroller 
inneburit att mammor förväntats ha ett större ansvar för barnets välmående än pappor, 
vilket kan tänkas påverka både mammors agerande (skapande av kön) och förväntningar 
på sig själva. Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv kan dessa normer och förväntningar 
vara en rimlig förklaring både till att mammor i högre grad arbetar deltid och även är 
mer sensitiva för sina barns beteende än pappor.   
 
Avseende just fostranstrategier visade däremot analyserna ingen skillnad mellan 
mammor och pappor. Detta gällde såväl mammor och pappor som grupp och mammor 
och pappor till samma barn. Därmed kan sägas att mammor och pappor använde sig av 
ineffektiva fostranstrategier i samma utsträckning. Själva sambanden mellan de olika 
ineffektiva fostranstrategierna och mammor och pappor till samma barn var dock lågt 
(se tabell 3). En tänkbar tolkning till dessa något motstridiga resultat är att det inte 
skulle finnas någon regelbundenhet i användandet av olika ineffektiva fostranstrategier 
bundet till föräldrarnas kön. Dessa resultat skiljde sig från Rhoades och O’Learys 
(2007) studie där mammor rapporterade att de överreagerade i större utsträckning än 
pappor. En tänkbar anledning till varför resultaten skiljde sig åt är att Rhoades och 
O’Leary använde delvis andra items för att definiera överreagerande. 
 
Resultaten visade också på samband mellan föräldrars upplevelse av intensiteten i barns 
utagerandebeteenden och deras egna ineffektiva fostranstrategier, samt mellan 
upplevelsen av dessa utagerandebeteenden som ett problem och föräldrarnas egna 
ineffektiva fostranstrategier. Dessa resultat innebär således att barns 
utagerandebeteenden upplevs som både mer intensiva och mer som ett problem bland 
föräldrar som använder sig av ineffektiva fostranstrategier. Högst samband påvisades 
mellan föräldrarnas överreagerande, som handlar om emotionella, stränga 
fostranmetoder och barns utagerandebeteenden. Det var främst barns trotsbeteenden 
som sammanhängde med föräldrarnas överreagerande. Trotsbeteenden kan betraktas 
som mer direkt riktade mot föräldrarna och kan därför dels vara lättare att upptäcka för 
föräldrarna, men dels också vara mer provocerande än andra utagerandebeteenden och 
därmed leda till överreagerande hos föräldrarna. Detta ligger i linje med tidigare 
forskning där t.ex. Patterson med kollegor beskriver hur ett negativt samspel mellan 
barn och föräldrar leder till en så kallad ”coercive circle”, det vill säga tvingande cirkel 
eller rundgång, vilken blir en grund för barnet till att lära sig aggressivt beteende 
(Patterson et al., 1989).  
 
Ett intressant fynd var att pappors användande av eftergivna fostranstrategier, generellt 
uppvisade ett lägre samband med barns utagerandebeteenden jämfört med mammorna. 
Detta trots att mammor och pappor, som tidigare nämnts, inte skiljde sig åt signifikant 
avseende användandet av de undersökta fostranstrategierna. Det skulle kunna innebära 
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att barns utagerandebeteenden har en större inverkan på mammors ineffektiva 
fostranstrategier, något som i sin tur skulle kunna förstås utifrån det faktum att 
mammorna oftare arbetade deltid och då sannolikt tillbringar mer tid med sina barn och 
därmed upplever dessa beteenden i högre utsträckning än papporna. Då föreliggande 
studie baseras på tvärsnittsdata går det dock inte att uttala sig om riktningen på de funna 
sambanden. Det skulle därför likaväl kunna tänkas vara så att det är mammornas 
ineffektiva fostranstrategier som inverkar på barns utagerandebeteenden, och att 
sambandet är starkare just för mammor jämfört med pappor, trots att de använder dessa 
strategier i samma utsträckning, för att mammorna är de som spenderar mest tid med 
barnet. Sannolikt handlar det dock om ett ömsesidigt samspel i socialisationsprocessen 
där barn lär sig ett utagerandebeteende i interaktion med vuxna, primärt inom familjen, 
vilket är i enlighet med ”the coercion theory” som förklarar hur en problematisk 
föräldra-barn-relation utvecklas (Granic & Patterson, 2006; Patterson, De Baryshe, & 
Ramsey, 1989). Om de vuxna är inkonsekventa, i ena stunden skäller och skriker för att 
få barn att göra något, eller inte göra något, och i nästa stund är eftergivna och otydliga i 
sitt gränssättande så riskerar man att skapa ett interaktionsmönster som förstärker 
barnets utagerandebeteenden. Detta kan i sin tur antas leda till att föräldrarna upplever 
att de måste ta i än mer, överreagera, för att kanske därefter få dåligt samvete och bli 
eftergivna, vilket bara förstärker barnets beteende ytterligare. På så sätt uppstår en ond 
cirkel. Detta stöds bl.a. av att man i tidigare observationsstudier (Gardner, 1989) funnit 
ett starkt samband mellan mammors inkonsekvens och mängden konflikter i familjen 
och att mammor till barn med uppförandeproblem agerade mer inkonsekvent i relation 
till sina barn under en större del av dessa konflikter än mammor i kontrollgruppen.  
 
Styrkor med föreliggande studie är att både mammor och pappor i hög utsträckning 
ingick i undersökningen, till skillnad från majoriteten av tidigare forskning inom 
området. Studien genomfördes även i normalpopulation medan mycket av tidigare 
studier utgått ifrån kliniska populationer. Bortfallet innebär dock att de som deltog inte 
kan sägas vara helt representativa för befolkningen i Uppsala i stort då lågutbildade och 
utlandsfödda var underrepresenterade. Detta innebär således en begränsning i 
generaliserbarheten av resultaten.  
 
Att använda sig av enkäter är en kostnadseffektiv och relativt lättadministrerad form att 
göra undersökningar. Användandet av enkät rymmer dock alltid en risk för att föräldrar 
svarar som de tror att de bör svara, så kallat response bias, och inte som de faktiskt gör 
(Hayes, 2000). Att föräldrar inte svarar samstämmigt när de skattar sina barns beteenden 
är inget unikt för denna undersökning (se Kazdin, 2004), men innebär också en 
begränsning i tolkandet av resultaten gällande barnens beteenden. Därför är det önskvärt 
med flera informationskällor eller flera metoder; exempelvis direktobservationer av 
barns och föräldrars samspel.  
 
Validering av skalor, i detta sammanhang särskilt Parenting Scale, efter svenska 
förhållanden är ytterligare en viktig uppgift för framtida forskning. Utan 
valideringsstudier är det svårt att uttala sig om huruvida resultaten är giltiga i Sverige 
eller inte. Föräldrastrategier och dess konsekvenser kan antas ha en delvis annan 
innebörd i skilda kulturella och samhälleliga kontexter än där skalan först utprovades 
och validerades.  
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Avslutningsvis kan det konstateras att vi idag, mot bakgrund av att tidigare forskning 
inom detta område i huvudsak baserats på mammor, vet för lite om skillnader mellan 
mammor och pappors beteende i olika fostransituationer och vidare hur dessa skillnader 
samspelar med barns utveckling av beteendeproblem, inte minst ur ett genusperspektiv. 
En fråga som uppstår är om t.ex. Gardners (1989) resultat ovan skulle se likadana ut om 
man inkluderade pappor i en liknande studie. Vad vi däremot nu vet, utifrån resultaten i 
föreliggande studie, är att det föreligger skillnader mellan mammor och pappor både 
avseende hur de upplever sitt barns beteendeproblem och i sambanden mellan 
skattningen av dessa problem och de fostranstrategier som mammor respektive pappor 
använder sig av. Betydelsen av att inkludera både mammor och pappor i framtida 
studier framgår därmed tydligt. Det är även av stor vikt att i fortsatt forskning 
genomföra longitudinella studier för att kunna undersöka utvecklingen och riktningen 
på dessa samband.   
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