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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna studie är att undersöka var, när och hur Marte meo-
metoden

1
 används i samspelsbehandling. Resultatet bygger dels på enkät 

ställd till medlemmar i Marte meoföreningen, dels på intervjuer med fyra 
Marte meoterapeuter. 

 
Enkäten visade att Marte meo används på olika platser i landet, inom 

olika verksamheter och av många yrkeskategorier, främst socionomer 
och pedagoger. Metoden kombineras med andra metoder och inter-

ventioner, oftast samtal. Marte meobehandlingen anpassas efter det 
enskilda barnets behov och interventionerna modifieras efter barnets 

utvecklingsnivå. Metodens fördelar anges av de intervjuade vara att den 
är konkret och har fokus på barnet.  

 
Möjligheten att tillämpa ”the three r´s” enligt Sameroffs modell för 

Marte meobehandling diskuteras. Målet i behandlingen är att öka för-
älderns lyhördhet för barnets signaler. Positivt behandlingsresultat genom 

Marte meobehandlingen beskrivs utifrån intersubjektiva processer. 
Bildens betydelse i förändringsarbetet lyfts fram som bidragande till att 

nå djupare nivåer.  
 

Angelägen fortsatt forskning är att se hur olika faktorer runt barnet 
påverkar samspelet och hur samspelet inverkar på mentaliseringsför-

mågan. Fördjupade undersökningar om hur det triadiska samspelet ser ut 

skulle kunna bidra till kunskapsutveckling. Utprovade mätmetoder, 

exempelvis för att värdera samspelets kvalitet, underlättar forskning. 
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 Från latinets mars martis, fritt översatt ”av egen kraft” 
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INLEDNING 
 
Marte meometoden (i fortsättningen kallad MM) är en metod för att arbeta med samspel 
som används aktivt inom behandlingsvärlden, hur mycket, var och när är oklart. 
Metoden lovordas och benämns som effektiv av dem som använder den, men den får 
kritiska synpunkter av andra, som att den inte är evidensbaserad, att den är tidskrävande, 
inte tillräckligt tar upp de svårigheter som familjen har behov av att ventilera, eller att 
den teorimässigt ”hänger löst”. Det finns också andra metoder för samspelsbehandling, 
men syftet i denna uppsats är inte att visa på skillnader mellan olika metoder, utan att 
just lyfta fram MM. Det innebär att en del av det här presenterade resonemanget kan 
gälla för annan behandling av föräldra-barn relationen medan annat är specifikt för MM. 
 
Det har under senare tid skrivits några uppsatser om MM och utfallsforskning pågår. 
Uppsatserna speglar att det finns en nyfikenhet kring metoden, dels vilken effekt den 
har, men också vad förändringsarbetet består av (essensen). Behovet av teoriförklaringar 
diskuteras också. Syftet med denna uppsats är att undersöka var, när och hur MM 
används. Det handlar om vilken spridning den har och inom vilka verksamheter är den 
används mest. Syftet är också att ge en inblick i när det är lämpligt och olämpligt att 
använda metoden, med vilket fokus och inom vilken ram den fungerar bäst. För att få en 
förståelse för det behövs mer kunskap om vad det är man åstadkommer.  
 
I uppsatsen ges först en bakgrund till undersökningen: en beskrivning av MM, 
tillgänglig forskning och teorianknytning. Uppsatsens nästa del bygger på enkätsvar som 
sammanställts. Enkäten omfattar dels frågor om MMarbetets sammanhang, terapeutens 
utbildning och generella frågor, dels frågor om det specifika arbetet barn - föräldrar.  
 
Nästa del handlar om hur man kan förstå arbetet: Vad tänker terapeuterna om det de gör? 
På vilken ”nivå” arbetar metoden, varför benämns den ibland som pedagogisk, ibland 
kognitiv och hur skulle det se ut om man gav metoden psykodynamiska förtecken? Den 
här delen bygger på intervjuer med MMterapeuter.   
 
MMmetoden handlar om samspel, i denna studie mellan vuxen och barn, i texten 
benämns den vuxne ibland som förälder och ibland som mor, utifrån textens 
sammanhang. De filmsekvenser som används i MMmetoden benämns ibland som bild, 
det är ett vedertaget begrepp inom MM och används av de intervjuade terapeuterna.   
 
Syfte 
 
Att undersöka MMmetodens tillämpning, spridning och innehåll samt beskriva 
behandlingseffekten i ett psykodynamiskt perspektiv. 
 
Marte meo-metoden 
 
MM är spridd i olika delar av världen och introducerades i Sverige i början av 1990-
talet. Metoden utvecklades av Maria Aarts i Holland utifrån hennes arbete med barn med 
särskilda behov. Aarts drevs av en övertygelse om att föräldrarna själva är de som bäst 
kan hjälpa sina barn och de professionellas uppgift är att stimulera denna process. 
Tillsammans med en psykolog på The Orion Center i Holland utarbetade hon ett 
träningsprogram för föräldrar till barn med särskilda behov som är anpassat till att 
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användas i hemmiljö. Utifrån denna metod utvecklades MM som introducerades 1987. 
Aarts konstruerade MM som en metod för att arbeta med föräldern utifrån barnets 
svårigheter, genom att direkt kunna visa föräldern hur han/hon själv genom att ändra sitt 
bemötande kunde åstadkomma förändring. Grunden är att fånga upp och bygga på det 
föräldrabeteende som fungerar utvecklande för det specifika barnet genom att utöka 
detta beteende hos föräldern, som sätter igång processer hos barnet, vilket antas påverkar 
föräldern och samspelet dem emellan.  
 
I behandlingsarbetet ligger fokus på specifika utvecklingsstödjande funktioner i 
samspelet. De utvecklingsstödjande principerna i MM som uppmärksammas i analys och 
återgivning är: gemensamt uppmärksamhetsfokus, bekräftelse, benämning, turtagning, 
positivt ledarskap, triangulering, markering av början och slut samt intoning. (Hedenbro 
& Wirtberg, 2000). 
 
-Föräldern söker information om barnet och var barnet har sin uppmärksamhet och/eller 
vilket initiativ barnet tar, barn och förälder har gemensamt fokus.  
-Föräldern bekräftar barnets uppmärksamhetsfokus, initiativ och lägger sedan till sin tur 
och sin reaktion. Denna bekräftelse vitaliserar barnets uppmärksamhet lockar barnet att 
fokusera. 
- Föräldern inväntar barnets svar/reaktion för en turtagning. Denna väntan sker med 
lyhördhet för paus och tempo. 
-Föräldern benämner barnets aktivitet såväl som känslor och hjälper barnet att bli en 
egen person. 
-Föräldern turas om med barnet i en för barnet anpassad rytm och delar känslor med 
barnet. 
-Föräldern hjälper barnet att vidga sina vyer utåt och stimulerar social interaktion genom 
triangulering. 
- Föräldern markerar början och slut och det ger en känsla av tydligt sammanhang. Även 
detta sker med en lyhörd intoning, exempelvis genom att tonfallet ofta sänks när något är 
”färdigt”. 
 
MMmetodens beståndsdelar delas in i problemformulering, analys (genom filmning och 
mikroanalys av denna) och återgivning av film till föräldrarna/den vuxne. Samtalet om 
det som visas är en del av interventionen. Fokus vid återgivningen är att uppmärksamma 
de utvecklingsstödjande principer som kan bidra till att föräldern/den vuxne hjälper sitt 
barn över det som han/hon formulerat som svårigheter. En arbetsallians med 
föräldern/den vuxne är nödvändig och analyseras för sig (ibland genom filmning av 
återgivningen som i sin tur analyseras). Därpå följer en eller flera nya sekvenser av film, 
analys och återgivning. Minst 5 sekvenser behövs för att vidmakthålla en 
förändringsprocess (Hedenbro & Wirtberg, 2000). 
 
Metoden används både för arbete med föräldrar och för arbete med pedagoger på 
exempelvis förskola och skola. Utbildningen har två olika inriktningar, för 
MMterapeuter och för MMvägledare. För MMterapeuter är utbildningslängden 150 
timmar och därtill fem avslutade behandlingsuppdrag med påvisbar process. 
Utbildningen utförs av MM supervisor och examination utförs av MM licensed 
supervisor. På MMföreningens hemsida finns 9 licensed supervisors verksamma i 
Sverige. För titeln supervisor krävs att man arbetat som terapeut och handlett grupp för 
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blivande terapeuter och utbildats av licensed supervisor. Licensed supervisor utbildas av 
Aarts. 
 
Forskning 
 
Trots att MM använts sedan början av 1990-talet har den inte granskats vetenskapligt i 
någon större utsträckning tidigare, men intresset har ökat under senare år. En del av 
förklaringen till att det inte gjorts tidigare kan vara att grundaren, Aarts, poängterat att 
forskningen har risker och att metoden främst är att betrakta som ett praktiskt 
arbetsverktyg som hör hemma i den kliniska världen. Hon menar att teoretisering kring 
metoden skulle kunna medföra att metoden förlorar sin praktiska fokus (Steinholtz, 
2007). En annan förklaring till bristen på tidigare forskning kan vara att de som 
använder metoden är ”nöjda” med att fritt kunna använda den utifrån eget sammanhang. 
Flera rapporter och uppsatser har ändå getts ut i ämnet under 2000-talet i Sverige. En del 
är inriktade på effekten av metoden, andra mer på metodens ”essens”. 
 
Hettrell och Lindqvist (2006) granskar metodens långsiktiga behandlingseffekt. Elva 
familjer som hade genomgått MMbehandling en period under tiden 1998-2001 
studerades med hjälp av 33 videofilmer. Forskarna jämförde hur samspelet fungerade 
vid tre olika tidpunkter, i inledningen av behandlingen, vid slutet och vid uppföljning 
minst ett år efter avslutad behandling. Resultatet visade att MM som intervention hade 
en hållbar effekt i undersökningen. Förändringen var större för aktiva barn jämfört med 
passiva. 
 
Axberg (2007) utvärderade i sin doktorsavhandling arbetet med MM som del i en 
samarbetsmodell mellan insatser i skola och hemmiljö. Undersökningen pågick under 
två år och visade att metoden bidrog till positiva effekter hos barn med 
beteendestörningar.  
 
Även i Norge vid Oslo Universitet pågår en studie under ledning av professor Lars 
Smidt om metodens effekter. Åtta kommuner och fyra “bydeler” är involverade och 120 
familjer deltar. Resultatet har beräknats vara klart under 2010. 
 
MM finns också med som del i ett internationellt forskningssammanhang (Hedenbro, 
2006). Hedenbro deltar i ett internationellt forskningsteam från Lausanne, Seattle och 
Basel som är inriktat på triaden mamma-pappa-barn. Som en del av forskningsprojektet 
har Hedenbro i sin doktorsavhandling fokuserat på kommunikationen mellan spädbarn 
och föräldrar. Hedenbro använder MM som en del av ett mätintstrument, CPICS (Child 
and parent interaction coding system), utvecklat av Hedenbro och Lidén (Hedenbro, 
2006). Med hjälp av kodningssystemet visas hur interaktionen ser ut mellan barn och 
föräldrar genom att man systematiserar specifika initiativ och gensvar till kontakt. 
Hedenbro utvecklar här ”triadenmodellen”, en metod där man studerar samspelet i en 
experimentell eller klinisk situation.   
 
Andra undersökningar av MM är inriktade på kvalitativa aspekter. Hettrell (2006), 
skriver om klienters uppfattning om och upplevelse av metoden. Hettrell intervjuade sex 
föräldrar som genomgått en MMbehandling under tiden 1998-2001. Föräldrarna är 
positiva till behandlingen de genomgått och upplever att förändringen håller över tid. De 
poängterar att det är en konkret hjälp som går att förstå. Hettrell lyfter fram hur 
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föräldrarna genom att använda MMprinciperna får hjälp med ett nytt sätt att uppfatta och 
se på samspelet och att detta också speglar sig i andra delar av livet och integreras med 
andra livsområden. Föräldrarna vill, enligt Hettrell, gärna föra sin kunskap vidare till 
andra för att hjälpa.  
 
Steinholtz (2007) har i sin uppsats utgått från terapeuters upplevelse av MM. Tre 
MMterapeuter intervjuades. Syftet med uppsatsen var att nå ökad förståelse för 
MMterapeutens egna upplevelser och erfarenhet av metoden, att undersöka vilken bild 
terapeuten har av essensen av MMmetoden och metodens roll inom socialt 
behandlingsarbete. Endast en av de tre terapeuterna saknade mer forskning om MM, 
anger Steinholtz. Steinholtz ser metodens införande inom socialt behandlingsarbete som 
ett tecken på ett paradigmskifte inom yrkesområdet och menar att metoden medförde ett 
mer salutogent tänkande än tidigare traditioner. Steinholtz varnar för en övertro till 
metoden, terapeuten måste inse dess begränsningar. När det gäller exempelvis familjer 
där det finns missbruksproblem måste andra insatser ha företräde. Metoden ersätter inte 
annan kunskap, utan lägger till. 
 
Essensen i metoden sammanfattas enligt Steinholtz (2007) som att man sätter barnets 
behov och initiativ i fokus, att man betonar vikten av att hitta en gemensam startpunkt 
med föräldrarna och bildens kraft. En av de intervjuade tar upp att bilden är en 
kvalitetskontroll, här handlar det inte om att endast prata om vilken förändring som 
skett, utan att visa den. Steinholtz tar upp att parallella processer pågår i arbetet med 
MM. Terapeuten arbetar med både barnets och förälderns perspektiv, med sin relation 
till föräldern parallellt med förälderns relation till barnet.  
 
Nyqvist (2008) jämför tre olika modeller för arbete med föräldrar och spädbarn: 
spädbarn-förälderpsykoterapi, MM och psykoanalys med spädbarn. Som metod använde 
Nyqvist intervjuer med en terapeut från respektive modell. En slutsats var att det finns 
speciella förutsättningar för arbetet med gruppen förälder-barn som förenar modellerna. 
Dessa förutsättningar beskrivs i termer av ”härbärgerande funktion”, ”barnfokus” och en 
god ”allians med föräldern”. Olikheter i typ av verktyg särskiljer de olika modellerna. I 
psykoterapi-modellen är detta mikroskeende, i MM bilden och i psykoanalys det direkta 
tilltalet till barnet. 
 
En del har alltså skrivits om MMmetodens effekt: Hettrell och Lindkvist (2006) och 
Axberg (2007). I både Steinholtz (2007) och Hettrells (2006) uppsatser söker författaren 
efter ”essensen” eller det verkningsfulla i MM. Författarna utgår från socialt 
behandlingsarbete och Steinholtz från teoretiker inom sociologins område. I 
föreliggande arbete ställs delvis samma frågor men utifrån en psykodynamisk 
referensram.  
 
Teoribakgrund 
  
Hur ens inre psykiska liv förändras när man blir förälder har väckt intresse inom det 
psykodynamiska området och genom teoretiker som bl. a. Klein, Winnicott och Bion har 
detta lyfts fram (refererat i Havnesköld & Risholm Mothander, 1995). Denna 
omställning i livet för föräldern hänger tätt samman med barnets psykiska utveckling 
och man tittar t ex på moderns fantasier om barnet som grundläggande för barnets 
konstruktion av sin jagbild och identitet. Fraiberg (1980) introducerade ”spöket i 
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barnkammaren” där moderns representationer sattes i fokus i det kliniska arbetet med 
barn och föräldrar. 
 
De teorier som valts ut som bakgrund för föreliggande undersökning utgår från de inre 
processer som är aktiverade i en behandling som rör förälder – barn. Teoretiker som tas 
upp är: Ainsworth (refererat i Bowlby 1994 och Havnesköld & Risholm Mothander, 
1995) och Stern (1996, 2006). Teori som belyser hur man kan närma sig ett 
problemområde hos familjen, ett transaktionellt perspektiv och olika ”ports of entry” har 
också bedömts vara relevant (Sameroff, McDonough & Rosenblum, 2004). Slutligen har 
begreppet intersubjektivitet tagits med som en hjälp att fånga in processen i arbetet med 
relationsstörningar mellan föräldrar och barn. 
 
Lyhördhet 
Forskaren Mary Ainsworth myntade begreppet lyhörd omvårdnad och betonade 
lyhördhetens betydelse för moderskapet (Bowlby, 1994, sid. 68). I sin forskning använde 
hon sig av en skattningsskala för att bedöma moderns lyhördhet för barnets signaler och 
kommunikationer. En lyhörd mor är hela tiden inställd på att ta emot sitt barns signaler, 
tolka dem rätt, svara på signaler snabbt och på ett riktigt sätt. Det visar sig genom att hon 
modifierar formerna för sina uttryck så att det passar barnet, i rösten, i rörelserna 
(långsammare) och genom att varje handling anpassas efter barnet. I ett samspel där 
föräldern fungerar med lyhördhet inleder spädbarnet interaktionen och drar sig ur efter 
sin egen rytm. Den lyhörda föräldern kan se saker ur barnets perspektiv, är intonad att 
uppfatta barnets signaler, tolka dem rätt och besvara dem, i en rytm som är anpassad till 
barnet. Ett tecken på lyhördhet är också att om modern väljer att inte ge barnet det barnet 
vill ha, bekräftar hon ändå barnets önskan och erbjuder ett alternativ. En mor som inte 
har den lyhördheten lägger ofta inte märke till barnets signaler och när hon gör det 
misstolkar hon dem, hon svarar ibland inte, ibland dröjande eller på ett olämpligt sätt. 
Ainsworths forskning visar att när denna lyhördhet finns har barnet vid ett års ålder 
utvecklat ett gott självförtroende och tillit till modern. Ainsworths fokus på lyhördheten 
återfinns hos Stern, där även gällande relationen terapeut – förälder. 
 
Moderskapskonstellationen 
Stern var tidigt intresserad av den omställning det innebär att bli förälder/mor (Stern, 
1996). Enligt Stern är detta ett psykologiskt tillstånd som i grunden är normalt, att bli 
förälder ingår i en normal utveckling. Om föräldrarna söker hjälp för problem med 
barnet så definierar de inte sig själva som i behov av någon form av egen behandling. En 
viktig förutsättning i behandlingsarbetet blir därför att bekräfta den psykologiska 
situation som föräldern befinner sig i. 
 
Moderskapskonstellationen är en organiserande struktur, säger Stern, och är uppbyggd 
kring tre typer av relationer, de som finns i dåtid, i nutid och i framtid. Den 
organiserande axeln består av moderns relation till sin egen mamma, relationen till sig 
själv som mamma och relationen till barnet. När det handlar om att förändra förälderns 
inre representationer i terapi menar Stern här att den terapeutiska relationen är central 
och blir den viktigaste inkörsporten. Via denna finns möjlighet att belysa de 
representationer som förklarar hur modern tolkar och reagerar på sitt barn. Här utgår han 
från den psykoanalytiska modellen och antagandet om att patogena representationer 
består av olösta konflikter från förälderns barndom. För att förändra denna 
representation är då tolkning nödvändig, menar Stern, och ibland tillräcklig. Stern menar 
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att även terapeutens representationer kan vara inkörsport (Stern, 1996, sid. 156). Han 
betonar den terapeutiska alliansen och överföringen/ motöverföringen. För en mor som 
upplever en relationsstörning till sitt barn finns ett sökande och en längtan efter 
bekräftelse från en modersgestalt, där terapeuten utgör en mottagare för den goda 
”mormorsöverföringen”. Denna form av överföring ger terapeuten en annan terapeutisk 
roll än den som är vanlig i psykodynamisk terapi, terapeuten fokuserar mer på resurser, 
förmågor och starka sidor, alltså en mer salutogen hållning. 
 
Stern (2005) betonar senare än mer att tolkning många gånger är överflödig eller 
olämpligt och att terapiprocessen rör en mer implicit nivå och ett intersubjektivt fält.  
 
Intersubjektivitet 
Stern (1995) lanserade begreppet intersubjektivitet i Sverige. Det intersubjektiva fältet 
förklarar han som ”den domän av känslor, tankar och kunskap som två (eller fler) 
människor delar om arten av deras aktuella relation….delandet bekräftas också dem 
emellan, implicit eller explicit” (Stern, 2005). Stern menar att den nya forskningen om 
barns tidiga förmåga till samspel lade grunden till det psykodynamiska tänkandet inom 
barnpsykoterapi. Han utgår från att det från början hos barnet finns en strävan till 
intersubjektivitet som man kan iaktta som en spegling mellan barn och förälder i form av 
synkroni och turtagning. Det handlar inte om att förmågan att dela en känsla måste vara 
etablerad, det är mer en förberedelse inför känsloutbytet som benämns primär 
intersubjektivitet (Trewarthen, refererat i Havnesköld & Risholm Mothander, 1989, 
sid.149). Efter primär intersubjektivitet följer den sekundära (7 till 9 månaders ålder), 
som bygger på högre grad av delat uppmärksamhetsfokus och där föräldern bekräftar 
barnet. Hos barnet innebär detta att gå mot ett subjektivt själv. Det hänger samman med 
att på en kognitiv nivå se omvärlden mer linjärt, än som innan, som punktupplevelser. 
 
Stern vill visa hur den intersubjektiva kontakten i nuet gör det möjligt att utforska en 
upplevelse så att en berättelse antingen kan skapas eller förändras. Ett möte i nuet, menar 
han, kan förvandla både det förflutna och framtiden. Han utgår från att detta är en 
medfödd strävan som är universell och hänger samman med anknytningsprocessen. På 
detta sätt skapas vårt psykiska liv tillsammans med andra i en intersubjektiv väv och 
formas av andras tankar, intentioner och känslor. Två psyken skapar intersubjektivitet, 
men intersubjektiviteten formar också de två psykena. Denna möjlighet ges i alla nära 
relationer och inte minst i psykoterapi där denna strävan efter intersubjektivitet är en av 
de främsta drivkrafterna till förändring.  
 
Intersubjektivitet i terapi 
Enligt Stern (2005) finns två agendor i den kliniska situationen. Den första är den 
explicita, det är berättandet som terapeut och patient gemensamt fokuserar på. Den andra 
agendan är den implicita, som handlar om den terapeutiska alliansen, den hållande 
miljön, arbetsalliansen, överförings/motöverföringsrelationen. Det implicita är 
grundläggande, enligt Stern, och skapar ett sammanhang för den explicita. Terapeut och 
patient står vända mot varandra, istället för att titta på en tredje sak. I psykoterapi 
uppstår en ömsesidig vidgad dyadisk, intersubjektiv medvetenhet. Med detta menar 
Stern att det finns en reflekterande medvetenhet, en upplevelse av den andres upplevelse 
av vår upplevelse. Detta jämför han med det observerande jaget eller överjaget inom 
psykoanalytisk teori (Stern, 2005). 
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Han menar att i psykoterapi upprätthålls vanligtvis fokus på överföringsrelationen bara 
så länge att det ska vara möjligt att tolka vid rätt tidpunkt. Terapeuten lämnar sedan det 
fenomenologiska nuet i relationen för att återvända till det förflutna och berättelsen av 
detta. I den situationen är nuet verbaliserat och denna nya upplevelse ändrar förståelsen 
av en tidigare händelse. Att istället stanna i det nuvarande ögonblicket syftar till att ge 
prägel av liv – inte mening (Stern, 2005, sid. 153).  
 
Stern skiljer på nuvarande ögonblick, nuögonblick och mötesögonblick. Det nuvarande 
ögonblicket är en varseblivning, en kort medvetenhet om en erfarenhet. I detta nu finns 
en känsla av själv, en subjektiv upplevelse som fylls av känslokvalitéer. Dessa kan 
beskrivas som exempelvis explosiva, flytande, borttonande eller tvekande. Nuögonblick 
är ett affektivt laddat mikroögonblick när ångestnivån stiger. I en terapisituation känner 
terapeuten att det nu inte räcker med ett rutinmässigt svar. Situationen kräver en lösning, 
som kan ske i form av en tolkning eller ett mötesögonblick. I nuögonblicket finns en 
strävan framåt, en intentionalitet. Här menar Stern att det som driver processen framåt är 
behovet av att upprätta intersubjektiv kontakt, att nå mötesögonblick. Man strävar efter 
att dela upplevelser och spegla sig genom den andres ögon, att definiera och omdefiniera 
sig själv. Det explicita hamnar åt sidan när dessa ögonblick uppstår, det sticker ut från 
våra övriga erfarenheter.  
 
Terapeuten kan skärpa sitt sinne för att uppfatta ögonblicket. För detta krävs modet att 
stanna kvar i mötets laddning och våga se hur det utvecklas. Detta kan leda till en känsla 
av exploderande möjligheter, när patienten upplever att den kan säga allt den tänker och 
upplever och en känslan av oanade möjligheter till att utforska infinner sig. Upplevelsen 
av det nuvarande ögonblicket kan på detta sätt hjälpa till att skriva om det förflutna. 
Detta kan uttryckas som att det intersubjektiva fältet omformas. Det ger en känsla av 
mättnad och stark laddning. Stern menar att det som nu förändras i det intersubjektiva 
fältet är effektivt och bestående, utan att vara explicit.  
 
Det måste finnas en lyhördhet och sympati hos terapeuten som en bas för detta möte. 
Denna lyhördhet som krävs för att vara i nuet underlättas av att det finns en löslighet i 
terapisituationen, där terapeut och förälder skapar något tillsammans och där det 
explicita och implicita fungerar växelvis. Reaktionen måste vara specifik och äkta, på 
det viset personlig även utifrån terapeuten. I terapi med mödrar, menar Stern, lämnas en 
stor det av det överföringspräglade, implicita vetandet som det är, utan tolkningar. Här 
spelar det implicita reglerandet av minnen och representationer en ständig roll i 
formandet av överföringen och den terapeutiska relationen 
 
”The transactional model” och ”the three r`s of intervention”  
Genom Sterns teorier har vi fokuserat på den inre process som pågår hos föräldern inom 
det intersubjektiva fältet. Hos Sameroff återfinns en del av Sterns tankar, och han ställer 
sig frågan när fokus ska vara moderns inre bilder och när fokus ska vara annat (Sameroff 
& Rosenblum, 2004). Han introducerar en modell för att i behandling närma sig olika 
brister i samspel genom ”the transactional model” och genom ”the three r`s of 
intervention”. 
  
Den faktiska patienten i dessa fall definieras av Sameroff som relationen förälder-barn. 
Barnet måste ses i sitt sammanhang och diagnostiseringen måste inkludera personer runt 
omkring barnet. ”Because relationships are dynamically interacting systems, changing 
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parts of their relationship should affect the totality of the relationship and, most 
importantly for our interest, the current and future mental health of the child.” (Sameroff 
et al., 2004, sid. 6). 
 
För att kunna arbeta med relationen mellan förälder och barn måste terapeuten därför ha 
en inblick i de inre representationerna av familjen. Det handlar om att se hur ett 
barns/persons utveckling och förmåga att kunna reglera sitt känsloliv förändras i 
samverkan mellan barnets efterhand utökade repertoar och moderns utökade lyhördhet 
och i den takt som barnet/personen har möjlighet att ta aktiv del i interaktionen. 
 
Olika faktorer som handlar om barnets förmåga och omgivningen samverkar, menar 
Sameroff. Barnets utveckling sker i ett multipelt aktivt system och att de erfarenheter 
barnet får har en betydande roll för dess utveckling och även för utvecklingen av olika 
delar av hjärnan, ”a transactional model, where genetic programs för developmental 
processes interact with enviromental modifiers” (Sameroff et al., 2004, sid. 7). Vad ska 
man då koncentrera sig på i en behandling? Sameroff talar om olika ”ports of entry”. 
Han betonar att det sällan finns en enda intervention som löser alla hinder för barnets 
utveckling. Det handlar om att hitta individuella lösningar för varje specifikt barn, i varje 
specifik familj, i en specifik kontext. Han finner två inriktningar av ”ports of entry”, den 
första består av ”the three r`s of intervention, remediation, reeducation och redefinition” 
och den andra av moderskapskonstellationen. 
 
Remediation handlar om att fokusera på barnet självt. Tanken är att genom att barnet blir 
hjälpt skapas mer responsiva interaktioner i familjen. Sameroff nämner underviktiga 
barn, som när de får hjälp via sondmatning, börjar växa normalt. Redan där kan 
förälderns oro minska, de kan börja se sitt barn som friskt och interaktionen kan ta fart.  
 
Reeducation. Ibland har föräldern inte tillgång till de förmågor eller den kunskap som 
krävs för en god omsorg. Förälderns förmåga att ta hand om barnet behöver utvecklas. 
Det handlar om föräldrar i riskmiljö och karakteristika hos föräldern, det kan vara 
tonårsföräldrar eller missbrukande föräldrar. Interventioner med tonvikt på att utbilda 
föräldern kan vara mer effektiv för vissa mödrar än andra, menar Sameroff. Han anger 
två typer av mödrar för detta arbete med tidig intervention, de som varken ger adekvat 
affektiv eller vägledande stöd till sina barn och de som inte kan ge vägledning, men har 
positiva affektiva kvalitéer. I det första fallet räcker inte utbildning utan fokus på 
”redefinition” behöver läggas till i behandlingen.  
 
Redefinition. När familjerepresentationerna inte stämmer med barnets beteende är det 
förälderns uppfattning av barnet som behöver förändras. Det är föräldrar som blivit 
desillusionerade i bilden av vad det innebär att ta hand om ett barn eftersom deras 
förväntningar på barnet och det de ser inte överensstämmer. För exempelvis föräldrar till 
prematura barn är det en hjälp att på ett så normalt sätt som möjligt få att vara med sitt 
barn. Här finns föräldrar som diskvalificerar sig själva och har bilden av att det endast är 
professionella som kan hjälpa barnet. 
 
I andra fall är det förälderns egna erfarenheter från barndomen som hindrar dem från att 
kunna ge omsorg och att urskilja vad som är deras egen problematik. Forskning om 
anknytning har visat att förmågan att ge omsorg hänger samman med föräldrarnas 
relation till sina egna vårdgivare, anger Sameroff. ”The current relationship between the 
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mother and the child is proposed to be a partial re-enactment of the mothers relationship 
with her mother and current behaviour is guided by generational patterns of 
relating”(Sameroff et al., 2004, sid. 18). När föräldrar aktiverar sig med sitt barn 
återkallas minnen från deras egen barndom. På detta vis kan interventionen riktas direkt 
till föräldrarnas minnen från tidigare erfarenheter, inom det område som Stern tidigare 
introducerat som moderskapskonstellationen.  
 
I samspelsbehandling kan föräldern ompröva relationen till och bilden av barnet 
och/eller av sig själv så att en mer lyhörd interaktion kan ta fart, menar Sameroff. För 
mödrar som tror att deras omsorg och interaktioner kan uppskattas av barnet är det mer 
troligt att de engagerar sig i positiva och ömsesidiga interaktioner än mödrar som inte 
tror att deras barn kan ge något tillbaka. 
 
”Redefinition interventions are aimed at altering parent`s beliefs and expectations about 
their child. If beliefs that the child is deviant are changed, then normative caregiving can 
begin or resume. The parents are freed to use the skills that are already in their 
repertoire.”! (Sameroff et al., 2004, sid. 19). 
 
Dessa olika ”ports of entry” samverkar enligt Sameroff på olika sätt, exempelvis kan 
man lätt föreställa sig att utbildning av föräldrar ger effekt på föräldrarnas ”redefinition” 
av barnet och på så sätt sitt förhållningssätt. Stegvis undersöks i behandlingen vilken av 
dessa ingångar som är lämplig. 
 
Sameroff summerar detta resonemang som relationernas betydelse för relationerna. Det 
handlar om relationerna mellan föräldrar och barn, mellan var och ens relation till 
syskon och andra vårdgivare. Ännu viktigare ur klinisk synvinkel, menar Sameroff, är 
inflytandet från relationen mellan terapeut och förälder för relationen mellan förälder 
och barn. En betydelsefull faktor för förändring i mor-barnrelationen, lägger han till, är 
förälderns insikt i hur egna intrapsykiska konflikter uttrycks i form av ambivalens 
gentemot barnet, men Sameroff lägger, liksom Stern, än mer tonvikt vid den korrektiva 
erfarenheten av anknytning som åstadkoms genom den terapeutiska relationen, kraften i 
den ömsesidigt positiva interaktionen mellan förälder och terapeut och mellan barn och 
förälder. Denna förändring verkar enligt Sameroff inte nödvändigtvis genom verbala 
tolkningar. 
 
McDonough (Sameroff et al., 2004) betonar att det ofta finns ett motstånd mot 
förändring i nya livssituationer, men i ett föräldraskap finns en högre samstämmighet än 
annars kring önskan om förändring. Det lilla barnets snabba utveckling fungerar som en 
enorm sporre för utveckling hos föräldern, föräldrarelationen och vidare.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att flertal teorier betonar det relationella perspektivet, 
något som i högsta grad är relevant för samspelsbehandling. Av de samspelsmetoder 
som finns tillgängliga i Sverige bedöms MM vara en av de mest spridda, men någon 
samlad kunskap om dess utbredning, vem som använder metoden och på vilket sätt finns 
inte. Därför planerades i denna studie att initialt göra en kartläggning där frågor ställs 
om vilka som använder metoden, i vilken omfattning, i vilka fall, vilka som deltar i 
behandling, om den används samtidigt med andra interventioner, om metoden uppfattas 
ge resultat och hur bedömning görs.  
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ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
Med utgångspunkt från frågeställningarna ovan gjordes en kartläggning med hjälp av en 
enkät. Enkätresultaten fördjupas därefter genom ett mindre antal intervjuer för en ökad 
förståelse av metodens användningsområde och innehåll. 
 
Metod 
 
En enkät skickades till medlemmar i MMföreningen enligt föreningens utskickslista 
2008/2009 som ordföranden tillhandahöll. Den stora majoriteten hade enligt uppgift från 
föreningen e-mailadresser, vilket utgjorde grunden till valet av undersökningsdesign som 
bygger på en webbaserad enkät. Initialt krävdes emellertid en del arbete med 
adresslistan. En del adresser var dubbla, en del felaktiga, kvar fanns 190 namn av 
ursprungligen angivna 270. Enligt uppgift från ordföranden berodde detta på att det 
förmodligen fanns en del inaktuella namn kvar i registret. För att pröva enkäten fick två 
erfarna MMterapeuter svara på en provenkät innan den slutliga formen fastställdes. En 
apropå om kommande enkät gick ut till alla två månader innan utskick, informationen 
fanns också på föreningens hemsida. Dataprogrammet Proof användes för utformning 
och sammanställning av resultat. Efter det första utskicket visade det sig att enkäten 
endast kunde besvaras med hjälp av Microsoft Windows. I ett nytt utskick ombads 
respondenter med annat program att själva lösa detta genom svara från någon annan 
dator, tillsammans med en önskan om att få in så många svar som möjligt. Enkäten hade 
också från början en teknisk funktion, som innebar att en viss fråga var tvingande för att 
kunna skicka in sitt svar. Detta åtgärdades. Två mail med information om korrigeringar 
skickades således ut till alla. Medlemmarna hade tre veckor på sig att svara. Ett nytt 
utskick gick ut 10 dagar efter det första till dem som inte svarat med förlängt 
svarsdatum.  
 
Enkäten består av två delar (se bilaga 4). De första 12 frågorna handlar om 
respondentens utbildning och yrkesområde. Därefter följer 13 frågor om 
behandlingsinsatser i 1-3 specifika familjer. Dessa frågor riktar sig till dem som arbetar 
med behandling mellan förälder och barn. Vid svar för 3 familjer uppgår det totala 
antalet frågor till 55. En del frågor har ett svarsalternativ och en del har flera, beroende 
på frågeställning. Några frågor ger möjlighet till egen formulering eller kommentar. 
 
Bearbetning av enkätsvar 
 
Sammanställningen av enkätsvaren skedde automatiskt och digitalt. Svaren har därefter 
bearbetats och lagts in i nya tabeller för att kunna presenteras som resultat. De 
svarsalternativ som angetts i frågor som ”annat” har antecknats separat. 
 
Resultat 
 
190 enkäter skickades ut, 84 personer svarade, av dessa har 66 arbetat med MM under 
de senaste två åren och utgör den grupp som svarat fr o m fråga 8. 62 personer svarade 
på frågor om arbetet med specifika barn och föräldrar, fråga 13-55, svaren omfattar 168 
barn. 
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MMmetodens geografiska spridning sträcker sig från Östersund till Malmö, de flesta av 
dem som svarat finns i mellersta och södra Sverige. Både större och mellanstora städer 
är representerade (för fördelning, se figur 6). 
 
De som svarat tillhör främst yrkeskategorierna socionomer (30%) och pedagoger (36%). 
Det är tydligt i detta material att dessa två yrkesgrupper är överrepresenterade. Endast en 
psykolog har svarat. En stor grupp är kategorin ”annat” (32%), där ryms 
fritidspedagoger/fritidsledare, hemterapeuter, barnavårdslärare, barnskötare, 
undersköterskor, sköterskor, skötare, fil. kand. i beteendevetenskap, logoped, 
behandlingspedagog.  
 
69 % har någon form av vidareutbildning utöver sin yrkesmässiga grundutbildning.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Högst angiven vidareutbildning utöver grundutbildning hos respondenterna. 
 
Inriktningen på vidareutbildning varierar mellan pedagogisk, familjeterapeutisk och  
psykoterapeutisk. Inom den gruppen med psykoterapeutisk utbildning har övervägande 
delen psykodynamisk, jämfört med kognitiv. Även här finns en stor grupp med ”annat” 
27%, där drygt hälften är terapiutbildningar, t ex barnorienterad familjeterapi, 
familjeterapi steg 3, lösningsfokuserad korttidsterapi och handledarutbildning. Drygt 
hälften av respondenterna utbildade sig i MM för mer än 5 år sedan, 46 st. Av dessa 
svarar 89% jakande på frågan om man har arbetat med MM under de senaste två åren. 
Totalt har 66 personer av de svarande arbetat med MM under de senaste två åren. 
 
Det stora flertalet av dessa 66 personer arbetar inom offentlig förvaltning (endast 4 
personer har egen firma eller arbetar privat), 24 % arbetar på skola/förskola, 27% arbetar 
med behandling inom kommun och landsting. 39 % arbetar inom socialtjänsten, 14% 
inom myndighetsenheten där, som har ett utredande uppdrag enligt Socialtjänstlagen. 
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Den vanligaste miljön att filma i är hos familjen (65%), men även skola/förskola (33%) 
och klinik/behandlingsenhet (42%) är vanligt (figur 7). 
 
Behandlarna har ofta upp till 10 uppdrag per år. 14 % har fler än 10 uppdrag, vilket 
skulle kunna motsvara de 17 % som anger att de har MM som sitt huvudsakliga 
arbetsredskap. 
 
62 personer har svarat på nästa del av enkäten som handlar om arbete i konkreta 
familjer. Det antal barn som varit föremål för behandling och som redovisats är 168, de 
procentsatser som anges nedan är beräknade på dessa barn.  
 
Uppdragen för arbetet med MM kommer från socialtjänst och familjen själv till lika 
stora delar, ca 30% vardera och i tredje hand från skola/förskola (figur 8). Någon enstaka 
har angett att uppdragsgivaren är BVC, arbetskamrat och ungdom själv. I 33 % 
övervägdes andra alternativ till behandlingen. Det kan handla om samtal (flest) men 
också BUP, placering eller utredning.  
 
 

 
 

 
Figur 2. Angiven förbättring av problemet i de fall som redovisats. 
 
I 94 % angavs att en klar eller delvis förbättring gjorts. För 9 barn eller 5 % svarade man 
nej och som orsak angavs att arbetet inte var avslutat, att behandlingstiden var för kort, 
moderns ohälsa, kvarstående symptom hos barn med koncentrationssvårigheter och 
aggressivitet, allergi och matproblem. Den vanligaste behandlingstiden är 3-6 månader 
och 6 % i mer än ett år. De flesta barn, 71%, filmades högst 5 gånger, endast 4% mer än 
10 gånger.  
 
Bedömningen av lämplighet att använda MM gjordes till största delen av uppdragsgivare 
och terapeut i samråd, och i 25% av fallen av terapeuten själv (figur 9). På frågan om hur 
förändringen av problemet bedömdes angavs främst egen observation/klinisk bedömning 
(77%) och information från förälder (74%). Manualiserad mätning angavs i 4 fall, i 
kommentaren till denna fråga angav 5 st att de använde filmen och 2 st checklista, här 
angavs inte vilken. På fråga om uppföljning gjorts har man för 59% (99st) av barnen 
svarat jakande på denna fråga. Av dessa har uppföljning inom 6 månader gjorts för 79%, 
14% både inom 6 månader och senare och 7 % anger uppföljning efter 6 månader. På 
frågan om förändringen kvarstod (för 108 barn), var 80% av svaren ja, 2% nej och 18% 
osäkert. 
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I många fall, 96 (57%), används även andra metoder samtidigt med MM:  
 
 

 
 
Figur 3. Metoder utöver Marte Meo som använts i redovisade fall. 
 
Största delen  angivna kombinerade metoder är samtal och MM. I 14 av de 168 fallen 
används hem/eller miljöterapi och i 10 fall samspelsbehandling ”på annat sätt”. I tre fall 
används föräldrautbildningar samtidigt med MM. 
 
På frågan om vilka som filmats visar svaren att olika kombinationer av deltagare har 
filmats: 
 

 
 
Figur 4. Deltagare i filmning i redovisade fall. 
 
Det är alltså inte ovanligt att hela familjen är involverade i behandlingen och i fokus för 
filmning. 
 
När det gäller målet för behandlingen fanns två svarsalternativ, att det handlar om att 
förbättra barnets utveckling (64%) eller att det handlar om att öka förälderns 
omsorgsförmåga eller lyhördhet (76%). Här anger många båda svarsalternativen. 
 
Åldersfördelningen på de barn som man arbetat med i de specifika familjer man angett 
ser ut på följande sätt: 
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Figur 5. Barnets ålder i redovisade fall. 
 
Flest behandlade barn finns i grupperna 0-3 år, 37 % (sammantaget grupperna 0-11 
månader och 12 månader-3 år) och 4-6 år, 38%. Åldersgruppen 7-18 år är 26% 
(sammantaget grupperna 7-9, 10-12 och 13-18).  
 
Kommentar: 
 
Enkäten omfattade 55 frågor, inklusive frågor om vart och ett av de tre senaste 
uppdragen respondenten haft. 84 st, 44 %, av de utskickade enkäterna har besvarats. 
 
I undersökningens första del kan man utläsa att MM har en spridning över landet. 
Metoden används inom olika verksamheter som rör barn och främst inom offentlig 
sektor, både inom behandlingsverksamheter, inom skola/förskola och myndighet. 
Siffrorna speglar att metoden återfinns både i förebyggande och behandlande perspektiv. 
MM används av många yrkesgrupper, företrädesvis av socionomer och pedagoger. 
Endast en psykolog har svarat. Att uppdragen kommer från socialtjänst stämmer med att 
socionomer är den främsta yrkesgruppen. Det säger också något om att de familjer man 
arbetar med har kontakt med myndighet. 
 
Många av användarna har vidareutbildningar i psykoterapi och behandling, nära 70 % 
har någon form av vidareutbildning utöver sin yrkesutbildning Även om man utbildade 
sig i MM för mer än 5 år sedan, använder 89% av dem metoden idag eller under de två 
senaste åren. Av dem som inte arbetat med metoden sedan dess anger ingen tidsbrist 
som skäl. Ett vanligt argument mot metoden är ibland att den är tidskrävande. De som 
svarat på enkäten får antas ha intresse för MM, och detta tycks fortleva även vid annan 
vidareutbildning. 
 
MM används inte sällan i kombination med andra metoder. Att många använder även 
andra metoder samtidigt med MM gör det svårt att utvärdera vilken betydelse just MM 
haft. Samtidigt är detta verkligheten i klinisk praktik där olika metoder kan befrukta 
varandra och kombineras unikt efter varje familjs behov. Som den vanligaste 
kompletterande behandlingen anges samtal, vilken typ av samtal kan inte anges i 
enkäten. Möjligen menar man att man kombinerar detta med samtal ur andra synvinklar 
än MM. De samtal som handlar om återgivning av film ingår ju redan i MMarbetet.  
 
Vad gäller åldrar på de barn man arbetar med varierar dessa, men något oklart vilken 
ålder som metoden lämpar sig bäst för. MMmetoden omnämns ofta i 
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behandlingssammanhang som riktar sig till spädbarn 0-11 månader. Trots detta används 
metoden i stor utsträckning också för äldre förskolebarn. Gruppen spädbarn utgör här 
20% av de fall som angetts. 
 
Av dem som svarat på frågan om verklig förbättring kvarstått vid uppföljning hos de 
barn som behandlats, svarar 80% jakande, men utvärderingen är huvudsakligen inte 
manualiserad, utan bygger på terapeutens egen bedömning och utsagor från familjen. 
Hur denna egna bedömning går till framgår inte här, film anges försiktigt som verktyg 
för detta i kommentar, hur man använder filmen går inte att utläsa i enkäten. Likaså 
anger några få manualiserad mätning och checklista, dessa är inte preciserade.  
 
Enligt denna undersökning har MMmetoden stor spridning och täcker ett brett område 
inom samspelsbehandling. Den kombineras med andra insatser och används av främst 
socionomer och pedagoger. Metoden används av behandlare med psykoterapeutisk 
vidareutbildning. 
 
Utifrån dessa enkätsvar dyker nya frågor upp: vad är det som gör att denna metod 
används brett, i olika sammanhang och utifrån olika yrkesgrupper och för olika åldrar, 
vilka är dess fördelar och hur ser begränsningarna ut? Och vidare - hur arbetar man i 
denna metod med att utöka förälderns omsorgsförmåga och lyhördhet? Nästa steg i 
undersökningen är intervjuer med fyra MMterapeuter för att uppnå en fördjupning i 
dessa frågor. 
 
INTERVJUUNDERSÖKNING 
 
Metod 
 
Fyra MMterapeuter som genom enkäten hade meddelat sitt intresse för att bli intervjuade 
kontaktades per mail. De valdes ut utifrån att de hade en psykodynamisk inriktning i sitt 
arbete med utgångspunkt från ett av denna undersöknings syften, ett psykodynamiskt 
utforskande av MMbehandlingens innehåll. En ambition var att finna personer från olika 
delar av landet. Av de två som svarat på enkäten från norra Sverige arbetade ingen aktivt 
med MM och psykodynamiskt. Av de intervjuade kommer en från södra Sverige, en från 
västra, två från östra delen av landet. Alla fyra är kvinnor. Tre är socionomer och en 
fritidsledare, alla med terapeutiska vidareutbildningar. De vidareutbildningar som finns 
representerade i intervjugruppen är barn- och ungdomspsykoterapeut, psykoterapeut steg 
1 och 2 samt familjeterapeut upp till steg 3. Två är utbildade supervisors. Två arbetar 
inom barn och ungdomspsykiatri, en inom socialtjänsten och en inom privat mottagning. 
En intervju har skett på plats, de övriga per telefon. Den semistrukturerade frågeguide 
som användes fokuserade på terapeuternas uppfattning om metoden och formulerades 
delvis utifrån enkätresultaten för att erhålla en fördjupning av resultaten. Exempelvis 
visade enkäten att MM används för olika åldrar och i intervjuerna kunde detta resultat 
utforskas. Resultatet i enkäten förmedlade en mycket positiv bedömning av 
behandlingseffekten och frågor om hur terapeuterna noterar förändring och i vilka fall de 
bedömde att metoden är lämplig/olämplig att använda var angelägna att ställa. Samtidigt 
kunde också frågor om vad som sker i behandlingsprocessen ställas med syfte att nå en 
djupare förståelse av metodens användning. Intervjuerna utgick från en modell där 
intervjuerna ses som en interaktiv process för att fördjupa kunskapen inom ett område 
och en öppenhet för respondentens egna slutsatser och frågeställningar förmedlas 
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(Kvale, 1997). Genom motfrågor kontrollerades att de intervjuade uppfattats rätt och de 
intervjuade fick ta del av materialet innan slutversionen färdigställdes. Intervjuerna har 
varat i en timme. Alla intervjuer har spelats in.  
 
Bearbetning av intervjuer 
 
Bearbetningen har skett genom en tematisk analys. De bandade intervjuerna lyssnades 
igenom ett flertal gånger. Svar som lyftes fram av flera av respondenterna markerades. 
Dessa teman sorterades in under gemensamma rubriker som växte fram under arbetets 
gång. I frågeguiden gavs utrymme för respondenternas egna aspekter, dessa utsagor 
markerades och bildade nya teman. Intervjumaterialet har sedan bearbetats genom att de 
olika teman som framkommit utifrån de svar som markerats i varje intervju och 
sammanförts till enheter analyserats. 
 
Resultat 
 
Intervjuerna redovisas genom att beskriva de teman intervjuerna fokuserats på. Detta 
görs utifrån de ursprungliga frågeställningarna, men också utifrån nya aspekter som 
kommit fram under intervjuernas gång. Svaren samlas på detta sätt under vissa rubriker: 
MMmetodens fördelar, dess begränsningar, svårigheter i arbetet med MM, hur 
MMmetoden kan anpassas efter problematik, hur de intervjuade ser på skillnaden i 
arbetet med MM beroende på barnets ålder, och till sist vad de tänker att arbetet med 
MM åstadkommer och hur denna förändring sker.  
 
Fördelar med Marte meo 
 
De fördelar med MM som terapeuterna lyfter fram är: 
 
- att man gör en noggrann analys innan arbetet påbörjas 
-att man har metodens grundpelare, de utvecklingsstödjande principerna att utgå ifrån 
-att metoden går att kombinera med annat 
-att metoden är konkret 
-att man utgår från det enskilda barnet och barnets behov 
-att terapeut och förälder har gemensamt fokus (relationsskapande) 
 
Noggrann analys 
I MM görs en mikroanalys av filmen för att hitta vilket stöd som barnet behöver för att 
utvecklas. Terapeuterna lyfter fram arbetet med analysen som unikt och något som inte 
ryms i andra metoder riktade till familjer. Analysen är det första steget i arbetet och detta 
betonas som något man fortsätter att använda som bas i det fortsatta arbetet att utgå ifrån 
som hjälp att hitta rätt intervention. 
 
De utvecklingsstödjande principerna 
Några pekar på att metodens grundpelare, de utvecklingsstödjande principerna 
underlättar behandlingen och används som en slags manual eller en checklista som stöd 
för arbetet och interventionerna. Terapeuterna finner att principerna överrensstämmer 
med utvecklingsteori.  
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 … när principerna blev mer tillgängliga för mig, så blev det också en 
 väldig lockelse, att försöka få ihop de här två delarna med barns 
 utveckling och barns utvecklingsstödsbehov…en fusion mellan 
 utvecklingsteori och MMprinciperna…  
 
Metoden i kombination med andra insatser/interventioner 
Den inledande enkäten visade att MMmetoden ofta används i kombination med andra 
interventioner. Terapeuterna bekräftar att man ofta kombinerar metoden på ett sätt som 
passar utifrån sammanhang. En terapeut uttrycker att MM inte är någon ”konkurrerande” 
metod. 
 

Det finns ingen konkurrens i den (metoden).  Det är en generös metod, där det är 
tydlig att man jobbar med behov och utveckling ..letar efter det som fungerar, 
där får inte konkurrens plats. 

 
Det konkreta 
Flera av de intervjuade uttrycker vinster med det konkreta arbetsverktyget som förutom 
de utvecklingsstödjande principerna är bilden. Det går att visa vad det är man talar om. 
Innehållet blir begripligt och därmed meningsfullt för föräldern. Det går att se vilka av 
förälderns signaler som barnet svarar på. Terapeut och förälder kan vara överens om hur 
samspelet mellan förälder och barn fungerar. Den konkreta bilden beskrivs underlätta 
också för terapeuten att göra sin bedömning, man kan ha en misstanke om de bekymmer 
som finns och få det bekräftat genom bilden.  

 
Det konkreta, tydliga, att man kan beskriva det tydligt, man ser det man ser, man 
har bevis för det man säger, det är inte mina tolkningar…. 
 

Terapeuterna beskriver att även den förändring som sker i samspelet genom 
behandlingen blir konkret och synliggjord, vilket påskyndar processen och skapar goda 
cirklar. 

 
Som mottagare får man ett snabbt resultat, för det finns ju där redan, det gäller 
ta rätt vägskäl, man hjälper dem på spåret när de kört av vägen. Jag tror det är 
det där med att det är konkret men inte så konkret så att det blir opersonligt. 
 

Att utgå från det enskilda barnet 
De principer man arbetar efter hindrar alltså inte att arbetet utgår från det specifika 
barnets ”personliga” behov. Att metoden kan anpassas efter varje familj och barn är 
något som terapeuterna är noga med att föra fram. Här görs återigen en jämförelse med 
andra metoder 

 
……behovsrelaterad, vi ska anpassa oss efter familjens behov och inte tvärtom, 
som många andra metoder är, att familjen måste passa in. 
 

Terapeut och förälder delar fokus 
De intervjuade beskriver att förälder och terapeut genom bilden delar fokus i mötet, flera 
av terapeuterna uttrycker att detta är en stor fördel med att använda MM. Betydelsen av 
relationen terapeut-förälder diskuteras i avsnittet om vilka förändringsprocesser som 
aktiveras genom MMmetoden. 
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Till fördelarna med MMmetoden hör, menar de intervjuade sammanfattningsvis, att man 
gör en noggrann analys genom filmen, att den är en konkret och utgår från barnet. Detta 
bidrar till att göra arbetet begripligt för föräldrarna. Användandet av bilden tycks också 
göra processen begriplig för terapeuten och underlättar bedömningen. En annan effekt av 
att använda bilden blir att terapeut och förälder delar fokus på ett naturligt sätt. 
 
Begränsningar och svårigheter med Marte meo 
 
De begränsningar som de intervjuade tar upp med användandet av metoden är:  
 
-den tekniska inriktningen 
- när det finns andra problem av psykosocial karaktär i familjen 
-att metoden kan användas på fel sätt, i utredningar eller som vapen i rättslig     
vårdnadsprocess.  
- att det kan vara svårt att motivera till filmning i vissa situationer 
- när det finns en egen problematik hos föräldern 
 
Den tekniska inriktningen 
En terapeut, som sällan använder filmning, anger att metoden kräver ett visst tekniskt 
kunnande och att metoden är tidskrävande. Detta anger hon vara ett av skälen till att hon 
begränsat användandet. 
 
När det finns andra problem av psykosocial karaktär 
Ibland, menar de intervjuade, får man som terapeut avvakta eller avstå från behandling 
när det finns andra överhängande problem av psykosocial karaktär som upptar familjen, 
som ekonomi eller problem i partnerskapet. Även vid vårdnadskonflikter anses metoden 
olämplig. Även om föräldern söker hjälp för sitt barn i den situationen, kan materialet 
användas felaktigt. 
 
Att metoden kan användas på fel sätt 
Ett annat tillfälle då metoden kan användas i felaktigt syfte är när utredning pågår. 
Följden kan bli att föräldern blir skeptisk till metoden och att fortsatt behandling med 
MM blir omöjlig. Terapeuterna uttrycker ett ställningstagande emot användande av 
metoden i utredningssammanhang. 
 

… Det är viktigt att urskilja utredning och behandling. Man kan filma vid 
utredning men då kan man inte kalla det MM.…Man ser för mycket i en 
utredning, när man mikroanalyserar ser man ju annat än vad man gör i en 
vanlig utredning, mikroanalyserar gör man ju för att hjälpa någon. Jag skulle 
kunna mikrofilma vem som helst och hitta fel. Man gör detta för att de bett om 
hjälp.  
 

Däremot finns en tanke om att kunna använda principerna för samspel i MM som grund 
för en utredning, att det skulle kunna ändra perspektivet i utredningen. I en utav 
intervjuerna resonerade terapeuten mer kring att utredare skulle kunna ha utbildning i 
principerna, men risken skulle finnas att det blir en sammanblandning mellan utredning 
och behandlingsmetoden. 
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… Det är så synd att det perspektivet försvinner. Vi beskriver det på så olika sätt, 
jag skriver att här ser man att pojken blir hjälpt av att…, de skriver pojken har 
svårigheter med… 
  

Motivation 
En annan svårighet med metoden som anges är att motivera föräldern eller barnet - det 
handlar då om tonåringar, exempelvis när föräldrarna vill ha hjälp att förändra sitt barns 
beteende och inte ser hur de själva skulle kunna bidra till denna förändring. Detta menar 
terapeuten även kan gälla för föräldrar till barn som de misstänker har ADHD. En av 
terapeuterna uttryckte att en del föräldrar kan tycka det känns obekvämt att bli filmade. 
 
Egen problematik hos föräldern 
Den vuxnes egen problematik uppger terapeuterna kan vara ett hinder, depression, 
psykosnära tillstånd, paranoida drag och bristande mentaliseringsförmåga nämns. När 
det gäller depression talar terapeuterna om djupt deprimerade föräldrar som är för 
passiva, där blir det svårt att fokusera på samspelet. En terapeut betonar att bilden kan 
väcka ångest hos en del med psykisk sjukdom och att man får vara varsam med personer 
som har egna traumatiska upplevelser. Jag uppfattar denna hållning från terapeuten som 
förknippad med att terapeuten betonar kraften i bilden. 
 

Det hänger på hur man använder och till vem. Det är en kraftfull metod, både 
styrkan och problemen med den…Jag rädd att hos redan ömtåliga kvinnor 
framkalla detta, särskilt om det varit psykotisk problematik och vill inte 
provocera detta genom att filma.  

 
En svårighet med metoden är alltså enligt undersökningen att den kräver kunnighet i 
teknik och att den tar tid (i enkäten anger ingen av dem som nu inte arbetar med MM att 
det skulle vara av tidsskäl). I övrigt finns situationer där det inte är lämpligt att använda 
MM, här nämns utredning och vid vårdnadstvister. Det handlar då om att filmen 
utnyttjas på i ett felaktigt syfte som inte handlar om behandling. Bristande motivation 
hos förälder eller tonåring kan vara hinder. Att föräldern kan uppleva de obekvämt att bli 
filmad anges. Det kan också finnas andra problem hos den vuxne som omöjliggör eller 
försvårar behandling.  
 
Att anpassa Marte meometoden efter behov 
 
I enkätundersökningen framkom att metoden används inom ett brett område. I 
intervjuerna beskriver terapeuterna mer hur denna bredd kan ses som att metoden 
anpassas efter behov. Här pratar man om att det kan vara med fokus på exempelvis 
 
-barnets egna bekymmer  
-förebyggande arbete med föräldrar  
-föräldrar med svagbegåvning 
 
Egna bekymmer hos barnet 
Här nämns adoptivbarn som kan bära med sig egna erfarenheter som påverkar samspelet 
med föräldrarna. Det handlar, menar den intervjuade, om kompetenta föräldrar som 
sörjer att barnet inte ger något egentligt gensvar på förälderns försök till kontakt. Det 
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kan tyckas så vid första intrycket när man ser förälder-barn tillsammans, men handlar 
mer om att barnet är tillags. 

 
Där man också se vilken effekt det får när de börjar följa barnet istället för att 
barnet följer dem. Ofta är barnet här tillags, det ser man inte utan 
videokamerans hjälp, det ser man i mikroperspektiv, att barnet galant följer 
föräldrars minsta vink. När föräldern ser detta vänder spiralen ganska fort.. 

 
I förebyggande arbetet med föräldrar 
Vid oro hos föräldern där problemen inte har allvarliga dimensioner kan 
MMinterventioner enligt terapeuterna bidra till en positiv spiral. Det kan vara svårt att 
lita på sig själv som förälder med alla goda råd som ges runtomkring. En kort MM 
intervention kan vara tillräcklig. Detta kan hänga ihop med att MM utgår från det 
specifika barnet och dess behov, föräldern kan känna igen sitt barn och detta verkar 
lugnande och stärkande (till skillnad mot allmänna råd om barn).  
 

Det blir en låsning för vissa med föräldrakurser, som att utbilda sig, de har sett 
på TV, man ska göra si eller så. Här får man lita mer på sig själv. 

 
Vid svagbegåvning 
Terapeuterna uppfattar metoden som verkningsfull vid svagbegåvning hos förälder även 
om endast en har egen erfarenhet av sådant arbete. Terapeuterna är överens om att 
använda metoden i sig inte är tillräckligt för denna målgrupp. Behandlingsarbetet i 
familjen måste fortgå kontinuerligt eftersom dessa föräldrar har svårt att följa barnets 
utveckling och som regel är annat stöd inkopplat, pedagogiskt och i hemmet. Dessa 
föräldrar har inte uppnått den mognaden att kunna vara allt för någon annan och MM 
används också här mer vägledande, samtidigt med lyhördhet från terapeuten för att 
”checka av” att föräldern är med. Att kunna använda filmen som säger mer än ord förs 
fram som ett viktigt verktyg. 
 

En som är svagbegåvad behöver upprepningar. Det man visar på filmen få man 
också jobba med i rummet, se, nu tar din pojke dig i handen, som vi såg på 
filmen. Och nu kan du säga det och det, man blir mer vägledare. 

 
De intervjuade uppfattar att metoden kan användas med olika funktion, för adoptiv-
föräldrar, för föräldrar i förebyggande syfte och vid svagbegåvning och de ger exempel 
på att sådant arbete bedrivs, men anger inte att de har kunskap om någon forskning där 
resultatet av detta utvärderats. Även möjligheten att använda MMmetoden vid 
neuropsykiatriska diagnoser nämns och att MM skulle vara mindre lämpligt vid 
bristande reflektionsförmåga. En annan terapeut funderade över att MM kunde bidra till 
att utveckla denna förmåga. 
 

…även hos föräldern att  utveckla theory of mind, stimulera de funktionerna, de 
processerna…det händer i första ledet med föräldern och i andra med barnet. 
 

Ålderns betydelse 
 
De intervjuade kommenterar att metoden kan användas i alla åldrar (även inom 
åldringsvård) och i varje relation där någon ska ta hand om någon annan. De uppger att 
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det vanligaste är att använda metoden i arbetet med små barn. De intervjuade kommentar 
ålderns betydelse utifrån: 
 
-inriktningen mot små barn 
-åldern 9-10 år 
-det speciella i arbetet med tonåringar 
 
Inriktning mot små barn 
De intervjuade känner igen att det finns en föreställning om att MMmetoden är riktad 
mot små barn och anger också att de själva mest arbetar med den gruppen. En terapeut 
uttrycker att arbetet med små barn är ”renare”, andra influenser bortom samspelet har 
mindre plats. Tanken om att MM lämpar sig för mindre barn tycks också hänga samman 
med att det är tydligt att man vänder sig till föräldern som är den som behöver hjälp, att 
det ännu inte kompliceras av andra ”ingångar”. Med tonåringar händer det oftare att 
föräldern vill ha hjälp att förändra barnet. Att fokus ligger på det positiva, förebyggande 
perspektivet faller sig naturligt med små barn. 
 

… då är det ofta samspelsfrågor, inte att barnet är deprimerat och behöver 
terapi, utan ofta ganska tydligt föräldern som säger –jag vet inte hur jag ska få 
min unge i säng, hon är så orolig och bara gråter. 
 

Åldern 9-10 år 
Åldern 9-10 år kommenteras spontant och anges som en vanlig ålder att arbeta med för 
två av de intervjuade. En terapeut anger, att det är i denna ålder barnets symptom och 
ageranden blir ohållbara, vilket kan vara en förklaring.  

 
Det är ofta de (i den åldern – min kommentar) som är utagerande eller kommer 
för en neurofrågeställning… då har det hunnit köra sig i skolan, det är inte bara 
jobbigt hemma, utan det har hållit på några år, det ger sig inte. 

 
Arbetet med tonåringar 
Det speciella med att arbeta med tonåringar lyfts fram, som att det är svårt som förälder 
att se sin egen del när man är i konflikt med barnet, det är tonåringen som är besvärlig, 
men det kan också vara så att förälder och tonåring är ense om att deras kommunikation 
behöver förbättras och söker hjälp tillsammans. En terapeut utrycker att arbetet är mer 
jämlikt mellan förälder och barn i de fall man träffas tillsammans. De intervjuades 
sammanfattade uppfattning är att arbetet med tonåringen får en egen profil i arbetet med 
MM. Man använder en annan typ av filmsekvenser och är noga med att lyfta fram 
tonåringens förmågor. Samtalet får större plats: 

 
 Den återgivningen blir ett samtal om bilden istället för att det är bilden som 
talar. Det är en väg in i att öppna upp kommunikationen. 

 
Terapeuterna anger i detta avsnitt att arbetet med yngre barn blir ”renare”, mer fritt från 
andra influenser, när barnen blir äldre vill föräldern mer få hjälp med att förändra barnet. 
Det kan fungera att arbeta med tonåringar när förälder och barn vill ha hjälp att 
kommunicera. Terapeuten behöver samarbeta även direkt med tonåringen. Två av de 
intervjuade betonar att den vanligaste gruppen är 9-10-årsåldern och reflekterar över att 
detta är en ålder då barnen börjar ifrågasätta auktoriteter och börjar synas. En annan 
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förklaring, menar de, kan vara att efterfrågan på neuropsykiatrisk utredning och 
behandling ökar.  
 
Förändringsprocessen i Marte meobehandling 
 
Terapeuterna har fokuserat på: 
 
-det universella 
-den emotionella vändpunkten 
-fokus på barn och förälder 
-det konkreta, bilden och det icke-verbala 
-relationen till terapeuten 
-parallellprocesser 
 
Det universella 
Terapeuterna benämner MMmetoden som universell, att metodens teknik kan passa alla 
inriktningar inom psykoterapi. Hos de intervjuade kan man uppfatta disparata 
uppfattningar om lämpligheten med att använda metoden brett eller med stor 
försiktighet. Dessa terapeuter befinner sig på olika typer av verksamheter och de 
uttalanden de gör kan handla mer om det. Den av terapeuterna som med större tyngd 
betonar en försiktighet med att använda metoden arbetar på en terapimottagning, den 
andra inom socialtjänsten.  
 

… Det är svårt att veta vart det hamnar hos personen, man får börja försiktigt 
och se hur det landar hos den här föräldern, det är skört… 
 
…för det är en av fördelarna  med MM, det är aldrig bortkastat eller fel, eller att 
man skulle förstöra något, man har alltid nytta av att samspela med sitt barn. 
 

Detta kan vara ett uttryck för att metoden kan anpassas och användas flexibelt, som 
terapeuterna tidigare nämnt. En terapeut talar särskilt om lyhördhet inför situationen. 
 
De intervjuade använder begreppet ”naturligt”och beskriver att de arbetar med att locka 
fram något som föräldern ”har i sig”. En kommenterar att just detta naturliga gör att 
metoden är begriplig för föräldern. 
 

En del tror att man skärper sig när man filmar, så kan man tänka, men då har 
föräldern ändå detta i sig. 
 

Den emotionella vändpunkten 
Terapeuterna använder uttryck som att ”väcka föräldern”, eller att använda filmen som 
”uppvärmning”, som att de söker efter ett känslomässigt uppvaknande. Emotionell 
vändpunkt används som begrepp inom MMmetoden. Bland intervjusvaren finns olika 
beskrivningar av denna, både att se den som en startpunkt för behandlingen och att se 
denna vändpunkt som ett högre mål. Målet är uppnått när föräldern kan se sitt barns 
behov och svara lyhört på det. Emotionell vändpunkt tycks kunna vara både mål och 
medel. I terapeuternas MMarbete finns en medvetenhet om sökandet efter denna 
vändpunkt.  
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Det är ju där själva nyckeln finns, om man kan få till det här med emotionell 
bekräftelse. 
 

Terapeuterna beskriver att de är med och skapar detta klimat. Det finns också kopplingar 
till att den emotionella vändpunkten likaväl har en klangbotten hos terapeuten. 

 
När den känslomässiga starten finns, då kan man mer dela, terapeut och förälder 
kan dela det man ser. Man kan bara gå till sig själv, att man sitter och ler lite 
fånigt, och då är det någon man inte alls känner och inte har någon direkt 
relation till, hur den här affektsmittan går rakt in i kroppen och sprider sig. 

 
Terapeuterna uppehåller sig emellanåt vid den emotionella vändpunkten och lyfter fram 
den som betydelsefullt, men det är inte helt tydligt i intervjumaterialet när och hos vem 
vändpunkten sker, eller i vilken ordning. Startar den hos föräldern, terapeuten eller i 
relationen dem emellan? 
 
Fokus på barnet och föräldern 
Att huvudsakligt fokus i arbetet är barnet är terapeuterna tydliga med, det är barnet man 
koncentrerar sig på vid filmåtergivningen. Samtidigt beskriver terapeuterna hur just 
fokus på barnet är en väg att nå fram till föräldern och att målet med interventionen är att 
föräldern ska förändras, till en början att få föräldern att ha lust att gå vidare i 
behandlingen. Någon uttrycker att föräldern börjar se sig som en som spelar roll, att se 
sin oerhörda betydelse för barnets självkänsla och utveckling. En av de intervjuade 
varnar för att fastna i att bekräfta föräldern och skapa ett bekräftelsebehov  istället för en 
start till förändring. Ett sätt att fokusera på barnet är att visa hur barnet söker bekräftelse 
av föräldern. Det kan även handla om en överengagerad förälder, där man riskerar att 
barnet hämmas i sin utveckling. Den föräldern behöver istället hjälp med att skapa ett 
avstånd utan att känna sig som en dålig förälder. 
 
En terapeut beskriver hur arbetet med att formulera det man ska jobba med kan vara 
själva processen, t ex att gå från ett perspektiv där barnet är problemet till att se 
förälderns del och förälderns betydelse. Som hjälp använder man filmen: 
 

Det blir som en uppvärmning för föräldern, som ofta kommer skuldtyngda och 
rädda. Efter en första film har man lagt fokus på barnet, det som är till nytta, 
föräldern får råg i ryggen, känner sig mer stolta och nöjda. Det tror på sig själva 
och det är styrkan för att förändras, i det förändras förhållningssättet. 

 
Terapeuterna beskriver att en stor del av förändringsprocessen handlar om att ändra 
förälderns inre bilder av barnet och av sig själv. En del av detta, menar terapeuterna, kan 
vara att fånga upp de känslor som väcks från förälderns egen barndom. Det gäller för 
terapeuten att vara vaksam på föräldrars sårbarheter och tidigare trauman. En terapeut 
beskriver hur hon gjorde en paus i MMarbetet och fokuserade på föräldrarna för att 
sedan kunna återgå till MM. Ibland behöver föräldern få  hjälp helt för egen del, men 
terapeuterna uttrycker också att det kan räcka med en tilltro till att man kan förändra 
historien för sitt barn.  
 

Hos föräldern bidrar detta till ökad självkänsla, från att från början egna 
upplevelser från barndomen väckts. Man känner inte igen sig själv och man 
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tappar det naturliga bindingsmönstret, som skulle vara att föräldern svarar på 
barnets anknytningsbeteende…Även representationen av en själv förändras 
genom MM arbetet, man kommer lätt bara ihåg det man gjort fel. En del kan 
behöva egen terapi, för andra kan det räcka att de får ett hopp om att förändra 
sitt barns historia. Att barnet behöver föräldern väcker de starka känslorna. 

 
Det konkreta och bilden 
Terapeuterna har angett de konkreta incitamenten i MMmetoden som något av dess 
fördelar. De uttrycker också något mer som handlar om bildens betydelse. Här pratar 
man om bilden som medel att nå andra ”kanaler”. Bilden är konkret, samtidigt nås andra 
nivåer i behandlingen genom bilden. Någon uttrycker att en bidragande orsak är att man 
kan se sitt barn ”utifrån” genom att använda bilden. En annan uttrycker att bilden ”går 
förbi försvaren”. 

 
Bilden kan sätta sig, eftersom synintryck är det första sinnet eller det starkaste… 
Bilden går förbi försvaren på ett annat sätt. 

 
Kopplingen mellan det konkreta och att beröra djupare nivåer beskrivs på olika sätt. 
Genom bilden, samtalet och det som händer i samtalet är det en förändring i rörelse. 

 
Det sker på ett känslomässigt, djupare plan som man inte riktigt kan beskriva, 
med inre bilder, kopplat till inre bilder, det omedvetna. Det blir så mycket 
starkare för man ser det på så många plan, kopplat till sinnesintryck, både det 
man ser och det man hör..  

 
Relationen till terapeuten 
Samma terapeut fortsätter sin mening: 

 
..Fördjupningen är det man får genom MMterapeuten vid återgivningen och det 
man känner och upplever just då. (paus)Vilken jäkla bra metod! 

 
Det som läggs till i detta citat är att fördjupningen sker genom MMterapeuten, och att 
relationen till terapeuten därmed får betydelse. Att terapeut och förälder delar fokus 
anges som relationsskapande. 
 
En terapeut menar dessutom att eftersom bilden är så stark, så blir relationen till 
terapeuten än viktigare för föräldern för att känna sig trygg. I intervjuerna anges att 
relationen är en förutsättning för arbetet, samtidigt menar en terapeut att det just i arbetet 
med MM är viktigt att inte fastna i det perspektivet, men att relationen måste vara god 
för att ett arbete ska vara möjligt. Risken med att koncentrera sig på relationen terapeut-
förälder för mycket är att man tappar fokus på barnet, menar hon. Arbetet pågår ofta i 
hemmiljö och föräldrarna måste kunna lita på terapeuten för att bli filmad i vardagen. En 
terapeut beskriver att det är särskilt svårt för familjen att avsluta kontakten efter 
MMbehandling jämfört med annan behandling. 
 
Parallellprocesser 
Terapeuterna är överens om att en självklar del av MMarbetet är att vara uppmärksam på 
parallellprocesser. En uttrycker tydligt att det hon kan se att föräldern behöver arbeta 
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med i relation till sitt barn, det kan hon också ofta se som något som pågår mellan 
terapeut och förälder i rummet. Här ger den terapeuten ett exempel på detta: 

 
 Det var en pojke som behövde mer tid än vad föräldrarna gav honom (att ta 
initiativ- mitt tillägg). Föräldrarna var snabbare, pojken sökte bekräftelse och 
vägledning av dem. När vi tittar på återgivningen ser vi hur pappan sitter och 
hoppa med foten, upp och ned i stolen och har svårt att fokusera på filmen. Man 
ser då hur terapeuten blir lite lugnare, drar ned tempot och talar långsammare, 
är jättenoga med att titta på pappan och benämna honom vid namn, på det sättet 
fånga in honom. Precis som vi innan pratat om att pappan behöver fånga in 
pojken! Det är nästan alltid att detta följs åt och man kunde se hur terapeuten 
sedan vägleder pappan, precis som vi pratat om att pappan behöver vägleda 
pojken. 

 
Sammanfattningsvis betecknas MMmetoden slå an något ”naturligt” och universellt. Det 
”naturliga” gör att metoden blir begriplig för föräldern. Även bilden och det konkreta 
bidrar till att arbetet blir begripligt för föräldern. De intervjuade beskriver hur de har 
fokus på barnet och att man genom detta når föräldern. Den emotionella vändpunkten är 
något centralt i metodens innehåll, den kan infinna sig efterhand eller vara startpunkten 
för en förändring.  
 

Det handlar om att hjälpa föräldern att se barnets initiativ, ser man 
(föräldern, min kommentar) inte barnet kan man inte bekräfta. Ofta är den 
känslomässiga kontakten bristfällig, man jobbar med att väcka föräldern, 
genom att visa bilder på barnet, att se att barnet söker bekräftelse. Det blir 
en aha-upplevelse. 

 
Bilden kan enligt de intervjuade ha en avgörande effekt och bidra till att nå föräldern på 
ett djupare plan. Förälderns upplevda trygghet i relationen till terapeuten anses ha 
särskild betydelse för att härbärgera de starka känslor som bilden väcker. Samtidigt 
menar någon annan att fokus inte ska ligga på relationen terapeut - förälder i MMarbete. 
Parallella processer beskrivs vara relationen terapeut – förälder och relationen barn – 
förälder.  
 
Sammanfattning av intervjuresultaten 
 
MM:s fördelar beskrivs som att det är en konkret, handgriplig metod och att detta bidrar 
till att göra arbetet begripligt för föräldrarna. En annan effekt av detta konkreta/filmen 
blir att terapeut och förälder delar fokus och filmen blir på det sättet relationsskapande. 
Att använda metoden verkar också bekräftande för terapeuten, den överensstämmer med 
utvecklingsteori, och förändringen går att studera genom bilden. Den noggranna 
analysen betonas, liksom att det finns mindre risk för felaktiga tolkningar med bilden. 
Terapeuterna anger att man inom MM utgår från det enskilda barnet, att det är barnets 
behov som styr interventionerna, dvs. att metoden är anpassningsbar utifrån olika behov. 
 
En svårighet med metoden är att den kräver kunnighet i teknik och att den tar tid (i 
enkäten anger ingen av de som nu inte arbetar med MM att det skulle vara av tidsskäl). I 
övrigt finns situationer där det inte är lämpligt att använda MM, här nämns utredning 
och vid vårdnadskonflikter. Det handlar då om att filmen utnyttjas på i ett felaktigt syfte 
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som inte handlar om behandling. Det kan också finnas andra problem hos den vuxne 
som omöjliggör eller försvårar behandling, djup depression, psykosnära problematik, 
och tveksamhet vid bristande mentaliseringsförmåga. Men de intervjuade har en 
uppfattning om att när det gäller svagbegåvning finns möjlighet att använda metoden 
anpassat efter detta. Att metoden kan bidra till ökad reflektionsförmåga nämns. Det kan 
också, enligt de intervjuade, vara svårt att motivera till metoden och just filmning. 
 
Det finns flera sammanhang där metoden kan användas med olika funktion, för 
adoptivföräldrar, för föräldrar i förebyggande syfte och vid neuropsykiatriska diagnoser. 
 
MMbehandlingen anpassas efter ålder på barnet. I yngre åldrar blir arbetet ”renare”, mer 
fritt från andra influenser. När barnen blir äldre vill föräldern mer få hjälp med att 
förändra barnet. Att arbeta då med MM kan fungera om både förälder och barn vill ha 
hjälp att kommunicera. Terapeuten behöver samarbeta även direkt med tonåringen och 
välja en annan typ av filmsekvenser. Två av de intervjuade betonar att den vanligaste 
gruppen är 9-10-årsåldern, möjligen beroende på att efterfrågan på neuropsykiatrisk 
utredning ökar och därmed också en öppenhet för behandling. Någon kommenterar att 
MM kan användas för alla åldrar. 
 
När terapeuterna beskriver vad man åstadkommer genom arbetet, talar de om samspelet 
men lika mycket om förälderns egen inre process, även när fokus ligger på barnet. Man 
utgår från det konkreta, men talar om att man når andra nivåer genom bilden och 
parallella processer. Relationen terapeut – förälder blir central. Det emotionella 
perspektivet/vändpunkten uttrycks som såväl mål som medel. I MMarbetet kan tidigare 
erfarenheter väckas hos föräldern, uppmärksammas och behöva bearbetas.  
 
DISKUSSION 
 
I denna del diskuteras undersökningsmetod, forskningens roll inom MM, 
frågeställningar som hänger samman med MMmetodens spridning, tillämpning och 
innehåll, samt behovet av fortsatt forskning. 
 
Forskningens roll inom Marte Meo 
 
MMmetodens tillförlitlighet menar en del säkras av den tydliga strukturen: de 
utvecklingsstödjande dialogprinciperna, den konkreta bilden och analysen av denna, och 
upplägget av sekvenserna med film, analys, återgivning. Det finns också MMmaterial 
som Aarts och andra användare utarbetat utifrån olika probleminriktningar, som ”crying 
babies” och autism. Återkopplingen säkerställer att föräldrarna är med i processen. 
Filmen används både för att bedöma om en förändring skett och för att gå vidare med 
nästa intervention/återgivning. Bedömningen görs av terapeuten själv och familjen. I 
kliniskt sammanhang kanske det här är tillräckligt, men det räcker inte för 
forskningssammanhang. 
 
I denna intervjuundersökning var det slående hur de intervjuade vid olika tillfällen fällde 
spontana omdömen om MMmetoden, som ”fantastiskt” och ”oslagbar”. Det enkla och 
naturliga fördes fram. Samtidigt fanns något för mig ogripbart och diffust i de 
intervjuades beskrivning av hur man nådde fram till detta naturliga och vad innebörden 
var. Detta stärkte min tanke om metoden både behöver förtydligas och knytas teoretiskt. 
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Aarts tidigare nämnda tvekan till teoretisering kan handla om att detta skulle göra 
metoden mer svårtillgänglig för praktiker. Forskningens betydelse för klinisk praxis 
skulle alltså inte vara självklart positiv! Det är samtidigt svårt att motsäga att forskning 
bidrar till angelägen kunskap och spridning. Steinholtz (2007) fördjupar sig i 
diskussionen om forskning inom MM. Terapeuterna i hennes uppsats uttrycker att 
forskning ökar metodens legitimitet inom den akademiska och kliniska världen, 
samtidigt som de inte ser något större behov av forskning. Man kan undra om denna 
motsägelse döljer ett motstånd mot forskning eller om det handlar om något annat? 
Steinholtz har en hypotes om att grundaren skyddar metoden genom att avgränsa den 
från teoribildning och det är möjligt att detta synsätt finns hos terapeuterna. 
 
Jag kan inte låta bli att här göra en koppling till det Stern talar om när det gäller arbetet 
med föräldrar – barn. Vad händer när man lämnar det implicita området och formulerar 
sig explicit? Han menar att något går förlorat i upplevelsen, en dimension försvinner och 
att språket ger abstraherande erfarenheter (Stern, 2005, sid. 225). Det är ju just den 
implicita dimensionen man arbetar med inom MM, även om verktygen är konkreta. 
Kanske är det detta både Aarts och de intervjuade menar, att något går förlorat i metoden 
när den blir alltför teoretisk, explicit. 
 
Forskning inom psykoterapins område handlar ofta om att undersöka en 
behandlingsmetods effekt. Enkäten och de intervjuade i undersökningen indikerar att det 
går att se en positiv förändring av samspelet efter MMbehandling. De anser att det går 
att göra en sådan bedömning via filmen. Få använder metoder för att systematisera eller 
mäta denna förändring, även om sådana metoder finns, exempelvis den av Hedenbro och 
Lidén utarbetade CPICS (Hedenbro, 2006). I den mån forskning om MM ökar, vore 
fortsatta mätningar av värde för en validering av metoden. I de forskningsrapporter som 
anges i denna studie som handlar om effekten av MM har författarna utgått från CPICS 
och från föräldrars egna utsagor om förändrad bild av sig själv och sitt barn. 
 
Marte meometodens spridning och tillämpning 
 
De resultat som tas upp till diskussion i detta avsnitt är att den övervägande delen av 
användarna är socionomer och pedagoger och att MM som är en behandlingsmetod även 
används i verksamheter som arbetar med utredning. Till sist diskuteras inriktningen i 
MMmetoden och möjligheten att tydliggöra MMmetodens tillämpning genom Sameroffs 
modell. 
 
Yrkesområden 
Att metoden fortlevt sedan den introducerades framgår av enkätundersökningen. 
Metoden är spridd över landet, används inom många områden och inom olika yrken. Det 
stora antalet pedagoger som använder MM är förknippat med att metoden är uppbyggd 
för att vägleda vuxna att arbeta med barn som har särskilda behov inom olika 
pedagogiska verksamheter. Både det stora antalet socionomer och pedagoger skulle 
kunna förklaras med att MMmetoden faller väl in inom det arbete som Sameroff 
benämner vara ”transaktionellt”, något som framgår av att metoden ofta kombineras med 
andra insatser. Socionomer och pedagoger har som tradition att använda olika insatser 
inom familjebehandling. Avsaknaden av teorianknytning kan ha bidragit till att metoden 
är osynlig inom andra akademiska yrkesgrupper. Ytterligare ett tecken på att det finns en 
öppenhet för ett ”transaktionell” behandlingsperspektiv i MM är att terapeuterna enligt 
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enkäten varierar vilka i familjen som ska delta i filmning. MM används enligt enkäten av 
psykoterapeuter. Metoden kan, liksom andra samspelsmetoder, bidra till att tillföra ett 
transaktionellt perspektiv inom psykoterapeutiskt arbete. En psykodynamisk teoriram 
kan å andra sidan vara ett tillskott för MM, t ex genom att belysa betydelsen av 
relationen terapeut – förälder.  
 
Behandling och utredning 
Att MM enligt undersökningen används inom verksamhet med myndighetsutövning 
väcker frågan om lämpligheten att sammanföra myndighetsutredning och 
behandlingsmetod. I intervjuerna påpekas att det finns risker med att använda MM i 
utredningssammanhang och att filmen där kan användas i felaktigt syfte. Denna risk 
skulle i sin tur kunna medföra motstånd hos familjer att använda metoden även i rent 
behandlingssyfte. Den skillnad i arbetet med utredning eller behandling benämns i 
intervjuerna handla om skillnaden i att söka efter brister eller resurser hos familjen. Det 
är inte omöjligt att användandet av filmen/MM i syfte att bedöma omvårdnadsförmågan 
hos en förälder skulle kunna bidra till tveksamheter mot metoden i allmänhet. Även om 
terapeuterna ställer sig negativa till att använda MMmetoden i utredningssammanhang, 
visar de en öppenhet för att använda kunskaperna i MM om barns behov utifrån de 
utvecklingsstödjande principerna. Tveksamheten till användandet av MM inom 
utredande verksamheter överensstämmer med Steinholtz slutledning, dvs. att metoden 
har en salutogen inriktning. 
 
Inriktning 
Att fokus så tydligt anges vara barnet i MMbehandling kan te sig som en paradox när 
målet i behandlingen lyfts fram som att ändra förälderns bemötande. I 
enkätundersökningen anger 76 % att målet är att öka förälderns lyhördhet och 
omsorgsförmåga. Metastudier visar att de utvärderade behandlingsprogram som når bäst 
resultat är de som fokuserar på att förändra förälderns beteende, jämfört med de program 
som syftar till att främst ändra barnets anknytningsmönster (van IJzendoorn, Juffer & 
Duyvesteyen, 1995; Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn & Juffer, 2003, refererade 
i Havnesköld & Risholm Mothander, 1995). Inom MM kan det finnas en risk att fokus 
på barnet medför att föräldern bibehåller sin bild av barnet som orsak till problemet i 
familjen. Samtidigt syftar arbetet med MMmetoden enligt de intervjuade att just ändra 
förälderns inre bild av sig själv och av barnet.  
 
Gemensamt för MM och de andra metoderna i Nyqvists studie är att man utgår från det 
specifika barnets behov. Sameroff specificerar i sin modell särskilda fall där det är 
befogat att fokusera på barnet och ”remediation”, men en stor del av arbetet sker via 
”redefinition”, att ändra förälderns inre bilder. I familjesystemiskt arbete talas om 
symptomets funktion i systemet och vikten av att inte fastna i att se exempelvis barnet 
som problembärare. Tanken är att symptomet ofta reglerar andra processer i familjen 
(Runfors & Wrangsjö, 1984). Även det relationella perspektivet inom 
samspelsbehandling innebär att man inte bara fokuserar på barnet, utan på barnet så som 
det uppfattas av föräldern och inte enbart på föräldern, utan på förälders så som det 
uppfattas av barnet. På detta sätt går vägen till ene – genom den andre - dvs. ett 
perspektiv där summan är mer än delarna tillsammans.  
 
Den salutogena och behovsanpassade inriktningen inom MM skulle kunna vara ett 
tecken på en grundläggande värdering, som kan illustreras med det en av de intervjuade 
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terapeuterna uttryckte: ”jag skriver att här ser man att pojken blir hjälpt av att…, de 
skriver pojken har svårigheter med”. Den salutogena hållningen finns med redan som 
grundsten i Sterns syn på terapeutens speciella hållning i arbetet med föräldraskapet, att 
stärka förälderns egen förmåga! Mc Donough (Sameroff et al., 2004) talar om den sporre 
för utveckling som finns hos föräldern till ett litet barn. 
 
Steinholtz ser det salutogena perspektivet i MM som knutet till ett paradigmskifte inom 
behandling. Det salutogena i MM handlar om att utöka positiva känslotillstånd istället 
för att korrigera negativa sådana. Ett nytt paradigm även kan handla om att knyta 
samman samspelsteori och modern neuropsykologi, i intervjuerna finns tankar om att 
genom MM påverka mentaliseringsförmågan. Inom hjärnforskningen är det påvisbart att 
hjärnfunktioner förändras i interaktion med andra (Rydén & Wallroth, 2008). Det är i 
detta sammanhang intressant att notera att MM används inom ett brett område i 
interaktionsarbete. 
 
Tillämpning av Sameroffs modell 
Både av enkäten och av intervjuerna framgår att MM används i många olika 
sammanhang och kan anpassas efter behov. Utan en förtydligande av när, var och hur 
MMmetoden används finns det en risk för att metoden blir diffus och svårdefinierad, 
även om metodens struktur är enkel och konkret. Här skulle Sameroffs modell kunna 
bidra till ett tydliggörande. När han talar om remediation, alltså svårigheter hos barnet 
självt, kan det handla om adopterade barn och barn med olika funktionshinder. Det tycks 
också som att föräldrar ibland, särskilt föräldrar till tonåringar, gärna vill se det som att 
det handlar om tonåringen självt enbart. Arbetet blir här att få en allians med föräldern så 
att föräldern kan omvärdera sin fokus till redefinition! 
 
Reeducation skulle kunna appliceras på arbetet med en del svagbegåvade föräldrar. 
Mellan MManvändare har det diskuteras om filmning i dessa familjer är att betrakta som 
MM eller inte. Här betonar terapeuterna i intervjuerna att kunskapen måste återerövras 
hos föräldern vartefter barnet växer, men att filmning och återgivning i mikrosekvenser 
kan ”lära” föräldrarna en del. En mer generell och förebyggande föräldrautbildning 
ligger i tiden med exempelvis riktlinjer från Socialstyrelsen. Man kan fråga sig om det 
alltid är utbildning föräldrar i allmänhet behöver, hur mycket de egentligen behöver 
utbildas av experter och hur mycket istället stärkas i sin egen förmåga, ”the skills that 
are already in their repertoire” (Sameroff et al., 2004, sid 19). 
 
Redefinition inbegriper en stor del av det arbete som terapeuterna mest beskriver, att 
omdefiniera förälderns bild av sig själv och av sitt barn och den förändringen av 
identiteten i samband med föräldraskapet som av Stern benämns som 
moderskapskonstellationen. I en behandling i det här skedet av livet blir terapeutens roll 
speciell och mer töjbar i jämförelse med samtalsterapi. Terapeuten är mål för den goda 
överföringen. Behandlingen kan vid behov övergå till en enskild terapi där man arbetar 
med förälderns egen bakgrund. Denna följsamhet hos terapeuten är också vad de 
intervjuade beskriver. 
 
Marte meometodens innehåll 
 
Tidigare forskning (Hettrell, 2006; Nyqvist, 2008; Steinholtz, 2007) ger en samlad bild 
av MMmetoden som begriplig för föräldern och essensen beskrivs som fokus på barnet, 
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bildens kraft, parallella processer och relationen förälder – terapeut. I denna 
undersökning diskuteras MMbehandlingen i termer av parallella processer, bilden som 
medel att nå djupare nivåer och den emotionella vändpunktens innebörd, utifrån de 
teorier som angetts som utgångspunkt för studien. 
 
Parallella processer 
Steinholtz talar om parallella processer mellan barn-förälder och förälder-terapeut  
(Steinholtz, 2007). Stern har tidigare utvecklat detta resonemang och i hans teorier 
handlar det om sammanvävda processer. Förälderns inre bilder förändras enligt 
terapeuterna i denna undersökning genom att fokusera på barnet, föräldern kan upptäcka 
sin betydelse och förmåga genom exempelvis att se barnets strävan till kontakt. Genom 
en tillitsfull relation till terapeuten som enligt intervjuerna är grundläggande, öppnas 
möjligheten att se detta. Det handlar om inre bilder, förälderns specifika bild av sitt barn, 
förälderns bild av sig själv, relationen förälder – barn, relationen förälder – terapeut 
(Stern, 1996; Sameroff et al., 2004). Dessa områden kan ses som delar i en helhet, i den 
implicita, icke-verbala sfären, alltså den sfär som har sin början i det intersubjektiva 
utbytet mellan modern och det späda barnet, som Stern talar om.  
 
Bilden 
Förutom relationerna menar terapeuterna att bilden bidrar till att man ”når en annan 
nivå”, att bilden ”går förbi försvaren”. Någon terapeut betonade att bilden inte går att 
motsäga! En annan säger att ”genom ögat når man icke-verbala nivåer”. Man skiljer här 
den direkta bilden från det verbala utbytet. Stern pratar om språket som en barriär till det 
ursprungligt omedvetna, att språk är ett steg bortom direkta upplevelser och kortsluter 
dess tidsflöde. Bilden, som är oerhört konkret, beskrivs här som en genväg till det icke-
medvetna. Vid återgivningstillfället används mikroperspektiv,  fokus på barnet och 
bilden. Det medför en skärpning av sinnen och i bästa fall en stund av stark närvaro. 
Bilden beskrivs också som en kraftfull intervention. Kraft är ett begrepp som 
återkommer (Marte Meo = av egen kraft). Genom att bilden är kraftfull är den 
användbar, inte minst i arbetet små barn, där varje utvecklingssteg är skört och tiden för 
att vända en negativ utvecklingsspiral är kort och motivationen till förändring är hög 
(Sameroff et al., 2004). Denna kraft i bilden kan också förklara den försiktighet som en 
av terapeuterna ville betona. Trewarthen (refererad i Havnesköld et al., 1995) talar om 
den primära intersubjektiviteten, en tidig förmåga till att dela upplevelsen i ett möte på 
en preverbal nivå. Man skulle kunna se bilden som en nyckel till detta område. 
 
Både den oemotsägbara bilden och fokus på barnet bidrar alltså till effekten av 
behandlingen i MMarbete, men måste rymmas inom en trygg relation till terapeuten. En 
tanke är att denna trygga relation ökar mottagligheten för det bilden förmedlar, en slags 
vila i betraktandet, samtidigt som sinnena skärps. Det finns en yttre, konkret ram, som 
både underlättar och nödvändiggör en allians mellan terapeut och förälder.  
 
Emotionell vändpunkt 
I intervjuerna nämns emotionell vändpunkt. Ibland uppstår detta i rummet, som en stark 
känslomässig reaktion, ibland dyker den upp som efterdyningar av mötet. Stern skriver 
att ”det nuvarande ögonblicket förändrar det funktionella förflutna” (Stern, 2005, sid 
225). Att undersöka nuvarande ögonblick, vad den upplevelsen betyder, handlar om 
något mer än att ge mening, det handlar om att ge liv. Begreppet emotionell vändpunkt i 
MMmetoden skulle kunna återspegla den process Stern talar om som att skapa liv. 
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Genom den nya erfarenheten vid denna vändpunkt, en plötslig känsla av kontakt med sitt 
barn, eller en stark känsla av ömsesidighet i terapirummet, kan en dimension i den inre, 
subjektiva världen komma till liv. I dessa ”temporala konturer” skulle man kunna tänka 
sig att ett återupprättat samspel med barnet skulle kunna verka reparativt för föräldern 
själv och bidra till en förändrad självbild.  
 
Vad händer då när man når fram till en emotionell kontakt, en intersubjektiv förståelse 
mellan förälder och barn, vad ändras hos föräldern? Den förändring som sker är subtil. 
Ainsworth använder flera begrepp (Bowlby 1994) och benämner ökad ”lyhördhet” hos 
föräldern som något centralt. I begreppet lyhördhet ryms allt som handlar om det unika, 
specifika bemötande som föräldern anpassar efter barnet, varje tonfall, varje rörelse, 
varje lite ansiktsmuskel hos föräldern har betydelse. Att väcka förälderns förmåga på det 
området, har avgörande betydelse för barnets utveckling (Sameroff et al.,2004). MM är 
en metod med fokus på att utveckla förmågan till lyhördhet. 
 
Metoddiskussion 
 
Enkäten skickades ut till medlemmarna i Marte Meoföreningen och gav en 
svarsfrekvens på 44 %. Förklaringar till den relativt låga svarsfrekvensen kan vara att 
medlemslistan inte var uppdaterat, de tekniska problemen, att det var för många frågor, 
att man inte arbetar med metoden trots att man är medlem och därför inte anser sig ha 
något att tillföra, eller att man inte definierat sig som terapeut. Två personer uppger att 
inte svarat pga. att de inte anser att de arbetar med behandling, utan som vägledare. 
Detta aktualiserar en fråga om vad som menas med behandling (inom MM utbildas man 
till terapeut/vägledare eller vägledare). De som svarat på enkäten kan ses som en grupp 
engagerade användare, men det låga antalet svar måste tas i beaktande vid slutledningar. 
Vid en större undersökning med större resurser hade det varit önskvärt att också kunna 
inkludera dem som inte hade e-postadress eller tillgång till Microsoft. 
 
Antalet svaranden kunde ha ökat genom ytterligare påminnelse, men jag avstod från 
detta av det skälet att flera meddelanden om enkäten redan hade skickats ut av annan 
anledning. De medlemmar som svarat är till stor del socionomer och pedagoger, endast 
en är psykolog. Även andra yrkesgrupper finns representerade, men inte till lika stor del. 
Detta innebär att det kan finnas fler i de andra yrkesgrupperna som använder metoden 
och kan ha synpunkter på den, men som inte är medlemmar i MMföreningen och därför 
inte tillfrågats, eller som valt att inte svara på enkäten.  
 
För en fördjupning av de resultat som enkäten visat bedömdes det som värdefullt att gå 
vidare med intervjuer. Ambitionen var 4-5 intervjuer, med geografisk spridning. Efter 4 
intervjuer var det svårt att hitta någon med psykodynamisk inriktning som arbetat med 
MM de senaste två åren i norra Sverige av de svar jag fått in och jag gjorde en 
bedömning att svaren från en person till inte skulle tillföra mer material än det jag redan 
fått från de 4 första. De intervjuade har kunskaper inom det psykodynamiska området. 3 
av de intervjuade arbetade mer aktivt med metoden än den fjärde.  
 
I intervjuerna har jag fokuserat på de frågeställningar som funnits från början, men också 
varit öppen för nya infallsvinklar. De teman som växt fram genom bearbetningen av 
intervjuerna har angetts och redovisats. Enligt Kvale (1997) är kvalitativa intervjuer ett 
samtal mellan två personer om ett ömsesidigt intresse, där kunskap utvecklas genom 
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dialog. Som intervjuare har jag strävat efter att hålla en balans mellan att låta nya 
aspekter få utrymme och återföra till ursprungsfrågan. Min egen bakgrund som utbildad 
MMterapeut och medlem i MMföreningen kan ha medfört att jag uppfattats ha en positiv 
inställning till metoden, vilket kan ha haft både för och nackdelar. Det kan ha bidragit 
till att svaren har kunnat utvecklas av de intervjuade utifrån att de uppfattat denna 
förförståelse och risken att tveksamheter kring metoden inte framhållits tillräckligt finns. 
Tre av de intervjuade använder metoden i hög grad. Dessa har gett spontana positiva 
omdömen om metoden och anger i vilka fall de anser att metoden är olämplig och kan 
användas felaktigt. En av de intervjuade använder inte MM lika aktivt som de övriga, 
och orsaken till detta har analyserats och redovisats under temat metodens begränsningar 
och svårigheter. Den kunskap som utmönstrats i resultaten i denna undersökning kan 
inte generaliseras eftersom antal intervjuade och omfattningen av enkätsvar inte är 
tillräckligt, men ger en bild av var och hur ett stort antal engagerade 
MMterapeuter/vägledare använder metoden. 
 
Slutkommentar 
 
Fortsatt forskning om MM är angelägen för att förfina verktygen för behandling, dvs. 
interventioner som syftar till att utveckla sociala och emotionella förmågor. Forskning 
om samspelets betydelse för mentaliseringsförmågan är spännande att följa och kan leda 
till kunskapsutveckling.  
 
Sameroff för fram vikten av forskning om vilka olika faktorer som påverkar samspelet, 
exempelvis relationen mellan föräldrarna. Stern utgår från ett dyadiskt perspektiv, 
medan andra talar om det kontextuella beroendet. Forskning om det triadiska samspelet 
kan vidga perspektivet. Inom MM filmas familjen i olika konstellationer, även om det 
ofta är förälder – barn. Hur dessa korsvisa interaktioner ser ut kan vara ett område att 
utforska, exempelvis inom MMbehandling. 
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Bilaga 1 
 
 
 
2009-05-27 
 
Enkät om användande av Marte Meo 
 
Hej 
 
Detta är en förfrågan till dig om att svara på en enkät om ditt arbete med Marte Meo-
metoden. Jag är Marte Meoterapeut och går f n psykoterapiutbildning, steg 2 på 
Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet. I utbildningen ingår att skriva en 
uppsats inom området psykoterapi. Jag använder själv Marte Meo i mitt arbete och 
saknar en bredare förankring av metoden och i min uppsats vill jag nu gärna på det här 
sättet bidra till detta.  Jag tänker mig till en början att undersöka hur pass förankrad den 
är idag, var pågår den och på vilket sätt? Det skulle vara till stor hjälp om du vill besvara 
en enkät som bifogas detta mail och returnera svaret till mig. 
 
Enkäten skickas ut till alla medlemmar i Marte Meoföreningen och i samarbete med 
föreningen. När enkäten är sammanställd är min tanke att komplettera materialet med 
några intervjuer för en djupare förståelse. Om du kan tänka dig att delta så kan du ange 
det i slutet av enkäten. Stort tack för din medverkan! 
 
Jag vill gärna ha ditt svar senast 2009-06-12 (bortse från tidigare datum i enkäten). 
Hör gärna av dig om du har några frågor. 
 
Enkäten börjar med en del med 12 allmänna frågor om din yrkesbakgrund, därefter följer 
specificerade frågor om vart och ett av dina senaste tre (eller färre) uppdrag, så det är bra 
att ha dessa uppgifter tillgängliga innan du börjar besvara enkäten, när du väl börjat fylla 
i svaren går det inte att avbryta för att fortsätta vid annat tillfälle! Enkäten är anpassad 
efter Internet Explorer, andra webadresser kan göra att man får beskedet att alla frågor 
måste besvaras, vilket inte är meningen. 
 
Med Vänlig Hälsning 
 
Anne-Ly Loosaar 
Socionom/Marte Meoterapeut 
anne-ly.loosaar@jarfalla.se 
tel: 0739 17 41 78 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor MM 
 
1.Hur kommer det sig att du blivit intresserad av just MM? 
 
2.Vad är fördelen med metoden? 
Vad är svårt? 
 
3. När är MM lämpligt eller olämpligt att använda? Vilka begränsningar har 
metoden? 
Är det några särskilda faktorer som är viktiga när det gäller problematik? 
 
Utifrån ovanstående, finns det en skillnad i när de olika samspelsprinciperna används, är 
det olika beroende på problematik, ålder eller annat?: 
(att bekräfta, att benämna, att tona in, turtagning, delat fokus, delad känsla) 
 
4. Enkäten visar att den vanligaste åldersgruppen man arbetar med är 4-6-åringar. 
Varför tror du att det är så? 
I enkätens tidigare del anger de flesta att man arbetar med 0-5 år, men det finns en liten 
förskjutning mot högre ålder i enkätens senare del där man preciserar genom faktiska 
familjearbeten. Detta skulle kunna vara ett tecken på att man har en tanke om att 
metoden lämpar sig mest för yngre barn. Vad tror du det gör för skillnad i metodiken om 
man arbetar med yngre eller äldre barn? För och nackdelar med metoden för olika 
åldrar? 
 
5. När det gäller bedömning av arbetet, görs detta oftast av MM-terapeuten själv (genom 
observation) och genom information av förälder.  
Vad tror du att man bygger den egna bedömningen på? Utvärderingen och 
uppföljningen? 
Har du några tankar om hur man får en objektiv bedömning? 
 
6. Finns det risker med metoden, att man skulle kunna använda den på fel sätt? 
Det finns ju andra föräldrastödsmetoder ,exempelvis The Incredible Years, som 
kritiserats för att föräldrar kan misstolka metodens budskap om gränssättning använda 
den på för små barn. Finns det fall där MM kan stjälpa mer än hjälpa, exempelvis genom 
att man fokuserar på det positiva? Eller på annat sätt? 
 
7. Hur skulle du beskriva det man åstadkommer genom MM? Vad händer 
egentligen med förälder och barn? 
Vad betyder relationen förälder – behandlare för resultatet? 
 
8. Många har i enkäten angett samtal som komplementär intervention, vad tror du det 
kan bero på? Har du tankar om kombination av MM med andra interventioner eller 
metoder? 
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Bilaga 3 
 
DIAGRAM 
 

 
 
 
Figur 6. Angiven ort där respondenterna arbetar.  
 
 

 
 
Figur 7. Lokalisering av respondenternas Marte Meoarbete. 
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Figur 8. Uppdragsgivare för redovisade fall. 
 

 
 

Figur 9. Bedömare av lämplighet att använda Marte Meo i redovisade fall. 
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Bilaga 4. Enkät. 
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