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Abstract !
This study aims to explore parents and treatment personnels experiences of the Marte meo method 
at a family treatment home. Three retrospective interviews were made with parents who 
experienced Marte meo treatment, as well as four interviews with treatment personnel. The purpose 
of the Marte meo method is to develop the interaction between parent and child. Previous results 
from studies show that treatment with the Marte meo method could provide positive effects to the 
parent child relationship. The results in this study have been analyzed by using parts of attachment 
theory, the salutogenic perspective and the term intersubjectivity. The parents in this study all state 
that Marte meo treatment strengthened them in their role as a parent. The treatment personnel state 
that they have seen positive changes in families living at the family treatment home who 
participated in Marte meo treatment.  
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1. Inledning !
!
Inom familjebehandling har utgångspunken länge varit ett familje-patologiskt perspektiv, då man 
fokuserat på familjernas problem och svårigheter (patogenes). På senare tid har det dock skett en 
viss förskjutning av perspektiv och intresset för vad som främjar hälsa, återhämtningsförmåga och 
motståndskraft (salutogenes) har vuxit (Hedenbro & Wirtberg, 2012). Det var utifrån detta synsätt 
som den praktiska samspelsmetoden Marte meo utvecklades. I Marte meo-metoden arbetar 
behandlaren med en videokamera som verktyg, med vilken behandlaren filmar föräldern/föräldrarna 
och barnet i bestämda situationer och därefter återger utvalda delar av filmens innehåll för 
föräldern. Syftet är att förstärka och utveckla de positiva delar som finns i samspelet mellan förälder 
och barn. Marte Meo-metoden introducerades i Sverige år 1991 och används idag inom socialt 
behandlingsarbete med barn och ungdomar, inom skolan och i äldreomsorgen (a.a.). !
Denna studie handlar Marte meo-metoden inom familjebehandling i en institutionsmiljö.  
Studien kommer att utgå ifrån ett specifikt behandlingshem för familjer, som vi kommer att kalla 
för X-gården. Av forskningsetiska skäl kommer vi endast göra en översiktlig beskrivning av 
behandlingshemmet. X-gården presenterar sig som ett behandlingshem som tar emot barn i 
åldersgruppen 0-15 år, tillsammans med sina föräldrar. De familjer som kommer till X-gården har 
ofta svåra psykosociala problem av olika karaktär. Det kan exempelvis handla om 
missbruk, hedersproblematik eller psykisk ohälsa och problemen sträcker sig ofta över flera 
områden. Enligt personal på X-gården har familjerna gemensamt att föräldrarna på olika sätt brister 
i omsorgen om sina barn. Personalen menar att de i många familjer finns en anknytnings- och/eller 
samspelsproblematik. X-gården tar även emot utredningsärenden, i fall då socialtjänsten känner oro 
för att det förekommer brister i omsorgen i en familj. De barn som kommer till X-gården 
tillsammans med sina föräldrar har placeras där av socialtjänsten med stöd av Socialtjänstlagen 
(SoL) eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Personalen beskriver att X-
gårdens verksamhet vilar på teorietiska grunder som systemteori, narrativ teori, kognitiva teorier 
samt modern utvecklingspsykologi och psykodynamisk teori. Enligt personalen är det barnet som är 
i fokus för verksamheten. Behandlingen har även inslag av lösningsfokuserat arbete och miljöterapi, 
samt individuella samtal. För familjer som behöver extra stöd i samspelet mellan förälder och barn 
arbetar verksamheten med Marte meo-metoden, barnsamtal samt konsulterande samtal med 
barnpsykolog. Insatserna anpassas efter familjens behov och socialtjänstens uppdrag.  !
I denna studie vill vi undersöka vilka upplevelser och erfarenheter föräldrar och behandlare har av 
att arbeta med Marte meo-metoden. Av den forskning vi har tagit del av om Marte meo och 
liknande metoder ligger det huvudsakliga fokuset på metodernas effekter. Enligt Neander (2011) är 
kunskapen om hur personer upplever Marte meo-behandling mycket liten. Vi anser att enskilda 
individers upplevelser och erfarenheter bör belysas, då detta skulle kunna ge en ökad kunskap om 
Marte meo-metoden och hur den bör tillämpas. Den forskning som finns idag är även till stor del 
inriktad på att undersöka Marte meo-behandling som en enskild insats som ges genom 
socialtjänsten. Hur Marte meo-metoden fungerar i en institutionsmiljö är mindre utforskat. Vi anser 
således att det finns en stor lucka i kunskapen om Marte meo-metoden.  

!
!!!
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1.1. Syfte och Frågeställningar!
!
Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars och behandlares upplevelser och erfarenheter av 
Marte meo-metoden på ett behandlingshem för familjer. !
 • Vad upplever föräldrar att Marte Meo-behandlingen har inneburit för dem och vad tror de att 

behandlingen har inneburit för deras barn? 
 • Hur beskriver behandlarna att det är att arbeta med Marte meo-metoden i en 

institustionsmiljö? 
 • Hur tror behandlarna att föräldrar och barn upplever Marte meo-behandlingen? 
   !
1.2. Avgränsningar!
!
Marte meo-metoden används inom flera olika områden och på olika sätt. Vi har valt att begränsa oss 
till Marte meo inom familjebehandling på institution. Vi har även valt att helt utgå från ett specifikt 
behandlinghem. Vi kommer inte heller att göra en jämförelse mellan kvinnor och män i denna 
studie.  !!!
2. Bakgrund!!
I detta avsnitt görs en kort beskrivning av familjebehandling på institution och samspelsbehandling, 
då vi anser det vara relevant för förståelsen av studiens sammanhang. Därefter följer en beskrivning 
av Marte meo-metodens grunder och hur arbetet med metoden går till.  !!
2.1. Familjebehandling på institution!
!
Familjebehandling är, enkelt uttryckt, behandling för familjer. Enligt Hansson (2001) bör tre olika 
aspekter finnas med för att något ska kallas för familjebehandling. Den första aspekten är att 
familjer är målgruppen för behandlingen. Behandlingen ska även utgå från synsättet att familjen är 
ett föränderligt system, och slutligen ska behandlingen utgå från ett interpersonellt 
(mellanmänskligt) perspektiv, där fokus ligger på relationer och samspel. Familjebehandling kan ses 
som ett samlingsnamn för en rad olika insatser för familjer, så som nätverksarbete, familjeterapi och 
samspelsbehandling mellan förälder och barn (Löwenborg & Sjöblom, 2009).  !
Enligt Hansson (2001) är utgångspunkten inom familjebehandling att familjen är ett system, där 
familjemedlemmarna ömsesidigt påverkar varandra. Ett problem inom en familj kan därför inte 
härledas till en enskild familjemedlem, utan hänger ihop med hela familjen och dess omgivning. I 
familjebehandling använder man således information från hela familjen för att finna lösningar på 
problem. Payne (2005) beskriver att många av de verksamheter som idag bedriver arbete med 
familjer i dygnetruntmiljö har ett miljöterapeutiskt inslag i behandlingen. Fokus ligger då på 
samspelet mellan individer och deras omgivande miljö (a.a.).  !
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När socialtjänstlagen trädde i kraft år 1982 uppstod ett nytt begrepp för institutioner, hem för vård 
eller boende (HVB-hem) (SOU 2001:52). HVB-hem är ”behandlingshem som tar emot enskilda för 
vård eller behandling i förening med boende.” (Statens institutionsstyrelse [SiS], 2013). Idag finns 
det cirka ett sextiotal HVB-hem för barn och unga där deras föräldrar blir omhändertagna 
tillsammans med barnen (Socialstyrelsen, 2007-2008). Ett av dessa är X-gården. !!
2.2. Samspelsbehandling!
!
I en bok skriven av Neander (2011) behandlas ämnet samspelsbehandling. Enligt Neander kan 
samspelsbehandling ses som ett samlingsnamn för flera olika metoder som fokuserar på samspelet 
mellan föräldrar och barn (a.a.). Neander beskriver att de familjer som får samspelsbehandling har 
problem som på ett eller annat sätt är kopplade till relationen och kommunikationen mellan 
föräldern och barnet. Behandlingsarbetet utgår ifrån något som föräldern finner problematiskt i sitt 
samspel med barnet. Det kan vara allt från att barnet inte lyssnar, till att föräldern har svårt att sätta 
gränser för barnet. I de verksamheter som arbetar med samspelsbehandling utformar behandlaren ett 
uppdrag tillsammans med föräldern. Behandlingen utgår sedan i de flesta fall från förälderns egen 
uppfattning om problemet. Fokus i behandlingen ligger ofta på att lyfta fram det som fungerar. 
Enligt Neander kan behandlingsarbetet även gå ut på att förändra en inre bild som föräldern har, 
exempelvis bilden av sig själv som förälder. På detta sätt kan behandlaren hjälpa föräldern till en 
beteendeförändring (Neander, 2009).  !!
2.3. Marte meo-metoden!
!
Vi har i vårt arbete med denna studie skaffat oss kunskap om Marte meo-metoden, både på ett 
historiskt, teoretiskt och praktiskt plan. Vi har läst mycket om metoden och vi har även deltagit vid 
ett utbildningstillfälle för Marte meo-behandlare. För att ytterligare fördjupa vår kunskap om 
metoden har vi genomfört en mindre intervju med Eva Jansson, som är handledare och utbildare 
inom Marte meo. Jansson arbetar även själv som Marte meo-terapeut och har arbetat med metoden i 
många år. Vi kommer i denna studie endast att fokusera på användandet av Marte meo med 
föräldrar och barn. !!
2.4. Historik!
!
Marte Meo-metoden utvecklades av specialpedagogen Maria Aarts i Holland. Hedenbro och 
Wirtberg (2012) beskriver att Aarts arbetade på ett behandlingshem för barn med särskilda behov 
och där ställde sig frågan hur det kom sig att professionella ibland hade lättare att kommunicera 
med dessa barn, än barnens föräldrar. Aarts började filma föräldrar och barn med ett fungerande 
samspel för att undersöka hur de kommunicerade med varandra (E. Jansson, personlig 
kommunikation, 11/11). Tillsammans med psykologen Harry Bieman utvecklade Aarts den 
videobaserade behandlingsmetoden Orion-metoden. Därefter fortsatte Aarts med att självständigt 
arbeta fram ett antal principer som kom att ligga till grund för den praktiska samspelsmetod som 
hon kallade Marte meo. Marte meo översätts fritt från latin till ”av egen kraft”, vilket belyser 
metodens centrala filosofi om att varje människa besitter en kraft och förmåga att utvecklas positivt. 
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I Sverige introducerades Marte meo-metoden år 1991, och år 1994 bildades den svenska Marte meo 
föreningen. Efter att den svenska Marte meo föreningen bildades 1994 har Marte meo-metoden 
spridit sig i Sverige. Idag används metoden även inom bland annat skola, förskola och 
äldreomsorgen (Hedenbro & Wirtberg, 2012). !!
2.5. Grundtankar inom Marte meo-metoden!
!
Namnet Marte meo anspelar på metodens grundfilosofi, att varje människa har en unik kraft och 
förmåga till utveckling och förändring. Enligt Hedenbro & Wirtberg (2012) utvecklades Marte meo-
metoden i syftet att utgöra en praktisk vägledning och stöd för föräldrar och professionella i 
samspelet med barn. Författarna beskriver att metodens filosofi stämmer väl överens med såväl 
anknytningsteori och modern utvecklingspsykologi. De menar att man inom metoden strävar efter 
att uppmärksamma och utveckla varje enskild människas resurser. En grundtanke är att människan 
ständigt söker efter ett meningsfullt samspel med andra, men att samspelet inte alltid fungerar. I 
arbetet med Marte meo ska terapeuten försöka lyfta fram och förstärka förälderns resurser och 
utvecklingsmöjligheter. För att lättare kunna identifiera och stödja människors egna initiativ till 
utveckling har man utvecklat utvecklingsstödjande dialogprinciper. Marte meo-terapeuten ska i sitt 
arbete utgå ifrån förälderns egen uppfattning om vad hon eller han vill ha hjälp med. Genom att 
utgå från förälderns livsvärld och låta föräldern påverka behandlingens utformning vill Marte meo-
terapeuten förmedla tanken om att föräldern har kompetens och resurser. Terapeutens 
förhållningssätt ska grundas på en förhoppning om att varje Marte meo-tillfälle ska möjliggöra att 
de som är involverade i behandlingen upplever att dehar utvecklingsmöjligheter (a.a.). !
Hedenbro och Wirtberg (2012) beskriver att en vanlig missuppfattning om Marte meo är att 
metoden endast fokuserar på det positiva, och därmed ignorerar de faktiska problemen. Författarna 
menar dock att en viktig faktor i arbetet med Marte meo-metoden är att terapeuten ska skaffa sig 
information om de problem som finns i samspelet mellan förälder och barn. Enligt Hedenbro & 
Wirtberg (2012) är det en förutsättning för att kunna hjälpa föräldern att terapeuten känner till det 
som föräldern anser är problematiskt. Dock innebär inte detta att metoden lägger fokus på 
förälderns problem och svårigheter. Det centrala i Marte meo-metoden är att lyfta fram förälderns 
resurser och styrkor. Om terapeuten arbetar med att bekräfta det som föräldern gör bra och lyfter 
fram förälderns utvecklingsmöjligheter kan föräldern få hjälp att utvecklas (a.a.). Marte meo-
terapeuten och handledaren Eva Jansson beskriver att det är genom positiv bekräftelse som 
människor har störst möjlighet till utveckling. Enligt Jansson är det lättare att lära sig genom att få 
bekräftat vad vi gör bra, istället för vad vi gör dåligt. Jansson menar att negativ bekräftelse sällan 
leder till utveckling, utan tenderar att förstärka personens negativa beteenden (E. Jansson, 
personlig kommunikation, 11/11).  !!
2.6. Det praktiska Marte meo-arbetet!
!
2.6.1. Filmning!!
I arbetet med Marte meo ska terapeuten utgå ifrån en frågeställning som föräldern vill ha hjälp med. 
Det kan exempelvis vara: hur får jag mitt barn att lyssna bättre? (Hedenbro & Wirtberg, 2012). Det 
första steget i det praktiska arbetet med Marte meo är att terapeuten filmar föräldern och barnet i en 
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bestämd situation. Filmningen sker ofta i familjens hem och filmsituationen kan exempelvis vara en 
måltid eller en lekstund. Vilken situation som filmas bestämmer föräldern själv, eller i samråd med 
terapeuten. Enligt Hedenbro & Wirtberg (2012) är det viktigt att det är en situation som föräldern 
känner sig bekväm i. Valet av filmsituation bör vara kopplat till uppdraget, men detta innebär inte 
att det ska vara den situation som föräldern önskar få hjälp med. Att välja en situation som föräldern 
upplever som problematiskt kan innebära att det blir svårt för terapeuten att hitta förälderns resurser 
och styrkor. Författarna beskriver även att det är viktigt att den situation som filmas är lustfylld för 
barnet och även för föräldern, eftersom lustfyllda situationer lättare lyfter fram förälderns och 
barnets resurser. Under filmningen ska interaktionen mellan barnet och föräldern vara i fokus. 
Terapeuten har en observerande roll och ska inte kommunicera med familjen, då det kan störa 
samspelet dem emellan (a.a.). !!
2.6.2. Analys utifrån Marte meo-principer!!
När terapeuten har filmat en situation gör terapeuten en analys av filmmaterialet, med förälderns 
frågeställning som utgångspunkt. Vid analysen ska terapeuten beakta det som är observerbart och 
undvika tolkningar av materialet. I analysarbetet ska terapeuten sedan utgå ifrån åtta 
utvecklingsstödjande dialogprinciper: !
1. Den vuxne uppmärksammar var barnet har sitt uppmärksamhetsfokus 
och/eller vilka initiativ barnet tar. 
2. Den vuxne bekräftar barnets uppmärksamhetsfokus, initiativ och 
lägger sedan till sin tur och sin reaktion. 
3. Den vuxne inväntar barnets svar/reaktion på det egna agerandet. 
4. Den vuxne benämner barnets initiativ, agerande, reaktion, svar och 
känslor på ett sätt som blir bekräftande för barnet. 
5. Den vuxne tar ansvar för interaktionen, så att den formas till en kommunikation 
med flera turtagningar och en rytm som gör det möjligt för barnet att 
delta i interaktionen. 
6. Den vuxne bekräftar barnet då barnet visar önskat beteende. 
7. Den vuxne triangulerar barnet mot omvärlden, vilket innebär att den 
vuxne benämner personer, saker och händelser. 
8. Den vuxne ger tydlig start och slutsignal i samspelet. 
   
Marte meo-principerna fungerar som en samspelsguide, och syftet med dem är att hjälpa terapeuten 
att förstå hur barnet samspelar med sin förälder. Genom att uppmärksamma det som främjar barnets 
utveckling kan föräldern anpassa sitt beteende därefter. Föräldern ansvarar för att dialogen formas 
på ett sätt som är gynnsamt för barnet. ”I arbetet med Marte meo försöker man upprätta en dialog 
som för barnet medför ett utrymme och ett stöd som skapar trygghet och möjligheter till 
utveckling.” (Hedenbro & Wirtberg, 2012, s.98). Filmen redigeras sedan ned till ett fåtal minuter, 
med sekvenser eller bilder som terapeuten vill visa för föräldern i syftet att främja utveckling 
(a.a.).  !!!!!
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2.6.3. Återgivning !!
När filmen analyserats och redigerats träffas terapeuten och föräldern för att tillsammans titta på 
filmen. Barnet ska inte vara med under återgivningen. Enligt Hedenbro & Wirtberg (2012) ligger 
fokuset vid återgivningen vid att uppmärksamma de utvecklingsstödjande principer som kan bidra 
till att föräldern hjälper sitt barn att utvecklas. Under återgivningen ska terapeuten utgå ifrån ett av 
utvecklingsstegen, exempelvis att föräldern uppmärksammar barnets fokus och initiativ. Först tittar 
terapeuten och föräldern igenom hela filmen. Därefter tittar terapeuten och föräldern på filmen en 
gång till, men terapeuten pausar vid de olika sekvenserna eller bilderna för att kommentera vad som 
visas på filmen. Enligt författarna är det viktigt att terapeutens kommentarer direkt knyter an till det 
som visas på filmen. Filmen innehåller bilder som tydligt visar hur barnet signalerar sina behov och 
vilka initiativ barnet tar, samt vilka möjligheter föräldern har att svara utvecklingsstödjande på 
barnets behov och initiativ. Föräldern ges stort utrymme att få titta på filmen i lugn och ro och 
komma med egna kommentarer. Bilderna på barnet väcker ofta starka känslomässiga reaktioner hos 
föräldern. Hedenbro och Wirtberg (2012) menar att förälderns känslomässiga anknytning till sitt 
barn ofta är genvägen till att öka förälderns förståelse för barnet. !!
2.7. Kritik mot metoden!
!
Enligt Loosaar (2010) har det framkommit på flera håll att Marte meo-metoden tidigare har 
kritiserats för att vara tidskrävande och för att den, i sitt fokus på det positiva, riskerar att förbise 
familjernas svårigheter och problem. För oss är det dock oklart från vilket håll kritiken kommer. 
Jansson uttrycker att det är en vanlig missuppfattning att Marte meo-metoden bara fokuserar på det 
positiva. Enligt Jansson ligger fokus på att stärka det som möjliggör utveckling och förändring, men 
detta innebär inte att man ignorerar de problem som finns. Enligt Jansson har metoden även 
kritiserats för att inte vara evidensbaserad och för att den saknar teoretisk förankring (E. Jansson, 
personlig kommunikation, 11/11). !!!
3. Tidigare forskning !!
Nedan följer en genomgång av både svensk och internationell forskning om videobaserade metoder 
och samspelsbehandling. Forskningen kring Marte meo-metoden är sparsam och därför presenteras 
här även forskning om andra andra videobaserade metoder. Då denna studie undersöker Marte meo-
metoden inom familjebehandling anser vi även att forskning om samspel och anknytning mellan 
förälder och barn är relevant för oss. De studier vi har valt att presentera är studier som vi anser 
täcker in en större del av kunskapsfältet. Vi har således försökt undvika att presentera studier som är 
mycket lika varandra.   !!
3.1. Litteratursökning!
!
För att få en inblick i det aktuella kunskapsfältet har sökningar gjorts i databaserna ProQuest – 
Social Sciences, Web of Science, Google Scholar, Libris och DiVA. De sökord som gav oss 
relevanta resultat var: Marte Meo*, family*, attachment, anknytning, samspel, förälder-barn och 
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familjebehandling. Vilket språk som använts under sökningarna har anpassats efter de olika 
databaserna. En del forskning har även hittats genom att läsa referenslistor. !!
3.2. Ett nytt kunskapsområde!
!
Då området är relativt outforskat har det varit svårt att finna aktuella studier och resultat. Det än så 
länge bara gjorts ett fåtal studier om Marte meo i Sverige, men dessa studier har inte varit 
randomiserade (Socialstyrelsen, 2013). Vi har fått uppfattningen att det finns delade meningar om 
huruvida Marte meo-metoden bör forskas på eller inte (Steinholtz, 2007). Debatten inom socialt 
arbete i dag kretsar mycket kring evidensbasering och vilka metoder som är verksamma (Bergmark 
& Lundström, 2006). Steinholtz (2007) skriver i sin D-uppsats att många efterlyser forskning om 
Marte meo-metoden, medan andra påpekar riskerna med forskning. Ett argument har varit att Marte 
meo-metoden är utformad som ett praktiskt verktyg och att en teoretisering av metoden skulle 
kunna innebära att det praktiska fokuset hamnar i skymundan (a.a.). Under de senaste åren har dock 
intresset väckts för forskning inom området. Den forskning vi har hittat har främst fokuserat på 
Marte meo-metodens effekter. Vi saknar dock forskning om Marte meo-metoden sett ur ett 
klientperspektiv.  !!
3.3. Forskning om Marte meo-metoden!
!
Det har gjorts ett antal studier där man fokuserat på vilka effekter Marte meo-metoden har på 
samspelet mellan föräldrar och barn. En av de mer omfattande studier som gjorts om Marte meo-
metoden är The Orion Project (Hettrel & Lindqvist, 2006). Vi utgår ifrån att Orion-metoden och 
Marte meo-metoden kan ses som samma metod, då båda metoderna har utvecklats av Maria Aarts 
och metoderna har mycket liknande innehåll. Orion-projektet var ett program som syftade till att 
hjälpa familjer att utveckla och stärka kommunikationen inom familjen. Behandlingsarbetet 
genomfördes i familjernas hem och pågick under tre till sex månader. I projektet deltog femtiotvå 
familjer, som alla hade svårigheter i samspelet mellan förälder och barn, samt sextiofyra 
kontrollfamiljer. En av grundtankarna bakom projektet var att barn som blir uppmärksammade av 
sina föräldrar, och har en stödjande och uppmuntrande förälder, inte i lika stor utsträckning far illa 
på grund av att de blivit försummade. Innan projektet startades hade dessa familjer haft stora 
svårigheter med att kommunicera inom familjen. Sällan kunde man se att föräldrarna 
uppmärksammade sina barn genom uppmuntran och stöd. Gemensamt för samtliga föräldrar var att 
de inte hade kunskapen eller verktygen för att kunna förändra den situationen de befann sig i. Under 
projektets gång fick familjerna fylla i ett flertal frågeformulär som sedan blev underlaget för 
studien. Resultaten av Orion-projektet visade att det hade skett positiva förändringar i familjerna 
sex månader efter avslutad behandling. Förändringarna bestod delvis av att föräldrarna blivit bättre 
på att uppmärksamma sina barn. Enligt författarna innebar denna förändring hos föräldrarna även en 
minskad sannolikhet för att deras barn skulle fara illa. Resultaten visade att den positiva feedback 
som föräldrarna fått hade haft en positiv effekt på föräldrarnas utveckling och beteende i samspelet 
med barnen (Weiner, Kuppermintz & Guttmann, 1994). !
Marte meo-metoden har även undersökts i en doktorsavhandling, där man undersökte kortvariga 
och långvariga effekter av en intervention som fokuserade på att förbättra samspelet mellan förälder 
och barn. Interventionen bestod av tre komponenter; miljöterapi, individuella samtal och Marte 
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meo-behandling. Studiens resultat visade att familjerna upplevde en tydlig förbättring i samspelet 
mellan förälder och barn, i samband med interventionen. Förbättringen bidrog bland annat till en 
upplevelse av minskad stress i föräldraskapet och en ökad framtidstro hos familjerna. Det gick att 
utskilja ett mönster i resultatet som bestod av förbättringar efter sex månader inom alla de områden 
som undersöktes och ett år senare hade förbättringen förstärkts ytterligare (Neander, 2009). !
Frågan om Marte meo-behandling är en hållbar intervention har även undersökts i en mindre studie 
i Sigtuna kommun, där man följde upp familjer som fått Marte meo-behandling och undersökte om 
insatsens effekter var bestående ett år efter att behandlingen avslutats. Författarna menar att Marte 
Meo-behandlingen hade ökat föräldrarnas förmåga att vara tydliga och aktiva i sin föräldraroll, 
vilket påverkade samspelet med barnen på ett positivt sätt. Samtliga familjer upplevde ett förbättrat 
samspel efter behandlingen avslutats (Hettrel & Lindqvist, 2006). Vidare fann Hedenbro (2006) i 
sin doktorsavhandling om interaktionen mellan ett nyfött barn och barnets mor och far, 
”familjetriaden”, att Marte meo kan innebära att sådant som tidigare inte uppmärksammats inom 
samspelet mellan förälder och barn synliggörs. Inom skolverksamheten har Marte meo-metoden 
visat sig ha en positiv effekt på barn med utagerande problem, både i skolan och i hemmet (Axberg, 
Hansson, Broberg & Wirtberg, 2006). !!
3.4. Andra videobaserade metoder!
!
Vi har i vår sökning efter tidigare forskning funnit studier som undersöker andra videobaserade 
interventioner än Marte Meo. I en randomiserad kontrollerad studie från Litauen undersöktes 
effekterna av en kortvarig videobaserad intervention med fokus på samspel och anknytning. 
Interventionen benämns VIPP (video feedback intervention to promote positive parenting). I 
metoden används videofilmning och återgivning av filmen till föräldrarna, med syftet att stärka 
föräldrarna i sin föräldraroll. Författarna menar att VIPP har en tydlig positiv effekt på mödrars 
lyhördhet gentemot sina spädbarn (Kalinauskiene, Cekuoliene, Van Ijzendoorn, Bakermans-
Kranenburg, Juffer, & Kusakovskaja, 2009). En annan version av metoden som innebär att man lagt 
till samtal om förälderns egna erfarenheter och inre representationer, VIPP-R, visade sig inte ha 
bättre effekt än VIPP (Juffer, Bakermans-Kranenburg, & van Ijzendoorn, 2008). Man har även 
funnit att interventioner som innehåller videofilmning är mer effektiva än interventioner som inte 
har detta inslag, när det kommer till att öka föräldrars lyhördhet för sina barn och utveckla en trygg 
anknytning dem emellan (Bakermans-Kranenburg, Van Ijzendoorn & Juffer, 2003). Effekterna av 
VIPP verkar inte påverkas av faktorer som utbildningsnivå, vardagliga stressfaktorer eller 
depression hos modern. Dock har man funnit att det huvudsakligen är modern som påverkas av 
interventionen, då det inte funnits något tydligt tecken på reaktion eller förändring hos spädbarnen i 
samband med interventionen. Forskare menar att relativt kortvariga och lågbekostade program kan 
ge ett mycket effektivt stöd för mödrar med bristande lyhördhet för sina spädbarn (Van Ijzendoorn 
et al., 2009). Samt att interventionerna tenderar att ge bättre resultat när de sätts in när spädbarnet är 
något äldre i jämförelse med interventioner som genomförs innan barnet är fött 
(Bakermans-Kranenburg et al., 2003).  !
I en annan studie undersöktes bland annat föräldrars upplevelser av en video-baserad 
behandlingsmetod som utfördes i familjernas hem (Video Home Training). I metoden används en 
videokamera för att fånga upp hur familjemedlemmar interagerar och kommunicerar med varandra. 
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Vardagliga situationer filmas och filmen analyseras sedan tillsammans med föräldrarna. En viktig 
del av metoden är att ge föräldern positiv feedback. Studien byggde på de filmer som spelats in 
under projektets gång samt familjernas behandlingsplaner. Man tittade på fem familjers 
behandlingsprocesser. Studiens resultat visade att den videobaserade behandlingsmetoden hjälpte 
föräldrarna att kunna hantera sin vardag. Föräldrarna uppgav att det hade blivit lättare för dem att 
förstå sina egna beteenden och reaktionsmönster när de fått se sig själva på film. Resultatet visade 
även att behandlingen hjälpte föräldrarna att se positiva beteenden hos sig själva och hos sina barn 
och se sina egna förmågor (Häggman-Laitila, Pietilä, Friis & Vehviläinen-Julkunen, 2003). !!
3.5. Samspels- och anknytningsinriktade interventioner!
!
I en internationell studie från år 2003 undersöktes huruvida tidiga preventiva interventioner är 
effektiva när det kommer till att öka föräldrars lyhördhet för sina spädbarns signaler och främja 
utvecklingen av en trygg anknytning. Man frågade sig också vilken typ av intervention som var 
mest verksam. Författarna fann att de interventioner som var mest effektiva var de som bestod av ett 
begränsat antal sessioner och som hade en tydlig beteendevetenskaplig inriktning. De interventioner 
som var effektivast för att förbättra föräldrars lyhördhet för sina barns signaler tenderade också att 
vara de interventioner som bäst bidrog till utvecklingen av en trygg anknytning. Detta resultat 
stödjer idén om att det finns ett samband mellan föräldrars lyhördhet gentemot sina spädbarn och 
utvecklandet av en trygg anknytning (Bakermans-Kranenburg et al., 2003). Man har också 
uppmärksammat frågan om hur anknytningsmönster återförs mellan generationer. Undersökningar 
har gjorts om föräldrars egna anknytningsmodeller påverkar hur lyhörda de är för sina barns 
signaler och behov och därmed även påverkar kvaliteten på barnets anknytning. Man fann att barns 
anknytning kan påverkas av förälderns anknytningsmönster, men att detta inte är avgörande för hur 
barnets anknytning utvecklas (van Ijzendoorn, 1995). Något som verkar vara en viktig förutsättning 
för att samspels- och anknytningsfokuserade interventioner ska ha positiv effekt är att 
interventionen påbörjas när barnet är sex månader eller äldre (Bakermans-Kranenburg, van 
Ijzendoorn & Juffer, 2005). !!
3.6. Den terapeutiska alliansens betydelse!
!
I studien om Video Home Training, som beskrivits ovan, kom man även fram till att relationen 
mellan förälder och behandlare kan påverkas av på vilket sätt behandlaren ger föräldern positiv 
feedback. Videoinspelningarna sågs som ett bra hjälpmedel för att kunna ge föräldrarna bra 
feedback. Behandlaren måste även kunna vara flexibel i sitt arbete och kunna ge god vägledning till 
föräldern när det kommer till att reflektera över de filmade situationerna (Häggman-Laitila, Pietilä, 
Friis & Vehviläinen-Julkunen, 2003). Neander (2009) diskuterar i sin avhandling vilken roll 
relationen mellan behandlare och förälder har för behandlingens effekter. Studiens resultat pekar på 
att många föräldrar tyckte att relationen mellan förälder och behandlare påverkade möjligheten till 
förändring och utveckling. En stor del av de förändringar som föräldrarna upplevde låg i en stärkt 
självbild hos föräldrarna. Relationen mellan behandlare och förälder stärktes av behandlarens 
engagemang och vilja att hjälpa föräldern, samt av den positiva bekräftelse som föräldern fick av 
behandlaren. Neanders diskussion kretsar även kring att man som behandlare i längden vinner på att 
vara både professionell och personlig i sitt arbete. Resultaten från studien tyder på att det kan 
betyda mycket för relationen och tilliten mellan behandlaren och klienten (a.a.).  
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3.7. Sammanfattning!
!
Marte meo-metoden är en utbredd metod som används inom flera olika områden inom socialt 
arbete, bland annat familjebehandling och inom skolverksamheten (Hedenbro & Wirtberg, 2012). 
Metoden används flitigt, men vi ställer oss frågan om hur mycket man egentligen vet om metoden. I 
Sverige har det endast gjorts ett fåtal studier om Marte meo, men dessa studier var inte 
randomiserade (Socialstyrelsen). Internationellt finns det dock en del forskning om videobaserade 
metoder. Den kunskap som finns inom fältet ger stöd för att Marte meo kan vara en effektiv metod 
när det kommer till att förbättra samspelet mellan förälder och barn. Resultat från tidigare forskning 
har också visat att metoden kan bidra till ett ökat självförtroende och känsla av kontroll hos 
föräldern (Weiner, Kuppermintz & Guttmann, 1994). Studier som inriktat sig på att undersöka 
effekten av andra videobaserade metoder som liknar Marte meo har även visat att dessa kan ha en 
positiv effekt på just samspel och anknytning (Kalinauskiene et al., 2009). De resultat vi tagit del av 
visar på att det tycks finnas ett samband mellan ett förbättrat samspel och en ökad förmåga hos 
föräldrar att ta hand om sina barn. Resultaten ger oss en inblick i vilka effekter man kan 
åstadkomma med denna typ av intervention. Resultaten är genomgående väldigt positiva, men det 
är viktigt att poängtera att det fortfarande inte har gjorts några större utvärderingar eller studier 
kring just Marte meo-metoden. Vi har inte heller hittat någon forskning om vad sammanhanget kan 
betyda, exempelvis om behandlingen ges i öppenvård, i en institutionsmiljö eller i någon annan 
kontext. Det saknas även en djupare kunskap om hur Marte meo-metoden upplevs, såväl av klienter 
som av behandlare som arbetar med metoden. !!!
4. Teoretiska perspektiv!!
I detta kapitel kommer vi att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter, som kommer att ligga 
till grund för analysen av studiens resultat.  !!
4.1. Motivering av teorival!
!
Studiens resultat kommer att belysas och analyseras utifrån anknytningsteori och det salutogena 
perspektivet. Vi kommer även att utgå från begreppet intersubjektivitet i vår analys. Samtliga av 
dessa teorier har tidigare används inom forskning om samspelsbehandling och videobaserade 
metoder. Vi har valt våra teoretiska utgångspunkter utifrån vad vi tror skulle kunna belysa aspekter 
av Marte meo-metoden. De teorier vi har valt har alla en koppling till grundtankarna inom metoden.  
Enligt Neander (2011) uppfattas anknytningsteorin som en av de viktigaste teorierna för arbetet med 
föräldrar och barn, och vi tror därför att anknytningsteorin skulle kunna fördjupa den kunskap som 
kommer fram i resultatet. Bowlby (2010) menar även att anknytningsteorin kan användas i det 
terapeutiska arbetet mellan behandlare och klient. Det salutogena perspektivet går väl ihop med 
grundtankarna inom Marte meo-metoden. I arbetet med metoden arbetar man på en mikronivå, och 
det salutogena perspektivet skulle därför kunna lyfta förståelsen av vårt resultat till en mer 
övergripande nivå (Hedenbro & Wirtberg, 2012). Med begreppet intersubjektivitet kan vi belysa 
viktiga aspekter av de tänkta effekterna av Marte meo-metoden.  !!
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4.2. Anknytningsteori !
!
Anknytningsteorin behandlar den process där ett psykologiskt band skapas mellan ett spädbarn och 
dess vårdare. Alla barn har en medfödd drivkraft att knyta an och anknytningen är livsviktig för 
barnets överlevnad. Barnet måste således knyta an till någon i sin omgivning, oftast utgörs 
anknytningspersonen av modern. Kvaliteten på anknytningen spelar en betydande roll för barnets 
fortsatta utveckling. Anknytningen präglar oss genom hela livet, och framförallt i våra nära 
relationer använder vi oss av våra erfarenheter av anknytningen till föräldern/föräldrarna (Bowlby, 
1969). !!
4.2.1. Anknytning !!
Bowlby (1969) beskriver att spädbarn kommunicerar med ett begränsat antal beteenden, och hur 
tydliga signaler barnet ger skiljer sig åt från barn till barn. Ett barn som tydligt visar sina behov gör 
det lättare för vårdaren att tillfredsställa barnets behov. Bowlby (1969) menar att det gensvar barnet 
får på sina beteenden och behov är grundläggande för anknytningens kvalitet. 
Utvecklingspsykologen Mary Ainsworth fann att omvårdnad, sensitivitet och responsivitet är några 
faktorer som är en förutsättning för att ett barn ska ha utvecklat en trygg anknytning vid ett års 
ålder. Ainsworth genomförde observationer av mödrar och spädbarn i en laboratoriesituation med 
hemmaliknande miljö. Dessa undersökningssituationer kom att kallas Strange Situation Procedure 
(SSP). Undersökningssituationen går ut på att modern och barnet är i ett rum tillsammans med en 
främmande person. Efter en stund lämnar modern rummet och barnet blir således ensam med den 
främmande personen. Man studerar då hur barnet reagerar på att bli lämnad av sin mamma och även 
hur barnet reagerar då modern kommer tillbaka. Utifrån hur barnet beter sig har man kunnat urskilja 
olika anknytningsmönster. Man skiljer på trygg anknytning och otrygg anknytning. Otrygg 
anknytning är i sig indelat i två olika grupper; undvikande och ambivalent. Den fjärde kategorin av 
anknytningsmönster benämns desorganiserad anknytning (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 
1978).  !
Broberg, Almqvist och Tjus (2003) beskriver att barn med en trygg anknytning till sin förälder har 
en inre känsla av att föräldern finns tillgänglig när barnet behöver det. Gemensamt för barn men en 
otrygg anknytning är att samspelet mellan föräldern och barnet inte präglas av den förutsägbarhet 
och lyhördhet som är nödvändig för att barnet ska uppleva en känsla av trygghet. Barnet uppvisar 
antingen ett undvikande beteende, till följd av att barnet tidigare fått erfara att förälder inte funnits 
där när barnet sökt närhet och tröst, eller så uppvisar barnet ett ambivalent beteende gentemot sin 
förälder. Enligt författarna känner barn med en otrygg ambivalent anknytning en osäkerhet för om 
modern kommer att finnas där när det behövs, eftersom samspelet mellan förälder och barn baseras 
på oförutsägbarhet. Föräldern är ibland lyhörd för barnet behov, ibland inte, och samspelet sker på 
förälderns villkor. Barn med en desorganiserad anknytning har ett samspel med föräldern som i hög 
grad bygger på rädsla. Ett barns anknytningssystem slås på när barnet upplever hot eller fara, och 
barnet söker sig då till föräldern för tröst och skydd. Men för dessa barn är det föräldern som väcker 
barnets rädsla, vilket sätter barnet i en omöjlig konfliktsituation. Man har sett att familjer där fysisk 
och psykisk misshandel förekommer, samt familjer där en eller båda föräldrarna lider av allvarlig 
psykisk sjukdom är riskgrupper för utvecklingen av en desorganiserad anknytning (a.a., s.120). Man 
har också sett att föräldrar som har svåra obearbetade upplevelser ofta feltolkar spädbarnets signaler 
och reagerar med aggressivitet eller rädsla. Gemensamt för dessa föräldrar är att barnets gråt eller 
närhetssökande väcker något inom föräldern som denne reagerar på. Eftersom föräldern reagerar på 
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sin egen obearbetade upplevelse blir det svårt för barnet att förstå förälderns beteende, och istället 
för att få skydd och tröst känner sig barnet hotad av föräldern. Detta innebär att dessa föräldrar kan 
få svårigheter i föräldrarollen, eftersom de inte kan hantera barnets starka känslomässiga signaler 
(a.a.).  !!
4.2.2. Trygg bas !!
Enligt Bowlby (2010) är en av de viktigaste förutsättningarna för en trygg anknytning att föräldern 
utgör en trygg bas för barnet. Men trygg bas menas att föräldern fungerar som en utgångspunkt för 
barnets utforskande. Enligt Broberg, Almqvist och Tjus (2003) är en förutsättning för att barnet ska 
se sin förälder som en trygg bas att barnet har tidigare erfarenheter av att föräldern hör barnet och 
vill tillfredsställa dess behov. Den upplevda tryggheten gör att barnet får en flexibel relation till sin 
förälder, där barnet kan växla mellan att utforska och söka trygghet hos föräldern. Den trygga basen 
möjliggör för barnet att ”pröva sina vingar” och är en förutsättning för att barnet ska kunna utforska 
och upptäcka sin omvärld. Om barnets relation till föräldern präglas av otrygghet blir det svårt för 
barnet att undersöka sin omgivning, eftersom barnet inte kan lita på att föräldern finns där när 
barnet behöver det. Barnets valmöjligheter blir då att antingen aldrig lämna basen, utan ständigt 
hålla sig nära föräldern, eller att lämna basen men bete sig som att hamnen inte behövs Senare i 
barnets uppväxt representerar den trygga basen en känsla av trygghet för barnet (a.a.). !!
4.3. Det salutogena perspektivet!!
Inom den salutogena teoribildningen fokuserar man på faktorer som orsakar och vidmakthåller 
hälsa, till skillnad från det patogena synsättet som beskriver vad som orsakar sjukdom.  
Antonovsky (2005) sökte med den salutogena teorin svar på frågan om hur hälsa skapas. Han 
intresserade sig för varför vissa människor klarar av svåra påfrestningar, som för andra människor 
skapar stress och lidande. Ett centralt begrepp inom det salutogena tänkandet är känsla av 
sammanhang, vilket innebär att en individ kan hantera, förstå och finna mening i svåra situationer i 
livet. Faktorer som påverkar känslan av sammanhang är bland annat våra närmaste relationer, våra 
känslor och hur vi ser på misslyckanden. Enligt teorin kan människor som har en salutogen hållning 
till livet uppleva god livskvalitet trots en hög stressbelastning. På vilket sätt en människa påverkas 
av en stressor i livet beror på hur personen hanterar situationen (a.a.). Hedenbro och Wirtberg 
(2012) beskriver att den salutogena teoribildningen stämmer väl överens med grundtankar inom 
Marte meo. Författarna beskriver att man i arbetet med Marte meo analyserar samspel inom familjer 
på en detaljerad nivå, och att den salutogena teoribildningen då kan användas för att få en mer 
generell förståelse för olika familjesituationer.  !!
4.4. Intersubjektivitet !
!
Begreppet intersubjektivitet lyftes fram av Daniel Stern, en amerikansk psykiater, psykoterapeut och 
forskare. Stern (2005) beskriver intersubjektivitet som en förmåga att kunna dela känslor och 
upplevelser med andra människor. Han menar att intersubjektivitet handlar om att människan är 
beroende av andra människor för att känna sin egen existens. Begreppet handlar om känslor av 
ömsesidighet och gemenskap mellan människor och upplevelser som ”jag vet att du vet att jag vet” 
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har att göra med intersubjektivitet (a.a.). Enligt Neander (2011) är intersubjektivitet centralt inom 
arbete med föräldrar och barn, då förälderns förmåga att förstå barnet har stor betydelse för barnets 
utveckling. Neander beskriver också begreppet primär intersubjektivitet, som avser en medfödd 
förmåga hos barn att vara i dialog med sin förälder. Detta visar sig i hur spädbarnet och föräldern 
ömsesidigt koordinerar sitt samspel, i röstlägen och rörelser. Enligt Stern (2005) är barns 
medvetande inställt på att vara i kontakt med medvetandet hos föräldern. Barnets förmåga till 
intersubjektivitet utvecklas sedan i takt med att barnet blir äldre. I behandlingsarbete med föräldrar 
och barn har begreppet intersubjektivitet betydelse både för samspelet och relationen mellan 
föräldern och barnet, men också mellan förälder och behandlaren. Den terapeutiska processen 
mellan förälder och behandlare gynnas av förmågan till intersubjektivitet (a.a.). !!!
5. Metod!!
I detta kapitel kommer vi att redogöra för valet av metod samt beskriva hur vi gått tillväga för att 
samla in och bearbeta materialet. Därefter följer en genomgång av etiska överväganden, validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. !!
5.1. Val av forskningsmetod och perspektiv!
!
I denna studie vill vi belysa föräldrars och behandlares upplevelser och erfarenheter av Marte meo-
metoden. För att få svar på vårt syfte och frågeställningar valde vi att använda oss av en kvalitativ 
metod. Med den kvalitativa metoden vill man få kunskap kring individers upplevelser och 
erfarenheter genom att personerna själva får berätta (Larsson, 2005). Enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) kan kunskapen man finner i dessa erfarenheter och upplevelser användas för att utveckla och 
förstå olika skeenden i samhället och i livet.Vi har valt att genomföra intervjuer, i form av 
halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun följer ett 
fenomenologiskt tankesätt, där det är viktigt att forskaren är medveten om sina förkunskaper och 
kan förhålla sig till dessa (Larsson, 2005). Valet att genomföra halvstrukturerade 
livsvärldsintervjuer styrdes av att detta möjliggör för intervjupersonerna att berätta mer fritt om 
studiens ämne, då intervjuaren inte följer ett strikt manus (Kvale & Brinkmann, 2009). Vår önskan 
var att få ta del av undersökningsdeltagarnas personliga beskrivningar kring erfarenheter, tankar, 
minnen och känslor.  !!
5.2. Abduktiv strategi!
!
Studien har haft en abduktiv utgångspunkt, vilket är en kombination av en induktiv och deduktiv 
strategi. Med en abduktiv strategi menas att forskaren till en början har en teoretisk utgångspunkt 
som används i utformningen av teman och frågor. Forskaren är dock inte låst till denna teori utan 
kan, efter en sammanställning av studiens resultat, finna andra teoretiska perspektiv som går att 
applicera (Larsson, 2005). Denna studie hade från början en teoretisk utgångspunkt i 
anknytningsteorin, då anknytningsteorin är central för arbetet med Marte Meo-metoden inom 
familjebehandling. Vi har dock varit öppna för att andra teorier kunde komma att bli användbara, 
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beroende på studiens resultat. Efter att resultatet sammanställts fann vi att såväl anknytningsteori 
som andra teoretiska begrepp var användbara i analysen av resultatet. !!
5.3. Urval och urvalsförfarande!
!
Vi har i denna studie gjort tre retrospektiva föräldraintervjuer, samt fyra intervjuer med verksamma 
behandlare som är utbildade inom Marte meo. Av etiska skäl har vi valt att endast intervjua 
föräldrar som har avslutat sin behandling och flyttat ifrån X-gården. De föräldrar som intervjuats 
har bott på X-gården för olika länge sedan. Tidsspannet för hur länge sedan de bodde där är cirka 
1-6 år. Att föräldrarna har flyttat från X-gården och behandlarna fortfarande är verksamma kan 
påverka hur de olika urvalsgrupperna ser på metoden. Att vi valt att intervjua både behandlare och 
klienter beror delvis på att vi haft svårigheter med att komma i kontakt med föräldrar som har bott 
på X-gården, som haft Marte meo och som vill bli intervjuade. Men vi hade också från början en 
tanke om att vi, genom att även intervjua behandlare, kunde få en bredare syn på det vi undersöker. 
Behandlarna kan dela med sig av sina erfarenheter och tankar om hur de tror att föräldrar har 
upplevt metoden, samt vad de har sett för förändringar i de familjer de arbetat med. Att titta på hur 
föräldrarnas och behandlarnas bilder sammanfaller respektive skiljer sig anser vi vara viktigt och 
intressant. Vi har valt att utgå från ett specifikt behandlingshem och deras arbete med metoden, 
vilket innebär att vi gjort ett strategiskt urval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). 
Valet av behandlingshem bygger mycket på det faktum att vi redan hade en upprättad kontakt med 
behandlingshemmet, då en av oss arbetar extra där. Urvalet är ett icke-slumpmässigt urval, då 
begränsningen till ett specifikt behandlingshem samt de etiska och rättsliga aspekter vi behövt ta 
hänsyn till, inte möjliggör ett slumpmässigt urval (a.a.). !
De behandlare som intervjuats kontaktades via mejl. Ett informationsbrev bifogades till detta mejl 
(bilaga 3). Vi intervjuade samtliga Marte meo-behandlare på X-gården. För att komma i kontakt 
med föräldrar som bott på X-gården behövde vi gå via personal, eftersom föräldrarnas 
kontaktuppgifter är sekretessbelagda. En personal på X-gården erbjöd sig att skicka ut 
informationsbrev (bilaga 4) till de föräldrar som personalen bedömde skulle kunna tänka sig att 
medverka i studien. Detta tillvägagångssätt är inte idealiskt då det i stor utsträckning kan påverka 
resultatet (se avsnitten Etiska överväganden och Metoddiskussion). Informationsbreven skickades 
med posten. Föräldrarna ombads att antingen kontakta oss direkt, eller kontakta X-gården om de 
ville medverka i studien. Samtliga föräldrar valde att först kontakta X-gården, som därefter 
förmedlade information och förälderns kontaktuppgifter till oss. Vi hörde av oss och bokade en tid 
för intervju. !!
5.4. Intervjuguide!
!
Den halvstrukturerade intervjun utgår vanligtvis från ett antal teman, och utifrån dessa teman ställer 
man frågor som öppnar upp för beskrivningar av den egna livsvärlden. Intervjun utgår således ifrån 
ett antal frågor, men är inte statisk i vilken följd frågorna ställs. Intervjuformen möjliggör för 
intervjupersonen att berätta mer fritt och intervjuaren kan anpassa sig efter detta, exempelvis genom 
att ställa följdfrågor. Forskaren utformar en intervjuguide med förslag på frågor utifrån de valda 
temana (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi ansåg att denna intervjuform passade vår studie, då vi 
kunde säkerställa att frågor som var viktiga utifrån studiens syfte och frågeställningar kom med. 

�19



Samtidigt ville vi ha möjligheten att anpassa oss till de enskilda intervjupersonerna. Vi utformade 
två intervjuguider, en för behandlarintervjuerna och en för intervjuerna med föräldrarna (bilaga 1 & 
2). Både intervjuguiderna inleddes med ett antal bakgrundsfrågor och på det följde sedan förslag på 
frågor under valda centrala teman. Med hänsyn till de etiska aspekterna var bakgrundsfrågorna inte 
allt för ingående. En djupare bakgrundsinformation behövdes inte heller, då det inte var relevant för 
studiens syfte. Vi försökte i den mån det gick att ha liknande teman och frågor i intervjuerna med 
behandlare och föräldrar. Detta eftersom vi då skulle kunna jämföra och koppla samman svar som 
liknade eller skiljde sig från varandra. Eftersom intervjupersonerna hade möjligheten att tala fritt 
kom olika teman att ges olika stort utrymme i intervjuerna. Intervjupersonerna kunde på så sätt styra 
samtalet i viss mån, samtidigt som alla teman berördes. I behandlarnas intervjuguide fanns teman 
som: föräldrarnas inställning, barnen, återgivningen och relationen mellan behandlare och 
förälder. Några av temana i föräldrarnas intervjuguide var: upplevelsen av Marte meo, 
återgivningen och barnen. !!!
5.5. Genomförandet av intervjuerna!
!
Vid samtliga intervjuer var vi båda närvarande, den ena som intervjuare och den andra som 
antecknande observatör. Den som hade rollen som antecknade observatör skulle även vara 
behjälplig om eventuella problem uppkom, samt hade ansvaret att ställa uppföljningsfrågor. 
Rollerna skiftades mellan de olika intervjutillfällena. Vi var noga med att, innan intervjun skulle 
genomföras, fråga intervjupersonerna om de godkände att vi båda var med under intervjun, eller om 
de föredrog att endast intervjuaren medverkade. Samtliga intervjupersoner samtyckte till att vi båda 
medverkade under intervjutillfället. Intervjupersonerna fick själva välja var och när intervjun skulle 
genomföras. Av behandlarintervjuerna var det tre som genomfördes i behandlarnas hem och en som 
genomfördes på arbetsplatsen. Av föräldraintervjuerna genomfördes en i intervjupersonens hem, en 
på ett bibliotek och en på intervjupersonens arbetsplats. Vi var noga med att platsen, i den mån det 
gick, skulle vara avskild och störningsfri. !
Samtliga intervjupersoner hade innan intervjuerna tagit del av ett informationsbrev som beskrev 
syftet med studien, samt hur intervjun skulle gå till. Informationsbrevet innehöll även information 
om anonymitet och frågan om samtyckte till att intervjun spelades in. Som tack för deras 
medverkan fick föräldrarna en biobiljett, vilket också framgick av informationsbrevet att de skulle 
få. I början av varje intervju tydliggjorde vi syftet med studien, intervjupersonens anonymitet, samt 
att intervjupersonen när som helst kunde välja att avbryta intervjun eller att inte svara på en viss 
fråga. Vi frågade även om vi fick spela in intervjun med hjälp utav en mobiltelefon, vilket samtliga 
intervjupersoner samtyckte till. Intervjuerna varade mellan 20-60 min, beroende på hur mycket 
intervjupersonerna hade att berätta om sina upplevelser av Marte meo. !!
5.6. Utskrift av intervjuerna!
!
Transkriberingen av intervjuerna skedde i nära anslutning till själva intervjutillfället. Vid 
transkriberingen av intervjuerna delade vi upp arbetet mellan oss. Innan vi påbörjade arbetet med att 
transkribera intervjuerna bestämde vi tydliga regler för hur utskrifterna skulle se ut, detta för att 
säkerställa att vi transkriberade så lika som möjligt. Av etiska skäl valde vi att skriva om talspråk till 
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skriftspråk. Detta eftersom talspråket kan framstå som väldigt osammanhängande och vi ville 
undvika stigmatisering av intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har dock försökt 
behålla utsagorna så likt originalet som möjligt och inga ord har helt tagits bort. Ljud som ”ehm” 
och ”hm” har tagit bort vid tillfällen då vi upplevt att de inte fyllt någon funktion, exempelvis då de 
upprepas flera gånger i rad. Vid sådana tillfällen har det endast skrivits ut en gång. Under arbetets 
gång har vi kontrollerat att vi transkriberat på samma sätt och vi har även kunnat fråga den andre 
vid tillfällen då det var svårt att höra vad intervjupersonen sade. De anteckningar som förts under 
intervjutillfällena utgjorde en hjälp för att förstå sammanhanget när ljudinspelningen var otydlig. !!
5.7. Databearbetning och analys!
!
Vi har i bearbetningen av empirin valt att använda oss vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar för  
meningskoncentrering. Vi började med att sammanfatta och omformulera intervjupersonernas 
utsagor till kortare meningar. Sedan formulerade vi teman och skapade tabeller med de valda 
temana som rubriker. De nedkortade utsagorna placerades in under relevant tema. Några av de 
teman som plockades ut var: Tillämpning av Marte meo på X-gården, Varför Marte meo?, Tillit i 
relationen, Barnet i centrum och Föräldrarnas upplevelser av Marte meo. Det sistnämnda temat är 
också uppdelat i underteman (filmningen och återgivningen). Resterande teman och underteman 
redovisas i resultatkapitlet. Efter att resultatet sammanställts analyserades materialet utifrån våra 
teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. !!
5.8. Validitet och reliabilitet!
!
Vi har under hela forskningsprocessen diskuterat frågor kring validitet och reliabilitet. För fortsatt 
forskning är det viktigt att det finns en tillförlitlighet i resultaten och möjlighet till att replikera 
studien. Inom den kvalitativa forskningsmetoden är det forskaren som ses som mätinstrumentet och 
intervjuarens färdigheter påverkar i allra högsta grad kvalitén på studien (Kvale & Brinkmann, 
2009). Vi har därför varit noga med att under hela forskningsprocessen diskutera och ifrågasätta de 
beslut som fattats. För att kunna öka studiens trovärdighet har flera olika tolkningar och 
förklaringsmodeller prövats. Inom den kvalitativa forskningen pratar man inte i lika stor 
utsträckning om att ”mäta det man avser mäta”. Frågan kretsar i stället kring om de tolkningar och 
beskrivningar som gjort i studien bidrar till att belysa och tydliggöra det studerade fenomenet för en 
tänkt läsare. Om man har lyckats med att ”ringa in” det ämne och område som man valt att studera 
(Larsson, 2005). Studiens kvalité påverkas även av hur väl genomförda intervjuerna är. Inom den 
kvalitativa forskningsintervjun är det intervjupersonernas uttalanden som är av vikt (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Under intervjuerna har vi därför försökt att klargöra de uttalanden som vi fått 
från våra intervjupersoner. Flera förtydliganden gjordes och många följdfrågor ställdes. Med dessa 
klargöranden från intervjuerna har vi kunnat göra en mer rättvis tolkning av intervjupersonernas 
uttalanden (a.a.). !
Det är viktigt att under hela forskningsprocessen gå tillbaka till syftet med studien och de 
frågeställningar som ska besvaras. Detta har vi hela tiden haft i åtanke, inte minst vid utarbetandet 
av våra två intervjuguider. Det är i början av forskningsprocessen som grunden läggs för det 
fortsatta arbetet och det första steget, problemformuleringen av ämnet, är mycket viktig. Det är 
denna problemformulering som man sedan kommer bygga vidare på och arbetar kring (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). Vi har arbetat mycket med studiens syfte och frågeställningar och genom att 
hela tiden gå tillbaka till dem, har aspekter kring studiens validitet kunnat kontrollerats bättre. För 
att studien ska kunna replikeras vid annat tillfälle bör studien ha en god reliabilitet. Tillförlitligheten 
i resultaten kan påverkas av skillnader som uppkommit då till exempel intervjuutskrifterna inte är 
likartade (a.a.). I utskrifterna av intervjuerna ansåg vi det därför viktigt att redan från början 
bestämma tydliga regler för hur transkriberingen skulle gå till. Transkriberingen av intervjuerna 
skedde i nära anslutning till själva intervjutillfället, för att vi fortfarande skulle ha upplevelsen färsk 
i minnet. !
I den mån det gick försökte vi även se till att miljöerna där intervjuerna hölls var likartade och att 
störningsmomenten var få. Att intervjupersonerna själva fick välja intervjuplats och tid för intervju 
var viktigt, då allmäntillstånd, tidsaspekter och plats kan påverka reliabiliteten (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Förhoppningen var att intervjupersonerna skulle välja en plats där de kände sig 
trygga och en tid då de inte behövde känna sig stressade över att de skulle i väg eller hade annat att 
prioritera. Valet att tillsammans genomföra alla intervjuer grundade vi på det faktum att båda på så 
sätt kunde skapa sig en uppfattning av det som kom fram, och att intervjun också efteråt kunde 
diskuteras. På så sätt kunde vi undvika att det gjordes en allt för subjektiv tolkning av det som 
sades. Anteckningarna som den ena förde under intervjun kunde också användas då det uppstod 
svårigheter med att höra vad som sades på inspelningen. Som enskilda individer gör vi olika 
tolkningar och formuleringen av en och samma fråga kan se olika ut (a.a.). Därför var det viktigt för 
oss att tillsammans diskutera innebörden av frågorna, för att säkerställa att vi tolkade frågorna på 
samma sätt. !!
5.9. Generaliserbarhet!
!
Möjligheten att kunna generalisera en studies resultat är bland annat kopplat till studiens externa 
validitet, som innebär att resultatet kan gälla för en större population än studiens urval (Bryman, 
2011). Vi har i denna studie utgått ifrån behandlingshemmet X-gården, och samtliga 
intervjupersoner har således en koppling dit. Denna avgränsning innebär att vi endast kan uttala oss 
om X-gården och beskriva intervjupersonernas utsagor. Vi kan inte säga något om Marte meo-
behandling i en annan kontext. Vi har dock strävat efter att ge ett annat perspektiv till den kunskap 
som redan finns om Marte meo-metoden. Vi har, som Bryman (2011) beskriver det, försökt att 
fånga upp ämnet genom att ge tydliga och fylliga beskrivningar av det studerade fenomenet. 
Fokuset har varit att ge andra människor en inblick i hur Marte meo-metoden kan upplevas, genom 
att beskriva intervjupersonernas unika berättelser kring upplevelser och erfarenhet av Marte meo. !!
5.10. Etiska överväganden!
!
En intervjustudie producerar kunskap om enskilda människors privata liv, vilket alltid medför vissa 
etiska problem. Etiska problem genomsyrar hela intervjustudien och bör tas i beaktning från början 
av arbetet med studien. Under forskningsprocessen har vi tagit ställning till de forskningsetiska 
kraven på samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Intervjupersonerna har fått information om studiens syfte, hur studien skulle gå till, hur materialet 
kommer att redovisas samt att deltagandet i studien var frivilligt. Denna information 
sammanfattades i informationsbrevet, där det även framgick att intervjupersonerna skulle 

�22



tillförsäkras anonymitet i den utsträckning det är möjligt. I informationsbrevet framgick även att 
intervjupersonerna hade möjlighet att när som helst avbryta intervjun under intervjutillfället. !
Studien har haft två urvalsgrupper, behandlare från X-gården och föräldrar som bott på X-gården. 
Kontakten med dessa har sett olika ut. Behandlarna fick informationsbrevet skickat till sig via mejl, 
och hörde sedan av sig till oss. Föräldrarna fick informationsbrevet skickat till sig per brev, från en 
personal på X-gården. Detta då föräldrarnas kontaktuppgifter var sekretessbelagda. Föräldrarna 
gavs alternativen att antingen höra av sig direkt till oss, eller höra av sig till X-gården för att 
därigenom komma i kontakt med oss. Samtliga föräldrar som medverkat i studien har först hört av 
sig till X-gården. Detta har medfört att åtminstone en personal på X-gården vet om vilka 
intervjupersonerna är. Ur etisk synpunkt kan detta vara problematiskt då absolut anonymitet inte 
kan garanteras. Det som sägs under intervjuerna kan även komma att kännas igen av de läsare som 
känner till intervjupersonerna. Vi har dock varit noga med att framföra för föräldrarna att uppsatsen 
kommer att vara offentlig, vilket innebär att personal på X-gården kan läsa uppsatsen och det finns 
en möjlighet att personal kommer att kunna identifiera föräldrarna utifrån deras utsagor. För att göra 
föräldrarna mindre igenkännliga har vi valt att ändra uppgifter om kön på de barn som föräldrarna 
nämner i de citat vi använt i resultatredovisningen. Vi har även eliminerat material som vi bedömde 
kunde avslöja föräldrarnas identiteter. För oss var det även viktigt, av etiska skäl, att inte störa en 
pågående behandlingsprocess. Av denna anledning gjordes avgränsningen att föräldrarnas 
behandling och vistelse på X-gården skulle vara avslutad vid intervjutillfället. Att tillförsäkra någon 
form av anonymitet skulle annars också ha blivit svårt. Vi har i den mån det gått, försökt att hålla 
våra intervjupersoner så anonyma som möjligt, både för allmänheten, men också i förhållande till 
varandra. Vi har övervägt konsekvenser av att behandlarna känner varandra och att de troligtvis 
kommer förstå vem som sagt vad i resultatredovisningen. På detta sätt försvinner en del av deras 
anonymitet. Detta har vi dock varit noga med att poängtera från början och det påverkade inte 
behandlarnas villighet till att gå med på att delta i studien. !
I denna studie har vi sökt efter personliga erfarenheter och upplevelser av Marte meo-metoden. Att 
berätta om personliga erfarenheter kan vara känsligt och detta är också något vi behövt ta hänsyn 
till. Genom att lägga ned mycket arbete kring intervjufrågorna och hur de har formulerats har vi 
kunnat välja bort frågor som kanske upplevs som väldigt känsliga. Vi vägde även fördelarna och 
nackdelarna med att vara med båda två vid intervjutillfällena. Att vara två skulle kan förstärka den 
ojämna maktrelationen som finns mellan intervjuare och intervjuperson (Kvale & Brinkmann, 
2009). Inför varje intervjutillfälle var vi därför noga med att fråga om det gick bra att båda var med. 
Vid intervjutillfällena var vi också tydliga med att intervjupersonen, både behandlare och föräldrar, 
kunde välja att inte svara på en viss fråga, samt att de när som helst kunde avsluta intervjun. De 
öppningsfrågor som ställdes i intervjuerna har vi även valt att inte redovisa i resultatet. Detta då 
svaren på dessa kan vara avslöjande (exempelvis hur länge föräldrarna bodde där och när). Dessa 
frågor ställdes bara i syfte att öppna upp intervjun samt få föräldern att tänka tillbaka på tiden då 
behandlingen genomfördes. I intervjuutskrifterna valde vi av etiska skäl att skriva om talspråk till 
skriftspråk, då det annars kan vara lätt att härleda ett specifikt uttalande till en viss person. !
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är etiska frågor som inhämtande av samtycke och 
intervjupersonens konfidentialitet någonting som man måste förhålla sig till under hela 
forskningsprocessen, då det kan förändras under processens gång. Detta är någonting som vi haft i 
åtanke. En av de föräldrar som medverkat i studien samtyckte till att bli intervjuad, men ställde 
sedan in intervjun med kort varsel. Intervjupersonen gav förslag på nya tider att genomföra 
intervjun och vi bokade in en ny tid, men sedan slutade hon att höra av sig. Vi ställde oss då frågan 
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om det var så att intervjupersonen fått förhinder, eller om det var så att hon inte längre ville delta. Vi 
valde att kontakta intervjupersonen en gång till, men fick inte något svar. Då tog vi beslutet att inte 
kontakta henne mer, då vi inte ansåg det vara etiskt rätt att ”tjata” på henne om att delta. På dagen 
då intervjun var tänkt att genomföras hörde hon dock av sig till oss, och intervjun blev därmed 
genomförd. Då studien utformades behövde vi även ta hänsyn till det faktum att en av oss arbetat 
till och från på X-gården och känner till de behandlare som arbetar med Marte meo. Vi vägde detta 
faktum mot att man som vikarie inte har någon insyn i arbetet med Marte meo-metoden och att de 
föräldrar som skulle intervjuas hade lämnat X-gården. När frågan kom upp under intervjuerna om 
hur vi hade kommit i kontakt med X-gården, svarade vi att en av oss arbetar extra där. Att 
intervjupersonerna visste om att en av oss som gör studien ibland arbetar på X-gården tror vi kanske 
kan ha medfört att vi fått svar som varit mer positivt laddade. I bedömningen har vi också vägt in 
det faktum att vetskapen om detta kan ha ingett en viss trygghet hos intervjupersonerna. De 
behövde inte berätta något ingående om varför de vistades på X-gården.   !!!
6. Resultat!!
Resultatet som redovisas nedan bygger på tre intervjuer med föräldrar som haft Marte meo-
behandling på X-gården, samt fyra intervjuer med X-gårdens Marte meo-behandlare. I 
resultatredovisningen har vi integrerat resultaten från föräldraintervjuerna och 
behandlarintervjuerna, som redovisas utifrån gemensamma teman. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av hur Marte meo tillämpas på X-gården, utifrån behandlarnas perspektiv. Det kan 
också vara värt att nämna att de föräldrar behandlarna berättar om huvudsakligen utgörs av 
mammor, då behandlarna har mindre erfarenhet av att arbeta med pappor. De tre föräldrar som 
intervjuats är mammor. !!
6.1. Tillämpning av Marte meo på X-gården!
!
De familjer som bor på X-gården har behandling med flera olika inslag, som skiljer sig åt beroende 
på familjens situation och problematik. Marte meo-metoden är en insats som personalen på X-
gården erbjuder de föräldrar som personalen tror skulle kunna bli hjälpta av metoden. Behandlarna 
uttrycker dock på att de anser att Marte meo-behandling skulle passa de flesta på X-gården, då de 
som kommer dit har brister i omsorgen och vanligtvis även brister i samspelet med barnen. 
Bedömningen om vilka familjer som ska erbjudas Marte meo-behandling görs utifrån var 
personalen bedömer att föräldern befinner sig mentalt och känslomässigt. En förälder som 
exempelvis är traumatiserad eller djupt deprimerad menar behandlarna kan ha svårt att ta till sig 
metoden. Bedömningen görs även utifrån hur mycket föräldern har på sitt schema, eftersom det är 
viktigt att det finns tid för Marte meo och att föräldern orkar med. Behandlarna menar att det kan bli 
svårt för föräldrar att ta till sig metoden om det är mycket annat som händer kring den egna 
familjen. Det kan handla om att föräldern har en bakgrund med missbruksproblematik och därför 
har ett drogsug, som kan göra det svårt att fokusera. Behandlarna uttrycker att de föräldrar som 
kommer till X-gården även kan ha problem med basala saker så som tak över huvudet, vilket kan 
skapa en oro som gör det svårt att ta till sig många olika behandlingsmetoder. Något som 
behandlarna framhäver som viktigt för bedömningen om Marte meo är lämpligt eller inte är att det 
ska vara rätt ”tajming” för familjen. Om en förälder är upptagen av många andra saker som pågår i 
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dennes liv är det kanske inte rätt tajming att erbjuda Marte meo-behandling. Behandlarna menar att 
de alltid måste göra individuella bedömningar om huruvida de ska erbjuda Marte meo-behandling 
eller ej. !
På X-gården gör man även en avgränsning vid att främst använda Marte meo i behandlingsärenden. 
Behandlarna är försiktiga med att använda metoden i utredningsärenden, speciellt tidigt i 
utredningen. Anledningen till detta är att personalen, under utredningens gång, kan komma fram till 
att barnen behöver placeras. Har de då gjort Marte meo filmer med föräldern, där de framhäver det 
positiva i samspelet mellan föräldern och barnet och vad föräldern gör bra, kan detta bli väldigt 
motsägelsefullt för föräldern. !!

Behandlare: ”Det blir väldigt märkligt för föräldern att 
förstå att man klipper ihop en massa positiva saker som man 
ska försöka sitta och stärka föräldern med och sen så säger 
man, 'men tyvärr, vi tycker inte att du ska ha ditt barn.' Det 
rimmar inte.” !!

På X-gården används Marte meo-metoden främst i familjer med spädbarn och små barn. 
Behandlarna är dock eniga om att de anser att Marte meo kan användas på barn i alla åldrar. När det 
gäller föräldrarna tror behandlarna att de flesta föräldrar kan tillgodogöra sig Marte meo-
behandling. Undantag är föräldrar som har svåra psykiska sjukdomstillstånd, som gör att de är 
avtrubbade och har svårt att ta in. Behandlarna har använt metoden med föräldrar som haft olika 
typer av funktionsnedsättning, bland annat en mamma som var döv och en mamma som hade en 
utvecklingsstörning. Behandlarna upplever att båda dessa mammor kunde tillgodogöra sig 
behandlingen. Dock påpekar en av behandlarna att det skulle vara svårt att använda Marte meo-
metoden med en blind förälder, eftersom metoden bygger så mycket på att låta bilden tala. 
Språkliga barriärer, då föräldern och behandlaren inte talar samma språk, menar behandlarna kan 
överbyggas med hjälp utav en tolk. Behandlarna påpekar att Marte meo-metoden är en metod som 
inte begränsas så mycket av att man inte talar samma språk, eftersom det är bilderna som talar och 
behandlaren i filmen kan se känslomässiga reaktioner även om hon inte förstår vad föräldern och 
barnet samtalar om. Det som behandlarna framför som den viktigaste faktorn för att Marte meo ska 
ha en positiv effekt är föräldrarnas vilja att förändras. !!
6.2. Varför Marte meo?!
!
Behandlarna beskriver Marte meo-metoden som en samspelsbehandlingsmetod där man använder 
videokameran som redskap för att visa på fungerande, eller nästan fungerande samspel. Metoden 
går ut på att utforska det positiva i samspelet mellan förälder och barn, och utgångspunkten är att 
även om det finns stora problem i samspelet går det nästan alltid att hitta någonting som är bra. 
Behandlarna uttrycker att syftet med att använda metoden i verksamheten är att öka förälderns 
förståelse för barnet och lyfta fram det positiva i samspelet mellan föräldern och barnet, för att 
möjliggöra en positiv utveckling av samspelet. Marte meo används även för att lyfta fram föräldern 
och stärka dennes självförtroende och självkänsla. En av behandlarna beskriver det som att hon, i 
arbetet med Marte meo, försöker hjälpa föräldern och barnet att mötas, och få föräldern att förstå 
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hur viktig hon eller han är för sitt barn. Behandlarna lyfter fram att de föräldrar som kommer till X-
gården är där för att ”synas in i sömmarna”. Behandlarna beskriver att många av de föräldrar som 
kommer dit riskerar att få sina barn placerade. Detta är en svår och jobbig situation för föräldrarna, 
vilket behandlarna måste förstå och respektera. Behandlarna menar då att Marte meo-metoden kan 
vara en bra metod att använda i denna situation, eftersom Marte meo har en så positiv framtoning. 
Att fokus inte ligger på det föräldern har problem med tycker behandlarna är en fördel med Marte 
meo. Genom att bekräfta det som föräldern gör bra kan föräldern överföra detta till andra 
situationer.  !!
6.3. Därför gick föräldrarna med på Marte meo-behandling!
!
På X-gården är Marte meo-behandling alltid en frivillig insats. De tre föräldrar som intervjuats 
uttrycker att de valde att genomgå Marte meo-behandling för att de ville få en förbättrad relation till 
sina barn. De ville få en ökad förståelse för barnet, veta hur barnet tänker och vad som är bäst för 
barnet. Föräldrarna uttrycker att de hoppades att Marte meo skulle kunna hjälpa dem att se hur de 
själva kunde hjälpa sina barn att utvecklas. En av mammorna beskriver att hon till en början inte 
förstod sitt barns signaler. Hon uttrycker att hon inte förstod det språk som barnet talade. När 
hennes barn grät visste hon inte om det berodde på hunger eller om det var något annat barnet sökte 
och det gjorde henne stressad. Detta ville hon få hjälp att förstå. !!

Förälder: ”För jag visste inte vad han ville ha. Jag visste 
inte, när han grät, om jag skulle ge mjölk eller någonting 
annat.” !!

En annan förälder berättar att hon hoppades på att Marte meo skulle kunna hjälpa henne att se hur 
hon var som förälder. Hon upplevde att detta var någonting som hon och hennes barn behövde för 
att relationen mellan dem skulle utvecklas till det bättre. Samtliga föräldrar uttrycker att de tyckte 
att Marte meo lät som en bra metod. En av föräldrarna uttrycker att hon ville ta tillfället i akt att 
prova någonting nytt. !!

Förälder: ”Ja... jag hade aldrig gjort det, så det var ju bra. 
Jag tror att (behandlares namn) förklarade för mig vad det 
handlade om och sådär. Så att, då kunde man säga ja. Det 
var väl själva att det fanns, de erbjöd det och jag tog det till 
mig.” !!!

6.4. Tidigare upplevelser hos föräldrarna !
!
Behandlarna har alla erfarenhet av att föräldrar som kommer till X-gården säger att de känner till 
Marte meo-metoden sedan innan, antingen att de har hört talas om metoden eller att de har 
erfarenhet av Marte meo-behandling. Behandlarna beskriver att de haft flera föräldrar som berättat 
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att de haft Marte meo innan de kom till X-gården, men i utredande syfte, exempelvis på 
utredningshem. Av de föräldrar som intervjuats hade ingen hört talas om Marte meo innan de kom 
till X-gården. En av föräldrarna hade dock hört talas om en liknande metod. Föräldern menar att 
även den metoden gick ut på att stärka samspelet mellan förälder och barn genom att föräldern 
skulle leka med sitt barn och samtidigt som de observeras av en annan vuxen. Föräldern poängterar 
dock att detta inte var Marte meo, eftersom det inte användes någon videokamera.   !!
6.5. Oklarheter kring metoden!
!
Samtliga föräldrar beskriver att de till en början kände en stor osäkerhet kring vad Marte meo-
metoden gick ut på. En av föräldrarna berättar att hon först trodde att Marte meo var ett slags test 
som hon måste klara av.  !!

Förälder: ”Men då tyckte jag...jag visste inte, jag tänkte att 
kanske jag inte får godkänt eller kanske det inte är bra.” !!

En annan förälder beskriver att hon till en början hade taggarna utåt, när hon förstod att hon skulle 
filmas tillsammans med sitt barn och att hon sedan skulle titta på filmen tillsammans med 
behandlaren. Hon uttrycker att det kändes obehagligt att någon skulle filma hennes familj och att 
hon upplevde det som att någon trängde in i hennes privata sfär. Två av föräldrarna beskriver att de 
först kände sig osäkra på vem som skulle få se filmen och i vilket syfte den skulle visas. Samtliga 
föräldrar uttrycker att det fanns en stark rädsla kring att bli dömd som en dålig förälder. En annan 
rädsla som tas upp under intervjuerna är föräldrarnas rädsla för att filmerna skulle visas för 
socialtjänsten. En av föräldrarna uttrycker att hon kände sig misstänksam och orolig för att filmerna 
skulle användas emot henne. Hon uttrycker att hon var rädd för att den som filmade skulle framhäva 
negativa saker och sedan låta socialtjänsten ta del av det.  ! !

Förälder: ”Min största rädsla var socialtjänsten. ‘Okej, tänk 
om de använder det här materialen, tänk om de redigerar 
och lägger till andra saker.' Alltså, rädslan fanns.” !!

Denna osäkerhet som föräldrarna beskriver bekräftas även under behandlarintervjuerna. 
Behandlarna menar att det är mycket vanligt att föräldrar tror att Marte meo-metoden går ut på att 
leta efter fel hos föräldern. Behandlarna tror att att en möjlig anledning till detta är att många 
föräldrar tidigare varit under utredning, och att de kan känna sig granskade. Behandlarna uttrycker 
också att de haft många föräldrar som haft dåliga erfarenheter av Marte meo. Utifrån dessa 
föräldrars beskrivningar av sina erfarenheter har behandlarna tolkat det som att föräldrarna har 
videofilmats i syftet att utreda vad som fattas i samspelet mellan föräldern och barnet, istället för att 
lyfta fram det som fungerar. Behandlarna menar att detta inte låter som Marte meo, och de är därför 
osäkra på om det verkligen är Marte meo-metoden dessa föräldrar har erfarenhet av. Att föräldrarna 
ofta har felaktig bild av vad Marte meo innebär tror behandlarna är en anledning till att det finns ett 
motstånd mot att börja med Marte meo-behandling. Behandlarna menar att föräldrarnas negativa 
erfarenheter ofta medför att de är skeptiska och rädda i början av Marte meo-behandlingen.  
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6.6. Föräldrarnas upplevelser av Marte meo!
!
6.6.1. Filmning!!
Vilken situation som ska filmas får föräldern själv bestämma. Behandlarna menar att det är viktigt 
att föräldern väljer en situation som denne känner sig bekväm och trygg i. Det ska inte vara en 
situation som upplevs svår eller problematisk tillsammans med barnet, utan det ska vara en bra 
stund. Föräldrarna beskriver att de upplevde det som mycket positivt att de själva fick välja vilken 
situation som skulle filmas. Detta gav föräldrarna en känsla av att kunna påverka behandlingen.  
Föräldrarna berättar att de, när Marte meo-metoden introducerades för dem, reagerade på det 
faktum att de skulle bli filmade. Föräldrarna uttrycker att de kändes konstigt och obehagligt och att 
det, till en början, upplevdes som lite påträngande. Första filmningstillfället beskriver samtliga 
föräldrar som nervöst och lite läskigt. En förälder beskriver att hon hade fjärilar i magen vid första 
filmningstillfället. Hon berättar att hon under den tiden hade väldigt dålig självkänsla och att hon 
hade många tankar om sitt utseende och hur hon skulle se ut på filmen. Samtliga föräldrar tyckte att 
det första filmningstillfället kändes konstigt och att det var svårt att inte fokusera på kameran. En av 
föräldrarna beskriver att hon var osäker på hur hon skulle bete sig framför kameran och om hon 
skulle anpassa sig efter kameran eller inte.  !!

Förälder: ”I början var det och såhär, okej ska vi kolla på 
kameran eller ska vi vända oss mot kameran, eller kan vi ha 
ryggen emot den?” !!

Enligt behandlarna är detta den allra vanligaste reaktionen hos föräldrar när Marte meo-metoden 
introduceras för dem. Behandlarna uttrycker att de allra flesta föräldrar tycker att det är jobbigt att 
bli filmade i början av behandlingen. Behandlarna upplever att föräldrarna ofta är obekväma i 
situationen och att de är oroliga för vad behandlaren ska se i filmen. Behandlarna och föräldrarna är 
dock överens om att nervositeten och osäkerheten hos föräldrarna brukar släppa efter en, eller ett 
par filmningar. ! !

Behandlare: ”Till att börja med tycker de att det är jobbigt 
att bli filmade, men jag tycker att de har släppt det rätt fort. 
Och sedan när de har vetat att det här är ingenting jag 
kommer att visa socialtjänsten så har det ju varit lugnare. 
Jag har ju sagt att jag visar ju inte ens mina 
arbetskamrater.” !!
Förälder: ”I början är man rädd och sådär, men sen när man 
vänjer sig att bli filmad, så glömmer man bort helt och hållet 
kameran.” !!

Något som kommer upp under intervjuerna med behandlarna är frågan om de upplever att föräldrar 
brukar anstränga sig lite extra när de blir filmade, för att det ska se bra ut på film. Behandlarna 
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menar att detta är vanligt, men de poängterar att de inte anser att det är någonting negativt. De 
menar att om en förälder kan göra någonting bra, genom att anstränga sig lite extra, så visar det ju 
att föräldern faktiskt kan. Behandlarna menar då att de får ställa sig frågan om varför föräldern inte 
gör detta i vardagen, varför hon eller han inte orkar anstränga sig.  !!

Behandlare: ”Alltså, om man anstränger sig och visar att 
man kan, då kan man ju det. Det kan man ju inte ta bort och 
säga ”Fast du kan ju inte det här annars”. Då kanske det 
handlar om andra saker, varför orkar man inte göra så 
annars?” !!

6.6.2. Återgivning!!
Enligt behandlarna är de flesta föräldrar väldigt upptagna av bilden på sig själva under första 
återgivningen. Föräldrarna tenderar att fokusera på hur de själva låter, ser ut och vad de gör. Detta är 
något som samtliga föräldrar som intervjuats håller med om. Föräldrarna beskriver att första 
återgivningen var jobbig, eftersom det var jobbigt att se och höra sig själv. Föräldrarna beskriver 
också en oro kring att de inte riktigt visste vad som skulle visas på filmen. En av föräldrarna 
berättar att hon inte visste om hon ens ville titta på filmen under första återgivningen. Föräldrarnas 
utseenden och röster tog upp större delen av deras fokus och det var svårt att ta till sig det filmen 
visade. ! !

Förälder: ”Hela första filmen var ju, man bara ‘usch’, 
eftersom man är ju inte van att se sig själv.” !!

Att många föräldrar fokuserar på sitt utseende tror behandlarna kan bero på att många av 
föräldrarna har dåligt självförtroende och en dålig självbild, och att det då blir jobbigt att se sig själv 
på film. Behandlarna anser dock att det är naturligt att till en början känna sig obekväm med att se 
sig själv på film, och att detta brukar gå över efter en eller ett par återgivningar. Föräldrarna 
uttrycker att det huvudsakligen var under första återgivningen som de hade svårt att fokusera på 
filmen. Den positiva bekräftelsen som de fick av sina behandlare gjorde att det blev lättare att 
slappna av. Föräldrarna berättar att de tyckte att återgivningarna var en trevlig stund.  !!

Förälder: ”Jag var inte van att se mig själv på film, liksom 
hur jag pratar, min röst känns konstig... Det var första 
gången, sedan tyckte jag att det här är jätteroligt och bra att 
titta på. Och då hjälpte det att (behandlarens namn) sade att 
‘det här är inte så farligt.’ Och då ville jag fortsätta att titta 
på filmen.” !!

Föräldrarna uttrycker att de upplevde det som mycket positivt att få bekräftelse från behandlaren. 
En av föräldrarna uttrycker att hon, till en början, hade svårt att lita på vad behandlaren sade. 
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Framför allt i den övriga behandlingen, innan hon hade börjat med Marte meo, trodde hon ofta att 
personalen ljög när de sade någonting positivt om henne som mamma. Hon uttrycker att denna 
misstänksamhet kom från att hon var rädd att förlora vårdnaden om sina barn. Hon menar dock att 
Marte meo-metoden fick henne att ändra inställning. När hon själv fick se på film vad hon gjorde 
kunde hon lita mer på att behandlaren menade det hon sade. !!

Förälder: ”Och hur mycket en ledare där skulle säga till en 
‘du behöver inte vara orolig.’ Då tror man bara, där här är 
bullshitsnack! Men när man ser det på bild, då blir det, jag 
är en bra mamma.” !!

Detta är någonting som även behandlarna tar upp. Enligt behandlarna är det relativt vanligt att 
föräldrar tror att behandlaren bara säger saker för att vara snäll. De menar att det blir lättare för 
föräldrarna att förstå vad behandlare menar när de själva får se det på film.  !!

Behandlare: ”Det är ju filmen och bilden som är så talande 
som aldrig kan ljuga och som man inte kan tolka. Om jag 
säger att 'det var så fint och det här', då kan föräldern tänka 
'det säger hon bara.' För att föräldern har dåligt 
självförtroende, självkänsla. Men en bild kan inte ljuga.” !!

Behandlarna är överens om att de upplever att många föräldrar har lättare att ta till sig anvisningar 
som de själva får se på film, än sådant som förmedlas endast via språket. Detta är även föräldrarna 
överens om. Föräldrarna uttrycker att det blir mer tydligt när de själva får se vad de gör. En av 
föräldrarna beskriver att hon under återgivningarna fick en ny bild av sig själv som förälder och att 
hon såg sin familj med nya ögon.  !!

Förälder: ”Så att, man får ju en annan bild av sig som familj. 
Man kunde ju se sig utifrån sig själv... jag vet inte hur jag ska 
förklara... det kändes som att jag klev ur min mammaroll och 
tittade på hur det var i verkligheten. Det stärkte min roll som 
en mamma.” !!

6.7. Vad metoden har inneburit för föräldrarna!
!
6.7.1. Förståelse för barnet!!
Samtliga behandlare som intervjuats menar att de har sett positiva effekter av Marte meo-metoden. 
Något de dock påpekar är att Marte meo-behandligen på X-gården ges i kombination med annan 
behandling och att det därför kan vara svårt att särskilja exakt vilka effekter som beror på vad. 
Behandlarna tror att helheten spelar stor roll för föräldrarnas utveckling, men uttrycker även att de 
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sett förändring hos föräldrar som de upplever direkt kan härledas till Marte meo-behandlingen. 
Sådana förändringar blir tydliga då de sker från en filmning till en annan, vilket visar att föräldern 
tagit till sig det som lyfts fram under återgivningen. De föräldrar som intervjuats uttrycker att de 
upplever att Marte meo har hjälp dem. Föräldrarna beskriver att Marte meo fick dem att se sina 
styrkor som föräldrar. De beskriver också att metoden fick dem att förstå hur viktiga de är för sina 
barn. En av föräldrarna uttrycker att hon fick bekräftat, i arbetet med Marte meo, att hon var 
närvarande och tillgänglig för sitt barn. Detta beskriver hon som en stor lättnad, då hon under en 
längre tid varit orolig över detta. Två av föräldrarna uttrycker att Marte meo fick dem att känna sig 
tryggare i rollen som förälder. En av dem beskriver att hon kände sig stärkt i sin föräldraroll och att 
hon även fick en stärkt självkänsla. Hon kunde se att hon räckte till som förälder, vilket hon länge 
hade varit orolig för att hon inte gjorde. !!

Förälder: ”Kommer jag duga som förälder i dag? Kommer 
jag göra bra ifrån mig? Den rädslan fanns ju hela tiden.”  !!

De förändringar som föräldrarna beskriver stämmer väl överens med vad behandlarna uppfattar att 
metoden har för effekter. Behandlarna menar att de sett föräldrar som blivit mer avslappnade i 
relation till sina barn och att föräldrarna har blivit mer säkra på att de är den viktigaste personen för 
barnet. Behandlarna menar att många föräldrar på X-gården känner jobbiga känslor gentemot sina 
barn, då de kopplar samman barnet med andra jobbiga känslor eller händelser i livet. När 
föräldrarna sedan ser barnet på film, tror behandlarna att de kan se sitt barn med nya ögon. 
Behandlarna beskriver att det är vanligt att starka känslor väcks hos förälder och att de känner att de 
älskar sitt barn.  Många föräldrar blir också mer nyfikna på barnet.  !!

Behandlare: ”När föräldern plötsligt ser sitt barn på bild då 
upptäcker den , ”men gud, han eller hon är ju jätteliten! Det 
känns som att jag ställer för stora krav”... Ibland kan det 
vara jobbigt när man upptäcker de här sakerna. Ibland så är 
det också väldigt väldigt värdefullt ”.  !!

Något annat som föräldrarna uttrycker är att de fått en ökad förståelse för sina barn och vad barn 
behöver. En mamma beskriver att hon, efter Marte meo-behandlingen, har blivit bättre på att förstå 
sitt barns signaler. Bland annat varför barnet gråter.  !!

Förälder: ”För du vet små barns språk förstår man inte 
alltid. Men sedan fick (behandlarens namn) säga att det här 
är bra och det här är inte bra. Så om jag inte hade Marte 
meo kanske mitt barn hade gråtit och då hade jag inte 
förstått vad hon ville ha liksom.” !!

En effekt som behandlarna upplever att metoden har, men som föräldrarna inte nämner att de 
upplevt, är att metoden kan hjälpa föräldrar att upptäcka vilket tempo barnet har. Då kan föräldern 

�31



anpassa sitt eget tempo efter barnets. Detta menar behandlaren har en mycket stor betydelse för att 
kunna ha ett fungerande samspel och gör därför en stor skillnad för barnet.  !!

Behandlare: ”Att plötsligt när föräldern upptäcker det här, 
nästa film har ett helt annat tempo och väntar in svaret och 
lägger ingenting i munnen på barnet eller skyndar vidare. 
Och så upptäcker de vilken skillnad det blir för barnet.” !!

Behandlarna uttrycker att de tror att Marte meo-metoden kan ge föräldrar tydliga och konkreta 
verktyg för att samspela med sina barn.  Behandlarna lyfter även fram att metoden kan 
uppmärksamma styrkor hos förälder, någonting som föräldern gör naturligt. Detta tror behandlarna 
kan vara en positiv upplevelse för föräldern. Behandlarna uttrycker också att något som de tror att 
föräldrarna upplever som positivt med metoden är att de själva kan se sin förändring, att det blir 
skillnad från film till film. Det blir tydligt för föräldern att det går att göra en förändring.  !!
6.7.2. Stödjande behandling - Positiv bekräftelse !!
Föräldrarna uttrycker att det bästa med Marte meo var att få positiv bekräftelse, att de fick höra att 
de gjorde någonting bra. En av föräldrarna beskriver hur hon, när hon kom till X-gården, mådde 
psykiskt dåligt. Hon beskriver att Marte meo-behandlingen fick henne att må bättre, att den positiva 
bekräftelsen fick henne att känna sig tryggare. !!

Förälder: ”Jag kunde känna mig tryggare och gå upp på 
morgonen och inte ha en klump i magen... Marte meo tog ju 
bort den där klumpen i magen. För jag var ju väldigt 
deprimerad. Det var jag. Jag kunde sova mitt på dagen och 
inte orka leka med barnen. Men sen började Marte meo. Jag 
såg mina fördelar som förälder och det stärkte mig och det 
var bara göra mera av det som är bra.” !!

Samtliga föräldrar uttrycker hur viktigt det är att få positiv bekräftelse och att detta stärkte dem. En 
av mammorna uttrycker att Marte meo-tillfällena var ett skönt avbrott från allt annat som hände 
under tiden på X-gården. Hon beskriver att Marte meo var ett stöd i behandlingen. Hon berättar att 
hon, innan hon började med Marte meo, var väldigt frustrerad och stressad. Hon menar att mycket 
av stressen var kopplad till samtalen med socialtjänsten. Hon uttrycker att hon kände att hon alltid 
var tvungen att på något sätt bevisa att hon älskade sina barn, men att socialtjänsten inte lyssnade på 
henne. Under Marte meo-tillfällena kunde hon släppa det som tyngde henne i vardagen och under 
dessa tillfällen samlade hon kraft. Hon beskriver att Marte meo stärkte henne och fyllde henne med 
positiva tankar istället för negativa.  !!!
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Förälder: ”Asså, jag kände mig, ‘okej, nu...jag är så peppad. 
Jag är så jäkla stark.’ Så man kunde använda liksom 
använda det man fått liksom, som stöd... Det stärkte min 
självkänsla och jag kunde ta den här konflikten med 
socialtjänsten.” !!

6.8. Tillit i relationen!
!
När föräldrarna börjar med Marte meo-behandling har de oftast bott på X-gården i några veckor. 
Marte meo-behandlaren, som också arbetar i den övriga verksamheten, och föräldern har oftast lärt 
känna varandra lite grann. Ibland har behandlaren och föräldern fått en bra relation och föräldern 
känner tillit till behandlaren. Föräldrarna uttrycker under intervjuerna att det är viktigt att känna 
tillit för den person som står bakom kameran. Två av föräldrarna uttrycker att de hade förtroende 
och respekt för sina behandlare, och att detta påverkade behandlingen.  !!

Förälder: ”Jag hade ju förtroende för henne. Hade det varit 
någon annan som man inte... Då hade det säkert känns 
konstigare.” !!

En av föräldrarna uttrycker att hon anser att relationen mellan behandlare och förälder är mycket 
viktig för behandlingens resultat. Hon beskriver och ger exempel på hur en negativ och 
oprofessionell behandlare skulle påverka henne negativt. Hon menar att det är jätteviktigt att 
behandlaren har en positiv attityd, eftersom det smittar av sig till föräldern. Hon uttrycker även att 
hon tror att hon inte skulle ha utvecklats om hon inte hade känt att hon kunde lita på sin behandlare 
och att behandlare inte utstrålat en positiv energi och varit professionell i sitt bemötande. En av 
föräldrarna poängterar också vikten av att behandlaren bör tänka på hur man själv skulle vilja bli 
bemött om man befann sig i en liknande situation. En annan förälder menar dock att relationen till 
behandlaren inte behöver vara så viktig i arbetet med Marte meo. Hon uttrycker att för henne 
spelade det inte så stor roll vem behandlaren var, utan det viktigaste för henne var att fokusera på 
och lära sig mer om sitt barn.  !!

Förälder: ”Ja om det är Marte meo hade det känts som 
samma sak. Det spelar ingen roll vem eller, det viktigaste är 
att... ja att man lär sig det man vill om barnen. Så det spelar 
ingen roll om det hade varit (behandlarens namn) eller 
någon annan.” !!

Behandlarna menar att relationen mellan behandlare och förälder alltid spelar roll, men att den inte 
behöver vara lika viktig i arbetet med Marte meo, som i många andra metoder. Behandlarna menar 
att mycket hänger på filmen och att behandlaren är professionell i sitt arbete. Precis som föräldrarna 
uttrycker behandlarna att det behöver finnas en ömsesidig respekt och det behöver finnas tillit. 
Behandlarna uttrycker också att det är av stor vikt att behandlaren kan anpassa sitt språk och sitt sätt 
att uttrycka sig så att föräldern förstår och känner att de är mer på samma nivå. Behandlarna menar 
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också att metoden kan användas på olika sätt beroende på hur stark relationen är mellan behandlare 
och förälder. Är relationen stabil och trygg kan behandlaren exempelvis ta med filmsekvenser som 
visar när föräldern gör någonting som inte är helt fungerande, för att ge föräldern ”tips” om vad hon 
eller han skulle kunna göra istället.  !!
6.9. Barnet i centrum!
!
Behandlarna upplever att även barnen påverkas av Marte meo-behandlingen. Om det blir en positiv 
process så påverkas de av att föräldern fungerar bättre i samspelet med barnet. De föräldrar som 
intervjuats hade alla små barn under behandlingen. En av föräldrarna, vars barn endast var några 
månader gammalt under behandlingen, menar att barnet av naturliga skäl inte påverkades av Marte 
meo, mer än att barnet påverkades av att sin mamma utvecklades. Barnet var så litet att det inte var 
medvetet om vad som hände. De andra föräldrarna som intervjuats hade något äldre barn, som de 
menar har påverkats av behandlingen. Båda dessa föräldrar uttrycker att deras barn tyckte om att ha 
Marte meo. En av föräldrarna berättar att hennes barn alltid såg fram emot Marte meo-tillfällena. 
Hon beskriver att barnet kände sig bekräftat, eftersom barnet stod i centrum för behandlingen. Hon 
uttrycker även att filmningssituationerna var stunder då hon och hennes barn fick tid tillsammans, 
utan att någonting störde dem. !!

Förälder: ”Hon tyckte det var jättekul! Faktiskt, hon tyckte 
det var jättekul och varje gång vi skulle gå och ha Marte meo 
så sa hon, ‘Ja, jag har mammatid nu!’ För henne var det en 
upplevelse och hon fick ju bestämma. Hon visste att hon stod 
i centrum.” !!

Detta är något som även behandlarna lyfter fram under intervjuerna. Behandlarna menar att även i 
de fall där Marte meo-behandlingen inte leder till förändring, så är filmningssituationen oftast en 
betydelsefull stund för barnet. Under filmningen får barnet sin förälderns fulla fokus och 
uppmärksamhet, utan att någonting annat stör. Behandlarna berättar att många barn de arbetat med 
ser fram emot Marte meo tillfällena. Många barn, framför allt lite större barn, blir också väldigt 
nyfikna på kameran. Behandlarna berättar att de brukar låta barnet titta och undersöka kameran en 
stund, för att nyfikenheten ska släppa. Det är också vanligt att barnen söker kontakt med 
behandlaren som filmar. De två föräldrar vars barn var lite större under behandlingen beskriver att 
det till en början var svårt att få barnen att bortse från kameran, och istället fokusera på det som 
föräldern och barnet skulle göra tillsammans.  !!

Förälder: ”Så det var ju mycket fokus på kameran, men sen... 
han släppte ju det efter ett tag. Han började liksom lägga 
fokus på själva leken.” !!

Att de sitt barn på film väckte starka känslor hos föräldrarna. Föräldrarna uttrycker att de blev 
berörda av att se sig själva tillsammans med sina barn, och att detta kändes bra. En av mammorna 
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beskriver den stolthet hon kände när hon fick se sitt barn och hur hon upplevde att kameran hade 
fångat saker i vardagen som hon inte tidigare kunnat se.  !!

Förälder: ”Saker som man inte kan se i vardagen, det fångar 
man på bild och kameran och det blir en helt annan känsla 
och upplevelse... så blir man bara mer kär i sitt barn. Så jag 
önskade jag hade filmerna hemma, så kunde jag bara liksom, 
när jag känner mig liksom lite deprimerad, så kan jag sätta 
på och se hur hans ögon glittrade när han tittade på mig. För 
det är en sådan fin upplevelse som som missar liksom.” !!

6.10. Nackdelar och risker med Marte meo!
!
De föräldrar som intervjuats uppger att de inte kan se några problem eller nackdelar med metoden i 
sig. Behandlarna menar dock att metoden medför vissa risker om den används på fel sätt. En sådan 
risk är att materialet, filmerna, kan används på ett sätt som de inte är menade för. Behandlarna har 
erfarenhet av att filmmaterial har används i vårdnadstvister, för att framhäva den ena föräldern som 
bättre än den andra. I sådana fall kan materialet vara mycket missvisande, eftersom det som visas på 
filmen endast är positiva sidor hos föräldern. Det föräldern gör som inte är bra för barnet finns inte 
med i filmen, vilket gör att föräldern kan framställas som en bättre förälder än vad hon eller han är. 
Vid sådana tillfällen kan Marte meo-behandlaren komma att behöva vittna i rätten om samspelet 
mellan föräldern och barnet. Detta, menar behandlarna, är att missbruka metoden som ett vapen i en 
konflikt mellan föräldrar. Risken för detta ökar då föräldrarna får med sig den klippta versionen av 
filmen vid avslutad Marte meo-behandling, vilket många föräldrar får på X-gården.  !
En annan risk som behandlarna uttryckt är att använda metoden i ett ärende som är känsligt, där det 
sedan blir en separation mellan föräldern och barnet. Därav använder behandlarna sällan Marte 
meo-metoden i familjer där det pågår en utredning. Risken med att använda Marte meo i 
utredningsärenden är att man stärker bandet mellan föräldern och barnet, för att sedan separera dem 
ifrån varandra. Detta anser behandlarna inte är rätt vare sig mot barnet eller föräldern.  !
En av behandlarna uttrycker att hon upplevt att fokuseringen på det positiva ibland kan gå till 
överdrift. Behandlaren berättar att en del föräldrar kan tolka den positiva bekräftelsen som att de 
inte har några problem eller svårigheter i samspelet med sina barn. Hon menar att många har 
negativa erfarenheter av Marte meo vilket medför att de känner ett motstånd mot behandlingen. 
Behandlarna får jobba med att motivera föräldern till att ha Marte meo-behandling. Detta gör att det 
kanske blir extra mycket fokus på det positiva, vilket också är syftet med Marte meo. Men 
behandlaren menar på att vissa föräldrar kan tolka detta fel. Detta kan bli en svår situation för 
behandlaren.  !!

Behandlare: ”De säger att ’Jag behöver inte det här, varför 
behöver jag det här? För du ser ju själv att kontakten mellan 
mig och mitt barn är ju underbar’, har jag hört. Och då är 
det lite svårt att hantera det.”  !
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Behandlaren menar dock att detta, att föräldern tar åt sig för mycket av det positiva, kan vara en 
tröskel som som går att komma över om man kommer vidare i behandlingsarbetet. Hon menar att 
man efter en tid kan prata mer om sådant som behöver förändras och som föräldern behöver jobba 
på.  !!
6.11. Marte meo-metoden på behandlingshem !
!
Behandlarna tror att en fördel med att ha Marte meo på behandlingshem, i jämförelse med att ha 
Marte meo kopplat till socialtjänsten, är att föräldrarna snabbt lär känna behandlarna eftersom 
behandlarna även arbetar i den övriga verksamheten. Att behandlarna finns tillgängliga och finns 
där som ett stöd i vardagen tror behandlarna kan ge föräldrarna en känsla av trygghet. Föräldrarna 
vet om att de kan få hjälp före och efter filmen, exempelvis om filmen väcker upp starka känslor. 
Behandlarna tror dock att det även finns nackdelar med att ha Marte meo på ett behandlingshem. En 
sådan nackdel kan vara att det uppstår en konflikt mellan förälder och behandlare i den övriga 
verksamheten. Behandlarna är delaktiga i andra aktiviteter och hjälper föräldrarna i vardagen, och 
det skulle exempelvis kunna uppstå en konflikt vid inköp av mat. Behandlarna uttrycker att en 
sådan konflikt skulle kunna påverka förälderns inställning till att ha Marte meo med behandlaren. 
En annan nackdel som behandlarna kan se är att många föräldrar tenderar att inte ta Marte meo-
behandlingen så seriöst. Föräldrarna befinner sig i sin tillfälliga hemmiljö och många är 
avslappnade med personalen. Detta tror behandlarna kan vara en anledning till att många föräldrar 
bokar av, glömmer bort och skjuter upp inbokade Marte meo-tillfällen. Att föräldrarna vet om att de 
har tillgång till Marte meo någon annan dag tror behandlarna kan medföra att behandlingen blir 
luststyrd. Behandlarna beskriver också att en del föräldrar kan ha svårt att fokusera på Marte meo, 
utan vill passa på att fråga behandlaren om andra saker. Behandlarna påpekar dock att det vid ett 
sådant tillfälle är den professionelles ansvar att återföra föräldern till ämnet.  !!
6.12. Svårigheter med Marte meo på X-gården!
!
Ingen av föräldrarna upplever att det fanns några större problem med att ha Marte meo som 
behandlingsmetod på X-gården, utan att det i stället var något väldigt bra. Det enda som föräldrarna 
lyfter fram som ett problem var att tiden ibland inte räckte till. En av föräldrarna beskriver att när 
det passade för henne att ha Marte meo, då kunde behandlaren vara upptagen med någonting annat, 
eller tvärtom.  !!

Förälder: ”Det var tiden och mest liksom när (behandlarens 
namn) är... hon var inte alltid på plats. Och liksom vi hade 
inte tid med varandra och att ha Marte meo. Tiden liksom 
passade inte. När (behandlarens namn) har tid, var mitt barn 
sjukt och sedan när vi har tid hade (behandlarens namn) 
någonting att göra.” !!

Tidsbrist är något som även behandlarna tar upp som ett problem. Behandlarna menar att detta kan 
försvåra och förlänga behandlingsprocessen i Marte meo-behandlingen, eftersom det går för lång tid 
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mellan filmning och återgivning. Detta leder till att filmen kan kännas avlägsen och föräldern 
kanske inte längre riktigt kommer ihåg hur det kändes. Behandlarna uttrycker också att det ofta 
finns ett motstånd  från föräldrarnas sida, trots att många föräldrar är positiva till Marte meo. 
Motståndet kan yttra sig i att föräldrarna avbokar tider för filmning och återgivning, på grund av att 
de inte orkar, har tid eller att för att de känner sig sjuka. En av behandlarna har en tanke om att detta 
motstånd kan bero på att Marte meo väcker upp mycket känslor hos föräldern och att det kan bli för 
jobbigt för föräldern att ta in och hantera. Något sådant motstånd är dock ingenting som kommer till 
uttryck under föräldraintervjuerna.  !
Ett annat problem som behandlarna tar upp är att Marte meo-behandling ibland inte hinner avslutas, 
då familjen plötsligt flyttar ifrån X-gården. En av föräldrarna som intervjuats har varit med om 
detta. Hon uttrycker att det kändes tråkigt att inte få avsluta Marte meo-behandlingen, men att hon 
inte kunde påverka beslutet om att de skulle flytta. Samtliga föräldrar som intervjuats uttrycker att 
de inte ville avsluta Marte meo-behandlingen, de hade gärna fortsatt. Föräldrarna är väldigt positiva 
till Marte meo och menar att de absolut skulle rekommendera metoden till andra föräldrar. !!

Förälder: ”Man har ingenting att förlora där. Det är bara 
fördelar med Marte meo och det är positivt. Så det handlar 
om hur du är som människa, hur du ser på de här 
möjligheterna.” !!!

7. Analys !!
I följande kapitel gör vi en analys av studiens resultat utifrån våra valda teoretiska utgångspunkter. 
Resultaten kommer även att kopplas till tidigare forskning. Föräldrarnas beskrivningar är deras 
retropektiva berättelser av hur de upplevde behandlingen och behandlarnas utsagor är deras bild, 
som kan vara färgad av att detta är deras yrke. Utifrån föräldrarnas och behandlarnas utsagor kan vi 
analysera hur det är tänkt att behandlingen ska fungera, vi kan dock inte uttala oss om vad som 
faktiskt har skett.  !!
7.1. Fokus på föräldrarnas förmågor!
!
Den huvudsakliga bilden som kommer fram i intervjuerna är föräldrarna upplever Marte meo-
metoden som stärkande. Föräldrarna menar att de känt sig bekräftade i föräldrarollen och att de 
blivit upplyfta. På frågan om vad de tyckte bäst om med metoden svarar samtliga föräldrar att den 
positiva bekräftelse de fick av behandlaren vad det allra bästa. En av föräldrarna uttrycker att Marte 
meo-tillfällena var ett skönt avbrott från allt annat och att Marte meo var ett stöd i den övriga 
behandlingen. Utifrån det salutogena perspektivet bidrar ett positivt fokus till hälsa och utveckling 
(Antonovsky, 2005). Det salutogena perspektivet innebär att man fokuserar på det som fungerar, 
inte på problemen. Med en sådan utgångspunkt vill man stärka föräldrarna i förädrarollen geom att 
de får ett bättre självförtroende. Behandlarna uttrycker att många föräldrar på X-gården har dåligt 
självförtroende och självkänsla, men att Marte meo-behandling ibland kan medföra att 
självförtroendet och självkänslan stärks. Men, som en av behandlarna uttrycker, finns det också en 
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risk att föräldrarna inte förstår sina egna problem om dessa inte blir belysta i behandlingen. Utifrån 
detta tror vi att det är viktigt att behandlaren anpassar sig efter varje förälder, så att behandlarens 
budskap och hjälp kan nå fram till föräldern.  !
Enligt Hedenbro och Wirtberg (2012) använder man inom Marte meo positiv bekräftelse för att få 
föräldern att förstå sin egen roll och känna sig mer bekväm i föräldrarollen. Tanken är att den 
positiva bekräftelsen ska få föräldern att se sina egna resurser och sedan kunna använda sig av dem 
i samspelet med barnet. I studien av Häggman-Laitila, Pietilä, Friis och Vehviläinen-Julkunen 
(2003) beskrivs att en videobaserad metod hjälpte föräldrar att kunna se positiva beteenden hos sig 
själva och se sina egna förmågor. Föräldrarna som intervjuats I vår studie uttrycker att det viktigaste 
för dem har varit att få bli positivt bekräftade av behandlarna och få hjälp att förstå att de kan vara 
bra föräldrar. Behandlarna beskriver att det i arbetet med Marte meo är viktigt att fokusera på 
föräldrarnas förmågor för att hjälpa föräldrarna att utvecklas.  !!
7.2. Positiva känslor skapar kontakt!!
Enligt anknytningsteorin är förälderns omvårdad avgörande för barnets överlevnad och utveckling 
(Bowlby, 1969). De föräldrar som intervjuats uttrycker att Marte meo-behandlingen hjälpte dem att 
förstå hur viktiga de är för sina barn. Behandlarna menar att Marte meo handlar mycket om att 
”väcka” föräldern och få föräldern att förstå sin egen roll. Detta kan påverka hur föräldern kommer 
att samspela med sitt barn och finnas där för barnet. I arbetet med Marte meo visar behandlaren 
filmsekvenser där föräldern gör ”rätt” i samspelet med barnet. Enligt Hedenbro och Wirtberg (2012) 
kan behandlaren med hjälp utav filmens närbilder lyfta fram barnets anknytningsbeteenden och 
behov, vilket kan hjälpa föräldern att få upp ögonen för barnet och förstå barnets signaler. Med hjälp 
av dessa filmsekvenser kan föräldern få hjälp att skapa en starkare anknytning till barnet  (Hedenbro 
& Wirtberg, 2012). Kanske kan de positiva känslor som enligt behandlarna och föräldrarna ofta 
väcks i samband med Marte meo-behandling ge föräldern kraft att orka ge barnet det stöd som det 
behöver. Filmsekvenserna kan exempelvis visa när föräldern är en trygg bas för barnet och hjälper 
barnet att utforska sin omgivning. Detta kan enligt anknytningsteorin fungera utvecklingsstödjande 
för barnet och kanske kan det också hjälpa till att stärka anknytningen mellan förälder och barn. Om 
föräldern blir meveten om hur hon eller han bör agera för att vara en trygg bas för sitt barn, får 
barnet erfara en trygg föräldrer, vilket enligt detta synsätt är betydelsefullt. !
!
7.3. Trygga föräldrar, trygga barn!
!
Enligt Bowlby (1969) läggs grunden till anknytningen när barnet är litet. De behandlare som 
intervjuats uttrycker att anknytning är väldigt centralt i arbetet med Marte meo. Behandlarna anser 
dock att Marte meo kan användas och ha god effekt i familjer med barn i alla åldrar. Forskning på 
området har visat att en videobaserad behandlingsmetod inte har någon större effekt på spädbarn 
som är med i behandlingen (Kalinauskiene et al., 2009). En av de föräldrar vi intervjuat hade ett 
spädbarn under sin Marte meo-behandling. Denna förälder menar att hennes barn inte påverkades, 
bortsett från att barnet påverkades av att hon som förälder blev tryggare. De andra föräldrarna som 
intervjuats uttrycker dock att deras barn påverkats i stor grad av behandlingen. Dessa två föräldrar 
menar att barnen tyckte om och såg fram emot Marte meo-stunderna. En av föräldrarna berättar att 
hennes barn kallade Marte meo-stunderna för sin ”mamma-tid”. Behandlarna menar att Marte meo 
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aldrig är förgäves. Även om behandlingen inte ger positiva effekter har barnen i alla fall fått en bra 
stund med sina föräldrar. Bowlby (1969) beskriver att ju fler positiva erfarenheter ett barn har av sin 
förälder, desto tryggare kommer barnet att kunna vara. !
Tidigare forskning om Marte meo-metoden pekar mot att metoden kan hjälpa föräldrar att bli bättre 
på att uppmärksamma sina barn (Weiner, Kuppermintz & Guttmann, 1994). Behandlarna menar att 
Marte meo kan hjälpa föräldrar att fokusera mer på sina barn. De föräldrar som intervjuats uttrycker 
även att en nyfikenhet och positiva känslor för barnen har väckts. Kanske skulle Marte meo-
metoden kunna bidra till att föräldrar får ett starkare känslomässigt band till sina barn. Utifrån ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv skulle detta kunna innebära att metoden hjälpt föräldrarna att 
utveckla en tryggare anknytning till sina barn.  !!
7.4. Att dela barnet värld !!
Enligt Hedenbro och Wirtberg (2012) ska barnet vara i fokus under Marte meo-tillfällena. Tanken i 
arbetet med Marte meo är att föräldern ska börja dela barnets värld. De föräldrar som intervjuats 
uttrycker att behandlingen hjälpt dem att förstå sina barn på ett nytt sätt. Enligt behandlarna kan 
Marte meo ibland öka föräldrars förmåga att kunna dela sina barns känslor och upplevelser, vilket 
även är ett av stegen i Marte meo-behandling (Att dela barnets värld). Stern (2005) kallar förmågan 
till att dela andra människors upplevelser och känslor för intersubjektivitet. Enligt Stern (2005) har 
förälderns förmåga att förstå sitt barn stor betydelse för barnets utveckling. Kanske kan föräldern få 
svårt att samspela med barnet och tillgodose barnets behov om föräldern inte delar barnets värld. En 
av föräldrarna som intervjuats uttrycker att hon förut inte förstod sitt barns språk, men att Marte 
meo hjälpte henne med det. En möjlig tolkning skulle kunna vara att föräldern har fått det som Stern 
(2005) kallar för intersubjektivitet.  !!
7.5. Marte meo-behandling i institutionsmiljö!!
Mycket av den forskning som gjorts om Marte meo har fokuserat på användningen av metoden 
inom olika former av öppenvård, och vi ställer oss frågan om det är annorlunda när metoden 
används på institution. Kanske är det en fråga om vilka typer av föräldrar man arbetar med? 
Föräldrar som i övrigt är välfungerande kanske inte behöver samma stöd som föräldrar som är 
placerade på institutionen för att de har tung psykosocial problematik och en svår livssituation i 
övrigt. Behandlarna beskriver att många föräldrar på X-gården är i riskzonen för att få sina barn 
placerade. Denna överhängande risk tror vi skulle kunna vara en bidragande faktor till att 
föräldrarna går med på att ha Marte meo-behandling. En av föräldrarna beskriver att Marte meo-
behandlingen var ett stöd för henne i sin vardag på X-gården. Kanske är det extra betydelsefullt för 
föräldrar som är i sådana svåra situationer att få hjälp med att arbeta med självkänslan och 
självförtroendet, vilket föräldrarna berättar att de fått genom Marte meo-behandlingen. Utifrån det 
som kommit fram under våra intervjuer tolkar vi att vissa föräldrar på X-gården kan få ut mycket 
utav Marte meo-metoden, men att X-gårdens övriga insatser också är viktiga. I och med att många 
av dessa föräldrar och familjer har problem inom flera områden behöver de en behandling som 
täcker hela problembilden. Vi har dock ingen kunskao om hur de andra behandlingsinsatserna 
påverkar föräldrarna och hur de upplevs av dem. !!
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7.6. Marte meo-metoden är inte alltid tillräcklig!
!
Behandlarna uttrycker att föräldrar på X-gården ofta behöver mycket stöd och individuella samtal 
utöver Marte meo-behandlingen. I en studie som tog upp frågan om vikten av samtal i kombination 
med en videobaserad samspelsmetod, framkom det att stödjande samtal i kombination med den 
videobaserade metoden inte gav bättre effekter än endast den videobaserade metoden när det kom 
till mammors lyhördhet i samspelet med sina barn (Juffer, Bakermans-Kranenburg, & van 
Ijzendoorn, 2008). De behandlare som intervjuats menar dock att föräldrar som är osäkra i 
föräldrarollen, och som har andra svårigheter som exempelvis tidigare missbruk eller psykisk 
ohälsa, ofta kan behöva mycket stöd för att klara av att vara lyhörda för barnet och fokusera på 
barnet. Broberg, Almqvist och Tjus (2003) menar att föräldrar som har svåra obearbetade 
upplevelser ibland feltolkar barnets signaler och att detta kan innebära en risk för att barnet 
utvecklar en otrygg eller en desorganiserad anknytning. Utifrån behandlarnas beskrivning av vilka 
föräldrar som kommer till X-gården kan det finnas risk att en del av dessa föräldrars barn utvecklar 
en otrygg anknytning. De behandlare som intervjuats uttrycker att de föräldrar som kommer till X-
gården ofta har stora problem inom flera områden och ofta har stora känslomässiga svårigheter. 
Många av dessa föräldrar har varit med om mycket svåra livssituationer, upplevelser som kan stå i 
vägen i samspelet med barnet. Kanske blir det extra viktigt att dessa föräldrar får mycket stöd, såväl 
i Marte meo-behandlingen som i den övriga behandlingen på X-gården. !!
7.7. Den terapeutiska alliansen!
!
Enligt behandlarna behöver föräldrar ofta skapa en trygg relation till sin behandlare för att kunna ta 
emot det som behandlaren förmedlar i behandlingen, både med videofilmen och i samtalet. 
Hedenbro och Wirtberg (2012) skriver att sådana parallella processer ofta finns med i arbetet med 
Marte meo. Vår uppfattning utifrån det som Hedenbro och Wirtbeg (2012) beskriver är att parallella 
processer i detta sammanhang innebär att föräldern, i arbetet med Marte meo, ofta behöver få 
samma bekräftelse och stöd från behandlaren som föräldern i sin tur ska ge till sitt barn. Forskning 
har visat att relationen mellan behandlare och förälder, den så kallade terapeutiska alliansen, ofta 
har stor betydelse för en behandlings effekter och utgång (Neander, 2009). I våra intervjuer lyfter 
både föräldrar och behandlare fram att tillit är en viktigt del av relationen.  !
Forskning visar att det är av vikt att behandlaren kan anpassa sitt arbete efter föräldern (Neander, 
2009). För att behandlaren ska kunna göra detta tror vi att behandlaren måste ha en viss förmåga till 
intersubjektivitet. Om behandlaren kan sätta sig in i förälderns situation och känslomässiga tillstånd 
bör det underlätta mötet med föräldern. Två av de föräldrar som intervjuats understödjer denna tes 
och uttrycker att de kände respekt och förtroende för sina behandlare, och att detta påverkade 
behandlingen positivt. Behandlarna å sin sida menar att Marte meo-behandlingen kan väcka upp 
starka känslor hos föräldern och det är då viktigt att föräldern kan känna sig trygg i relationen till 
behandlaren. Enligt Bowlby (2010) behöver behandlaren finnas där som en trygg bas för föräldern i 
behandlingsarbetet. Att behandlaren har förmågan att kunna dela förälderns känslor och upplevelser 
tror vi kan inge en känsla av trygghet hos föräldern (a.a.).  !!!!
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8. Diskussion !!
Detta kapitel inleds med en diskussion om studiens metod. Därefter diskuteras relevanta resultat  
och slutsatser. !!
8.1. Metoddiskussion!
!
Eftersom vi i denna studie har sökt efter människors personliga upplevelser och erfarenheter har den 
kvalitativa forskningsintervjun varit en mycket användbar och lämplig metod. Valet att intervjua 
både föräldrar och behandlare påverkades av att det var svårt att komma i kontakt med intresserade 
föräldrar. Vi såg det dock även som en fördel att få behandlarnas syn på Marte meo-metoden. 
Studiens resultat kan i stor utsträckning ha påverkats av det icke-slumpmässiga urvalet och 
urvalsförfarandet. Kontakten med föräldrarna togs via en personal på behandlingshemmet och detta 
kan ha påverkat föräldrars inställning och val till att medverka i en intervju. Något som behöver 
diskuteras i denna studie är således frågan om social önskvärdhet, dvs. en önskan hos 
intervjupersonen att berätta sådant som hon eller han tror att vi som intervjuare vill höra (Ejlertsson, 
2005). Våra intervjupersoner, såväl föräldrar som behandlare, förmedlade alla en mycket positiv 
bild av Marte meo-metoden. Att behandlarna var positiva till metoden kanske kan förklaras utifrån 
att de arbetar aktivt med metoden och har en tilltro till metodens effekter. När det gäller föräldrarna 
skulle det kunna vara så att de tillfrågade föräldrarna kände att de endast kunde delta i studien om 
de hade positiva erfarenheter av Marte meo, eller att personal endast förmedlade kontakt med dem 
som de visste var positiva till metoden. Kanske är en person mer benägen att prata om ett visst 
ämne, om det som ämnet behandlar har påverkat personen i positiv mening. Intervjupersonernas 
personliga intresse för studiens ämne kan således också ha varit en avgörande faktor för att de valde 
att delta i studien. Att ingen av de intervjuade föräldrarna hade något negativt att säga om Marte 
meo kanske kan bero på att det kan upplevas som jobbigt att prata om någonting som man inte 
tyckte var bra och som inte gav något. Detta innebär dock inte att negativa erfarenheter inte finns. 
Vid en läsning av resultaten bör det tas i beaktande att de föräldrar som deltog i studien kanske har 
haft en övervägande positiv upplevelse av sin vistelse på X-gården, och kanske därför är färgade av 
detta i sina uttalanden om Marte meo. Trots att vi endast fått ta del av positiva upplevelser och 
erfarenheter av Marte meo, är dessa erfarenheter inte mindre viktiga. I det informationsbrev som 
skickades ut till föräldrarna poängterades det att alla upplevelser är minst lika betydelsefulla och att 
det inte fanns några rätta svar. Detta var ett försök från vår sida till att öppna upp för olika tankar 
om metoden. !
Den kvalitativa metoden ger oss möjligheten att gå in på djupet och försöka förstå ett fenomen 
utifrån människors egna upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Med den 
kvalitativa forskningsintervjun kan vi dock endast förmedla en subjektiv syn på det valda ämnet, 
vilket påverkar aspekter kring validitet, reliabilitet och generalisering. Den interna validiteten 
grundar sig på att man dragit hållbara slutsatser utifrån det man har studerat. Vilket i sin tur skulle 
kunna kopplas till hur grundlig man varit i genomförande av sin studie. Att resultaten skulle kunna 
generaliseras till en större population, så kallad extern validitet, går inte att uttala sig om i lika stor 
utsträckning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Enligt Bryman (2011) ger ett 
strategiskt urval inte möjlighet till att generalisera resultaten i samma utsträckning som ett 
slumpmässigt urval och det blir därför svårt att säga något om vilka allmänna uppfattningar som 
finns om detta ämne. Att kunna uttala oss om generella uppfattningar om Marte meo-metoden var 
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inte heller syftet med denna studie. Det finns en variation av erfarenheter och vi har kunnat belysa 
några av dessa. Det är dock sannolikt att vi har ett positivt urval, och därför mestadels fått ta del av 
positiva erfarenheter.  !
Av etiska skäl valde vi att endast intervjua föräldrar som har avslutat sin behandling och som lämnat 
X-gården. På så sätt kunde vi undvika att störa en eventuell behandlingsprocess, samtidigt som det 
fanns en tanke om att det kanske är lättare att prata om sin upplevelser och erfarenheter om man fått 
lite distans till det. En nackdel med detta kan dock vara att intervjupersonerna kan ha svårt att 
minnas om det ligger allt för långt tillbaka i tiden (Bryman, 2011). Att föräldrarna har avslutat sin 
behandling för minst ett år sedan kanske kan ha förändrat deras bild av behandlingen och hur de 
upplevde den.  I denna studie har vi inte haft möjlighet att avgränsa oss gällande hur länge sedan de 
intervjuade föräldrarna hade Marte meo-behandling. Detta eftersom svårigheten med att komma i 
kontakt med föräldrar som ville delta i studien var allt för stor. De föräldrar som intervjuades kunde 
dock, trots att det var olika länge sedan de lämnade X-gården, dra sig till minnes och berätta om 
sina upplevelser av Marte meo.  !
Att göra kvalitativa forskningsintervjuer innebär att vi får ta del av enskilda personers livsvärldar. 
Detta medför ett etiskt ansvar och ett ansvar att ge en så korrekt bild som möjligt av det som 
intervjupersonerna förmedlat. Vilka frågor som ställs i intervjun bör avvägas utifrån hur känsliga de 
är och hur avgörande de är för att kunna besvara studiens syfte (Kvale & Brinkman, 2009). I denna 
studie har vi fått ta hänsyn till föräldrarnas känslor kring att berätta om en tid som kanske var svår 
för dem. Det var även viktigt för oss att föräldrarna kände att de inte behövde svara på frågor som 
de upplevde som jobbiga. Vi upplevde dock att föräldrarna gärna ville berätta om sina erfarenheter 
och upplevelser. Kanske kände de att det var en chans för dem att sprida lite av den kunskap de fått 
vidare till andra. Vid samtliga intervjutillfällen medverkade vi båda två och intervjuerna spelades 
även in. På detta sätt minimerades risken för feltolkningar och att vi skulle gå miste om viktiga 
detaljer i uttalandena. En möjlig nackdel med denna intervjuform är att intervjupersonernas kan ha 
hämmats av inspelningen (Bryman, 2011). Det finns alltid en maktskillnad mellan intervjuaren och 
intervjupersonen som man av etiska skäl bör ta hänsyn till (Kvale & Brinkman, 2009). Denna 
obalans kan ha förstärkts ännu mer av det faktum att det under intervjutillfällena var två intervjuare 
med. Vi ställde detta i förhållande till ämnets känslighet och vikten av att i slutändan kunna göra 
rättvisa tolkningar och stärka aspekten kring reliabilitet och validitet. !!
8.2. Resultatdiskussion!
!
Syftet med denna studie var att undersöka föräldrars och behandlares upplevelser och erfarenheter 
av Marte Meo-metoden på ett behandlingshem för familjer. Resultaten visar på att Marte meo-
behandlingen på X-gården har betytt mycket för de föräldrar som har deltagit i den här studien. De 
behandlare som intervjuats har delat med sig av såväl positiva som negativa upplevelser och 
erfarenheter av att arbeta med Marte meo på X-gården, men de är i huvudsak positiva till 
behandlingsmetoden. Av resultatet framgår att föräldrarna upplever att de har blivit bättre på att 
uppmärksamma och samspela med sina barn. Denna bild förmedlas också av behandlarna. Detta går 
i linje med tidigare forskningsresultat (Weiner, Kuppermintz & Guttmann, 1994). Föräldrarna 
berättar att den positiva bekräftelse som de fick i Marte meo-behandlingen har stärkt dem i 
föräldrarollen och givit dem en bättre självkänsla. Resultatet visar också att Marte meo ibland var 
mycket populärt hos barnen. Både föräldrar och behandlare har beskrivit hur positivt inställda barn 
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kan vara till Marte meo, eftersom de då får spendera tid med sina föräldrar. Vid Marte meo-
filmningarna får barnen sina föräldrars uppmärksamhet, vilket skulle kunna vara en av de mer 
betydande faktorerna i behandlingsarbetet. Som Weiner, Kuppermintz och Guttmann (1994) visar 
på i sina resultat, så kan den ökade uppmärksamheten från föräldern leda till att barnen lider mindre 
risk för att fara illa.  
  
I denna studie har frågan om Marte meo-metodens effekter funnits mellan raderna. I den forskning 
som finns om metoden har det huvudsakliga fokuset varit på huruvida metoden är effektiv eller ej. 
Vi ville istället belysa hur föräldrar som tar del av Marte meo-behandling, och behandlare som 
arbetar med Marte meo, upplever metoden. Intresset låg i att ta del av enskilda personers 
upplevelser och erfarenheter av Marte meo, för att på så sätt försöka få en djupare kunskap om 
metoden. Även om metodens effekter inte varit i fokus i denna studie, framkommer upplevda 
effekter av metoden i studiens resultat. I en studie om en liknande videobaserad metod har 
föräldrars egna uppfattningar fått en central roll (Häggman-Laitila, Pietilä, Friis & Vehviläinen-
Julkunen, 2003). Studiens resultat stämmer väl överens med de resultat vi fått i vår studie. Våra 
resultat visar att det ofta blir lättare för föräldrar att förstå sitt eget beteende när de får se sig själva 
på film. Detta är även någonting som Häggman-Laitila m.fl. (2003) uppmärksammar i deras studie. 
Sådant som utseende och röst, som ofta uppmärksammas av föräldern i början, blir mindre viktigt 
när föräldern får se sitt barn på filmen och hur de samspelar med varandra. !
Av resultaten framgår även att det kan finnas svårigheter med att ha Marte meo på ett ställe där 
annan behandling fortlöper jämsides med Marte meo-behandlingen. Många av de familjer som 
kommer till X-gården har problem utöver svårigheter i samspelet med barnen. När en familj har 
flera andra problem som kanske upplevs som överordnade, exempelvis att familjen inte har någon 
egen bostad, kan det kanske vara svårt att fokusera på och ta till sig behandlingen. Av resultaten att 
döma är dessa aspeker kring familjernas breda problematik, samt aspekter kring planering och tid, 
sådant som påverkar och problematiserar användandet av Marte meo på X-gården. Föräldrarna har 
många andra aktiviteter på sitt schema och behandlarna kan inte endast fokusera på Marte meo, då 
de även arbetar i den övriga verksamheten. Behandlarna förmedlar en önskan om att Marte meo-
metoden ska användas mer i behandlingsarbetet, men det är svårt att få tiden att räcka till. Kanske är 
det lättare att arbeta med Marte meo-metoden i sammanhang där metoden ges större utrymme och 
fokus, exempelvis när den ges som enskild insats från socialtjänsten. Detta utesluter inte att 
metoden kan ha goda effekter när den används på institutioner.  
De behandlare som intervjuats menar att de sett positiva förändringar hos föräldrarna, som direkt 
kan kopplas till Marte meo-behandlingen. Dock går det inte att borste från att dessa föräldrar 
befinner sig en i miljö där de även får andra behandlingsinsatser. Vilka effekter som beror på vad är 
därför svårt att uttala sig om. På ett ställe som X-gården blir det istället viktigt att se till helheten, 
vilket behandlarna poängterar i sina intervjuer. Det vi måste ta fasta på är att dessa föräldrar anser 
att Marte meo har hjälpt dem, och att de skulle rekommendera metoden till andra föräldrar. Det går 
inte att bortse från metodens betydelse i dessa tre specifika fall. Med behandlarintervjuerna har vi 
även kunnat stärka mycket av det föräldrarna beskriver. Det är svårt att inte ryckas med i känslan 
när dessa föräldrar berättar om sina upplevelser av hur Marte meo har hjälpt dem. Vi har fått ta del 
av berättelser om när Marte meo-metoden har fungerat bra, men säkerligen finns det fall där 
metoden inte givit de resultat man hoppats på. För att ta reda på för vilka Marte meo-metoden 
passar och hur den fungerar som behandlingsmetod i en institutionsmiljö behövs ytterligare 
forskning kring detta.  !!
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8.3. Slutsatser!!
Sammanfattningsvis kan vi säga att Marte meo-tillällena har haft betydelse för föräldrarna i den här 
studien och deras barn. På X-gården ges Marte meo i kombination med annan behandling och det är 
svårt att uttala sig om huruvida det är Marte meo eller helheten som lett till förändring. 
Upplevelserna som beskrivs av föräldrarna och behandlarna i den här studien tyder ändå på att 
deltagandet i Marte meo-behandlingen har gjort skillnad. Den positiva bekräftelsen verkar en viktig 
faktor i behandlingsprocessen. I de fall metoden inte lett till någon större förändring i samspelet 
mellan förälder och barn, poängterar behandlarna att barnet i alla fall har fått en bra stund 
tillsammans med sin förälder. Vilket kanske kan betyda väldigt mycket för familjer som på många 
sätt har det svårt. Vi har i denna studie fått ta del av upplevelser och erfarenheter av Marte meo-
metoden inom familjebehandling, vilket var syftet med studien. Vi efterfrågar dock fortsatt 
forskning om Marte meo-metoden och tillämpningen av metoden inom institutionsvården. Vi vill 
också framföra att pappornas perspektiv inte har belyst i denna studie. Hur pappor upplever 
metoden och om det finns några skillnader mellan mammors och pappors upplevelser skulle kunna 
undersökas i framtida forskning.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Bilaga 1. Intervjuguide behandlare !
!
Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars och behandlares upplevelser och erfarenheter av 
Marte meo-metoden på ett behandlingshem för familjer. Du kan när som helst avbryta intervjun 
eller välja att inte svara på en fråga.  !
Arbetet med metoden 
•Kan du berätta lite om Marte meo-metoden? 
•Hur arbetar ni med Marte meo på X-gården? (Hur ofta, vilken plats?) 
•Vilka familjer får Marte meo? (särskilda åldrar på barn?) 
•När passar det inte att använda Marte meo? (Hur gör du den bedömningen?) 
•Hur ser den första mötessituationen ut, då metoden presenteras? 
•Hur väljer man ut den situation som ska filmas? 
•Hur fri är man i arbetet med metoden? (Måste man följa en viss mall hela tiden?) 
•Under hur lång tid pågår behandlingen? 
•När väljer man att avsluta behandlingen? 
•Vilka fördelar och nackdelar kan du se med metoden? 
•Hur skulle du beskriva det man åstadkommer genom att använda Marte meo? (Vad händer 
egentligen med förälder och barn?) 
•Vilka effekter upplever du att Marte meo-metoden har? 
•Vilka förändringar hos föräldrarna har ni kunnat se efter behandlingen? 
•Upplever du att det finns risker med metoden, att man skulle kunna använda den på fel sätt? 
(”stjälpa mer än hjälpa”) 
•När man fokuserar på det positiva, kan det innebära att de problem som finns åsidosätts?  
•Hur upplever du att det är att balansera positiv och negativ kritik? !
Föräldrarnas inställning  
•Hur tror du att föräldrar upplever Marte meo? (Svårt, jobbigt, roligt, givande etc.) 
•Hur brukar föräldrar reagera när de hör om metoden för första gången? 
•Vad tror du är det svåraste för föräldrarna i arbetet med Marte meo? 
•Vad tror du att föräldrarna upplever som mest positivt med Marte meo?  
•Hur tror du att föräldrar upplever att det är att bli filmade? 
•Vilken betydelser för behandlingen har föräldrars inställning/motivation, anser du? 
•Vad tror du att Marte meo-behandlingen har inneburit för föräldrar som bott på X-gården? !
Barnen 
•Hur involverade i behandlingsarbetet är barnen?  
•Upplever du att barnen påverkas av metoden? 
•Hur upplever du att barnen påverkas av metoden? (Om de påverkas?) 
•Hur tror du att föräldrarna upplever att deras barn påverkas av metoden? 
Avbruten behandling 
•Hur vanligt är det att klienter avbryter behandlingen? 
•Vad tror du är anledningen till att de avbryter behandlingen? 
•Kan ni redan tidigt se tendenser som tyder på att föräldern kommer vilja avbryta behandlingen?
(om så är fallet, vilka är dessa tendenser?) !
Återgivningen 
•Hur upplever du att föräldrarna kan ta till sig det som visas och sägs vid återgivningen? 
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•Vad upplever du att föräldrarna har för känslor kring att se sig själv på film? 
•Blir det enklare för föräldrarna när de själva får se hur de agerar, än att någon muntligt säger det till 
dem? !
Relationen mellan behandlare och förälder 
•Hur viktig är relationen mellan behandlare och förälder för arbetet med metoden? 
•Vi har förstått att språket har stor betydelse i arbetet med Marte meo. Hur upplever du att språket 
har betydelse? !
Sonderande frågor 
•Skulle du kunna ge ett exempel? 
•Skulle du kunna utveckla det? 
•Skulle du kunna berätta mer om det? 
•Kan du säga något mer om det? !!
Bilaga 2. Intervjuguide föräldrar!
!
Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars och behandlares upplevelser och erfarenheter av 
Marte meo-metoden på ett behandlingshem för familjer. Du kan när som helst avbryta intervjun 
eller välja att inte svara på en fråga. !
Bakgrundsfrågor 
•Hur länge bodde du på X-gården? 
•Innan du kom till X-gården, hade du hört talas om Marte meo? (Om ja; hur, vad?) 
•När personalen på X-gården presenterade Marte meo för dig, vad tänkte du då?  
•Vad var det som gjorde att du började med Marte meo? 
•Var det något speciellt som du ville ha hjälp med i Marte meo - behandlingen? !
Filmningen  
•Kan du berätta om första gången ni filmade? Hur kändes det? 
•Hur valde ni vilken situation som skulle filmas? 
•Hur kändes det att bli filmad? 
•Var det någonting du tyckte var svårt under filmningen? 
•Hur många filmer gjorde ni? !
Återgivningen 
•Kan du berätta om vad man gör under en återgivning? 
•Hur kändes det under återgivningarna? 
•Hur var det att se sig själv på film? 
•Tyckte du att behandlaren pratade om sådant som var viktigt för dig? 
•Upplever du att du kunde ta till dig det som behandlaren sade? 
•Vad var det bästa med återgivningarna? 
•Under återgivningarna, var det någonting du tyckte var jobbigt? 
•Hur kändes det att få mycket positiv bekräftelse? !!!
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Barnen 
•Hur gammalt var ditt barn när ni hade Marte meo? 
•Vad tror du att ditt barn tyckte om Marte meo? 
•Hur kändes det för dig att se ditt barn på film? 
•Hur tror du att ditt barn upplevde att det var att bli filmad? 
•Hur tycker du att relationen till ditt barn ser ut idag?  
•Efter avslutad Marte meo-behandling, kan du se någon förändring i ditt samspel ditt barnet? !
Avslutet 
•Hur kändes det när ni avslutade behandlingen? 
•Vad var anledningen till att behandlingen avslutades? !
Upplevelsen av Marte meo 
•Vad tycker du om Marte meo? 
•Vad tycker du var mest positivt med behandlingen? 
•Var tycker du var mest negativt med behandlingen? 
•Tror du att relationen mellan behandlare och förälder påverkar behandlingen? 
•Tycker du att Marte meo-behandlingen har hjälpt dig på något sätt? 
•Agerar du annorlunda idag i de situationer som ni jobbade med under behandlingen?  
•Upplevde du att det fanns några problem med att ha Marte meo på X-gården? 
•Skulle du kunna tänka dig att genomgå Marte meo-behandling igen? 
•Skulle du rekommendera Marte meo till andra föräldrar och barn? !
Sonderande frågor 
•Skulle du kunna ge ett exempel? 
•Skulle du kunna utveckla det? 
•Skulle du kunna berätta mer om det? 
•Kan du säga något mer om det? !
Tolkande frågor 
•Är det så att du upplever att... 
•Du menar alltså att… !!
!!!!!!!!!!!!

�50



Bilaga 3. Intervjustudie om Marte Meo!
!
Hej! 
Detta är en förfrågan till Marte meo-behandlare på X-gården om att delta i en intervjustudie om 
Marte meo. Vi som gör studien heter Rosanna och Malin och går sista året på socionomlinjen vid 
Stockholms Universitet. I vårt examensarbete har vi valt att titta närmare på användandet av Marte 
meo-metoden inom familjebehandling. Forskning har visat att Marte meo är en effektiv metod för 
att förbättra samspelet mellan förälder och barn. Det saknas dock djupare kunskap om hur metoden 
upplevs, både av de som arbetar med metoden och av de som medverkar i behandling. I vår studie 
vill vi därför lyfta fram och fokusera mer på föräldrars och behandlares upplevelser och erfarenheter 
av Marte meo-metoden. Vi är intresserade av hur du som behandlare tror att föräldrar upplever 
Marte meo-metoden. Vi önskar få ta del av dina erfarenheter och tankar. !
Intervjun kommer att genomföras av en av oss och den kommer att pågå i cirka fyrtiofem minuter. 
Intervjun kommer att vara av halvstrukturerad karaktär, vilket ger stort utrymme för dig att fritt 
berätta om dina upplevelser och erfarenheter. Att medverka i denna intervjustudie är frivilligt och 
du kan när som helst välja att avsluta intervjun. Du kan också välja att inte svara på en viss fråga. 
Om du samtycker till det, kommer intervjun att spelas in med hjälp utav en iPhone. Detta för att 
underlätta för oss när vi ska sammanställa vad som sagts under intervjun. Inspelningen kommer 
endast att avlyssnas av oss och kommer att raderas när utskriften av intervjun är klar. Intervjuerna 
kommer sedan att redovisas i en skriftlig uppsats där namn eller personuppgifter inte kommer att 
finnas med, du kommer alltså att vara helt anonym.  !
Intervjun kommer att äga rum på en tid och plats som passar dig. Hör gärna av dig om du är 
intresserad av att vara med i vår studie!  !
Med Vänlig Hälsning !
Rosanna Hemmingsson & Malin Ahlinder 
Socionomstudenter vid Socialhögskolan i Stockholm 
Mobil: 
Mejl: !!
Bilaga 4. Intervjustudie om Marte Meo!
!
Hej! 
Detta är en förfrågan till dig om att medverka i en intervjustudie om Marte meo-metoden. Vi som 
gör studien heter Rosanna och Malin och går sista året på socionomlinjen vid Stockholms 
Universitet. Vi ska nu som en del av vårt examensarbete genomföra en undersökning om Marte 
meo-metoden. Vår önskan är att få intervjua föräldrar som medverkat i Marte Meo-behandling på 
X-gården. Vi är intresserade av dina upplevelser och erfarenheter av metoden. För oss spelar det 
inte någon roll om du tyckte att metoden var bra eller inte, det viktiga för oss är att få ta del av olika 
upplevelser och erfarenheter. Alla åsikter är viktiga!  !
Intervjun kommer att genomföras av en av oss och kommer att pågå i cirka fyrtiofem minuter. 
Under intervjun kommer intervjuaren att ställa frågor om Marte meo-metoden och hur du upplevde 
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behandlingen. Det kommer också att finnas mycket utrymme för dig att berätta fritt om dina 
upplevelser. Att medverka i intervjun är frivilligt och du kan alltid välja att inte svara på en viss 
fråga. Om du samtycker till det, kommer intervjun att spelas in med hjälp utav en iPhone. Detta för 
att underlätta för oss när vi ska sammanställa vad som sagts under intervjun. Inspelningen kommer 
endast att avlyssnas av oss och kommer att raderas när utskriften av intervjun är klar. Intervjuerna 
kommer sedan att redovisas i en skriftlig uppsats där namn eller personuppgifter inte kommer att 
finnas med, du kommer alltså att vara helt anonym.  !
Intervjun kommer att äga rum på en plats som vi tillsammans kommer överens om. Vi kommer att 
anpassa tid och plats så gott det går efter vad som passar dig. Vi bjuder på fika och du som 
medverkar får en biobiljett som tack. Hör av dig om du är intresserad av att vara med i vår studie! 
Med Vänlig Hälsning !
Rosanna Hemmingsson & Malin Ahlinder 
Socionomstudenter vid Socialhögskolan i Stockholm 
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