
 
 

   
Institutionen för psykologi 

 

 

 

 En utvärdering av Multifamiljebehandling  

 Med Systematiska Samspelsobservationer på  

  BUP i Ystad 2010-2012 

 

 

Lena Göransson & Katarina Sennström 

 

Psykoterapeutexamensuppsats vt 2012 

 

 

 

 Handledare: Ulf Axberg & Ingegerd Wirtberg 
 Examinator: Rolf Sandell 

 

 

”Minuchin: Vad är ert problem? Vem vill börja? 
John: Jag tror att det är jag som är problemet. 
Minuchin: Var inte så säker på det. Man ska aldrig ta det för givet 
John: Ja, men.…… det är ju jag som är besvärlig. 
Minuchin: Ja, men det betyder inte att det bara är ditt problem”(Minuchin, 1974). 
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Abstract 

The purpose of the study is to investigate if the participation in the “BUP 

Ystad multi- family treatment” leads to a better level of interaction 

between parents and children. We also compared if there was any 

difference between this group and a non-clinical group.  The study 

includes 20 families, recruited from BUP Ystad, whose main symptoms 

were behavior disorders among the children. One parent in each family 

was filmed together with their child before and after treatment. The 

parents themselves decided which parent should participate in the film. 

The method used was “Global skattning av samspel”, an observational 

method. The results did not show any significant improvement after 

treatment, though the trial group did differ from the non-clinical group. 

The study is concluded with suggested improvements to “Multifamily-

therapy” and the instrument “Global skattning av samspel”. 

 

Keywords: Multifamily-therapy, multifamily-treatment, conduct disorder, 

attachment, inter-play. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om deltagande i BUP Ystads 

multifamiljebehandling ledde till ett förbättrat samspel mellan barn och 

föräldrar. Vidare undersöktes om gruppen skiljde sig från en icke-klinisk 

grupp. I studien ingick 20 familjer som rekryterades från BUP Ystads 

familjemottagning. Huvudsymtomen hos barnen var beteendestörningar.  

En förälder per familj filmades tillsammans med sitt barn före och efter 

behandling. Föräldrarna avgjorde själva vilken av dem som skulle delta i 

filmen. Resultatet visade att det inte förekom någon signifikant 

förbättring i samspelet mellan barn och föräldrar efter behandlingen. 

Däremot skiljde sig gruppen från en icke-klinisk grupp. Som 

utvärderingsinstrument användes observationsmetoden ”Global skattning 

av samspel”. Uppsatsen avslutas med en diskussion där en 

vidareutveckling av både Mulitfamiljebehandlingen och 

instrumentet ”Global skattning av samspel” förs fram. 

 

Nyckelord: Multifamiljeterapi, multifamiljebehandling, beteendestörning, 

anknytning, samspel.  
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Förord 

Vår studie är en utvärdering av multifamiljebehandling på BUP (barn och 

ungdomspsykiatriska) familjemottagningen i Ystad. Familjemottagningen är också vår 

arbetsplats sedan många år tillbaka och eftersom multifamiljebehandling är en ny 

behandlingsmetod på vår klinik blev vi intresserade av att göra en utvärdering av denna. För 

flera år sedan kom vi, genom vår dåvarande handledare Ingegerd Wirtberg, i kontakt med 

observationsmetoden ”Global skattning av sampel”. På BUP i Ystad har det saknats en 

utvärderingsform för familjer med barn under 10 år och vi såg detta som en möjlighet att 

prova på att använda ”Global skattning av samspel” i vår utvärdering. Vi har båda ett stort 

intresse för samspelsbehandling och har arbetat många år som Marte Meo terapeuter.  

Uppsatsen är således en utvärdering av BUP i Ystads multifamiljebehandling för familjer med 

barn som har någon form av beteendestörning. 

Vi vill passa på att tacka alla de familjer som genom sitt deltagande hjälpt oss att 

kunna genomföra studien. Vi vill också tacka Tina och Bernt som arbetar i 

multifamiljebehandlingen för att de varit behjälpliga med information samt att de hjälpt oss att 

filma familjerna. Vår tidigare PTP- psykolog Julia har också hjälpt till med att filma och ska 

ha ett stort tack.  

Sist men inte minst vill vi tacka våra handledare Ingegerd Wirtberg och Ulf Axberg 

för all hjälp och engagemang i vårt arbete med denna uppsats. 
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Introduktion 

Beteendestörningar av utagerande slag samt normbrytande beteende är en av de 

vanligaste orsakerna till att söka hjälp inom barn och ungdomspsykiatrin fram till dess att 

barnet är tolv år (Andershed & Andershed, 2005). Med normbrytande beteende menas här 

olydighet, trotsighet och aggressivitet. Det finns ingen storskalig normalpopulationsstudie 

eller klinisk studie som undersökt förekomsten av normbrytande beteende eller 

uppförandestörning bland svenska barn (Andershed & Andershed, 2005) men aggressivitet 

och annat normbrytande beteende, särskilt hos barn under 12 år, är en av de faktorer som 

starkast ökar risken för fortsatt normbrytande beteende (Lipsey & Derzon, 1998 refererat i 

Neander, 2011). En meta-analys har visat att aggressivt beteende verkar hålla i sig om det inte 

behandlas (Wilson et al., 2003). När det gäller symtom på ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder), en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av bristande 

uppmärksamhet och hyperaktivitet, uppger man i DSM-manualen att 3-7% av barn och 

ungdomar uppfyller diagnoskriterierna. Scott (2001) uppger liknande siffror när det gäller 

engelska barn med uppförandestörning (conduct disorder) med fördelningen 7 % av pojkarna 

och 3 % av flickorna. Samhällets kostnader för ett barn med uppförandestörning är tio gånger 

högre än för barn utan denna problematik (Scott 2001). Enligt FoU 

(http://www.researchweb.org/is/sverige/document/57831) kan ett barn som inte får hjälp för 

sitt utagerande beteende under uppväxten kosta samhället nästan 1,2 miljoner årligen på grund 

av psykosociala problem, psykisk ohälsa och missbruk. Utifrån detta kan man dra slutsatsen 

att det inte bara är en vinst för barnet och familjen i sig, utan också en ekonomisk vinst för 

hela samhället om föräldrar och barn kan få ta del av tidiga insatser.  

”Det finns omfattande vetenskaplig grund för att stöd till föräldrar, som bidrar till att 

utveckla ett gott samspel mellan föräldrar och barn, gynnar en positiv utveckling hos barnen 

samt minskar psykisk ohälsa och andra hälsoproblem”(Statens offentliga utredningar [SOU] 

dec. 2008:131). 

När det förekommer olika former av psykosocial belastning som påverkar samspelet 

mellan föräldrar och barn kan detta leda till försämrad prognos för de barn som är i riskzonen 

(Ljungberg, 2008). Det samspelsbaserade perspektivet som grundar sig i anknytningsteorin är 

ordentligt underbyggt av vetenskapliga studier, till exempel av spädbarnets objektivt mätbara 

psykiska förmågor (Ljungberg, 2008). Slutsatser av den forskning som bedrivits om samspel 

och anknytning är att man via behandlingsinsatser kan påverka såväl samspelet mellan barn 

och föräldrar som barnens utveckling i positiv riktning (Neander, 2011).  I en svensk 
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studie, ”101 familjer i samspelsbehandling” av Kerstin Neander och Ingemar Engström 

(Neander, 2011) undersökte man långsiktiga och kortsiktiga förändringar av upplevd 

föräldrastress, psykisk hälsa, livstillfredställelse, föräldrarnas anknytningsmönster och 

möjlighet till socialt stöd samt barnens problem, före, under och efter samspelsbehandling.  

För de familjer som ingick i studien var den viktigaste kontaktanledningen att barnen 

uppvisade ett aggressivt beteende. Samspelsbehandlingen bestod av kombinationer av in vivo 

(i vardagliga situationer), Marte Meo (videobaserad samspelsbehandling) och samtal. Studien 

byggde på att föräldrarna fyllde i ett antal frågeformulär. Studien visade att föräldrarna och 

barnens problem var betydande då behandlingen började. Efter sex månader i behandling 

uppvisade föräldrarna minskad stress i föräldraskapet, anknytningsmönster hade förändrats i 

positiv riktning, förbättrad psykisk hälsa och tillfredställelse med livet, förbättrat socialt stöd 

och barnens problem, särskilt uppförandeproblem, hade avtagit, liksom problemens inverkan 

på familjerna och barnens dagliga liv. Den positiva utvecklingen förstärktes ett år efter, det 

vill säga 18 månader efter behandlingens början.  

Vidare kan det samspelsbaserade perspektivet överföras till den neurovetenskapliga och 

evolutionsbiologiska forskningen (Ljungberg, 2008). Den neuropsykiatriska 

förklaringsmodellen för ADHD är att det är ett funktionshinder på grund av biologiska eller 

organiska förändringar i hjärnans funktion. Dessa beror på ärftlighet eller skada under 

graviditet eller förlossning. Inom detta område lägger man mindre vikt vid psykologiska eller 

psykosociala orsaksförhållanden (Ljungberg, 2008). Ljungberg anser vidare att man för att 

förstå uppkomsten av ADHD också måste ha modern psykologisk kunskap där den 

samspelsbaserade anknytningsteorin, spädbarnspsykologi och neuropsykologin bildar en 

helhet. Den nyaste hjärnforskningen visar att barnets sätt att fungera i psykiskt avseende 

grundläggs i det nära samspelet mellan nervsystemets medfödda förutsättningar och den miljö 

barnet vistas i. Att barnet ingår i ett samspel med kärleksfulla vårdgivare är en förutsättning 

för att nervsystemet skall utvecklas på ett optimalt sätt (Hart, 2009). 

 Om samspelet inte fungerar tillfredställande när barnet är litet finns risken att 

föräldrarna utvecklar uppfostringsstrategier som inte gynnar relationen till barnet och det är 

den relationen som ska bära från det att barnet är litet, genom tonåren och fram till vuxen 

ålder. Särskilt viktigt blir det när barnet kommer i tonåren, eftersom tonåringen ofta tillbringar 

mycket tid utanför hemmet.  Forskning visar att det är viktigt att föräldrar har insyn i sina 

tonåringars liv och för att få insyn behöver föräldern ha information om tonåringen (Stattin, 

2005). Informationen behöver komma från tonåringen själv, vilket i sin tur bygger på att 

föräldern lyckats skapa ömsesidig tillit, en bra kommunikation och värme i relationen. 
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Föräldrakontroll och tillsyn har tidigare haft en framträdande roll, men i senare forskning har 

man funnit att dialogen mellan barn och föräldrar spelar en större roll (Stattin, 2005).  

 Stattin (2005) skriver:  

I våra analyser fann vi entydigt att föräldrar får kunskap om barnet från barnet självt 

inte via eget agerande. Det ungdomar berättar hemma är den viktigaste källan till 

föräldrars kunskap om vad de gör utanför hemmets väggar. Föräldrars kontroll och 

frågande hade marginell betydelse för deras kunskap om barnets förehavanden utanför 

hemmet.   

Här poängteras vikten av en god kommunikation mellan barn och föräldrar. Utifrån 

Stattins forskning är det av yttersta vikt att försöka hjälpa föräldrarna till ett fungerande 

samspel så tidigt som möjligt för att på så sätt underlätta utvecklingen av en ömsesidig dialog 

och kommunikation. 

Det samspelsbaserade perspektivet grundar sig i anknytningsteorin och kvaliteten på 

anknytningen definieras utifrån olika mönster som trygg, undvikande, ambivalent och 

desorganiserad.  

Det finns flera studier som visar att otrygg anknytning förekommer i samband med 

symtom som irritabilitet och aggressioner hos barn med ADHD (Crowell et al., 1991, 

Guttmann-Steinmetz et al., 2005, Speltz et al., 1999, refererad Guttmann et al., 2006). 

Omvänt föreslår dessa studier att en trygg anknytning är en skyddsfaktor i situationer där 

andra riskfaktorer som motgångar och individuell sårbarhet är närvarande (Guttmann et al., 

2006). När psykopatologi kopplas till relationella processer krävs att man ser bakom de 

presenterade problemen (symtomen) och tittar på hur olika faktorer relaterar till och 

interagerar med varandra i utvecklingen av problembeteende hos barn. Vid trotssyndrom 

ODD (Oppositional Defiant Disorder) och beteendestörning CD (Conduct Disorder) är det 

troligt att problembeteendet i vissa fall enbart beror på relationella faktorer och i andra fall 

inte alls har någon koppling till relationella faktorer (Guttmann et al., 2006). 

Global skattning av samspel 

I vår studie används observationsmetoden ”Global skattning av samspel” (Broberg, 

Axberg, Harrysson, Malmqvist & Sepa, 2007) som utvecklades 2007 utifrån ”Dyadic parent 

and children Interaction coding system,  DPICS (Eyberg, McDiarmid Nelson, Duke & Boggs, 

2005). DPICS är systematiserade beteendeobservationer som utformats för att bedöma 

kvaliteten på interaktionen mellan föräldrar och barn. DPICS avser att a) mäta observerbara 

beteenden mellan föräldrar och barn under dyadiska interaktioner som en komponent i 
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bedömning av störningar i barndomen/föräldraförmåga b) att bedöma beteenden i det 

dyadiska samspelet före behandling eller som baslinje-mätning c) att kunna mäta den 

fortlöpande processen i terapi som fokuserar på att förändra mönstret i interaktionen mellan 

barn-förälder d) att kunna användas som beteendeobservation-mått vid utvärdering av 

behandlingens resultat (DPICS-manualen s.10). 

Författarna till ”Global skattning av samspel” hade använt DPICS inom 

forskningsprojektet ”De otroliga åren – en utvärdering av föräldrautvecklingsgrupper enligt 

Webster-Stratton-metoden” (Ulf Axberg, personlig kommunikation, 26 juni 2010) för att få 

med en oberoende observatörs bedömning av samspelet mellan barn och föräldrar. De 

upplevde metoden som tidskrävande och omfattande samt att den saknade mer kvalitativa 

aspekter av samspelet (Wirehag, 2009). I samarbete mellan Psykologiska institutionen vid 

Göteborgs universitet och Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i 

Gamlestaden som tillhör Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg utformades 

ett komplement till DPICS – ”Systematiska Samspelsobservationer” eller ”Global skattning 

av samspel” (Broberg et al., 2007). Målet var att skapa en kliniskt relevant observationsmetod 

som kunde ge kliniker ett gemensamt språk kring samspel mellan barn och föräldrar. Man 

ville kunna använda metoden både i forskningssammanhang och för att planera och utvärdera 

interventioner. ”Global skattning av samspel” har använts för att bedöma samspelet mellan 

barn och föräldrar i forskningsprojektet ovan. Det har vidare gjorts en pilotstudie av metoden 

(Wirehag, 2009) där syftet var att undersöka hur samspel i en icke-klinisk grupp bedöms 

enligt metoden och jämföra med resultatet från en klinisk grupp. Resultatet visade på 

statistiskt signifikanta skillnader mellan den icke-kliniska och den kliniska gruppen vad gällde 

bedömning av samspel enligt observationsmetoden. 

Ett annat examensarbete (Johansson, 2010) syftade till att undersöka den kliniska 

användbarheten av metoden samt vad den kunde tillföra i ett kliniskt arbete. I resultatet 

framkom att metoden antas ha hög ”face validity” vilket innebär att den kan vara användbar i 

många kliniska sammanhang. Reliabilitet och interbedömarreliabiliten påverkades av att det 

framkom en bedömningsdisrepans mellan klinikerna i studien, vilket synliggjorde att det kan 

behövas en viss utbildning i metoden.  Metoden används för närvarande på BUP Gamlestaden 

i Göteborg och inom mödra-barn hälsovården Borås (Ulf Axberg personlig kommunikation 

26 mars 2012).  

Observationsmetoden ”Global skattning av samspel” är tänkt att användas för barn 

från fyra till 10-12 år. Samspel mellan barn och förälder bedöms på de fyra skalorna atmosfär, 
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ömsesidighet, uppfostringsstil och barnets förmåga till målkorrigerat partnerskap. De 

samspelssekvenser som bedöms är barnledd lek, föräldraledd lek och uppstädning. 

Skalorna ”atmosfär” och ”ömsesidighet” används för bedömning av de två första 

situationerna, barnledd lek och föräldraledd lek. Skalorna ”uppfostringsstil” och ”barnets 

förmåga till målkorrigerat partnerskap” används i den sista samspelssituationen, där barnet 

ska städa upp. 

 Syftet med skalan ”atmosfär” är att få en uppfattning om det känslomässiga klimatet 

mellan barn och förälder. Bakgrunden är att barnets utforskande system kan förväntas fungera 

optimalt när miljön är lugn och trygg. Barnet kan då koncentrera sig på aktiviteten och 

behöver inte bekymra sig för var föräldern är eller om det blir bedömt eller bestraffat av 

föräldern. Barnet kan också behöva föräldern tillgänglig för att få hjälp att organisera sina 

upplevelser och reglera sina känslor.  

Skalan ”ömsesidighet” bedömer turtagning och om man har förmåga att upptäcka 

brister i turtagningen och reparera dessa. Denna skala kan kopplas till de utvecklingsstödjande 

principer som beskrivs i samspelsmetoden Marte Meo. Marte Meo betonar förälderns ansvar 

för turtagningen (Hedenbro & Wirtberg, 2000) vilket innebär att förälderns insats väger tyngst 

i denna bedömning.  

Skalan ”uppfostringsstil” bedömer om föräldern tar ansvar för uppgiften att städa upp 

och vilken strategi föräldern väljer för att få uppgiften utförd. Denna skala bygger på Diana 

Baumrinds uppfostringsstilar, auktoritativ, auktoritär, tillåtande och försumlig (refererad i 

Broberg, Almqvist & Tjus 2003). Den auktoritativa uppfostringsstilen karaktäriseras av en 

hierarkisk relation mellan barn och förälder där föräldern tagit på sig ansvaret för situationen 

men är villig att lyssna på barnet. Relationen präglas också av en hög grad av värme och 

föräldern visar att den tycker om barnet. Auktoritativ uppfostringsstil har kunnat kopplas till 

gynnsam utveckling hos barnet (Broberg et al., 2003). Den auktoritära uppfostringsstilen 

präglas till en hög grad av kontroll och låg grad av värme, barnet ska lyda föräldern. 

Föräldern kan uttrycka sig avvisande och är inte lyhörd för barnets behov. Auktoritär 

uppfostran, särskilt med inslag av fysisk bestraffning, har visat sig vara förknippad med 

utåtagerande och depression hos barn (Broberg et al., 2003). Den tillåtande uppfostringsstilen 

präglas av låg grad av kontroll och hög grad av värme. Föräldern undviker att ställa krav men 

är omhändertagande av barnet. Den försumliga uppfostringsstilen präglas av låg grad av 

kontroll och låg grad av värme.  

Skalan ”målkorrigerat partnerskap” kommer från anknytningsteorin och beskriver ett 

utvecklingssteg där barnet lär sig relatera till föräldern utifrån en ny förutsättning. Detta 
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uppstår när barnet förstår att det inte alltid har samma intressen och mål som föräldern. Barnet 

måste då lära sig förhandla med föräldern. Om grunden för denna förhandling är en trygg 

anknytning blir processen enklare för båda parter (Broberg et al., 2003).  

Multifamiljeterapi - en översikt 

Definitionen av multi- familjeterapi (MTFG) är att det är en ”avsiktlig, planerad, 

psykosocial intervention med två eller flera familjer närvarande i samma rum med en erfaren 

terapeut under hela eller stora delar av sessionen” (Christensen, Kleist, Thorngren, 1998)  

Det visade sig vara svårt att hitta artiklar om multifamiljebehandling för familjer med 

barn som uppvisar beteendeproblem. Ett antal sökningar har gjorts på sambib.lu.se. Smalare 

sökningar på psycinfo med orden multifamily treatment i kombination med conduct disorder 

gav två träffar. Ingen av dessa behandlade vårt område. En sökning på psycinfo med sökorden 

multiple-family group treatment, samt multi-family therapy gav 85 träffar. Samma sökord gav 

åtta träffar på Soc index och 96 träffar på Web of knowledge.   

Idén att behandla ett antal familjer tillsammans praktiserades för första gången för mer 

än fyrtio år sedan av Peter Laqueur och hans kollegor. (Laqueur; La Burt & Morong, 1964). 

De arbetade inledningsvis med patienter med schizofreni. Man upplevde betydelsen av att 

familjer träffades och hade kontakt med varandra då detta bröt social isolering samt gav ny 

kraft till familjerna. Lacqueur arbetade med öppna grupper i sin behandling (Clifford & 

Kaplan, 1972) vilket medförde att terapeuterna i MTFG kunde använda de familjer som varit 

längre i projektet för att motivera de som kom nya.  

Det som skiljer dagens multifamiljeterapi från tidig användning av metoden är att 

multifamiljeterapi idag är en huvudmodell. Tidigare har den varit ett inslag i annan 

behandling (Asen, 2001).  Idag har man också utvecklat MTFG inom områden som anorexia 

nervosa, missbruk, bipolär sjukdom, ADHD, OCD (tvångssyndrom) och socialt isolerade 

familjer.  

Marlborough Family Day Unit i London var troligtvis den första enhet i sitt slag som 

använde MTFG i svårbehandlade familjer med multipla problem (Asen, 2001). Metoden har 

utvecklats på enheten under 25 år och man inspirerades inledningsvis av Salvador Minuchins 

strukturella familjeterapi. Minuchin var också inledningsvis delaktig i utvecklingen av 

Marlborough Family Day Unit. Idag har alla behandlare, oavsett yrkestillhörighet, en 

familjeterapeutisk bas. Grundtanken i behandlingen är att alla individer finns i ett 

sammanhang och detta sammanhang är ofta en familj.  Behandlingsideologin på enheten 

innefattar att man som behandlare lägger vikt vid att försöka avlasta skuld och inte leta efter 
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orsaker hos den enskilde individen. Istället försöker man använda familjens resurser för att 

komma tillrätta med de problem de sökte hjälp för. Vid utvecklingen av MTFG har därför 

fokus lagts på hela systemets lidande istället för på den enskilda individen. Asen avslutar 

med: ”Det är helt enkelt inte möjligt att fokusera på neuroner när hela systemet är i gungning” 

(Asen, 2001, s 2).  

Inledningsvis arbetade man med familjerna i arton månader. Den första månaden var 

familjen på dagverksamheten mellan klockan 9.00 och17.00 fem dagar i veckan. Vad man 

märkte då var att både familjerna och personalen blev för bekväma. Det var svårt att behålla 

sin professionalitet som behandlare när man träffade familjerna så länge och så intensivt.  

Efterhand har behandlingstiden kortats ner och den är idag sammanlagt tre månader men man 

träffas fortfarande fem dagar i veckan. Dagarna är strukturerade och inrutade från 08.45 till 

15.00 (Asen, 2001. s 24). Alla dagar börjar med ett planeringsmöte för hela dagen. Varje 

aktivitet varar ca en timme. Aktiviteterna innehåller åldersadekvata aktiviteter för barnen och 

föräldrar och barn kan själva kan välja utifrån vad man tycker om att göra. Två gånger per 

vecka har man ”föräldramöten”. Detta ger föräldrarna möjlighet att diskutera med varandra 

utan barn. Samtidigt har barnen egna ”barnmöten”. Lunchen äter man tillsammans.  

Multifamiljeterapi som metoden utformats på BUP i Ystad 

Idén att starta multifamiljeterapi (MTFG) på BUP i Ystad uppstod efter att 

klinikchefen på Marlborough Center, Eia Asen, föreläst om metoden i Sverige. BUP Ystad 

hade också fått statliga utvecklingspengar inom ramen för BIBASS (Barn i Behov av Särskilt 

Stöd). Hösten 2009 startade den första ”multigruppen” i Ystad och därefter har det 

genomförts en till två grupper per termin, totalt 10 grupper. Sammanlagt har 34 familjer och 

36 barn deltagit i multifamilje- behandling fram till april 2012.  

 BUP i Ystad har sedan 1997 haft en familjeverksamhet knuten till mottagningen. 

Många av de barn som behandlas på familjeverksamheten har någon form av 

beteendestörning.  Behandlarna upplevda att det fanns en efterfrågan hos en del familjer om 

föräldragrupper för föräldrar med barn med beteendeproblem.  De senaste fem åren har det 

skett en ökning med nästan 80 % av inkomna remisser med kontaktanledningarna 

hyperaktivitet, brist i koncentration eller uppmärksamhet samt beteendeavvikelse. Under 

samma tidsperiod ökade remisserna där man anger familjeproblem med 34 %, vilket får anses 

som en avsevärd ökning.  

 Utifrån denna efterfrågan och att barn med beteendestörningar ökat, blev det naturligt 

att vända sig till denna patientgrupp när multifamiljeterapi blev aktuellt att utveckla i Ystad.  
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Kriterierna för att delta i en multifamiljegrupp är att föräldrarna måste uppleva att de 

har problem med att hantera barnet i olika situationer. Urvalet är symtombundet och de 

symtom som förekommer är överaktivitet, impulsivitet, koncentrationssvårigheter, 

beteendeproblem samt svårigheter med självreglering och planering.  Barnen har ofta utbrott 

som föräldrarna har svårt att hantera. De flesta av barnen visar också dessa symtom i skolan 

men det är inte en nödvändighet för att delta.  I vissa familjer finns problemen bara i hemmet. 

Barnen som har deltagit MTFG har varit mellan 5 och 12 år gamla och delades in i grupper så 

att de var i ungefär samma ålder. Man försökte också göra en bedömning av föräldrarna så att 

gruppen blev så homogen som möjligt utifrån både barnen och föräldrarna. 

MTFG var en del av den behandling/utredning som familjerna erbjöds men de inledde 

alltid med en öppenvårdskontakt. De öppenvårdsbehandlare som erbjöd familjen MTFG 

skulle också vara delaktiga i denna. Det innebar att behandlaren förväntades medverka som 

stöd och hjälp till familjen under vissa moment till exempel under introduktionen, 

målformuleringarna och reflektioner samt att delta under en eller flera måltider. Efter det att 

MTFG avslutades återgick familjen till samma öppenvårdsbehandlare.  

Behandlingen med MTFG som man utformat den på BUP i Ystad, bedrevs under en 

fyraveckorsperiod, tre dagar i veckan från kl. 9.00–15.00 (bilaga 1). Uppstarten var ett 

informationsmöte för föräldrar och skola. Skolan bjöds också in vid sista tillfället då 

föräldrarna tillsamman med en MTFG-behandlare fick delge till läraren vad de tyckte var 

viktigt att skolan kände till. Samarbetet med skolan var extra viktigt eftersom barnet kom att 

vara frånvarande från undervisningen stora delar av behandlingstiden då de inte gick i skolan 

de dagar som var schemalagda för MTFG. Barnen fick uppgifter från ”multigruppen” att ta 

med till skolan för att ”öva”. Det kunde vara att barnet i ”multigruppen” övade på att söka 

kontakt med andra barn genom rollspel, eller övade på andra sociala färdigheter som skulle 

praktiseras i skolan. Läraren kunde också ge uppgifter till barnet som barnet tog med till 

MTFG-gruppen för att öva på som man sedan utvärderade i gruppen.  

Dagen var indelad i två aktivitetsblock (bilaga 2). De innehöll strukturerade aktiviteter 

och övningar både i grupp och familjevis. Varje familj gjorde en tydlig målformulering, en 

inom familjen och en tillsammans med skolan. (bilaga 3,4). 

 Under aktivitetsblock ett, som i första hand fokuserar på relationerna inom familjen, 

planerades, inhandlades och tillreddes maten av två familjer. De övriga familjerna hade 

strukturerade aktiviteter som hela tiden kunde härledas till de målformuleringar som familjen 

gjort. Aktivitetsblocket avslutades med gemensam avslappningsövning för barn och föräldrar.  
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Aktivitetsblock två innehöll strukturerade övningar där fokus låg på relationerna med de 

andra i gruppen. Till exempel övade man på att kunna ge reflektioner, på social träning och 

läxläsning. Föräldrarna bytte barn med varandra i syfte att få perspektiv på både sig själv och 

sitt barn.  De flesta av de strukturerade övningarna syftade till att gestalta och verbalisera 

känslor samt att träna på att läsa av varandras sinnesstämningar.   

Behandlingstiden innehöll också ”reflektionsdagar”. Det var tre dagar där endast 

föräldrarna var närvarande och fokus låg på föräldrarollen. På förmiddagen pratade man 

om ”vuxenstrategier” och utbytte erfarenheter med varandra.  På eftermiddagen 

visades ”multi-behandlarnas” förinspelade video, där de gav positiva reflektioner om varje 

familj. En ”konsult” från mottagningen ledde reflektionerna och behandlarna i MTFG och 

familjernas ordinarie behandlare observerade bakom en envägsspegel. Sedan bytte man plats 

och behandlarna reflekterade över familjernas reflektioner på filmen. Vid behov kunde en av 

dagarna i vecka tre eller fyra planeras som föräldradag då föräldrarna kunde ges utrymme för 

individuella samtal med behandlarna. 

Rollen som behandlare i MTFG betonade att man skulle vara ”expert utan att vara 

expert”. Expertrollen låg i att vara expert på att leda processen i behandlingsarbetet, inte på 

hur föräldrarna specifikt skulle hantera sina barn. Behandlarnas uppgift var att hela tiden ha 

varje familjs målformulering aktuell och påminna familjen om dessa under övningarna. 

Behandlarna tillhandahöll också övningar och material som passade varje familj och grupp. 

Det var en avvägning hos behandlarna mellan att vara aktiva i vissa situationer och passiva i 

andra. Meningen var att familjerna skulle dela med sig av sina erfarenheter till varandra och 

hitta nya strategier och förhållningssätt. Behandlarna gav förutsättningar och ramar medan 

familjerna stod för innehållet. 

De två första multi-familjegrupperna utvärderades internt genom intervjuer av 

föräldrarna och skattning av barnen med CBCL (Child behaviour checklist) och Eybergs 

formulär för registrering av barns beteende. Det framkom att föräldrarna, vid intervjuer direkt 

efter behandling och sex månader efter behandling, upplevde att barnet lyssnade bättre, bättre 

kunde ta tillsägelser, att utbrotten blivit färre och att dagliga rutiner fungerade bättre samt att 

man hade fått en känsla av att inte vara ensam i sin situation. Däremot visade 

symtomskattning enligt CBCL ingen förbättring i barnens symtombild.  

Tidigare utvärderingar  

Vid litteratursökning framkom att forskningen inom området multifamiljeterapi och 

barn med beteendestörning var ytterst begränsad. Forskningen inom det här området beskrev 
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huvudsakligen utvärderingar av behandling av vuxna med schizofreni, andra 

psykossjukdomar och anorexia nervosa och en studie behandlade diagnosområdet borderline. 

En metastudie visade (Christensen, 1998) att MTFG har ett unikt tillvägagångssätt att arbeta 

med svåra diagnoser genom att vara skickliga på att ta tag i de vanligaste teman som till 

exempel att hjälpa patienterna att öka sin medvetenhet, att ge social support samtidigt som det 

är kostnadseffektivt. I samma artikel redovisades en studie av Stone et al (1996), en 

utvärdering av behandling med MTFG av en grupp barn med beteendestörningar och denna 

studie låg närmast den studie som vi gjort. Studien (Stone et al 1996) utvärderade 

storstadsbarn och deras familjer efter att de genomgått behandling i en MTFG-grupp. Syftet 

var också att beskriva de unika behov som kunde uppstå när man växte upp i innerstaden, 

samt utvärdera effekten av behandlingen av denna grupp barn. Barnen gick redan innan i 

behandling för beteendestörningar och blev rekommenderade till gruppen av sin terapeut. 

Man exkluderade psykiatriska symtom. Behandlingen bestod av åtta veckors MTFG där varje 

session var 90 min lång och indelad i fem delar. Varje del innehöll olika aktiviteter såsom 

gruppdiskussioner, praktiska övningar för familjen samt uppföljningar av hemuppgifter.  

Resultatet erhölls genom självskattningsformulär där föräldrarna skattade barnen. Föräldrarna 

redovisade en minskning av de symtom man angav inledningsvis, inte bara hos det barn som 

rapporterades, utan också hos deras syskon.  

En studie jämförde MTFG och traditionell familjeterapi i familjer med tung social 

problematik. Utvärderingen skedde med självskattningsformulär (Meezan & O´Keefe, 1998). 

Enligt dessa blev barnen signifikant mer initiativtagande och mindre kuvade i relation till sina 

föräldrar. Enligt vårdnadshavarna fick barnen också färre beteendeproblem och högre social 

kompetens efter behandlingen. Alla studier byggde på det föräldrarna eller vårdnadshavarna 

själva rapporterade.  Intressant att notera är att ingen studie fokuserade på att utvärdera 

samspelet mellan barn och föräldrar efter behandling med MTFG.  

Den som framförallt utvecklat multifamiljeterapi vid psykossjukdom är William 

McFarlane. I boken "Multifamily Groups in Treatment of severe Psychiatric Disorders” 

redovisas flera behandlingsstudier som entydigt visar på metodens effektivitet och även att 

den är bättre än sedvanlig familjeterapi (McFarlane, 2003, refererad i behandlingsmanual för 

Multifamiljeterapi vid anorexia nervosa, BUP Lund). 
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Syfte 

Vi vill undersöka om deltagande i Multi-familjebehandling (MTFG) leder till ett 

förbättrat samspel mellan barn och föräldrar. Vidare vill vi undersöka om vår grupp skiljer sig 

från en icke-klinisk grupp när det gäller samspelet mellan förälder och barn.  

Frågeställningar 

Blir det någon skillnad i atmosfär före/efter behandling? 

Blir det någon skillnad i ömsesidighet före/efter behandling? 

Blir det någon skillnad i uppfostringsstil före/efter behandling? 

Blir det någon skillnad i barnets förmåga till målkorrigerat partnerskap före/efter 

behandling? 

Skiljer sig gruppen som deltar i MTFG i Ystad från en icke- klinisk grupp vad gäller 

samspelet mellan föräldrar och barn? 

Blir det någon förändring i barnens diagnoser efter behandling? 

Metod 

Mätinstrument 

I undersökningen har ”Global skattning av samspel” (Broberg et al, 2007) använts som 

mätinstrument.  

 Deltagare i studien 

Vi har genomfört vår studie på BUP- familjemottagningen i Ystad/Simrishamn. 

BUP:s upptagningsområde är fem kommuner med sammanlagt ca 20 000 barn.  

Deltagare i studien har varit de barn med föräldrar som tackat ja till erbjudandet att gå 

med i MTFG. Hur många som erbjudits deltagande i MTFG men avböjt, vet vi inte då man 

rekryterat löpande till grupperna. Det var familjens behandlare på mottagningen som 

bedömde om familjen skulle erbjudas MTFG mot bakgrund av de beskrivningar som familjen 

gav om sin situation.  

Antalet barn som medverkade i studien var 20 stycken i åldersgruppen 5 -12 år och de 

hade rekryterats från BUPs öppenvårdsmottagning i Ystad.  Fem av 20 barn var flickor. Sju 

av barnen hade separerade föräldrar. Ett barn var adopterat och tre barn familjehemsplacerade 

varav två var placerade hos mormor. Biologisk mamma och mormor deltog i projektet för ett 

av de familjehemsplacerade barnen. Övriga barn bodde i kärnfamilj.  



17 
 

Barnen hade i tio fall remitterats till BUP genom egenremisser, i två fall genom 

socialförvaltningen, i sju fall genom skolpsykolog/Barnhälsovårdspsykolog och i ett fall 

genom skolläkare.  

Tre av barnen hade inte varit föremål för behandling/utredning före deltagande i 

MTFG/utvärderingen. Övriga 17 barn hade haft kontakt med BUP innan behandling i MTFG 

påbörjades. Kontakten utgjordes av till exempel föräldrasamtal, utredning, familjesamtal, 

familjeverksamhet, ART (Aggression Replacement Training), lekterapi, enskild 

samtalskontakt för barnet eller skolmöte/nätverksmöte.  

Fyra barn medicinerades med centralstimulantia under deltagande i 

utvärdering/behandling. De diagnoser som barnen hade före behandling redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1: Diagnos före behandling    

 Antal barn 

Beteendestörningar (F91.1, F91.8, F91.9, F91.0) 7 

Hyperaktivitetsstörning (F91.9) 1 

ADHD (F90.0B) 2 

Emotionell störning i barndomen, ospecificerad (F93.9) 1 

Utredningsdiagnos (Z004, Z133) 5 

Problem i samband med uppfostran (Z629) 1 

Problem föräldrar/barn, med fokus på barn (Z63.1) 1 

Problem i samband med utbildning ospecificerad (Z55.9) 1 

Störning av social funktion hos barn, ospecificerad (F94.9) 1 

 

Material 

Det material som använts vid studien var videokamera med tillhörande utrustning 

samt cd-skivor för överspelning av filmerna, medgivandblanketter för filmning (bilaga 5). 

Leksaker som användes till de filmade samspelssituationerna: kaplastavar, kassaapparat med 

tillhörande varor, handdockor, bilar, doktorsväska och pingviner som skulle placeras på 

ett ”isberg” (ej spel eller pussel då dessa har i förväg bestämda regler för turtagning och 

struktur). Kodningsschema för kodning av filmerna enligt ”Global skattning av samspel” 

(bilaga 6).  
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Procedur 

När en familj rekryterats till en multifamiljegrupp blev de tillfrågade om de ville delta 

i vår utvärdering av behandlingen, ingen av dem avböjde. De informerades om att det innebar 

att en förälder och barnet filmades före och efter behandling. Föräldrarna fick själva 

bestämma vem av dem som skulle medverka på film tillsammans med barnet. Fem pappor 

och 15 mammor har filmats. Föräldrarna skrev under ett medgivande för filmning. 

Inledningsvis filmades förälder och barn av en PTP-psykolog och när hon slutade sin 

anställning övertogs filmandet av behandlarna i multifamiljegruppen. Skriftlig information 

om vilka instruktioner som skulle riktas till föräldern gavs till dem som filmade. De 

instruktioner som riktades till föräldern, med barnet närvarande, var: ”Ni kommer att vara i 

rummet i 15 minuter, de första fem minuterna låter du ditt barn leda leken och följer bara med. 

Därefter knackar vi på rutan och då är det din tur att välja en annan lek, efter fem minuter 

knackar vi på rutan igen och då ska du se till att ditt barn städar undan leksakerna på egen 

hand och sen stannar ni i rummet till vi kommer”. Alla leksituationer utom tre är filmade i ett 

stort behandlingsrum med envägsspegel, på BUP i Ystad. I rummet fanns en stor matta där vi 

placerat ut ett begränsat antal leksaker. Tre leksituationer filmades i ett mindre rum på BUP i 

Ystad. De två första grupperna kom för att filmas på tid som låg utöver tiden i behandlingen 

medan de återstående fick det inlagt i början och slutet av behandlingstiden. Alla familjer 

filmades dock i direkt anslutning före och efter deltagande i behandlingen. Filmerna 

avidentifierades så att det, vid kodning, inte gick att avläsa om det var en film gjord före eller 

efter behandling. 

Kodning av filmerna  

Författarna av denna uppsats är båda certifierade Marte Meo terapeuter vilket innebar 

att vi hade en teoretisk förankring som överensstämde med metodens samt erfarenhet av att 

bedöma samspelsobservationer. Författarna träffade Ulf Axberg för genomgång av metoden 

och övningskodade ett antal filmer.  

Vid kodning användes kodningsschema enligt ”Systematiska samspelsobservationer” 

(Broberg et al., 2007) (bilaga 7, 8).  

När vi kodade filmerna gjorde vi det inledningsvis var och en för sig i. Därefter 

kodade vi gemensamt de filmer där vi kodat olika. Tre filmer skickades till Ulf Axberg 

för ”second opinion”.  
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Bortfall 

Materialet har samlats in konsekutivt. Totalt gjordes 28 filmer före deltagande i 

behandlingen och 22 efter behandling. Två familjer avbröt behandling. I fyra fall gjordes 

ingen andra film på grund av bristande administrativa rutiner.  I två fall filmades olika 

föräldrar före och efter deltagande i behandling. Dessa filmer gick inte att använda. 

Sammanlagt åtta familjer uteslöts ur studien då det inte gick att tillämpa observationsmetoden 

på dessa filmer. 

Interbedömarreliabilitet  

Korrelationen mellan bedömarna Pearson r =.88. Då korrelationen i huvudsak visar hur 

lika bedömarna är i sin rangordning av observationerna och inte hur nära varandra de är i sig, 

gjordes även en beräkning av hur överens bedömarna var genom att räkna ut 

interbedömarreliabiliteten (IBR) enligt en modell som kommer från observationsinstrumentet 

DPICS (Eyberg et al., 2005). Enligt denna modell delar man antalet eniga (E) med summan 

av antalet eniga och oeniga(O). Till eniga räknades de variabler som var identiska men också 

de där det skiljde ett skalsteg upp eller ner. För att interbedömarreabiliteten ska vara 

tillförlitlig, enligt modellen DPICS, bör den inte understiga 0,80 (Eyberg et al., 2005). 

Formeln som används för att räkna ut IBR var:		
/

IBR 

Interbedömarreabiliteten är uträknad på sammanlagt 240 bedömningar. Av dessa var 

författarna eniga i 223 fall och oeniga i 17 fall. Detta gav en interbedömarreabilitet på: IBR 

=0,93 vilket översteg det resultat för tillförlitlighet enligt DIPCS.  

Statistisk analys 

 Statistiska beräkningar har gjorts i IBM SPSS Statistics 20. För att beräkna 

effektstorlek har Cohen’s d använts. Cohen har definierat 0,20 som låg, 0,50 måttlig och 0,80 

som hög effekt storlek (Cohen, 1992). 

Resultat 

I denna redovisning presenteras resultatet av undersökningen, en jämförelse med en 

icke-klinisk grupp (Wirehag, 2009) samt hur barnens diagnoser har förändrats. Underlaget för 

vår studie var 20 förälder-barn par. Vid jämförelse av resultat på samtliga skalor 

enligt ”Global skattning av samspel” före och efter behandling i multifamiljegrupp kunde 

konstateras att inga statistiskt signifikanta skillnader förelåg. Effektstorlekarna var mycket 
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små och i samtliga fall icke signifikanta. Det förekom således inte heller några statistiskt 

signifikanta skillnader mellan skalorna vid jämförelse av skalorna var för sig.  Dock 

konstaterades standardiserade skillnader mellan bedömning av samspel mellan den icke-

kliniska gruppen i Wirehags pilotstudie (2009) och den kliniska gruppen före deltagande i 

Mulitfamiljeterapi. Samspel enligt ”Global skattning av samspel” bedöms i den icke-kliniska 

gruppen i Wirehags pilotstudie (2009) i det övre blocket mellan 7-9 på de globala skalorna, 

förutom bedömningen av ”barnets förmåga till målkorrigerat partnerskap” som har 

medelvärde 6,4 vilket ligger i det näst högsta blocket. I gruppen som deltagit i MTFG-

behandling bedöms samspel övervägande i mellanblocket 4-6 på de globala skalorna både 

före och efter behandling.  

Resultatet visar att vår kliniska grupp skiljde sig statistiskt signifikant i negativ riktning 

på alla områden från den icke-kliniska gruppen i Wirehags pilotstudie (2009) utom 

på ”målkorrigerat partnerskap” före deltagande i Mulitfamiljeterapi. Skillnaden kvarstod efter 

interventionen.  Samspel enligt ”Global skattning av samspel” bedöms i den icke-kliniska 

gruppen i Wirehags pilotstudie (2009) i det övre blocket mellan 7-9 på de globala skalorna, 

förutom bedömningen av ”barnets förmåga till målkorrigerat partnerskap” som har 

medelvärde 6,4 vilket ligger i det näst högsta blocket. I gruppen som deltagit i MTFG-

behandling bedöms samspel övervägande i mellanblocket 4-6 på de globala skalorna både 

före och efter behandling. Medelvärden, signifikansnivåer standardiserad skillnad (d) mellan 

den icke-kliniska gruppen och interventionen efter behandling finns redovisat i tabell 2. 
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Tabell 2. Globala skalor jämfört med icke klinisk grupp, före och efter intervention 

 

 
Undersökningsgrupp (N = 20) 

JMF gruppa      

(N =14)  UG Efter ‐ JMF 

Före  Efter 

Delskala  M  SD  M  SD  Sig  M  SD  Sigb  dc 

BLL‐Atmosfär  6,0  1,6  5,9  1,6  n.s  7,1  1,3  *  0,81 

BLL‐Ömsesidighet  5,9  1,6  5,7  2,0  n.s  8,5  1,1  **  2,02 

FLL‐Atmosfär  5,6  1,7  5,4  2,0  n.s  7,4  0,5  **  1,48 

FLL‐Ömsesidighet  5,3  2,0  5,1  2,2  n.s  8,2  0,9  **  1,87 

Uppfostringsstil  5,9  1,5  6,1  1,5  n.s  7,6  1  **  1,22 

Målkorrigerat partnerskap  5,7  1,4  5,7  1,6  n.s  6,4  0,7  n.s  0,56 

a. Wirehag (2009) 
b.  * = p < 0,05; ** p < 0,01 
c. Cohen’s d 0.20 = låg, 0,50 = måttlig, 0,80=hög 

 

Efter behandling i MTFG skedde i vissa fall en förändring av barnens diagnoser. Före 

behandling hade fyra barn diagnostiserats med ADHD och efter behandling hade åtta barn fått 

denna diagnos. Ett barn fick, efter behandling, diagnosen ADD och ett barn fick en 

språkstörningsdiagnos. Diagnoserna inom gruppen beteendestörningar minskade efter 

behandling från sju till två. 

 

Tabell 3. Diagnoser före och efter behandling, antal barn 

 

Före 
behandling 

Efter 
behandling 

Beteendestörning (F91.1, F91.0) 2 2 

Beteendestörning (F91.8, F91,9) 5 0 

Hyperaktivitetsstörning (F90.9) 1 1 

ADHD (F90.0B) 2 8 

Emotionell störning i barndomen, ospecificerad (F93.9)  1 2 

Utredningsdiagnos (Z004, Z133) 5 2 

Problem i samband med uppfostran (Z62.9) 1 1 

Problem föräldrar/barn, med fokus på barn (Z63.1) 1 0 

Problem i samband med utbildning ospecificerad (Z55.9) 1 1 

Störning av social funktion hos barn, ospecificerad (F94.9) 1 1 

ADD (F90.0C) 0 1 

Fonologisk språkstörning (F800A) 0 1 
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Diskussion 

 Resultatet av vår studie visar att deltagande i multifamiljebehandling inte leder till 

några statistiskt signifikanta skillnader i samspelet mellan barn och föräldrar. När vi inledde 

den här studien hade vi naturligtvis hoppats på att det skulle ha skett en positiv förändring i 

samspelet. Vi kan däremot konstatera att vi har fångat upp ”rätt föräldrar” enligt Wirehag 

(2009). Det betyder att de föräldrar som sökt till BUP i Ystad skiljer sig från den icke-kliniska 

grupp som förekom i Wirehags studie (2009) vilket styrker antagandet att samspelet skiljer 

sig mellan kliniska och icke-kliniska grupper. Vår jämförelse är gjord på skattningarna före 

deltagande i MTFG men då samspelet inte förbättrades så hade resultatet blivit liknande om vi 

i stället jämfört med skattningarna efter behandling.  Om samspelet däremot förbättrats efter 

behandling hade det varit intressant att se om den kliniska gruppen närmat sig den icke-

kliniska.  

Det kan finnas flera förklaringar till att det inte skett några förändringar i samspel 

under behandlingstiden.  En förklaring kan vara att behandlingen i MTFG inte innehåller 

några tydliga och konkreta interventioner som syftar till att stärka och förbättra samspelet. 

Behandlingen är koncentrerad på de målformuleringar som föräldrarna gjort tillsammans med 

barnet och en behandlare på mottagningen. Förmodligen har man inte angett ”ett bättre 

samspel” eller en ”bättre relation” med sitt barn som ett mål.  Detta antagande grundar sig på 

att ingen förälder angett samspel eller relation som en förbättring i de intervjuer som gjordes 

med de första två grupperna som genomgått multifamiljebehandling på BUP i Ystad.  Detta 

sammanfaller med resultatet i Christensens studie (1998). 

 Om ett bättre samspel inte funnits med i målformuleringen så har inte heller 

behandlarna påpekat att ”denna övning syftar till att utveckla ert samspel”. För att en förälder 

ska kunna utveckla sitt samspel behöver han/hon känna till begreppet samspel, varför det är 

viktigt och hur man gör för att utveckla samspelet.  

 En annan förklaring till varför vi inte sett någon förändring av samspelet kan 

eventuellt kopplas till mätinstrumentets utformning. Flera av föräldrarna var passiva under 

den barnstyrda leken och kan ha missförstått instruktionerna då de blev betydligt mer aktiva 

när det sedan blev föräldrastyrd lek. Detta skulle kunna vara en indikation på att föräldern 

missförstått instruktionerna eller att de tänkte att barnledd lek inte inkluderar förälderns aktiva 

medverkan. Förväntningarna var ändå att föräldern efter behandlingen skulle vara mer aktiv i 

leken trots att leken var på barnets initiativ. Att föräldrarna inte var mer aktiva i leken kan 

också indikera att de kan ha problem i det grundläggande samspelet med barnet som 
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innefattar att vara lyhörd för barnets initiativ och kunna tolka dess intention i samspelet. En 

annan grundläggande kommunikationsprincip i samspelet mellan människor är ögonkontakt.  

Denna fäster man stor vikt vid i ”Global skattning av samspel” och flera samspelssekvenser 

bedöms lågt på skalorna beroende på liten eller obefintlig ögonkontakt. Trots att det finns 

övningar i MTFG-behandlingen som syftar till ökad ögonkontakt ses ingen skillnad efter 

behandling. 

Den skala vars resultat visade minst skillnad mellan klinisk och icke-klinisk grupp 

var ”barnets förmåga till målkorrigerat partnerskap” (Wirehag 2009). Möjligtvis hade det 

blivit större skillnad mellan grupperna om barnen inte hört instruktionerna. I vår kultur kan 

det anses som ovanligt att bara en ska städa när flera har lekt, men endast några barn i MTFG- 

gruppen ifrågasatte detta. Vissa av barnen påpekade till och med att de inte skulle ha hjälp av 

föräldern när denne började hjälpa till. En alternativ tolkning av denna delskala är att barnen i 

den kliniska gruppen kan komma ihåg och följa en instruktion lika bra som barnen i den icke-

kliniska gruppen. 

 Att barnen på eget initiativ följde instruktionerna påverkade även delskalan 

uppfostringsstil eftersom föräldern sällan fick möjlighet att ta ansvar för och styra upp 

uppstädningssituationen och därmed inte gavs tillfälle att uttrycka sin uppfostringsstil. Trots 

detta föreligger en signifikant skillnad mellan den kliniska och den icke-kliniska gruppen på 

delskalan ”uppfostringsstil”. 

När det gäller utformning av mätinstrumentet lade vi märke till att många föräldrar 

översatte ordet ”leda” som gavs i instruktionen till ordet bestämma när det blev dags att 

samspela. Innebörden av dessa ord skiljer sig väsentligt åt och ”nu är det jag som bestämmer” 

skapar lättare en negativ stämning än ordet leda som ingen benämnde. Möjligtvis kan detta ha 

haft en negativ inverkan i skattning av ”atmosfär” i den barnledda leken.  

Vår studie baserar sig enbart på observationer av samspelet mellan barnet och en av 

föräldrarna som genomgått multifamiljebehandling, vilket innebär att den förälder som varit 

med på filmen kanske inte är barnets primära anknytningsperson. Möjligen skulle man kunna 

styra valet av vilken förälder som är med på film så att det blir barnets närmaste vårdare. 

Interbedömarreliabiliteten i vår studie visade sig vara hög och detta skulle kunna 

förklaras utifrån att båda författarna är certifierade Marte Meo terapeuter och har lång 

erfarenhet av att bedöma samspel. I Klara Johanssons examensarbete på psykologprogrammet 

(2010) framkom en bedömningsdiskrepans mellan klinikerna vilket kan tyda på att det kan 

behövas viss utbildning i metoden, vilket vårt resultat kan styrka. 



24 
 

Ytterligare en förklaring till att vi inte sett några förändringar i samspelet skulle kunna 

vara att flera av föräldrarna var deprimerade. Författarna upplevde oberoende av varandra att 

flera av föräldrarna föreföll deprimerade vid filmningstillfällena. Om så skulle vara fallet 

spelar det roll för samspelet. Några av diagnoskriterierna för depression är brist på energi och 

minskat intresse och glädje för aktiviteter (DSM-IV). För att få igång ett fungerande samspel 

behöver man tillgång till både energi och glädje. Deprimerade mammor kan i samspelet med 

barnen vara antingen tillbakadragna eller påträngande.  Tillbakadragna mammor är oftare 

oengagerade, känslomässigt ”tomma” och uppmuntrar och besvarar inte barnets försök till 

kontakt i samma utsträckning som andra mammor (Hwang & Wickberg, 2001). 

Vad gäller barnens diagnoser så har de ospecificerade diagnoserna samt 

utredningsdiagnoserna minskat till förmån för de mer specificerade diagnoserna som ADHD, 

ADD och fonologisk språkstörning. Det är svårt att dra några slutsatser angående detta men 

man kan anta att man fått information om barnet och familjen på ett sådant sätta att det gett 

underlag för mer specifik diagnos. 

Studiens begränsningar 

När det gäller instrumentet ”Global skattning av samspel” finns en del begränsningar. 

Framförallt är instrumentet nytt och hitintills lite beforskat. Att skattningarna är globala 

innebär att det görs en kvalitativ uppskattning av de beteenden som skall observeras. Det är 

ibland något oklart vilka beteenden som inordnas under respektive skalsteg. Det kan också 

vara svårt att få bedömningen av samspelet att passa in i ett angivet skalsteg.  Ibland förekom, 

i samma samspelssekvens, flera beteenden som kunde bedömas tillhöra olika skalsteg. Det var 

därför lättare att koda samspelet i block och därefter bestämma skalsteg. Skalorna bedömer 

inte heller vilket bidrag barnet respektive föräldern gett på skalorna atmosfär och 

ömsesidighet. Exempelvis kunde föräldern bedömas högre än barnet på skalan ömsesidighet 

och ibland visade barnet en högre kapacitet än föräldern. Instruktionerna gavs tillsammans 

med barn och förälder vilket ofta resulterade i att barnet redan innan filmningen startade 

visste ”spelreglerna”. Detta märktes framförallt i uppgiften ”städa upp” och försvårade 

bedömningen av skalan ”barnets förmåga till målkorrigerat partnerskap” eftersom alla barn 

var stora nog att själva följa en instruktion.  

Ytterligare en begränsning kan vara att föräldrarna själva fick välja vem som skulle 

delta i filmen vilket kan ha inneburit att den förälder som filmats inte deltagit fullt ut i 

behandlingen på grund av olika omständigheter, exempelvis sjukfrånvaro. 
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Studien begränsades vidare av att inga kompletterande undersökningar gjordes, till 

exempel intervjuer eller enkäter. Tidigare forskning (Christensen, 1998) visar att när föräldrar 

själva rapporterar om symtom skattar de en minskning av symtom efter behandling i 

multifamiljgrupp.  

Slutsatser  

Våra slutsatser av resultatet i denna studie är att de kan öppna dörrar till fler idéer om 

hur vi kan utveckla vårt multifamiljearbete på BUP i Ystad i riktning mot att öka fokus på 

samspelets betydelse. I utvärderingen av de två första grupperna som genomgick MTFG 

framkom att alla framsteg som föräldrarna lagt märke till handlade om att barnet bättre kunde 

ta tillsägelser, att utbrotten blivit färre, att dagliga rutiner fungerade bättre samt att man hade 

fått en känsla av att inte vara ensam i sin situation. I de intervjuer som gjordes i de första två 

grupperna uppgav ingen förälder att relationen till barnet förbättrats. Detta överensstämmer 

med Christensen (1998) där man beskriver minskade symtom men inget om förbättrade 

relationer.  

I modellen för MTFG som den är utformad idag finns intentioner att arbeta med 

samspel men detta benämns inte i konkreta ord. Det skulle vara intressant att undersöka om 

ett psyko-pedagogiskt inslag om samspel och anknytning skulle innebära att föräldrarna blev 

medvetna om samspelets betydelse och kanske kunde formulera något mål i denna riktning. 

Detta skulle i så fall medföra att MTFG närmar sig de manualbaserade föräldrautbildningarna. 

Denna förändring hade inneburit att man gick rakt emot dagens behandlings idé som lägger 

stor vikt vid att inte innehålla någon pedagogik eller framförande av teoretiska kunskaper. Det 

skulle medföra att MTFG, förutom att vara traditionell multifamiljeterapi också skulle ha 

inslag av föräldrautbildning.  

Det skulle också varit intressant om vi kompletterat våra observationer med intervjuer 

eller enkäter vilket man kan ta i beaktande vid fortsatt utvärdering av MTFG. Om så hade 

varit fallet hade vi kunnat jämföra vår undersökningsgrupps upplevelser av behandlingen med 

de observationer som gjorts. Det vore också intressant att undersöka om man skulle uppnå 

liknande resultat om man utvärderade multifamiljebehandling på andra ställen. 

  Vi kommer att fortsätta att använda observationsmetoden ”Global skattning av 

samspel” för att utvärdera behandling i MTFG och diskussioner förs hur man ska kunna 

använda observationsmetoden i andra sammanhang på BUP i Ystad. Detta gör det särskilt 

roligt att ha arbetat med denna uppsats – att den kan göra skillnad i det kliniska arbetet och för 

barnen. 
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