ECBI – Eyberg Child Behavior Inventory
Beskrivning av instrumentet och dess
användningsområde
Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI; [1]) är ett
frågeformulär som ska fungera som ett stöd för att bedöma
beteendeproblem hos barn och ungdomar mellan 2 och 16 år.
Beteendeproblem är ett samlingsbegrepp som bland annat
inkluderar utåtagerande beteenden, som trots och
aggressivitet, normbrytande beteenden, som till exempel att
skolka eller snatta, och hyperaktivitet [2].
Formuläret kan användas som ett screeninginstrument, som
ett första steg för att upptäcka beteendeproblem eller som
en del av en större utredning av mer omfattande problematik.
ECBI har visat sig vara känsligt för förändringar av barns
beteendeproblem över tid, vilket gör att det är lämpligt för att
mäta effekter av till exempel en insats [1,3,4].

Översikt
Funktion
 Screening
 Stöd vid bedömning/diagnosticering
 Uppföljning av insats till en individ
 Uppföljning av insats till en grupp
 Utvärdering av en verksamhet

Sakområde
 Beteendeproblem

Målgrupper
Åldrar 2-16
 Föräldraskattning
Antal frågor
36 påståenden som skattas på två skalor

Tidskrav
5-10 minuter att fylla i och 2-5 minuter
att poängsätta

Vilka grupper är instrumentet gjort för?

Tolkningsstöd

ECBI är avsett för barn och ungdomar i åldrarna 2-16 år.
Skattningen görs av förälder eller annan närstående.

Användarmanual finns på engelska

Legitimationskrav
Ja, för tolkning av resultat

Hur många frågor består instrumentet av?
ECBI består av 36 frågor. Frågorna beskriver vanligt
förekommande beteenden hos barn med beteendeproblem.

Hur lång tid tar det att fylla i?
ECBI tar cirka 5-10 minuter att fylla i och är enkelt att
använda. Poängsättning kan göras för hand och tar runt 2-5
minuter. Formuläret är främst avsett att fyllas i individuellt,
men kan även administreras i en grupp av
föräldrar/närstående eller fyllas i via en telefonintervju [1].
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Licenskrav
Ja

Kostnad
Kostnad för manual samt för
formulär/protokoll. Formulär köps om
10 stycken och får inte kopieras

Administration
Fylls i manuellt på papper

Evidens och beprövad erfarenhet
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Tolkning av resultat
För var och en av de 36 frågorna finns två skalor: en intensitetsskala (1-7) och en problemskala
(ja/nej). Intensitetsskalan mäter svårighetsgraden av problembeteendet, medan problemskalan
visar i vilken utsträckning barnets beteende upplevs som problematiskt av föräldrarna eller andra
närstående. Här följer ett exempel.
Exempel
Nedan följer ett påstående som beskriver ett barns beteende. Om du vill
svara ”sällan” på följande påstående, a) kryssa i den ruta som anger hur ofta
beteendet förekommer hos ditt barn för närvarande, och b) kryssa i antingen
”ja” eller ”nej” beroende på om detta beteende upplevs som ett problem för
dig. Kryssa i endast en ruta, och besvara alla frågor.
A. Hur ofta uppför sig ditt barn på beskrivet sätt?

Aldrig
Vägrar äta grönsaker

1

Sällan

2

B. Upplever
du det som
ett problem

Ibland

3

4

Ofta

5

Alltid

6

JA

NEJ

7

För att tolka svaren i enkäten läggs poängen i intensitetsskalan för alla de 36 påståendena ihop.
Detta ger en summa mellan 36 och 252 poäng på intensitetsskalan. Därefter adderas alla ”ja”svar separat, vilket ger en summa på 0-36 poäng på problemskalan. Detta innebär att man får två
separata totalsummor, en för intensitetsskalan och en för problemskalan. På båda skalorna
indikerar en högre poäng mer problem. Poängen på intensitetsskalan är vanligtvis den som
används för att tolka hur omfattande problemen är. Problemskalan ger däremot en uppfattning
om huruvida beteendena upplevs som problematiska eller ej.
ECBI kan också användas för att ta reda på mer information om grupper av barn. Det kan till
exempel handla om att ta reda på hur många barn i en grupp som har beteendeproblem och hur
omfattande problematiken är. Det kan även handla om att ta reda på om en insats till en grupp
barn har haft någon effekt på beteendeproblematik.

Gränsvärden
Gränsvärden, så kallade cut-offs, kan användas för att få en bild av hur ett eller en grupp av barns
skattningar förhåller sig till skattningar av barn som inte har någon problematik. De kan ge en
indikation om hur problematiken ser ut, om det bör göras ytterligare utredningar samt vad som
kan vara relevant att titta närmare på. Det är alltid upp till klinikern att utifrån erfarenhet och
kunskap göra en samlad bedömning. Gränsvärden ska därför endast ses som vägledande och
ytterligare information bör alltid inhämtas för en mer komplett bedömning.
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Gränsvärden får man genom att jämföra en grupp utan problem med en grupp som har
konstaterade problem (t.ex. någon form av diagnos). Om inte sådana gränsvärden finns
tillgängliga kan man istället använda sig av den så kallade 90:e percentilen. Då brukar man tala
om att de 10 procent som har högst poäng hamnar över gränsvärdet för när ett barn kan anses
ha problem. Gränsvärden utifrån 90:e percentilen är mer osäkra eftersom de bygger på
antaganden.
Gränsvärden för ECBI utifrån den 90:e percentilen
Under gränsvärdet för
beteendeproblematik
ECBI intensitetsskala
Flickor
36 - 115
Pojkar
36 - 124
ECBI problemskala
Flickor
0-9
Pojkar
0 - 11

Över gränsvärdet för
beteendeproblematik
116 - 252
125 - 252
10 - 36
12 - 36

I de flesta fall åtföljs en högre poäng på ena skalan av en högre poäng även på den andra skalan.
I de fall där barnet eller ungdomen får en hög poäng på intensitetsskalan men en låg poäng på
problemskalan bör detta uppmärksammas. Det kan innebära att föräldern visar en hög tolerans
för beteendet, en obalans mellan gränssättning och barnets uppförande eller en likgiltighet hos
föräldern. Det omvända kan istället signalera en alltför låg tolerans hos föräldern, orealistiska
förväntningar på barnet eller ett auktoritärt föräldraskap [1].

Normalvärden
Normalvärden (normer) är värden som tagits fram i en större grupp som anses vara representativ
för en viss befolkning. För att få fram normalvärden för ECBI har man låtit en sådan representativ
grupp besvara formuläret och sedan har man räknat ut medelvärde och standardavvikelse (hur
mycket alla poängsummor i genomsnitt skiljer sig från medelvärdet) för denna grupp. Detta gör
det möjligt att jämföra en poäng med normalvärdet. På så sätt kan man få en indikation på om
den undersökta individen/gruppen verkar ha mer, eller mindre, problem än vad som kan anses
vara normalt.
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Normalvärden för ECBI
ECBI intensitetsskala
Flickor
Pojkar
ECBI problemskala
Flickor
Pojkar

N

Medelvärde

Avvikelser

407
426

85,6
90,6

24,3
27,6

375
400

2,76
3,41

4,69
5,34

Poängsättning och tolkning
För att poängsätta ECBI krävs ingen formell utbildning. För tolkning av resultatet krävs däremot
att man är legitimerad psykolog [5].
Officiell svensk version av formulär och protokoll finns. Användarmanual finns endast tillgänglig
på engelska. Formulär, protokoll och manual går att köpa via: http://www.hogrefe.se.
Distributören tillhandahåller endast pappersversionen men det är möjligt att få tillåtelse att
inkludera instrumentet i en web-baserad undersökning.

Evidens och beprövad erfarenhet
ECBI bedöms vara en delvis väletablerad bedömningsmetod. Mer information om vilka kriterier
som krävs för att ett instrument ska få kallas ’delvis väletablerad’ hittar du här. Den svenska
versionen har utvärderats i en referentgranskad artikel, som har publicerats i en vetenskaplig
tidskrift. Formuläret visar på både bra validitet och reliabilitet, vilket innebär att det har hög
giltighet och pålitlighet [6]. Detsamma gäller originalversionen av ECBI, som har utvärderats i
minst två referentgranskade artiklar och publicerats i vetenskapliga tidskrifter av olika team av
utredare [7,8].
ECBI har använts i svenska och nordiska studier för att mäta effekter av olika insatser bland
grupper av barn. Vad som kan betraktas som en statistiskt säkerställd förändring beror på flera
olika faktorer och kan skilja mellan olika behandlingar och grupper. Därför bör en statistiker
alltid konsulteras för att klargöra vad som innebär en signifikant förändring i varje enskilt fall.
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Bilaga. Sammanställning av evidens.
Evidensnivå



Delvis väletablerad bedömningsmetod

Referenser
[1]

Axberg, U., Hanse, J. J., & Broberg, A. G. (2008). Parents’ description of conduct problems in
their children – A test of the Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) in a Swedish sample aged
3–10. Scandinavian Journal of Psychology, 49, 497-505.
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Reliabilitet
Artikel

N

Ålder

Urval

1
841

3-10

Generellt*

Intern
konsistens

Reliabilitet





0,94 (intensity)

0,88 (intensity)

0,92 (problem)

0,67 (problem)

Validitet
Strukturell
validitet

Prediktiv
validitet

Samtidig
validitet

Yta under
kurvan

Sensitivitet/
specificitet


-

-

0,68 (intensity)

Totalt


-

-

0,60 (problem)

 = Minimal (M);  = Tillfredsställande (T); = Bra (B).
Originalversionen av ECBI har utvärderats i minst två referentgranskade artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter av olika team av utredare och indikerar bra validitet och
reliabilitet i minst en referentgranskad artikel.
Kriterier för bedömningen av evidensen hittar du här.

* Generellt urval innebär att befolkningen inte har några specifika problem eller risker.
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