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Sammanfattning 
Bakgrund: Psykisk ohälsa hos barn är ett växande folkhälsoproblem. Att 
upptäcka och sätta in insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn är ett av 
barnhälsovårdens mål. Föräldrastödsmetoder för att förebygga psykisk ohälsa är 
en insats på folkhälsoområdet som lämpar sig väl för ett evidensbaserat 
förhållningssätt. Familjen är en av de viktigaste faktorerna för att förebygga 
utvecklingen av psykisk ohälsa hos barn. Syfte: Syftet var att belysa effekten av 
manualbaserade föräldrastödsmetoder för prevention av psykisk ohälsa hos barn. 
Metod: Strukturerad litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar. Studien   
inkluderar artiklar där föräldrastödsintervention med metoderna Active parenting, 
COPE, Komet och Marte Meo utvärderas. Resultat: I resultatet framkom följande 
effekter: a/ Förbättring för föräldrarna gällande förstärkning av föräldrarollen, 
psykisk hälsa och ökad tilltro till den egna förmågan i rollen som förälder, self-
efficacy. b/ Barnens beteendeproblem förbättrades signifikant. c/  Påverkan på 
interaktionen mellan förälder och barn visade sig i form av en förbättrad relation. 
Slutsats: Resultatet från studien kan ligga till grund för att utveckla 
distriktssköterskans familjefokuserade arbete för prevention av psykisk ohälsa hos 
barn. Föräldrastödsmetoderna Active Parenting, COPE, Komet och Marte Meo 
resulterade i goda effekter för förstärkning av föräldrarollen, förbättring av 
föräldrars psykiska hälsa, förbättring av barns beteende samt förbättrad relation 
mellan förälder och barn. 
 
Nyckelord: föräldrastödsmetoder, effekter, prevention, barn, psykisk 
ohälsa, folkhälsa. 
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Abstract 
Background: Mental health problems in childhood are an increasing problem for 
public health. A purpose for primary care in Sweden is to screen and prevent mental 
health problems for children. Parent training to prevent mental health problems is an 
intervention convenient for an evidence based attitude. The family is one of the most 
important factors to prevent mental health problems in childhood. Aim: The aim of the 
study was to illustrate parent training based on manuals as prevention for mental health 
problems in childhood. Method: A structured literature study based on fifteen scientific 
articles was performed. The study included articles with evaluation of parent training 
intervention (Active Parenting, COPE, Komet and Marte Meo). Result: The result 
showed following categories a/ The parents improved considering the parent-role, the 
mental health and the self-efficacy. b/ The children significant improved considering 
behaviour problems. c/ The interaction between parent and child was improved. 
Conclusion: The results of the study could underlie the work for nurses in primary care 
to develop family-focused intervention to prevent mental health problems in childhood. 
Parent training resulted in good effects considering the parent-role and the mental health 
of the parents.The children improved considering behaviour problems and the 
relationship between parent and child was also improved. 
 
 
Keywords: Parent training, effects, prevention, children, mental health 
problems, public health. 
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BAKGRUND 
Psykisk ohälsa hos barn är ett växande folkhälsoproblem (Världshälsoorganisationen 

2008). Att upptäcka och sätta in insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn är 

enligt en nationell inventering av Socialstyrelsen (2009) ett av barnhälsovårdens (BHV) 

mål. Enligt samma inventering framkom en brist på anvisningar för distriktssköterskans 

arbetssätt som sätter fokus på barns psykiska hälsa. Föräldrastödsmetoder för att 

förebygga psykisk ohälsa är en insats på folkhälsoområdet som lämpar sig väl för ett 

evidensbaserat förhållningssätt, eftersom det är praktiskt möjligt att studera effekterna 

av till exempel föräldragrupper i utvärderingar med kontrollgrupper (Lager & Bremberg 

2009). 

 

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är folkhälsopolitikens elva målområden 

(Statens folkhälsoinstitut 2009). Arbetet inom folkhälsopolitikens målområde tre som är 

barn och ungas uppväxtvillkor syftar enligt Statens folkhälsoinstitut (2009) till att 

främja hälsa och förebygga sjukdom. Barnhälsovården i Sverige bedrivs inom ett 

geografiskt avgränsat område och ligger i anslutning till en vårdcentral eller enskilt 

(Hagelin, Magnusson & Sundelin 2007). Inom BHV arbetar distriktssköterskor med 

barn i åldern 0-6 år. Genom ett basprogram har barnhälsovården en tydligt angiven 

planering för sin hälsoövervakning (Hagelin, Magnusson & Sundelin 2007). Sedan 

1978 finns en allmän föräldrautbildning etablerad, där alla nyblivna föräldrar skall 

erbjudas att få delta i föräldragrupper med distriktssköterskan på BHV som gruppledare 

(Ibid.). Föräldrautbildningen bygger på antagandet att själva föräldraskapet är en så 

viktig händelse i livet att den kan ligga som grund för gemenskap med andra i denna 

livssituation, oberoende av olikheter i övrigt (Hagelin, Magnusson & Sundelin 2007). 

Målet är att öka kunskaper, skapa möjligheter till kontakt och gemenskap samt skapa 

möjligheter till medvetenhet om och påverkan av samhälleliga förhållanden (Ibid.). 

 

Psykisk ohälsa under uppväxtåren måste förstås i relation till barnets ålder, 

utvecklingsnivå och ses i sitt sammanhang (Werner & Smith 1992). Med psykisk ohälsa 

hos barn avses psykiska symtom som påverkar barnets känslomässiga välbefinnande 

och/eller hindrar optimal utveckling och delaktighet i vardagsaktiviteter (Socialstyrelsen 
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2009). Psykisk ohälsa kan enligt Socialstyrelsen (2008) komma till uttryck som 

nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter - symtom som är plågsamma men inte så 

uttalade att de kan klassificeras som psykisk sjukdom. Symtom som av barnet upplevs 

besvärande förmedlas inte alltid till omgivningen (Socialstyrelsen 2009). Psykiska 

symtom indelas i tre delvis överlappande grupper: externaliserade dvs. utåtriktade 

psykiska symtom (hyperaktivitetsstörningar och beteendestörningar av utagerande slag), 

internaliserade dvs. inåtvända psykiska symtom (depression, ångest och 

tvångssyndrom) samt inlärningssvårigheter (Skolverket, Socialstyrelsen, Statens 

folkhälsoinstitut 2004). Ett litet barn är enligt Socialstyrelsen (1997) helt beroende av 

vuxna för sin överlevnad. Vid allvarliga brister i den kontakten kan barnets viktökning, 

rörelseutveckling, intellektuella utveckling m.m. hämmas eller avstanna, "failure to 

thrive" (Socialstyrelsen 1997). Psykisk ohälsa hos små barn kan visa sig i form av 

”sustained withdrawal” (”konsekvent tillbakadragande”) och syftar då på spädbarn som 

under en längre tid drar sig undan kontakt med föräldern (Statens folkhälsoinstitut 

2001). Att ett barn konsekvent och under en längre tid drar sig undan kan vara en signal 

på att det finns allvarliga brister i relationen mellan barn och förälder (Ibid.). En 

definition av psykisk hälsa är enligt Emmy Werner (1992) individens samlade förmåga 

att älska, att arbeta, att leka och att förvänta sig gott (Werner & Smith 1992). 

 

Att familjen är en väsentlig orsak till utvecklingen av psykisk ohälsa hos barn framkom 

i en studie där skolsköterskor tillfrågades i ämnet (Clausson, Peterson & Berg 2003). Ett 

gott samspel mellan föräldrar och barn minskar risken för olika former av psykisk 

ohälsa (Statens folkhälsoinstitut 2010). Både externaliserade och internaliserade 

problem förbättras (Ibid.). Andra faktorer som kan påverka psykisk ohälsa hos barn är 

mammans hälsa och välmående, barnets mentala stabilitet och sociala kompetens samt 

familjens socioekonomiska status (Berntsson, Köhler & Gustavsson 2001).Viktiga 

arenor är förskola och skola där barnen utvecklar och tränar olika kompetenser t.ex. 

problemlösningsförmåga samt social och emotionell förmåga, vilka fungerar som 

skyddsfaktorer mot ohälsa (Statens folkhälsoinstitut 2007). I samma studie framkom att 

föräldrastöd inte prioriteras av kommunerna.  
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Metoder för förebyggande arbete och tidiga insatser har till syfte att påverka risk- och 

skyddsfaktorer eller symtom och funktion (Socialstyrelsen 2008). Enligt Janlert (2000) 

kan förebyggande arbete delas in i tre nivåer: primärpreventiva, sekundärpreventiva och 

tertiärpreventiva insatser. Primärprevention är ett begrepp som används för att beskriva 

vilka generella förebyggande insatser som görs gentemot hela befolkningen för att 

förhindra och förebygga att sjukdom över huvud taget uppträder. Sekundärprevention 

avser tidiga insatser och innefattar tidig diagnostik och behandling av sjukdom. Det vill 

säga att insatser för förändring ges vid ett tidigt stadium. Tertiärprevention är sena 

insatser som kan vara rehabilitering efter sjukdom och skador (Janlert 2000). En 

klassificering av preventivt arbete med inriktning mot psykisk ohälsa är enligt Mrazek 

och Haggerty (1994) termerna universell, selektiv och indikerad prevention. Dessa 

termer har en bättre överensstämmelse med vad vi i dag känner till om psykisk hälsa 

(Ibid.). Metoder som vänder sig till alla barn kallas universellt preventiva, metoder som 

vänder sig till riskgrupper kallas selektivt preventiva och slutligen metoder som används 

då barnen har symtom kallas indikerat preventiva (Socialstyrelsen 2008).  

 

En manualbaserad metod bygger på att det finns en tillgänglig skriftlig manual eller 

bruksanvisning som användaren lätt kan följa (Socialstyrelsen 2008). Metoder för 

föräldrastöd syftar till att förbättra samspelet och relationen mellan barn och föräldrar 

(Statens folkhälsoinstitut 2007). En definition av begreppet föräldrastöd är enligt 

Bremberg (2004) organiserade insatser till föräldrar som syftar till att främja barns 

välfärd, men innefattar inte indirekta insatser som familjelagstiftning och transfereringar 

exempelvis barnbidrag.  

 

Socialstyrelsen genomförde 2008 en nationell inventering inom BHV av metoder som 

används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn se bilaga 1. I denna inventering 

rapporterades nio olika metoder för prevention av psykisk ohälsa hos barn, av dessa var 

sex föräldrastödsmetoder (Socialstyrelsen 2008). Fyra av de vanligast förekommande 

föräldrastödsmetoderna rapporterade från BHV är Active parenting, Community Parent 

Education Program (COPE), Kommunikationsmetod (Komet) och Marte Meo. Dessa 

föräldrastödsmetoder valdes med avsikt att granska betydelsen för prevention av 
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psykisk ohälsa hos barn, samt få svar på om löften infrias från valda 

föräldrastödsmetoders hemsidor. 

 

Den universella metoden Active Parenting förmedlar enligt hemsidan en strävan efter 

att ge föräldrar ökad medvetenhet om sig själva, om sitt förhållningssätt till barnet och 

vilka konsekvenser det sammantaget får för relationen (Active Parenting 2010). Active 

Parenting baseras på individualpsykologi enligt Alfred Adler och Rudolf Dreikurs, samt 

humanism enligt Carls Rogers och Thomas Gordon (Ibid.). Den universella 

föräldrastödsmetoden COPE har som mål att stärka föräldrar i sitt föräldraskap och ge 

dem verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende (Svenska COPE 2010). Ett annat  

syfte enligt hemsidan är att förbättra samspelet i familjen och skapa ett stödjande 

nätverk. Föräldrastödsmetoden COPE är baserad på inlärningspsykologi, social 

inlärningsteori, kognitiv attributionsteori, systemisk familjeteori och på teorier om 

storgruppsprocesser (Svenska COPE 2010). Den mer selektiva/indikerade metoden 

Komet har som syfte enligt Kometprogrammet (2010) att ge föräldrar redskap att 

hantera bråk och konflikter mera framgångsrikt hemma. Komet grundar sig enligt Kling 

och Sundell (2006) på tre olika metoder: Parent Management Training Oregon Model 

av Patterson, Incredible Years av Webster-Stratton och Parent Management Training 

Barkleys version. Den sista metoden Marte Meo är en selektiv/indikerad metod med 

syfte att stödja och hjälpa föräldrar att se behov och resurser hos barnet (Marte Meo 

föreningen 2010). Metoden vill även ge föräldrar insikt i hur de själv kan påverka 

samspelet förälder- barn och svara utvecklingsfrämjande på barnets behov. Enligt Marte 

Meo förenings hemsida (2010) bygger metoden på modern utvecklingsteori, men även 

på anknytningsteori, Sterns teori om självutveckling och systemteori. För 

programbeskrivning se bilaga 2.  

 

Två av de vanligast förkommande teorierna gemensamma för föräldrastödsmetoderna är 

att de i stort baseras på socialinlärningsteori och systemteori. Socialinlärningsteori 

baseras i sin tur på ideologier och perspektiv från både behaviorismen och den kognitiva 

psykologin (Bandura 1977). En av den sociala inlärningsteorins företrädare var Albert 

Bandura, han ansåg att människor tillägnar sig nya handlingssätt genom att observera 

och imitera andra människors beteendemönster (Bandura 1977). Bandura beskriver att 
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direkt inlärning handlar om de beteenden som individen lär sig genom att prova och 

experimentera sig fram (Bandura 1977). Wright och Leaheys (1998) resonemang om 

systemteori beskriver att ett system kan definieras som ett komplex av komponenter 

som befinner sig i ömsesidig interaktion med varandra. När denna definition tillämpas 

inom familjefokuserad omvårdnad hjälper den oss att se familjen som en enhet och 

inrikta oss på att observera familjemedlemmarnas inbördes interaktion, snarare än att 

studera familjemedlemmarna var för sig (Ibid.). Vidare betonar Wright och Leahey 

(1998) att var och en av familjemedlemmarna på en och samma gång utgör både ett 

subsystem och ett system. Ett individuellt system är alltså både en del och en helhet, och 

detsamma gäller för familjen (Wright och Leahey 1998).  

 

Barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna för folkhälsoarbetet 

(Folkhälsopropositionen 2007). Samhället har inte råd att vänta med investering i 

barnen till de uppnått skolålder eller blivit vuxna, då kan det vara för sent att påverka 

(Heckman 2000). Barns psykiska ohälsa ökar men det finns goda möjligheter för 

prevention genom tidiga insatser under uppväxten (Statens folkhälsoinstitut 2007). 

Föräldrars relation med sina barn har stor betydelse för den psykiska hälsan under hela 

livet (Statens folkhälsoinstitut 2010). Föräldrastödsmetoder skulle kunna bidra till att 

barn mår bättre. Det är på primärnivå de största vinsterna för folkhälsan görs genom att 

minska måttligt förhöjda risker hos ett stort antal individer i stället för att vända sig 

emot ett fåtal individer med hög risk, detta enligt preventionsparadoxen (Janlert 2000). 

Ur ett folkhälsoperspektiv är det bättre om fler föräldrar kan bli något bättre föräldrar än 

att ett fåtal blir mycket bättre (Bremberg 2004). 

 

SYFTE 
Syftet var att belysa effekten av manualbaserade föräldrastödsmetoder för prevention av 

psykisk ohälsa hos barn. 

Specifika frågeställningar: 
Vilka effekter framkom i studier efter intervention med var och en av de valda 

föräldrastödsmetoderna Active Parenting, COPE, Komet och MarteMeo: 

• för föräldrar? 
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• för barn? 

• för interaktionen mellan förälder och barn? 

 

METOD 

Design 
Metoden som användes var en allmän litteraturstudie med strukturerad sökning. Denna 

metod lämpar sig för att beskriva aktuell kunskap inom det valda området (Friberg 

2006). Litteraturstudien genomfördes med ett systematiskt val av vetenskapliga artiklar 

inom ett avgränsat område av vårdvetenskap enligt Friberg (2006).  

Urval 
Följande kriterier fastställdes för urval av studier: 

Inklusionskriterier 

• Studier med intervention i form av manualbaserad föräldrastödsmetod baserad 

på Active Parenting, COPE, Komet eller Marte Meo, fyra av de vanligast 

förekommande föräldrastödsmetoderna rapporterade från BHV enligt 

Socialstyrelsen 2008. 

• Studier med kvantitativ ansats som svarade till litteraturstudiens syfte genom att 

belysa effekter av manualbaserade föräldrastödsmetoder för prevention av 

psykisk ohälsa hos barn. 

• Barn < sju år och deras vårdnadshavare. 

• Studier publicerade på engelska eller skandinaviska språk. 

• Studier publicerade år 1995 t o m 2009.  

Exklusionskriterier 

•  barn > sju år och vuxna. 

•  Studier på annat språk än engelska och nordiska.  

Datainsamling 
Den elektroniska sökningen genomfördes i databaserna: PubMed, Cinahl, PsycINFO 

och ERIC samt manuellt via funna artiklars referenslistor och genom granskning av 

valda föräldrastödsmetoders hemsidor. Sökningarna redovisas i ett sökschema se bilaga 

3. Sökord som användes var: parent training, parent child interaction, behavioural 
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parent training, parent-management-training, Active Parenting, The Community Parent 

Education program, COPE och COPEing, Komet och Marte-Meo. Med dessa sökord 

använde författarna boolesk söklogik. Sökoperatorer används för att förklara vilka 

samband sökorden hade med varandra (Forsberg & Wengström 2008). Detta användes i 

studien och resulterade i 15 kvantiativa artiklar. 

Genomförande och analys 
 

 
 
 
 
Figur 1. Granskningsprocessen med inspiration från Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU). 
 
 
Fas 1. De vetenskapliga artiklarnas sammanfattningar genomlästes och granskades av 

författarna oberoende av varandra. Målet var att identifiera artiklar som var relevanta 

för studiens syfte. Resultaten från de oberoende granskarna jämfördes och artiklar som 

identifierades som ”möjligen relevanta” av en eller båda författarna gick vidare till fas 

två. Inför den andra fasen införskaffades hela den publicerade artikeln. 

Fas 2. De två författarna granskade artiklarna i fulltext oberoende av varandra och 

jämförde därefter resultaten. Målsättningen var att fortsätta litteraturgranskningen och 

identifiera irrelevanta artiklar. Anledningar för bortsortering noterades. Tidigare 

Fulltext 48 

Fulltext, kontrollgranskning 
och bevisvärdering av 15 artiklar 

Medel 
5 

artiklar 

Exkluderade 33 

Exkluderade 404 
Abstrakt 452 

Lågt 
0 

artiklar 

Högt 
10 

artiklar 

Fas 1 

Fas 2 

Fas 3 

Bevisvärde 
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fastställda inklusions- och exklusionskriterier tillämpades för att en studie skulle 

inkluderas till tredje fasen av litteraturgranskningen. 

Fas 3. Den slutliga granskningen gjordes enligt evidensbedömning GRADE- SBU 

(2010) för att värdera i vilken mån studierna uppfyllde de olika kvalitetskriterierna se 

bilaga 4. Utifrån detta underlag fastställdes respektive studies kvalitet och relevans. 

Bevisvärde: Efter kvalitetsgranskning framkom att tio studier var av hög kvalitet och 

fem av medelhög kvalitet se bilaga 5.  

Under analysen utgick författarna från de specifika frågeställningar som riktades till var 

och en av de valda föräldrastödsmetoderna.  

Etiska överväganden   
Denna studie har enligt Forsberg och Wengström (2008) i så stor utsträckning som 

möjligt framställts på ett sanningsenligt sätt, enligt god forskningssed. De inkluderade 

studierna var granskade av etisk kommitté och redovisade på ett strukturerat sätt. I 

analysen och sammanställningen av artiklarna har inget utelämnats som har betydelse 

för resultatet (Forsberg & Wengström 2008).  

 

RESULTAT 
Effekter identifierades och sorterades in i kategorierna förälder, barn och interaktion 

mellan förälder och barn se figur 2. 
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Figur 2. Resultatets upplägg. 

Inledning 
Föräldrarna påverkades multifaktoriellt. Gemensamma kategorier av effekter för 

föräldrar framträdde i form av: 

– En förstärkning av föräldrarollen (Cunningham, Bremner & Boyle1995; Fashimpar 

2000; Neander & Engström 2009; Mullis 1999; Niccols 2009; Ogden & Hagen 2008; 

Webster-Stratton & Hammond 1997; Webster-Stratton 1998). 

– En förbättring av föräldrars psykiska hälsa (Niccols 2009; Thorell 2009; Axberg, 

Hansson & Broberg 2007; Patterson et al. 2002; Webster-Stratton & Hammond 1997; 

Neander & Engström 2009). 

– En ökad tilltro till den egna förmågan i rollen som förälder, self-efficacy (Niccols 

2009; Thorell 2009). 

– En förbättring av föräldrars fysiska hälsa (Patterson et al. 2002). 

 

Effekter på barnen visade sig i form av en förbättring av beteendeproblem (Axberg et al. 

2006; Axberg, Hansson & Broberg 2007; Barrera et al. 2002; Chamberlain et al. 2008; 

Föräldrastödsmetoder 
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Cunningham, Bremner & Boyle1995; Fossum et al. 2009; Neander & Engström 2009; 

Niccols 2009; Ogden & Hagen 2008; Patterson et al. 2002; Thorell 2009; Webster-

Stratton & Hammond 1997; Webster-Stratton 1998).  

 

Effekter för interaktionen mellan förälder och barn visade sig i form av en förbättrad 

relation (Fashimpar 2000; Neander & Engström 2009; Niccols 2009; Ogden & Hagen 

2008; Webster-Stratton & Hammond 1997; Webster-Stratton 1998). 

Active Parenting 
Effekter för föräldrar 

Enligt en amerikansk studie av Fashimpar (2000) framkom att föräldrarnas attityder mot 

fysisk bestraffning signifikant förbättrades efter föräldrastödsutbildningen. I samma 

studie sågs däremot ingen förändring av föräldrarnas syn på empati för barnet, 

förväntningar på barnet eller på deras föreställningar om familjemedlemmarnas roller 

(Fashimpar 2000). En amerikansk studie av Mullis (1999) visade på betydande 

förbättring gällande föräldrars uppfattning om sitt barns beteende, föräldrarna såg sitt 

barn som mer ansvarsfullt och hjälpsamt efter föräldrastödsutbildningen. 

 

Effekter för interaktionen mellan förälder och barn 

I en studie från USA av Fashimpar (2000) framkom att problem i relationen mellan 

föräldrar och barn minskade efter att föräldrarna genomgått föräldrastödsutbildning. 

COPE 
Effekter för föräldrar 

I en studie av Niccols (2009) från Kanada framkom en förbättring av föräldrars 

självupplevda förmåga att kontrollera sitt beteende och minskad känsla av depression. 

Upprepade mätningar i samma studie resulterade inte i någon signifikans mellan tid och 

grupp avseende föräldrars förmåga till bestämdhet. I Niccols studie (2009) framkom 

även små till medelstora effekt-förbättringar på föräldrarnas beteende och funktion. I 

samma studie uppgav 68-78 % av föräldrarna från interventionsgruppen att det var till 

stor eller mycket stor hjälp att prata med andra föräldrar och gemensamt hitta lösningar 

för föräldraskapets utmaningar. De flesta av föräldrarna det vill säga 79-88 % 

rapporterade att det var till mycket stor hjälp att lära sig om olika föräldrastilar och 
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strategier för att förebygga och besvara utmanande beteende hos barnen (Niccols 2009). 

Alla föräldrarna rapporterade ökad förståelse för sitt barns beteende, 

problemlösningsförmåga och tilltro till sin förmåga att hantera sitt barn (Niccols 2009). 

I Thorells (2009) svenska utvärdering beskrevs COPE vara effektiv gällande reducering 

av föräldrars upplevda stressnivå och känslan av bristande kontroll i föräldraskapet. Den 

kanadensiska undersökningen av Cunningham, Bremner och Boyle (1995) menade att 

problemlösningsförmågan hos föräldrar som genomgått föräldrastödsutbildning i stor 

undervisningsgrupp dvs. cirka 27 deltagare per grupp var signifikant bättre jämfört med 

föräldrar som ingått i kontrollgrupp. 

  

Effekter för barn 

I den kanadensiska studien av Niccols (2009) visades en signifikant förbättring gällande 

positivt beteende, följsamhet, ilska och uppmärksamhet hos barn i gruppen vars 

föräldrar genomgått föräldrastödsutbildning vid uppföljning efter en månad. I en svensk 

utvärdering av Thorell (2009) visade sig COPE vara effektiv gällande reducering av 

barns anpassningsproblem, hyperaktivitet, impulsivitet och dagliga beteendeproblem. 

Ingen signifikant förbättring framkom gällande ouppmärksamhet, social kompetens 

eller i kamratrelationer (Thorell 2009). Cunningham, Bremner och Boyle (1995) 

menade att barns beteendeproblem i form av gränsöverskridning och negativt beteende i 

hemmet förbättrades hos kanadensiska barn vars föräldrar erhållit 

föräldrastödsundervisning i stor undervisningsgrupp jämfört med de föräldrar som 

erhöll sin utbildning individuellt på klinik vid mätningar före intervention och vid 

uppföljningen efter sex månader. 

 

Effekter för interaktionen mellan förälder och barn 

I Niccols studie (2009) från Kanada framkom små till medelstora effekt-förbättringar  

gällande samspelet mellan föräldrar och barn vars mammor deltagit i 

interventionsgrupp. 

Komet  
Utvärderingar av program som denna metod baseras på dvs. Incredible Years och Parent 

Management Training Oregon model. 
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Effekter för föräldrar 

I den svenska studien av Axberg, Hansson och Broberg (2007) framkom en ökning av 

självskattat välmående hos mammorna som deltagit i föräldrastödsutbildningen. I 

samma studie skattade föräldrarna sin livskvalitet som förbättrad, uttryckte mer 

optimism inför framtiden samt rapporterade fler friskfaktorer efter avslutad 

intervention. Föräldrar som deltagit i interventionsgrupp i en studie från Storbritannien 

(2002) av Patterson et al. uppgav en minskning av generella hälsoproblem såsom 

ängslan, somatiska symtom, depression och social dysfunktion vid uppföljningstillfället 

efter sex månader. Studier från Norge och USA visade på en mer effektiv förmåga till 

gränssättning hos föräldrar som genomgått föräldrastödsutbildning (Ogden & Hagen 

2008; Webster-Stratton 1998). I en norsk studie av Ogden och Hagen (2008) framkom 

att föräldrarna blev mer tillåtande i sitt föräldraskap, liknande resultat  

framkom i en amerikansk studie av Webster-Stratton och Hammond (1997) där 

mammorna beskrevs som mindre kritiska och krävande emot sina barn . I en 

amerikansk studie av Webster-Stratton (1998) beskrevs mammornas uppfostringsstil 

som mer konsekvent och mindre strikt efter genomgången utbildning. Enligt samma 

studie rapporterade lärarna en signifikant ökning avseende föräldrarnas delaktighet i sitt 

barns utbildning och i kontakten med skolan. Merparten av de positiva effekterna 

bibehölls vid uppföljningen efter ett år (Webster-Stratton 1998). I en norsk studie 

beskrev Fossum et al. (2009) att det observerats en markant minskning av negativ 

barnuppfostran såsom skarp och inkonsekvent disciplin hos föräldrar som genomgått 

utbildningen. Mammor som genomgått utbildning var mindre benägna att använda 

fysisk bestraffning (Webster-Stratton & Hammond 1997; Webster-Stratton 1998). 

Samarbetet mellan föräldrarna förbättrades gällande kommunikation om barnens 

problem (Webster-Stratton & Hammond 1997). Enligt samma studie reducerades 

föräldrarnas stressnivå, mindre fysisk bestraffning och färre negativa beteende utövades 

mot barnen vid uppföljningen efter ett år. 

 

Effekter för barn 

I en svensk studie av Axberg, Hansson och Broberg (2007) visade resultatet en 

signifikant minskning av barns internaliserade och externaliserade beteendeproblem vid 

alla mätningar, ingen skillnad sågs mellan pojkar och flickor eller mellan olika 
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åldersgrupper. Barn till föräldrar som genomgått intervention i en studie från 

Storbritannien av Patterson et al. (2002) uppvisade statistiskt signifikanta effekter i form 

av minskad hyperaktivitet, förbättrat socialt beteende samt ökad följsamhet hos barnen 

både direkt efter avslutad intervention och vid uppföljningstillfället efter sex månader. I 

en studie från USA av Chamberlain et al. (2008) framkom en signifikant förbättring av 

barns beteendeproblem vid mätning före och efter att deras 

adoptivföräldrar/vårdnadshavare genomgått föräldrastödsprogram. I studier från USA 

(Webster-Stratton & Hammond 1997; Webster-Stratton 1998) framkom att barnen till 

föräldrar som ingått i interventionsgrupp förbättrade sin sociala kompetens och var mer 

benägna att lösa konflikter i samspel med kamrater. Enligt en norsk studie av Fossum et 

al. (2009) beskrevs att en stor del av barnen (cirka 40 %) fungerade inom normgivande 

område avseende aggression och uppförandeproblem efter att föräldrarna deltagit i 

föräldrastödsutbildning. Mammorna i samma studie rapporterade en signifikant 

minskning av beteendeproblem hos barnen, medan endast en liten minskning avseende 

samma problem rapporterades av lärarna på dagis och i skolan (Fossum et al. 2009). I 

en undersökning från USA av Barrera et al. (2002) framkom att effekter av tidig 

föräldraintervention resulterade i en förbättring av både externaliserade och 

internaliserade symtom hos barnen rapporterat av föräldrar, lärare och observatörer. I 

samma studie sågs en fördelaktig effekt av internaliserade symtom rapporterade av 

lärare för europeiska/amerikanska barn jämfört med spanska. Från den norska studien 

av Ogden och Hagen (2008) framkom goda effekter på barns externaliserade, 

internaliserade beteendeproblem, koncentrationssvårigheter och social kompetens. 

Dessa effekter framträdde bäst hos barn under åtta år jämfört med äldre barn (Ibid.). I 

studier från USA (Barrera et al. 2002; Webster-Stratton & Hammond 1997; Webster 

Stratton 1998) framkom ett förbättrat samspel i kamratrelationen gällande socialt 

beteende samt problem och konfliktlösnings förmåga. Ett år efter avslutad 

föräldrautbildning hade barnens anpassningsförmåga förbättrats och de hade färre 

beteendeproblem (Webster-Stratton & Hammond 1997). 

  

Effekter för interaktionen mellan förälder och barn 

I en norsk studie av Ogden och Hagen (2008) framkom förbättring av följsamhet till 

förälder i större utsträckning hos yngre barn än hos äldre oberoende av genus efter 
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avslutad intervention. Enligt studier från USA (Webster-Stratton & Hammond 1997; 

Webster-Stratton 1998) framkom att interaktionen mellan barn och deras mammor som 

ingått i interventionsgrupp förbättrades efter genomgången utbildning. Det visade sig 

också att mammorna blev mer benägna att ge beröm och mindre benägna att tilltala sitt 

barn på ett negativt sätt (Webster-Stratton 1998).  

Marte Meo 
Effekter för föräldrar 

I en svensk studie av Neander och Engström (2009) framkom att föräldrar som 

genomgått föräldrastödsutbildning beskrev klara förbättringar gällande den egna 

psykisk hälsa, tillfredställelse med livet, socialt stöd och stresshantering vid uppföljning 

efter sex månader. Samma studie visade att dessa förbättringar förstärktes ytterligare vid 

uppföljning efter 18 månader. 

 

Effekter för barn 

I en svensk studie av Axberg et al. (2006) rapporterade föräldrarna och lärarna i 

interventionsgruppen en signifikant minskning av barnens asociala beteende i hemmet 

och i skolan. I en studie från Sverige av Neander och Engström (2009) framkom att 

barnens aggression, hyperaktivitet, asociala beteende samt svårighet i kamratrelationer 

förbättrades efter att föräldrarna genomgått föräldrastödsutbildning. Denna studie visade 

att den positiva utvecklingen gällande beteendeproblem förstärkts ytterligare vid 

uppföljningen 18 månader efter avslutad intervention. 

 

Effekter för interaktionen mellan förälder och barn 

 I en svensk studie av Neander & Engström (2009) framkom att föräldrar som 

genomgått föräldrastödsutbildning beskrev klara förbättringar i anknytningsmönstret till 

sitt barn. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Litteraturstudiens metodiska styrkor och svagheter 
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Litteraturstudie med strukturerad sökning valdes som metod för att få aktuell kunskap 

inom det valda området. Fördelar med denna metod är att brister i tidigare forskning 

uppmärksammas och på så sätt kan uppmuntra till ytterligare forskning inom området. 

Eftersom problemområdet visade sig vara brett valdes specifika frågeställningar för att 

begränsa syftet. Sökning genomfördes inledningsvis i databaserna ERIC, Cinahl, 

PubMed och PsycINFO. Databaserna Cinahl och PubMed valdes bort eftersom de inte 

gav några ytterligare träffar som motsvarade studiens ämnesområde eller syfte. I vårt 

fortsatta sökande i ERIC och PsycINFO återfanns sju artiklar som svarade mot studiens 

syfte. Ytterligare sex artiklar återfanns genom manuell sökning i inkluderade artiklars 

referenslistor samt två genom valda hemsidors referenser. Åtta av studiens femton 

artiklar återfanns genom manuell sökning, vilket kan bero på att exklusions- och 

inklusionskriterierna tillsammans skapade för snäva förutsättningar vid den 

databaserade sökningen. Studiens resultat kan ha påverkats av den manuella sökningen 

på så vis att författare som förknippades med de valda föräldrastödsmetoderna 

prioriterades och valdes ut framför övriga författare. Detta kan begränsa resultatets 

bredd samtidigt som det kan bidra med ett ökat djup åt resultatet. 

 

Inklusionskriterier av barn < sju år valdes för att vara relevant till vårt arbetsområde 

som distriktssköterskor inom barnhälsovården. Om skolbarn och skolsköterskans 

perspektiv inkluderats i studien skulle antalet artiklar blivit fler. Begränsningen av 

antalet databaser samt val av sökord och hur de kombinerades kan ha begränsat och 

påverkat studiens resultat. Inledningsvis användes för vida sökbegrepp, men när 

författarna övergick till att söka på föräldrastödsmetodernas namn så ökade antalet 

relevanta träffar i databaserna. Ett föräldrastödsprogram som använde sig av 

förkortningen COPE – Creating Opportunities for Parent Empowerment visade sig vara 

en helt annan metod än det COPE- Community Parent Education Program som 

efterfrågades i denna studie. Artiklar som inkluderats i studien var ifrån Sverige, Norge, 

Storbritannien, Kanada och USA. Urvalet av de fyra föräldrastödsmetoderna kan ha 

påverkat denna fördelning eftersom artiklar från länder där metoderna har sitt ursprung 

finns representerade. Det är dock anmärkningsvärt att inga artiklar från övriga Europa 

påträffats eftersom metoden Marte Meo har sitt ursprung i Holland. Artiklar på 

skandinaviska språk framkom inte under sökningen. Detta kan bero på att forskare 
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publicerar sina studier i vetenskapliga, internationella och engelskspråkiga tidskrifter. 

Tidsbegränsningen av artiklar publicerade 1995 tom 2009 kan ha bidragit till att 

relevant material utelämnats, men samtidigt har aktuell forskning tagits med. En styrka 

kan vara att resultatet går att jämföra med nutidens livsstil och då enklare kan omsättas 

till praktik. En fundering kring den stora andelen positiva effekter som framkommit i 

denna studies resultat kan vara orsakat av att den i sin tur bygger på studier publicerade 

i vetenskapliga tidskrifter som ibland har en benägenhet att publicera positiva resultat i 

större utsträckning än negativa resultat s.k. publikationsbias (Olsson & Sörensen 2001). 

 

De ingående studierna metodiska styrkor och svagheter 

De ingående studierna använder sig av 54 stycken mätinstrument och elva av dessa 

ingår i mer än en studie. Ett stort antal mätinstrument kan vara en metodisk styrka för 

att fånga in spridning på svaren. I denna stora variation av mätinstrument återfanns 

Child Behaviour Check List (CBCL) i sju av femton studier. Syftet med CBCL är enligt 

Socialstyrelsen (2010) att beskriva hur vuxna ser på barns problem och sociala 

kompetens. Enkäten inhämtar föräldrars skattning inom 99 problemområde samt 

beskrivningar av problem, svagheter, särskilda orosmoment och barnets starkaste sidor. 

CBCL är i nuläget ej kvalitetsgranskad av Institutet för utveckling av metoder i socialt 

arbete (IMS) men ingår i planeringen för kommande granskningar (Socialstyrelsen 

2010). 

De ingående studiernas höga metodiska styrka stöds genom att tio av femton är 

randomiserade kontrollerade studier (RCT). Randomiserad, slumpmässig fördelning av 

deltagare till interventions- och kontrollgrupp talar för god intern validitet och avser god 

tillförlitlighet samt hög extern validitet som talar för god överförbarhet till population 

(Forsberg & Wengström 2008). En rådande samstämmighet och överensstämmelse 

framkom gällande resultaten från de ingående studierna, även detta talar för en relativt 

likartad och hög metodisk styrka på artiklar som inkluderats i litteraturstudien. Eftersom 

majoriteten av de ingående studierna är RCT-studier av hög kvalitet och dessa 

förmedlar resultat som överensstämmer med de studier som erhöll medelhög kvalitet 

vid värdering av kvalitetskriterier enligt GRADE-SBU (SBU 2010).  En svaghet på de 

ingående studiernas metod är att endast fem av femton har en uppföljningstid på längre 
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än sex månader. I en av studierna gjordes dock uppföljning två år efter avslutad 

intervention.  

 

Kunskapsluckor och framtida forskningsområden 

Det finns ett behov av studier som tillvaratar en kvalitativ ansats både i sig själv och i 

kombination med kvantitativ data för att ge en fördjupning av området.  

 

Idealt skulle studier som utvärderar föräldrastödsmetoder ha tillgång till ett 

mätinstrument där barn <sju år själv skattar sin hälsa och på så sätt möjliggöra 

utvärdering som tillvaratar små barns perspektiv. 

 

Det är också viktigt att vidare studera longitudinella effekter av föräldrastödsmetoder 

för att säkerställa betydelsen av tidig prevention för psykisk ohälsa hos barn. 

Resultatdiskussion  
I denna studie ansåg majoriteten av föräldrarna att barnens beteendeproblem förbättrats 

efter intervention med föräldrastödsmetod. Förändring av barnens beteendeproblem 

sågs i form av bland annat förbättrad anpassningsförmåga och social kompetens samt en 

minskning av hyperaktivitet. Detta är i överensstämmelse med tidigare forskning som 

har visat att strukturerad föräldrastödsmetod som riktas generellt till alla föräldrar 

minskar barnens beteendeproblematik (Bremberg 2007). Att evidensbaserade 

föräldrastödsmetoder ger föräldrar verktyg som förstärker barns positiva beteende och 

reducerar de negativa framkom även i svenska utvärderingar och i studier från USA och 

Storbritaninen (Kling & Sundell 2006; Silverberg & Nilsson 2003; Webster-Stratton 

1984; Patterson, Mockford & Stewart- Brown 2005). Familjefokuserad omvårdnad 

syftar till att hjälpa familjer till nödvändiga förändringar på det beteendemässiga, 

kognitiva och affektiva planet för att kunna bemästra nya situationer (Wright, Watson & 

Bell 2002). Utifrån detta resonemang kan föräldrastödsutbildning ses som ett 

användbart verktyg både för föräldrar och i distriktssköterskans arbete för prevention av 

psykisk ohälsa hos barn. 

 

Det framkom att en förstärkning av föräldrarollen tog sig flera olika uttryck som i sin 

tur resulterade i en förbättring av förälderns uppfostringsstil. Resultatet bekräftar 
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tidigare forskning som visat att föräldrars beteende och funktion förbättras när 

föräldrastöd riktats till till barn yngre än tre år (Barlow, Parsons & Stewart-Brown 

2005). Att föräldrar tillskrev sig själva en förbättrad tilltro i föräldraskapet kan relateras 

till begreppet self efficacy av Albert Bandura (1977). Goda känslomässiga band med 

familj och vänner, socialt stöd, en omgivning som uppskattar, ger ansvar, sätter gränser, 

ställer krav samt skapar möjlighet till meningsfulla aktiviteter är friskfaktorer för 

psykisk ohälsa (Regeringspropositionen 2007). En studie av Denham et al. (2000) 

visade att föräldrars stöd och närvaro samt tydliga gränser gav positiv effekt på barns 

beteenden (Denham et al. 2000). Föräldrastödsmetoder handlar om att ge föräldrarna 

möjlighet att utveckla förhållningssätt som har betydelse för barnens grogrund och 

skapar förutsättning för ett hälsosamt liv. 

 

Föräldrarna beskrev förbättrad egen psykisk hälsa i form av bland annat förbättrad 

livskvalitet och en mer optimistisk syn på framtiden. Detta stämmer väl överens med 

tidigare forskning där det framkommit att ett perspektiv med en positiv framtidstro är av 

stor betydelse eftersom generella förväntningar inför framtiden har visat sig 

överensstämma med hur väl människor kan klara av att hantera olika stressfaktorer (Ey 

et al. 2004). Dessa effekter anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan utifrån 

folkhälsopolitikens elva målområden som är utgångspunkten för folkhälsoarbetet i 

Sverige (Statens folkhälsoinstitutet 2009). Inom familjefokuserad omvårdnad kan de 

olika familjemedlemmarna ses som komplexa subsystem bestående av psykiska och 

fysiska system (Wright & Leahey 1998). Det sistnämda förhållningssättet betonar varje 

familjemedlems individualitet och skapar bättre förutsättningar för att förebygga 

psykisk ohälsa för barn.  

 

Det framkom att en effekt för interaktionen mellan föräldrar och barn var en förbättrad 

relation. Detta är i överensstämmelse med tidigare forskning som visar att 

föräldrastödsmetoder främjar det positiva samspelet mellan föräldrar och barn 

(Bremberg 2004; De Garmo, Patterson & Forgatch 2004). Resultatet bekräftas även i en 

utvärdering av Kling och Sundell (2006) där evidensbaserade föräldrastödsmetoder gav 

föräldrar verktyg att förbättra relationen till barnen (Kling & Sundell 2006). Enligt 

systemteorin är människor en del i ett system med ömsesidig påverkan (Wright & 
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Leahey 2005). Genom att påverka föräldrarnas beteende påverkas barnets beteende och 

tvärtom. Föreställningar bygger grunden för känslor och beteenden och dessa väver 

ihop det egna livet och livet med andra (Wright, Watson & Bell 2002). Föreställningar 

skiljer oss åt men är även det som knyter oss samman och vi påverkar varandras genom 

vår interaktion och aktuella kontext (Ibid.). En god relation mellan barn och föräldrar 

minskar risken för alkoholmissbruk, drogbruk, rökning, fetma, ohälsosamma matvanor, 

olycksfallsskador och hjärt- och kärlsjukdom (Statens folkhälsoinstitut 2010). En 

preventionsideologisk grund för effektiva föräldrastödsmetoder borde inrikta sig på att 

stärka friskfaktorer och reducera riskfaktorer i familjen. Manual- och evidensbaserade 

föräldrastödsmetoder kan vara ett verktyg för distriktssköterskan för att bedriva ett 

hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå samt skapa en kontext som 

befrämjar förändring för människor i olika åldrar. Med folkhälsomålen och hälsans 

bestämningsfaktorer i fokus, framstår det tydligt att distriktsköterskan inom 

barnhälsovården bedriver ett aktivt folkhälsoarbete och utgör därmed en viktig 

samhällsaktör. Förekomst av fungerande familjer har stor betydelse för folkhälsan. 

 

Som slutanalys av diskussionen valdes att relatera till vad som utlovades enligt valda 

föräldrastödsmetoders hemsidor. Resultatet i den här studien stödjer de löften som 

utlovas inom följande teman: 

• Att utrusta föräldrar med verktyg: COPE och Komet.  

• Att förstärka föräldrarollen: Active Parenting, COPE, Komet och Marte-Meo. 

• Att förbättra samspelet i familjen: COPE och Marte-Meo.  

Föräldrastödprogrammen Active Parenting, COPE och Komet säger sig enligt sina 

hemsidor vara evidensbaserade metoder. När studier som utgör grunden för metoden 

granskades upptäcktes att en del (Active Parenting och COPE) i vissa fall var 

genomförda av redan ”troende”, det vill säga av personen som utvecklat metoden eller 

t.ex. har anknytning till universitet där den som utvecklat metoden arbetar. 

Föräldrastödsmetoderna Active Parenting, COPE och Komet är utvecklade i USA och 

Kanada, länder som har en mer auktoritär syn på barnuppfostran jämfört med svenska 

förhållanden. Det är enligt Gustafsson (2009) vanligare med aga och timeoutpåföljder 

av olika slag i den anglosaxiska världen än i Sverige. Det är också främst i USA som 

timeout legitimerats vetenskapligt (Ibid.). Timeout betyder att barn som inte lyder 
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isoleras på olika sätt (Gustafsson 2009). Utifrån detta resonemang ställer författarna sig 

i enlighet med Gustafsson (2009) frågande inför det faktum att Statens 

folkhälsoinstitutet länge legitimerat föräldrastödsmetoderna utan att kräva en 

anpassning till barnkonventionen och till svenska förhållanden. Statens 

folkhälsoinstitutet publicerade (2009) dock ett förtydligande kring begreppen timeout 

och ignorering, där innebörden i begreppen tydliggörs som förenliga eller oförenliga 

med det sätt att se på barn som finns i Sverige (Statens folkhälsoinstitut 2009). Det som 

däremot talar för föräldrastödsmetodernas införande i Sverige är att de bygger på 

allmänna principer för hur föräldrar samspelar med sina barn, vilket gäller i olika 

kulturer och för människor som lever under olika förhållanden.  

Slutsats 
Resultatet från studien kan ligga till grund för att utveckla distriktssköterskans 

familjefokuserade arbete för prevention av psykisk ohälsa hos barn. 

Föräldrastödsmetoderna Active Parenting, COPE, Komet och Marte Meo resulterade i 

goda effekter för förstärkning av föräldrarollen, förbättring av föräldrars psykiska hälsa, 

förbättring av barns beteende samt förbättrad relation mellan förälder och barn. Vår 

slutsats förespråkar tidig prevention i form av föräldrastödsutbildning utformad för att 

främja/stärka skyddande faktorer och reducera riskfaktorer har betydelse för psykisk 

ohälsa hos barn ur ett folkhälsoperspektiv. Mer fokus borde riktas på hur 

evidensbaserade föräldrastödsmetoder tidigt  kan implementeras inom barnhälsovården. 
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BILAGA 1 
Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn, en nationell 

inventering i kommuner och landsting av Socialstyrelsen 2008. 

 

Metoder för förebyggande arbete och tidiga insatser rapporterade från 

barnhälsovården 

Active Parenting/Aktivt föräldraskap 

Community Parent Education Program, COPE 

International Child Developmental Program/ Vägledande samspel, ICDP 

KOMmunikationsMETod, KOMET 

Marte Meo 

Mellow Parenting 

Motivational interviewing/Motiverande samtal, MI 

Prevention and Relationship Enchancement Program, PREP 

SALUT 

Totalt rapporterade metoder: 9 

 

 



 

 

Bilaga 2 Programbeskrivning utifrån hemsidor 
PROGRAM 

MÅLGRUPP 
ÅLDER 

PREVEN-
TIONSNIVÅ 

URSPRUNG PROGRAMINNEHÅLL/ 
UTBILDARE SYFTE   TEORI 

 
 
MÄTINSTRUMENT 

Active 
Parenting 
 
Föräldrar till 
barn 2 -12år.  
 
Universell 

Grundad av 
barn och 
familjeterapeut
en Mickael H 
Popkin 1983  i 
Atlanta, USA. 

Samspelsprogram. 
Video- och diskussionsbaserad 
föräldrautbildning. 
Föräldragrupper och en utbildningsledare 
träffas vid sex tillfälle. Varje tillfälle är 
tre timmar. Varje grupp består av två till 
max tolv föräldrar. Under 
utbildningstillfällena visas videovinjetter 
som belyser olika vardagssituationer. 
Dessa videovinjetter tränar även 
föräldern i att tolka barnets behov och 
känslor. Rollövningar, diskussioner, 
gruppaktiviteter och hemuppgifter tränar 
föräldern att inta ett ledareperspektiv. 
Utbildningen ger även kunskap om barns 
utveckling, olika inlärningsstilar, 
kommunikation, konflikthantering, 
problemlösning, byggande av god 
självkänsla samt uppmuntran av barnets 
självständighetsutveckling. / 
Utbildningen kan förmedlas av vem som 
helst som genomgått 
gruppledarutbildningoavsett tidigare 
utbildning och erfarenhet. 

Ge föräldrar ökad 
medvetenhet om sig 
själva, sitt 
förhållningssätt till 
barnet och vilka 
konsekvenser det får 
för relationen. 

Individual-
psykologi enligt 
Alfred Adler & 
Rudolf Dreikurs 
samt  
humanism enligt  
Carls Rogers &  
Thomas Gordon. 

- Family Adaptability and Cohesion     
Evaluation Scales III- FACES. 
- Distance from Center- DFC. 
- Index of Parental Attitudes-IPA. 
- Adult-Adolescent Parenting Inventory- 
AAPI. 
- About My Child questionnaire- AMC. 
- About My Teen questionnaire- AMT 

 



 

 

 
PROGRAM 

MÅLGRUPP 
ÅLDER 

PREVEN-
TIONSNIVÅ 

 
URSPRUNG 

 
PROGRAMINNEHÅLL/ 

UTBILDARE 

 
SYFTE 

 
TEORI 

 
MÄTINSTRUMENT 

COPE- 
Community 
Parent 
Education 
Program 
 
Föräldrar till 
barn 3-12 år 
 
Universell 

Grundat av 
professor 
Carles 
Cunningham 
vid McMasters 
Childrens 
Hospital i 
Hamilton, 
Ontario i 
Canada. 

Samspelsprogram. Programmet bygger 
på empowerment. Föräldrarna definierar 
själva sina behov av hjälp och kommer i 
samverkan med andra föräldrar fram till 
lösningsstrategier.Varje gruppträff 
innehåller återkommande moment. Efter 
en stunds social samvaro placerar sig 
deltagarna vid småbord med 4 -7 
deltagare och utser en smågruppsledare. 
Först diskuteras hur man lyckats med en 
hemuppgift baserad på den strategi man 
behandlat gången innan. Betoningen 
ligger på de gånger man lyckats tillämpa 
strategin hemma. Därefter följer en 
sekvens med videoinspelade scener där 
deltagarna får se en förälder som begår 
olika fel i sitt bemötande av ett barn. 
Utifrån denna får föräldrarna diskutera 
sig fram till lämpligare förhållningssätt. 
Den mer lämpliga strategin byggs upp 
steg för steg och modelleras 
/demonstreras i nästa moment av 
gruppledarna enligt föräldrarnas 
instruktioner. Föräldrarna arbetar sedan i 
smågrupper med att hitta andra 
situationer där de kan använda strategin, 
varefter föräldrarna två och två själva får 

Ge föräldrar verktyg att 
förstå och hantera sitt 
barns beteende. Stärka 
föräldrar i 
föräldraskapet. 
Förbättra samspel i 
familjen. Skapa 
stärkande nätverk. 

Inlärnings-
psykologi,  
social- 
inlärnings-
psykologi, 
Kognitiv 
attributionsteori, 
systematisk- 
familjeteori, 
och teorier om  
storgrupps-
processer. 

- Weschler preschool and Primary 
Intelligence scale. 
- General Functioning Scale of the Family 
Assessment Devise. 
- Social Provisions Scale. 
- Beck Depression Inventory. 
- Child Behaviour Checklist. 
- Videotaped Problem Solving Skills. 
- Parenting Sense of Competense Scale. 
- Cohens Kappa.  
- Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
order. 
- Strength and Difficulties Questionnaire 
- Barkleys Home Situation Questionnaire. 
- Swedish parenthood stress Questionnaire. 
- Parent control of Childs behaviour subscale  
Parent locus of control instrument. 
- Parental satisfaction 1-4 (likert). 
- Eyberg Child Behaviour problems. 
- Parenting Scale 
- Centre for Epidemological Studies 
Depression Scale. 
 
 



 

 

träna strategin genom egna övningar.  
Till sist planeras hur strategin ska 
tillämpas hemma till nästa gruppträff. 
Lektionen avslutas med att gruppledaren 
sammanfattar veckans strategi. / 
Utbildningen kan förmedlas av 
pedagoger inom förskola och skola, 
socialarbetare, familjebehandlare, 
psykologer, sjuksköterskor mfl. 

 
 

PROGRAM 
MÅLGRUPP 

ÅLDER 
PREVEN-

TIONSNIVÅ 

URSPRUNG PROGRAMINNEHÅLL/ 
UTBILDARE SYFTE TEORI 

 
 

MÄTINSTRUMENT 

KOMET 
 
Föräldrar till 
barn 3-11år. 
 
Universell, 
selektiv och 
indikerad 

Grundad av 
forsknings- 
och 
utvecklings-
enheten i 
Stockholm 
2002. 

Kommunikations och samspelsprogram. 
Föräldrarna träffas i grupper en gång i veckan 
under elva veckor med ledning av två 
gruppledare. Föräldragrupperna består av 
grupper med föräldrar upp till sex barn. Under 
träffarna används DVD med videosekvenser 
av föräldrar och barn i olika 
samspelssituationer. Utbildningsprogrammet 
utgår från exempel i vardagen. Föräldrar får 
konkreta förslag och övningar att pröva 
mellan träffarna. Träffarna bygger på aktivt 
deltagande och innehåller mycket exempel, 
diskussioner och idéer för hur man kan 
bemöta barn. Gruppledarna förstärker 
framgång och diskuterar hur föräldrarna kan 
ta sig förbi hinder och motgångar. / 
Utbildningen kan förmedlas av den som 

Ge föräldrar 
redskap till att 
hantera bråk och 
konflikter mer 
framgångsrikt 
hemma. 

Parent Management 
training Oregon 
model (PMTO) av 
Patterson. Incredible 
Years (IY) av 
Webster-Stratton. 
Parent Management 
Training (PMT) 
Barkleys version 

- Child Behavior Checklist- CBCL. 
- Conners Parent Rating Scale- CPRS. 
- Symtom Check List-90 –SCL-90. 
- SoC-13 – Kasam-13. 
- The Ladder of life. 
- Incredible Years Parent Program 
Satisfaction Questionnaire BASIC Parent 
Program.  
- Child Behavior Checklist Aggression. 
- Teachers Rating Form- TRF. 
- Dynamic Indicators of Basic Early Literacy 
Skills- DIBELS. 
- Peer Social Behavior observation system- 
PSB. 
- Parent Daily Report- PDR. 
- Eyberg Child Behavior Inventory Scale- 
ECBI. 



 

 

arbetar med barn, föräldrar till barn 3-11år 
eller familjer. 

- Dyadic Parent Child Interaction Coding 
System- DPICS. 
- Preschool behaviour Questionnaire-PBQ. 
- Parent Stress Index- PSI. 
- Beck Depression Inventory- BDI. 
- Parenting Practices Interview- PPI.  
- Social Skills Rating System- SSRS. 
- Family Satisfaction Survey. 
- Fidelity of Implementation- FIMP. 
- Coder’s Impression- CI.  
- Strengths and difficulties Questionnaire. 
- The general health questionnaire. 
- Self Estem-scale. 
- Structual Interaction Task- SITs. 
- Family and Peer Process Code- FPPC. 
- The Wally Child Social Problem-Solving 
Detective Game (WALLY). 
- The Problem-Solving-Interaction 
Communication-Affect-Engagement Coding 
System (PS-I CARE). 
- The Peer Problem-Solving-Interaction 
Communication-Affect Rating Coding 
System (PPS-I CARE). 
- Forehand and Mc Mahon  Questionnaire. 
- The Oregon Social Learning Centers 
(OSLC). 
- The Daily Discipline Interview (DDI). 
- The Parent-Teacher Involvement 
Questionnaire (INVOLVE). 
- Social Competence Scale-Parent. 
- Social Competence Scale- Teacher. 
- Brief Anger-Aggression Questionnaire 
(BAAQ). 
- Life Experiences Survey (LES). 



 

 

 
PROGRAM 

MÅLGRUPP 
ÅLDER 

PREVEN-
TIONSNIVÅ 

 
URSPRUNG 

 
PROGRAMINNEHÅLL/ 

UTBILDARE 

 
SYFTE 

 
TEORI 

 
MÄTINSTRUMENT 

Marte Meo 
 
Föräldrar/barn 
 
Selektiv och 
indikerad 

Grundad av 
Maria Aarts, 
Holland 

Samspelsprogram 
Utvecklingsstödjande samspelsbehandling 
med tonvikt på vad som händer i samspelet 
mellan barn och vuxna. Videointeraktiva 
bilder andvänds och den naturliga 
vardagskommunikationen studeras sekvens 
för sekvens. Utbildningen pågår under cirka 
ett halvår och under denna tid görs sex till åtta 
filmer.En situation i familjens vardag med 
barnet videofilmas i hemmet och sedan 
studerar föräldrar och utbildare gemensamt 
olika sekvenser där samspelet fungerade bra 
mellan förälder och barn. / Utbildningen kan 
förmedlas av pedagoger inom barnomsorg 
och skola, samt terapeuter som arbetar med 
familjebehandling eller vem som helst. 

Stödja och hjälpa 
föräldrar att se 
behov och resurser 
hos barnet. Ge 
föräldrar insikt i 
hur de själva kan 
påverka samspelet 
förälder- barn och 
svara 
utvecklingsfrämjan
de på barnets 
behov. 

Den moderna 
utvecklingsteorin, 
Anknytningsteori, 
Sterns teori om 
självutveckling och 
systemteori. 
Salutogent tankesätt 

- Child Behavior Checklist- CBCL. 
- Teachers Report Form- TRF. 
- Conners Parent Rating scale- CPRS. 
- Conners Teacher Rating Scale- CTR. 
- The Swedish Parenthood Stress 
Questionnaire –SPSQ. 
- The Relationship Questionnaire RQ. 
- The General Health Questionnaire 12- 
GHQ12. 
- Cantril`s Self-Anchoring Ladder of Life 
Satisfaction. 
- The Interview Schedule for Social 
Interaction. 
- The Strengths and Difficulties 
Questionnaire- SDQ. 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

2009-12-20 
 

ERIC Parent child interaction and 
COPEing 

Engelska, nordiska 
1994-2009 

Fritext 1  1 (Niccols) 

2009-12-20 
 

ERIC Parent training and 
COPEing 

Engelska, nordiska 
1994-2009 

Fritext 1  Samma som ovan 

2009-12-20 
 

Psych Info Parent training and 
COPEing 

 Fritext 2  2 varav 1 samma 
(Thorell) 

2009-12-20 
 

Psych Info Parent child interaction and 
COPEing 

 Fritext 1  1 samma som överst 

2009-12-20 
 

Psych Info behavioural parent training  Fritext 3 Svarar inte till 
studiens syfte 

0 

2010-01-26 
 

ERIC Active Parenting  Fritext 2 Svarar ej till syftet 0 

2010-01-26 
 

ERIC Active Parenting  Fritext 2 Svarar ej till syftet 0 

2010-01-26 PsycInFO Active Parenting Peer-Reviewed fritext 57 äldre barn, svarar 
ej till syftet 

1 (Mullis) 

2010-01-26 
 

ERIC Parent education program 
Active parenting 

 Fritext 1 Svarar ej till syftet 0 

2010-01-28 ERIC Parent-Management-
Training 

 fritext 25 svarade inte till 
syftet 

2st (Ogden & 
Chamberlain) 

2010-01-28 PsycInFO Marte Meo Peer-reviewed fritext 21 svarade ej till 
syftet, 
ungdomsvård 

2 (Neander, Axberg ) 
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Arbetsblad för bedömning av evidensstyrka. 

 

 
 



 

 

 



 

 



 

 

Bilaga 5 

Artikelöversikt      
Författare 
Land 
År  

Titel Syfte  Design 
Interventionsmetod 
Urval 
Datainsamlingsmetod 
 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Axberg U, 
Hansson K, 
Broberg A 
G, 
 Wirtberg I 
 
Sverige 
2006 
 
 

The Development of a 
Systemic School-
Based Intervention:  
Marte Meo and 
Coordination 
Meetings 

Utvärdera och 
utveckla 
effektiviteten i 
samordningsmöten 
plus Marte Meo 
interventioner som 
ett verktyg för tidig 
upptäckt och 
insatser för 4-12 
åringar med 
utåtagerande 
beteende problem i 
skolan. 

Kvasiexperimentell studie med 
icke randomiserad 
kontrollgrupp. Kvantitativ. 
Marte Meo 
Interventionsgrupp (34 
föräldrar) och kontrollgrupp (16 
föräldrar) 
Enkät 
Videoinspelning 
- Child Behavior Checklist- 
CBCL. 
- Teachers Report Form- TRF. 
- Conners Parent Rating scale- 
CPRS. 
- Conners Teacher Rating Scale- 
CTR. 
Insamling av data gjordes under 
2-år (före och efter 2år) 

Resultatet 
presenteras i 
tabeller och text. 
Wilcoxon signed-
rank test, Fisher’s 
exact test & 
Mann- Whitney. 
Cohen’s,  
 

Bedömningar gjordes före och 2 år efter 
insatsen. 
Barnens utåtriktade beteendeproblem i 
skolan och i hemmet minskade i 
interventionsgruppen. Ingen minskning i 
jämförelsegruppen. 

Medel 
 
Svaghet: 
Liten icke-
randomiserad 
studie 
Styrka: 
bortfall: 2 av 
35= litet. 
Utvärdering 
efter 2 år 

 



 

 

 
Författare 
Land 
År 
 

Titel 
 

Syfte  Design 
Interventionsmetod 
Urval 
Datainsamlingsmetod 
 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Axberg U, 
Hansson K, 
Broberg 
AG. 
 
Sverige, 
2007. 
 
 

Evaluation of the 
Incredible Years 
Series – An open 
study of its effects 
when first introduced 
in Sweden. 

Att i en öppen 
studie utvärdera 
“De Otroliga 
Åren” med 
avseende på dess 
effekter på barnen 
och deras föräldrar. 
1. Att utvärdera 
effekter på barnens 
beteendeproblem. 
2. Att generellt 
utvärdera effekter 
på barnens 
psykiatriska 
symtom. 
3. Att utvärdera 
effekter på 
föräldrarnas 
psykiatriska 
symtom och 
allmänna psykiska 
hälsa. 

Öppen studie utan Komet 
(incredible years) kontrollgrupp. 
Intent to treat design. 
Kvantitativ. 
Komet 
(incredible years) 
113 barn mellan 3-9 år med 
utagerande beteende 
problematik rekryterades från 
socialtjänst och BUP. 
37 flickor & 76 pojkar. 
157 föräldrar varav 109 
mammor & 48 pappor. 
Enkät 
- Child Behavior Checklist- 
CBCL. 
- Conners Parent Rating Scale- 
CPRS. 
- Symtom Check List-90 –SCL-
90. 
- SoC-13 – Kasam-13. 
- The Ladder of life. 
- Incredible Years Parent 
Program Satisfaction 
Questionnaire BASIC Parent 
Program. 

Resultatet presenteras i 
tabeller och text 
Cohen’s d, Cronbach’s 
alpha 

God effekt när det gäller att 
behandla barns beteendeproblem 
i en svensk kontext. 
Mammornas psykosociala hälsa 
förbättrades. 
 

Medel 
 
Svaghet:  
ingen 
kontrollgrupp 
Bortfall: 25 % 
stort bortfall 
85 av 157 
fullföljde. 
Ingen 
uppföljning 
över tid. 



 

 

 
Författare 
Land 
År 
 

Titel Syfte  Design 
Interventionsmetod 
Urval 
Datainsamlingsmetod  
 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Barrera M, 
Biglan A, 
Taylor T K, 
Gunn B K, 
Smolkovski 
K, Black C, 
Ary D V, 
Fowler R C. 
 
USA, 2002. 
 
 

Early Elementary 
School Intervention to 
Reduce Conduct 
Problems: A 
Randomized Trial 
With Hispanic and 
Non .Hispanic 
Children 

Att undersöka om 
mångsidig 
intervention riktad 
emot både 
aggressivt 
beteende och 
lässvårigheter 
kunde påverka hur 
föräldrar, lärare 
och observations-
mätningar 
påverkade 
externaliserande 
och 
internaliserande 
problem.  

RCT-studie. Kvantitativ.  
Komet 
(incredible years) 
Randomiserat urval av en 
screenad grupp på 364 
resulterade i 284 barn med 
aggressivt beteende och/eller 
lässvårigheter från tre 
kommuner. 
Observation, enkät 
- Child Behavior Checklist 
Aggression Scale- CBCL. 
- Teachers Rating Form- TRF 
- Dynamic Indicators of Basic 
Early Literacy Skills- DIBELS. 
- Peer Social Behavior 
observation system- PSB. 
- Parent Daily Report- PDR. 
 
 

Resultatet presenteras i 
tabeller och text 
Covariance, grade x 
intervention 
interactions. Oberoende 
och beroende variabler 
presenteras i tabell. 

Signifikanta effekter i form av 
minskade beteendeproblem hos 
barnen. 

Hög 
 
Styrka: 
RCT-studie 
med många 
deltagare och 
litet bortfall. 
Bortfall: 
Efter 1 års 
intervention= 
8,8 % =litet 
Efter 
avslutad 
intervention= 
12.7 
%.=måttligt 
Uppföljning 
efter ett år: 
13,7 % 
=måttligt  

 



 

 

 
Författare 
Land 
År 
 

Titel Syfte  Design 
Interventionsmetod 
Urval 
Datainsamlingsmetod 
 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Chamberlain 
P, Prince J, 
Reid J & 
Landsverk J, 
 
USA 2008. 
 
 

Cascading 
Implementation of a 
Foster and Kinship 
Parent Intervention. 

Att testa om   
1. Deltagande i 
föräldrastöds-
utbildning stärkte 
fosterföräldrar i 
föräldraskapet så 
att det i sin tur 
resulterade i 
minskning av 
barnens beteende 
och 
känsloproblem. 
2. Att jämföra hur 
resultat på barnen 
framkom under två 
faser av 
genomförandet. 

RCT-studie. Kvantitativ.  
Komet 
(Parent-Management-
training- Oregon model) 
700 närstående/foster föräldrar 
till 700 barn mellan 4-13 år. 
Telefonintervju, enkät.   
- Parent Daily report Checklist- 
PDR. 
 
 

Resultatet 
presenteras i 
tabeller och text  
ANOVA & t-tests 

Signifikant förbättring av barns 
beteendeproblem. 

Hög 
 
Styrka: 
RCT-studie 
med många 
deltagare. 
Svaghet: 
Svårt att 
utläsa 
bortfallet 



 

 

 
Författare 
Land 
År 
 

Titel Syfte  Design 
Interventionsmetod 
Urval 
Datainsamlingsmetod 
 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Cunningham 
C E, 
Bremner R, 
Boyle M 
 
Canada 
1995. 
 
 
 
 
 

Large Group 
Community-Based 
Parenting Programs 
for Families of 
Preschoolers at Risk 
for Disruptive 
Behaviour Disorders: 
Utilization, Cost 
Effectiveness, and 
Outcome 

Att öka tillgång 
tillgänglighet och 
deltagande till 
föräldrastöds-
utbildning samt 
jämföra kostnad 
och effekt av 
storgrupp jämfört 
med individuell 
metod 

RCT-studie. Kvantitativ.  
COPE 
150 föräldrar deltog i studien 
och jämfördes i tre olika grupper 
(stor-, individuell och 
kontrollgrupp) före, under och 
efter (6 mån) genomgången 
föräldrastödsutbildning. 
Intervju, enkät, observation, 
ljudinspelning. 
- Weschler preschool and 
Primary Intelligence scale. 
- General Functioning Scale of 
the Family Assessment Devise. 
- Social Provisions Scale. 
- Beck Depression Inventory. 
- Home Situations 
Questionnaire. 
- Child Behaviour Checklist- 
CBCL. 
- Videotaped Problem Solving 
Skills. 
- Parenting Sense of 
Competense Scale. 
- Kostnadsanalys. 
 
 

De framkomna 
resultaten 
presenteras i 
tabeller och text.  
Cohen’s Kappa, 
ANOVA, 
Post hok Tukey, z 
–scores. 
 

Närvarofrekvens var högre för 
föräldrar som var invandrare eller 
talade engelska som andra språk och 
för föräldrar till barn med 
beteendeproblem när de ingick i 
storgrupp. Föräldrarna i storgrupp 
uppvisade förbättrad förmåga till 
problemlösning och detta kvarstod 
efter 6 månader. Storgrupp var sex 
gånger så kostnadseffektiv som 
individuell. 

Hög 
 
Styrka: 
RCT-studie 
med relativt 
många 
deltagare. 
Svaghet: 
bortfall: 
 24 % vid sex 
månaders 
uppföljning= 
stort. 
. 

 



 

 

 
Författare 
Land 
År 
 

Titel Syfte  Design 
Interventionsmetod 
Urval 
Datainsamlingsmetod 
 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Fashimpar 
GA 
 
USA  
2000 
 
 

Problems of Parenting: 
Solutions of Science 

Att mäta effekter 
av Active 
Parenting Program 
genom att prova 
sex olika hypoteser 
(föräldraskaps-
attityder, föräldrar-
barn relation och 
familjefunktion). 

Icke-randomiserad studie. 
Kvantitativ. 
Active Parenting 
64 föräldrar deltog i studien (37 
interventionsgruppen och 27 
kontrollgruppen) 
Interventionsgrupp jämförs med 
kontrollgrupp. 
Videoinspelning 
Enkät 
- Family Adaptability and 
Cohesion Evaluation Scales III- 
FACES. 
- Distance from Center- DFC. 
- Index of Parental Attitudes-
IPA. 
- Adult-Adolescent Parenting 
Inventory- AAPI. 
 

Resultatet 
presenteras i 
tabeller och text. 
 

Föräldrar som genomgått 
programmet förbättrade sina attityder 
gällande fysisk bestraffning av barn. 
Även positiv effekt sågs på 
familjefunktionen och relationen 
förälder- barn. Ingen effekt visade 
sig på föräldrarnas syn på empati, 
förväntad utveckling hos barnet eller 
på familjerollerna. 

Medel - 
 
Svaghet: 
Icke-
randomiserad
svårbedömd. 
bortfall 24 av 
88 föll bort 
=stort 
bortfall.  
Styrka: har 
kontrollgrupp 



 

 

 
Författare 
Land 
År 
 

Titel Syfte  Design 
Interventionsmetod 
Urval 
Datainsamlingsmetod  
 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Fossum S, 
Morch W T, 
Handegård 
BH, Drugli 
MB & 
Larsson B 
 
Norge 
2009 
 
 

Parent training for 
young Norwegian 
children with ODD 
and CD problems: 
Predictors and 
mediators of treatment 
outcome 

Att undersöka om  
barn och 
familjefaktorer var 
en förklarande 
orsak för resultatet 
efter genomgången 
intervention. 
Att undersöka om 
förändringar av 
föräldrars beteende 
genererade  
förändringar i 
barnens beteende 
problem efter 
föräldrautbildninge
n Incredible Years. 

RCT- studie. Kvantitativ. 
Komet (Incredible Years) 
121 barn i åldern 4-8 år med 
beteende problem och deras 
mödrar. 
Enkät, videoinspelning och 
intervju. 
- Eyberg Child Behavior 
Inventory Scale- ECBI. 
- Dyadic Parent Child 
Interaction Coding System- 
DPICS. 
- Teacher Report Form- TRF.  
- Preschool behaviour 
Questionnaire-PBQ. 
- Parent Stress Index- PSI. 
- Beck Depression Inventory- 
BDI. 
- Parenting Practices Interview- 
PPI. 
 

Resultatet 
presenteras i 
tabeller och text. 
Aroian test. 

Faktorer som att vara flicka, ha 
diagnosen ADHD och höga stress 
nivåer hos modern förutspådde ett 
sämre resultat av 
föräldrautbildningen. Observerats en 
markant minskning av negativ 
barnuppfostran hos föräldrar som 
genomgått utbildningen. En stor del 
av barnen, nästan 40 % fungerade 
inom normgivande område enligt 
Eyberg Child Behavior Inventory 
(ECBI) efter att de deltagit i 
utbildningen. Mödrarna rapporterade 
en signifikant stor minskning av 
beteendeproblem hos barnen, men 
lärarna såg endast en liten minskning 
av beteendeproblemen på dagis och i 
skolan. 

Hög 
 
Styrka: RCT-
studie med 
relativt stort 
antal 
deltagare. 
Litet bortfall 
2 % 
 (två familjer 
av 119). 



 

 

 
Författare 
Land 
År 
 

Titel Syfte  Design 
Interventionsmetod 
Urval 
Datainsamlingsmetod 
 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Mullis F 
 
USA  
1999 
 
 

Active Parenting: 
An Evaluation of Two 
Adlerian Parent 
Education Programs 

Att utvärdera 
effekterna av 
föräldrautbildning-
arna Active 
Parenting Today 
och Active 
Parenting of Teens 
relaterat till hur 
föräldrar uppfattar 
barns och 
tonåringars 
beteende. 

Icke-randomiserad studie som 
saknar kontrollgrupp. 
Kvantitativ. 
Active Parenting 
Föräldrar registrerade i 
föräldrautbildningarna Active 
Parenting Today (287) och 
Active Parenting of Teens (98). 
 Enkät 
- About My Child questionnaire- 
AMC. 
- About My Teen questionnaire- 
AMT. 
 

Resultatet 
presenteras i 
tabeller och text. 
T-test 
ANCOVA 

Föräldrarna uppfattade sina barns 
beteende mer positivt efter slutförd 
utbildning. Föräldrarna uppfattade 
sina barn mer ansvarsfulla och mer 
hjälpsamma. 

Medel 
 
Svaghet: 
Icke-
randomiserad
ingen 
kontrollgrupp 
Styrka: 
Stort antal 
deltagare, 
bortfall: 10-
15 % 
=måttligt 

 



 

 

 
Författare 
Land 
År 
 

Titel Syfte  Design 
Interventionsmetod 
Urval 
Datainsamlingsmetod 
 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Neander K 
& Engström 
I 
 
Sverige 
2009 
 
 
 
 

Parents´assessment of 
parent-child 
interaction 
interventions- A 
longitudinal study in 
101 families 

Beskriva familjer 
med små barn som 
deltog i förälder- 
barn interaction 
interventioner vid 
fyra centra i 
Sverige, och 
undersöka 
långsiktiga och 
kortsiktiga 
förändringar, när 
det gäller 
föräldrars 
erfarenheter av 
stress, 
hängivenhets-
mönster, 
föräldrarnas 
psykiska hälsa och 
tillfredställelse 
med livet, socialt 
stöd och barns 
problem. 

Icke-randomiserad longitudinell 
studie. Kvantitativ.  
Marte Meo 
Konsekutivt urval 
101 familjer (94 mammor och 
54 pappor) med 118 barn 
(medianålder 3år) ingick i 
studien. 
Enkät 
- The Swedish Parenthood 
Stress Questionnaire –SPSQ. 
- The Relationship 
Questionnaire RQ. 
- The General Health 
Questionnaire 12- GHQ12. 
- Cantril`s Self-Anchoring 
Ladder of Life Satisfaction. 
- The Interview Schedule for 
Social Interaction. 
- The Strengths and Difficulties 
Questionnaire- SDQ. 
Utvärderades i början av 
behandlingen, efter 6månader 
och 18 månader efter 
behandlingens början. 
 

 Resultatet 
presenteras i 
tabeller och text. 
Wilcoxon´s 
signed-Rank test. 
Cohens d. 

Föräldrarna visade klara 
förbättringstendenser efter  
6 månader inom alla område 
(föräldrars förmåga att hantera stress, 
anknytningsmönster, föräldrarnas 
psykiska hälsa, tillfredställelse med 
livet, sociala stöd och barnens 
problem). Förbättringstendenserna 
förstärktes efter 1 år. 

Medel 
 
Styrka: 
Longitudinell
Uppföljning 
efter 6mån 
och 18 mån. 
Svaghet: 
Icke-
randomiserad 
utan 
kontrollgrupp
Inte så stort 
antal 
deltagare r/t 
konsekutivt 
urval. 
Bortfall: 
efter 6 mån: 
ca.27 % 
=stort. 
Efter 18 
månader: 
ca.82 % = 
mycket stort  



 

 

 
 
 
 
Författare 
Land 
År 
 

Titel Syfte  Design 
Interventionsmetod 
Urval 
Datainsamlingsmetod 
 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Niccols A 
 
Canada 
2009. 
 
 
 
 
 
 

Immediate and short-
term outcomes of the 
COPEing with 
Toddler Behaviour´ 
Parent group 

Att undersöka om 
föräldrastödsmetod
en CWTB: 
a. minska barnets 
beteendeproblem 
 och förbättra 
barnets beteede i 
samspel med 
förälder 
b. förbättra 
föräldrars beteende 
och funktion. 
c. hur föräldrar 
upplever metoden  

RCT-studie. Kvantitativ.   
COPE 
79 mammor till barn i åldrarna 
12-36 månader ingick. 
Enkät och observation. 
- Eyberg Child Behaviour 
problems. 
-Strukturerad observation. 
- Parenting Scale. 
- Centre for Epidemological 
Studies Depression Scale. 
- Participation, client- 
satisfaction 1-5 (likert). 

Resultatet 
presenteras i 
tabeller och text. 
T-test,  
Chi-squaretest, 
ANOVAs 
 

Signifikant förbättring på barnens 
beteendeproblem och på samspel 
med förälder. Att använda metoden 
för att förebygga beteendeproblem 
hos barn stöttas i sex av åtta 
delresultat. 

Hög 
 
Styrka: 
RCT-studie 
Upprepade 
mätningar.  
Bortfall: 
direkt efter 
intervention: 
6 % =litet vid 
uppföljning 
efter en 
månad: 10 % 
=litet 
Svaghet: 
Litet antal 
deltagare 



 

 

 
Författare 
Land 
År 
 

Titel Syfte  Design 
Interventionsmetod 
Urval 
Datainsamlingsmetod 
 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Ogden T & 
Amlund 
Hagen K, 
 
Norge 
2008. 
 
 

Treatment 
Effectiveness of 
Parent Management 
Training in Norway: A 
Randomized 
Controlled Trial of 
Children With 
Conduct Problems 

Att utvärdera 
effekten av Parent 
Management 
Training Oregon 
modell- PMTO 
avseende barns 
utåtagerande 
beteende, barns 
sociala kompetens, 
föräldrars 
skicklighet, samt 
grad av 
tillfredställelse 
efter genomgången 
intervention.  + en 
linje där man 
prövade en hypotes 
som förutspådde 
förändring 
avseende föräldrars 
skicklighet som i 
sin tur skulle 
förutsäga 
förändringar på 
barnets beteende. 

RCT-studie. Intention to treat. 
Kvantitativ.  
Komet 
(Parent Management 
Traitivning Oregon Model) 
Deltagare var 112 barn och 
deras föräldrar som sökt sig till 
mottagningar för barn pga. 
utåtagerande beteende. Barn: 4 -
12 år. 90 var pojkar och 22 var 
flickor. 59 familjer deltog i 
PMTO och 53 familjer 
genomgick ordinär behandling. 
 Videoinspelning, enkäter 
- Child Behavior Checklist-
CBCL. 
- Teacher report Form- TRF. 
- Social Skills Rating System- 
SSRS. 
- Family Satisfaction Survey. 
- Parent Daily Report- PDR. 
- Fidelity of Implementation- 
FIMP. 
- Coder’s Impression- CI. 
- Structual Interaction Task- 
SITs. 
- Family and Peer Process Code- 
FPPC. 

Resultatet 
presenteras i 
tabeller och text. 
T scores & raw 
scores. 
Bootstrapped 
standard errors. 
Z scores. Mplus 
statistical software 
package. 

En signifikant förbättring avseende 
utåtagerande beteende hos barnen 
sågs av både föräldrar och lärare 
efter genomgången 
föräldrautbildning. 

Hög 
 
Styrka: 
RCT-studie 
med relativt 
många 
Bortfall: 
13 % = 
måttligt 
(97 kvarstod 
av 112) vid 
uppföljning 
efter ett år. 



 

 

 
 
Författare 
Land 
År 
 

Titel Syfte  Design 
Interventionsmetod 
Urval 
Datainsamlingsmetod 
 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Patterson J, 
Barlow J, 
Mockford C, 
Klimes I, 
Pyper C, 
Steward-
Brown S. 
 
Storbritanni
en, 2002. 
 
 

Improving mental 
health through 
parenting 
programmes: block 
randomised controlled 
trial. 

Att fastställa 
effekten av 
föräldrastöds-
programmens 
påverkan på 
psykisk hälsa hos 
barn och föräldrar 
förmedlade av 
”health visitors” 
inom primärvård. 

RCT-studie. Kvantitativ.  
Komet (Incredible Years)  
487 barn från 391 familjer som enl. – 
Eyberg Child Behaviour Inventory 
(ECBI) låg över det beräknade 
medelvärdet av 10105 besvarade 
formulär. Enkät. 
Dessa barn och föräldrar bjöds in att delta 
i the Family Nurturing Networks 
parenting programme. 
- Strengths and difficulties Questionnaire. 
- The general health questionnaire. 
- Parent Stress Index 
- Self Estem-scale 

Resultatet 
presenteras i 
tabeller och text. 
SPSS version 9 
Mann-Whitney U-
test. 

Statistiskt signifikanta 
effekter i form av minskade 
beteendeproblem hos 
barnen. 

Hög 
 
Styrka: 
RCT-studie 
med många 
deltagare. 
Svaghet: 
Bortfall: 
21 % =stort 
vid 
uppföljning 
efter sex 
månader (+- 
noll r/t 
deltagarantal)
. 
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Resultat Kvalitet 
 

Thorell L B, 
 
Sverige, 
2009. 
 
 

The Community 
Parent Education 
Program (COPE): 
Treatment Effects in a 
Clinical and 
Community-based 
Sample 
 

Att utföra en 
utvärdering av 
COPE i Sverige. 
Att ta reda på om 
COPE var 
passande för 
föräldrar till barn 
med olika nivåer 
av utåtagerande 
beteende. 

RCT-studie. Kvantitativ. 
COPE 
Barn 3-12år  
1. en klinikbaserad 
interventionsgrupp (25) rekryterad 
från BUP på Karolinska universitets 
sjukhuset. 2. en icke klinikbaserad 
föräldragrupp med barn som 
uppvisar hög grad av symtom (87). 
3. en icke klinikbaserad 
föräldragrupp med barn som 
uppvisar låg grad av symtom (50). 
4. en kontrollgrupp uppsatt på 
väntelista (57). 
Enkät  
- Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental order. 
- Strength and Difficulties 
Questionnaire 
- Barkleys Home Situation 
Questionnaire. 
- Swedish parenthood stress 
Questionnaire. 
- Parent control of Childs behaviour 
subscale till Parent locus of control 
instrument. 
- Parental satisfaction 1-4 (likert). 

Resultatet 
presenteras i 
tabeller och text. 
Cohens effect size 
formula. 
ANOVAs- 
Analyses of 
Variance 

Signifikanta effekter uppnås på 
såväl barnens beteendeproblem 
som föräldrars upplevda 
stressnivå och känsla av kontroll 
i föräldraskapet. 
 
Signifikant eller marginellt 
signifikant effekt rapporterades 
gällande tre former av föräldra-
stress samt avseende förälderns 
upplevelse av att känna kontroll. 
Signifikant förbättring av 
hyperaktivitet/impulsivitet, 
dagliga beteendeproblem och 
ODD-symtom men inte gällande 
ouppmärksamhet, brister i social 
kompetens och i 
kamratrelationer. 

Hög 
 
Styrka: 
RCT-studie 
med relativt 
stort antal 
deltagare 
 
Grupp 1: 
inget bortfall 
Grupp 2-4: 
20 % 
bortfall=stort 
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Webster-
Stratton  C 
& 
Hammond 
M 
 
USA 
1997 
 
 

Treating Children 
With Early-Onset 
Conduct Problems:  
A Comparison of 
Child and Parent 
Training Interventions 

Att jämföra tre 
olika modeller av 
intervention: 
Barnutbildning, 
Föräldrautbildning 
och kombinationen 
barn- och 
föräldrautbildning 

RCT- studie. Kvantitativ.  
Komet (Incredible Years) 
Barn: 4-8 år med beteendeproblem. 
Barngrupp (N27), Föräldragrupp 
(N26), Barn/föräldragrupp (N22), 
Kontrollgrupp (N22). Uppföljning 
före utbildning, två månader efter 
utbildningen och efter 1år. 
Enkät,videoinspelning,telefonintervj
u, observation. 
- Child Behavior Checklist- CBCL. 
- Eyberg Child Behavior Inventory- 
ECBI. 
- The Parenting Stress Index- PSI. 
- Parent Daily Reports- PDR. 
- Behar Preschool Behavior 
Questionnaire- PBQ. 
- The Wally Child Social Problem-
Solving Detective Game- WALLY. 
- Dyadic Parent-Child Interaction 
Coding System-Revised- DPICS-R. 
- The Problem-Solving-Interaction 
Communication-Affect-Engagement 
Coding System- PS-I CARE. 
- The Peer Problem-Solving-
Interaction Communication-Affect 
Rating Coding System- PPSI CARE. 
- Forehand and Mc Mahon Q 

Presenteras i 
tabeller och text. 
ANCOVA 
Chi-square 

En markant förbättring av 
barnens beteende. 
Förbättring av barnens förmåga 
att lösa konflikter i 
kamratrelationen. 
En klar förbättring i 
interaktionen mellan föräldrar 
och barn. 
 

Hög 
 
Styrka: 
RCT-studie 
med relativt 
stort 
deltagare 
antal 
Svaghet: 
bortfall: 
Svårt att 
utläsa. 
  



 

 

 
Författare 
Land 
År 
 

Titel Syfte  Design 
Interventionsmetod 
Urval 
Datainsamlingsmetod 
 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Webster- 
Stratton  
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Preventing Conduct 
Problems in Head 
Start Children: 
Strengthening 
Parenting 
Competencies 

Att utvärdera ett 
omfattande, 
mångfasetterat 
teoribaserat 
preventivt program 

RCT-studie. Kvantitativ.  
Komet (Incredible Years) 
Nio ”Head Start centers” (64 klasser) 
med 542 familjer med barn i 4 
årsåldern deltog i studien. De 
delades in i två grupper. Studien 
pågick under 2 år. 
1.inreventionsgrupp (345) 
2. Kontrollgrupp (167) 
Enkät, videoinspelning, observation 
och intervju. Uppföljning efter 1 år. 
- Oregon Social Learning Centers- 
OSLC Discipline Questionnaire. 
- Daily Discipline Interview- DDI. 
- Dyadic Parent-Child Interactive 
Coding System Revised- DPICS-R. 
- Parent-Teacher Involvement 
Questionnaire- INVOLVE. 
- Social Competence Scale-Parent. 
- Child Behavior Checklist- CBCL. 
- Eyberg Child Behavior Inventory- 
ECBI. 
- Social Competence Scale- Teacher 
Reports, Teacher Report Form- TRF. 
- Brief Anger-Aggression Q-BAAQ  
- Life Experiences Survey- LES. 

Presenteras i 
tabeller och text. 
MANOVA 
ANOVA 

Studien visade kort- och 
långsiktiga förbättringar av 
föräldrarnas kompetens 
Föräldrarna minskade sin 
användning av den kritiska och 
hårda föräldrastilen och ökade 
sin användning av den positiva 
och kompetenta föräldrastilen. 
Det sågs ingen ökning av 
föräldrarnas engagemang i 
skolan, men lärarna såg en 
ökning av kontakten med 
föräldrarna och föräldrarna var 
mer delaktiga i sina barns 
utbildning. 
Barnens negativa beteende, 
motstävighet och negativ 
påverkan minskade. 
En signifikant ökning av den 
positiv påverkan av interaktion 
med mammorna sågs. 
Barnen visade en ökning av sin 
sociala kompetens. 
 

Hög  
  
Styrka: 
RCT-studie 
med många 
deltagare. 
Svaghet: 
bortfall: 79 
familjer 
(21 % = 
stort) i 
interventions
gruppen. 
  37 familjer 
(22 %=stort) 
i kontroll-
gruppen.  
 

 


