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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur begreppet skyddsfaktorer hos barn och 

ungdomar synliggörs och hur kunskap om ämnet tillämpas i tre svenska skolbaserade 

preventionsprogram: Social och Emotionell Träning (SET), Örebro Preventionsprogram 

(ÖPP) och Community Parent Education Program (COPE). Tidigare forskning om barn och 

ungdomars skyddsfaktorer talar för att ett främjande av dessa faktorer kan hjälpa barn och 

ungdomar undvika att utveckla ett normbrytande beteende. Den här studien har inriktat sig på 

skolbaserade preventionsprogram då skolan är den sociala arena där barn och ungdomar 

spenderar majoriteten av sin vakna tid. 

 

Studiens frågeställningar är som följer:  

 

- Hur synliggörs begreppet skyddsfaktorer i programbeskrivningarna för de tre utvalda 

skolbaserade preventionsprogrammen? 

 

- Hur tillämpas den kunskap som finns om skyddsfaktorer i det praktiska arbetet med 

preventionsprogrammen enligt hur det beskrivs i programbeskrivningarna? 

 

- Finns det några likheter eller skillnader mellan programmen med avseende på deras 

tillämpning av kunskaper om skyddsfaktorers betydelse? 

 

En innehållsanalys av preventionsprogrammens egna material har genomförts utifrån två 

utvalda teman: preventionsprogrammens utformning och bakgrund samt skyddsfaktorer – hur 

begreppet synliggörs och hur kunskaper används. Resultaten har därefter kopplats till tidigare 

forskning om barn och ungdomars skyddsfaktorer. Antonovskys teorier om det salutogena 

perspektivet och KASAM (Känsla Av SAMmanhang) samt systemteori och Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell har utgjort studiens teoretiska referensramar. 

 

Genom analys av resultatet har det framkommit att de olika preventionsprogrammen skiljer 

sig åt i sin utformning. Dels huruvida de är ett universellt eller selektivt preventionsprogram 

och dels huruvida de fokuserar på barnens och ungdomarnas individuella skyddsfaktorer eller 

skyddsfaktorer i familjen. Endast ett av preventionsprogrammen tog uttryckligen upp 

skyddsfaktorer hos barn och ungdomar i sitt material och kopplade denna kunskap till 

programmets utformning samt genomförande. I materialet som tillhör de andra två 

preventionsprogrammen blev begreppet och kunskapen inte lika tydlig, men ämnet blev ändå 

synligt på mer implicita sätt. 

 

Nyckelord: Skyddsfaktorer, Prevention, Skolbaserade preventionsprogram, Salutogent 

perspektiv, Systemteori 
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Abstract 

This bachelor thesis aims to explore how the concept of protective factors among children and 

youths are made visible and how knowledge on the subject is implemented in three Swedish 

school-based prevention programs: Social och Emotionell Träning (SET), Örebro 

Preventionsprogram (ÖPP) and Community Parent Education Program (COPE). Existing 

research on protective factors among children and youths suggests that a promoting of these 

factors within the lives of vulnerable children and youths can help them resist a development 

of an antisocial behavior. This bachelor thesis will be looking at school-based preventions 

programs because school is the social arena where most kids spend a majority of their time 

spent outside of their home. 

 

The study aims to answer the following questions: 

 

- How is the concept of protective factors made visible in the program descriptions of 

the three school-based prevention programs? 

 

- How is knowledge on the subject of protective factors implemented in the practice of 

the prevention programs according to how it is described in the program descriptions? 

 

- Are there any similarities or differences between the programs in regard to their 

implementation of knowledge on the subject of protective factors and their 

importance? 

 

A content analysis was performed on the literature of the three prevention programs on the 

basis of two chosen themes: the prevention programs design and background as well as 

protective factors – how the concept is made visible and how knowledge is implemented. The 

results have then been connected to existing research on protective factors among children 

and youths. The theoretical framework of the study consists of Antonovsky’s theory on the 

salutogenic model and SOC (Sense of Coherence) as well as systems theory and 

Bronfenbrenner’s bioecological model. 

 

When analyzing the material it was found that the three prevention programs were different in 

their design. Partly whether they are universal or selective preventions, and partly whether 

they have chosen to aim their focus at the children and youths individual protective factors or 

on their parental protective factors. Only one of the prevention programs explicitly mentioned 

protective factors in its material and implemented the knowledge on the subject in the 

programs design and execution. In the material belonging to the other two prevention 

programs the concept of protective factors and knowledge on the subject was not as apparent, 

but the subject was still visible in more implicit ways. 

 

Key words: Protective factors, Prevention, School-based prevention programs, Salutogenic 

model, Systems theory  
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1. Inledning 
Under socionomutbildningens gång har vi läst om barn och ungdomar som utvecklar olika 

typer av normbrytande beteende. Ett normbrytande beteende beskrivs av Andershed och 

Andershed (2009) som ett beteende som på olika sätt innebär en överträdelse av regler eller 

normer. Benämningen kan delas in i icke-aggressivt och aggressivt normbrytande beteende 

(ibid). Exempel på det förstnämnda är bland annat att skolka, stjäla eller klottra. Exempel på 

det andra är att slåss, hota eller sexuellt ofreda (ibid). Personer som utvecklar normbrytande 

beteende redan i barndomen löper inte bara stor risk för framtida normbrytande beteende, utan 

också för andra sociala anpassningsproblem. Exempel på dessa sociala anpassningsproblem är 

låg utbildningsnivå, missbruk, psykiatriska problem, arbetslöshet samt bristande socialt 

nätverk (ibid).  

 

Forskning har identifierat olika risk- och skyddsfaktorer som kan bidra till antingen 

utvecklandet eller hämmandet av normbrytande beteenden och sociala anpassningsproblem. 

Risk- och skyddsfaktorer beskrivs som sådana faktorer finns i barnets personlighet och/eller 

genetiska disposition, i dess närmsta omgivning och/eller på samhällsnivå (Lagerberg & 

Sundelin, 2000). Hos vissa barn kan risk- och/eller skyddsfaktorer återfinnas på flera av dessa 

nivåer samtidigt. 

 

När vi under vår utbildning har kommit i kontakt med begreppen risk- och skyddsfaktorer har 

vi upplevt att fokus främst legat på riskfaktorerna, framförallt inom litteraturen. Detta har lett 

till att en nyfikenhet kring begreppet skyddsfaktorer, samt en rad frågor kring detta har 

uppstått. Frågor vi ställde oss var bland annat vad begreppet innebär, vilken kunskap som 

finns inom ämnet samt om den kunskapen som finns tillämpas i det praktiska arbetet inom 

exempelvis skola, socialtjänst eller andra verksamheter med inriktning mot barn och 

ungdomar.  

 

Skolan är den verksamhet i vilken barn och ungdomar i störst utsträckning spenderar sin 

vakna tid. I Sverige omfattas alla barn och ungdomar av skolplikt, vilket innebär att alla barn 

återfinns inom skolans värld. Från den höst då ett barn fyller sju år, till och med att nionde 

klass har avslutats gäller skolplikten (Skollag 2010:800). Inom skolvärlden finns en rad olika 

preventionsprogram, med varierande upplägg, framtagna i syfte att motverka utvecklandet av 

normbrytande beteende hos barn och unga. Vissa av dem ämnar främja barn och ungdomars 

sociala kompetens för att skapa bättre miljö i skola och klassrum, samtidigt som andra direkt 

syftar till att motverka mobbning eller verka alkohol- och drogmissbruksförebyggande.  

 

Vi blev intresserade av att studera hur begreppet skyddsfaktorer synliggörs i 

programbeskrivningarna för skolbaserade preventionsprogram och hur kunskapen om ämnet 

tillämpas i preventionsprogrammens praktiska arbete som det beskrivs i 

programbeskrivningarna.  

 

  



 

6 
 

1.1. Bakgrund 

Andershed och Andershed (2005:196) definierar prevention som att ”minska incidensen och 

prevalensen av normbrytande beteende i en population”. Sådant förebyggande arbete 

fokuserar på att försöka motverka eller förhindra att barn utvecklar normbrytande beteende, 

tillsammans med att minska riskfaktorer samt stärka skyddande faktorer och förhållanden 

(ibid). Detta arbete sker genom olika preventionsprogram. 

 

Statens folkhälsoinstitut presenterade 2006 en verktygslåda för olika skolbaserade 

preventionsprogram, som en del i regeringsuppdraget Skolan förebygger. Syftet med 

uppdraget var delvis att sprida kunskap om preventionsprogrammen, varför en rad olika texter 

kring detta publicerades och däribland verktygslådan. Vi har valt att låta Statens 

folkhälsoinstituts verktygslåda ligga till grund för urvalet av de preventionsprogram som 

inkluderas i vår studie. Av de preventionsprogram som presenterades i denna valdes tre 

program ut. Dessa är Social och Emotionell Träning (SET), Örebro Preventionsprogram 

(ÖPP) och Community Parent Education Program (COPE). Hur de valdes ut kommer att 

presenteras mer utförligt under metodkapitlet. Nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa 

tre program. 

 

Social och Emotionell Träning (SET) är ett program utvecklat av Birgitta Kimber, utbildad 

speciallärare, legitimerad psykoterapeut och forskare, och är riktat till pedagoger i skolan. 

Genom att införa ämnet livskunskap på skolschemat ska barn och ungdomar få tillfälle att 

utveckla sin sociala och emotionella kompetens, och på så sätt förebygga psykisk ohälsa 

(Kimber, 2009). Lektionerna består av gruppövningar där eleverna bland annat får lära sig att 

hantera känslor och konflikter samt lära sig ett gemensamt språk om känslor (ibid).  

 

Örebro Preventionsprogram (ÖPP) är en forskningsbaserad föräldramötesmetod utvecklad av 

forskare vid Örebro Universitet och framtagen tillsammans med Statens folkhälsoinstitut. 

Syftet med preventionsprogrammet är att förebygga tidig alkoholdebut och minska 

berusningsdrickande och normbrott bland ungdomar. Metoden riktar sig till föräldrar till barn 

i årskurs 7-9 i form av korta föreläsningar i anslutning till föräldramöten en gång per termin. 

Förhoppningen med föreläsningarna är att föräldrar ska bli stärkta att bli tydligare i sitt 

föräldraskap, och att detta sedan kommer ge effekt på ungdomarnas beteende (Statens 

folkhälsoinstitut, 2006).   

 

Community Parent Education Program (COPE) är framtaget av den kanadensiske professorn 

Charles Cunningham vid Chedoke Child and Family Center i Hamilton, Ontario i Kanada 

(Svenska COPE föreningen, n.d.). COPE riktas främst till föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år 

med utåtagerande normbrytande beteende, till exempel barn som har diagnosen ADHD, men 

kan även, enligt Svenska COPE föreningen (n.d.), ”erbjudas till alla föräldrar som upplever att 

de har behov av stöd i att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med sina 

barn”. 
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1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka tre skolbaserade preventionsprogram och hur 

begreppet skyddsfaktorer synliggörs i programmens programbeskrivningar samt hur man i 

dessa programbeskrivningar föreslår att kunskaper i ämnet tillämpas i det praktiska arbetet. Vi 

är även intresserade av att undersöka om det finns eventuella skillnader mellan de tre utvalda 

preventionsprogrammen och deras tillämpning av de kunskaper som finns inom området.  

  

Studiens frågeställningar är:  

 

- Hur synliggörs begreppet skyddsfaktorer i programbeskrivningarna för de tre utvalda 

skolbaserade preventionsprogrammen? 

 

- Hur tillämpas den kunskap som finns om skyddsfaktorer i det praktiska arbetet med 

preventionsprogrammen enligt hur det beskrivs i programbeskrivningarna? 

 

- Finns det några likheter eller skillnader mellan programmen med avseende på deras 

tillämpning av kunskaper om skyddsfaktorers betydelse? 

 

1.3. Disposition 
I det första kapitlet inleds uppsatsen med en presentation av och bakgrund till studiens ämne. 

Här återfinns även en kort presentation av de skolbaserade preventionsprogram som kommer 

att undersökas. Sedan följer en beskrivning av dess syfte samt frågeställningar. 

 

I nästkommande kapitel redovisas den tidigare forskning som finns inom området risk- och 

skyddsfaktorer, bland annat definition av begreppen, beskrivning av på vilka sätt de inverkar 

på individen, exempel på faktorer som kan kopplas till varje begrepp samt hur dessa 

samverkar. Även tidigare forskning rörande preventionsarbete generellt samt dess koppling 

till risk- och skyddsfaktorer redovisas. 

 

I det tredje kapitlet redovisas de teorier som har valts och som är relevanta för studiens syfte. 

Här presenteras först det salutogena perspektivet och KASAM (Känsla Av SAMmanhang) 

som ska belysa att studien fokuserar på det friska, det som fungerar och gynnar en god 

utveckling, i barns och ungdomars liv. Därefter presenteras systemteori och Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell som ämnar förklara varför och på vilket sätt bland annat 

familjen och miljön i skolan kan påverka en individs utveckling. 

 

I det fjärde kapitlet redogörs det för den valda analysmetoden innehållsanalys och en allmän 

redogörelse för dess tillvägagångssätt. En närmare redovisning av de informationssöknings-, 

urvals- och analysmetoder som är specifika för studien görs också. Kapitlet avslutas med en 

reflektion kring studiens validitet och reliabilitet. 

 

Studiens resultat presenteras i det femte kapitlet. Detta görs utifrån två teman, det första är 

preventionsprogrammens utformning och bakgrund och det andra är skyddsfaktorer – hur 
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begreppet synliggörs och hur kunskaper tillämpas. Under rubriken för det första temat, 

preventionsprogrammens utformning och bakgrund, presenteras först de resultat som har 

funnits i varje preventionsprograms egna material under varsin underrubrik och sedan följer 

en analys av dessa resultat utifrån hur de kan härledas till tidigare forskning kring 

skyddsfaktorer samt de olika teorierna som valts för studien. Även skillnader och likheter 

mellan programmen beskrivs. Under rubriken för det andra temat, skyddsfaktorer – hur 

begreppet synliggörs och hur kunskaper tillämpas, presenteras resultat från varje 

preventionsprogram under varsin underrubrik. Varje sådan underrubrik följs av ett stycke med 

analys av resultatet utifrån tidigare forskning kring skyddsfaktorer och de olika teorierna som 

har valts för studien. 

 

Efter detta följer det sjätte, och avslutande, kapitlet med en diskussion kring de resultat som 

presenterats i det föregående kapitlet. Kapitlet inleds med en kort summering av resultatet. 

Sedan följer en diskussion av resultatet där vi kopplar synliggörandet och användandet av 

begreppet skyddsfaktorer i preventionsprogrammens material till de valda teorierna och den 

tidigare forskningen. En diskussion förs även kring valen av informationssöknings-, urvals- 

och analysmetoder kopplat till studiens resultat. Kapitlet avslutas med en presentation av de 

slutsatser som har dragits utifrån studiens resultat samt vad dessa slutsatser kan bidra med till 

eventuell framtida forskning på området. 
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2. Tidigare forskning 
Detta kapitel syftar till att redogöra för den forskning som finns på området kring 

skyddsfaktorer, riskfaktorer samt preventionsinsatser. Inledningsvis redogörs för begreppen 

risk- och skyddsfaktorer och deras samspel med varandra, följt av en generell beskrivning av 

preventionsprogram samt slutligen preventionsprogrammens samspel med risk- och 

skyddsfaktorer. Den tidigare forskning vi funnit inom dessa ämnen presenteras löpande 

genom kapitlet och inte under någon speciell rubrik för respektive ämne. Den information 

som framkommer i detta kapitel kommer vi sedan att koppla till studiens resultat i kapitel fem 

och sex.  

 

2.1. Riskfaktorer 

2.1.1. Definition av begreppet 

En riskfaktor kan vara en egenskap, händelse, process eller ett förhållande. Det är en mätbar 

variabel som ökar sannolikheten, eller risken, för att ett visst beteende ska utvecklas. Mycket 

forskning kring normbrytande beteende i barndomen har haft inriktning på att identifiera 

riskfaktorer på olika nivåer, exempelvis inom individen eller i dess omgivning eller familj 

(Andershed & Andershed, 2005). Forskningen har då visat att det går att se att olika 

riskfaktorer samvarierar med olika riskbeteenden (ibid). Viktigt att poängtera är att en 

riskfaktor för ett beteende inte nödvändigtvis behöver betyda att den är en ensam orsak till ett 

beteende. Att ett förhållande anses som en riskfaktor innebär enbart att det samvarierar med 

ett normbrytande beteende, och det är svårt att beskriva exakt hur samvariationen mellan en 

riskfaktor och ett normbrytande beteende ser ut (ibid). Det går även att skilja på initierande 

och upprätthållande riskfaktorer, där de förstnämnda är de som direkt eller indirekt gör att ett 

normbrytande beteende debuterar hos en individ. Upprätthållande riskfaktorer är de som gör 

att det normbrytande beteendet håller i sig över tid (ibid).  

 

2.1.2. Biologiska och sociala orsaker 

Riskfaktorer kan vara ärftliga eller återfinnas i miljön omkring en individ, och de båda är av 

betydelse då ett barn eller ungdom utvecklar ett normbrytande beteende (Andershed & 

Andershed, 2009). Med ärftliga riskfaktorer menar man att det sannolikt är en persons 

genetiska uppsättning som påverkar en benägenhet eller känslighet för att utveckla vissa 

ärftliga riskfaktorer, med vilket menas egenskaper, känslor eller tankeprocesser (ibid). Dessa 

faktorer kan i sin tur medverka till att öka risken för utvecklandet av ett normbrytande 

beteende (ibid). Beroende på närvaro eller frånvaro av riskfaktorer i miljön, exempelvis 

föräldrars sätt att samtala eller samspela med barnet eller ungdomen, kommer dessa ärftliga 

riskfaktorer i vissa fall leda till utvecklandet av normbrytande beteende, och i andra fall inte 

(ibid).  

 

2.1.3. Riskfaktorers inverkan på individen 

Teoretiskt sett går det att dela in risk- och skyddsfaktorer i distala och proximala samt 

dynamiska och statiska faktorer (Andershed & Andershed, 2005). Denna indelning återfinns 

inom både risk- och skyddsfaktorer, men används mer förekommande bland riskfaktorer. De 
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distala riskfaktorerna är de som sannolikt har en indirekt inverkan på barnet eller ungdomens 

utveckling av ett normbrytande beteende (ibid). Exempel på detta är olika demografiska 

faktorer, såsom föräldrars utbildningsnivå eller familjens ekonomiska situation. De proximala 

riskfaktorerna är de som har en direkt inverkan på barnet eller ungdomens utveckling av ett 

normbrytande beteende (ibid). Andershed och Andershed (ibid) nämner ett barns impulsivitet 

som exempel på en proximal riskfaktor, då man skulle kunna påverka det normbrytande 

beteendet genom att påverka individens grad av impulsivitet. En dynamisk riskfaktor är en 

sådan som är potentiellt föränderlig och därmed möjlig att påverka medan de statiska 

riskfaktorerna är dess motsats och därmed inte går att påverka (ibid). Exempel på dynamiska 

riskfaktorer är föräldrars uppfostringsmetoder eller impulsivitet hos barnet. Tidig debut av 

aggressivt beteende är en statisk riskfaktor. Att tala om dessa olika indelningar; distala och 

proximala samt dynamiska och statiska riskfaktorer, är av vikt i relation till behandling och 

förebyggande arbete (ibid). Vid behandling är det angeläget att rikta in sig på de direkta och 

de förändringsbara riskfaktorerna, de proximala och dynamiska, eftersom det är dessa som 

kan åstadkomma förändring i barnets beteende och som direkt går att påverka (ibid).  

 

Det är sannolikt så att vissa riskfaktorer är av ständig vikt under en människas utveckling och 

kan påverka risken för normbrytande beteende både i ung och i vuxen ålder, samtidigt som 

betydelsen av andra riskfaktorer varierar över tid (Andershed & Andershed, 2009). Andershed 

och Andershed (ibid) ger som exempel att hyperaktivitet och impulsivitet sannolikt är 

riskfaktorer för normbrytande beteende under hela utvecklingen, medan att exempelvis ha 

kamrater med normbrytande beteende sannolikt är av mer betydelse under ungdomsåren i 

jämförelse med barndomen (ibid).  

 

2.1.4. Forskningens dilemman och förklaringsmodeller 

Sundell (2001) konstaterar svårigheterna med samhällsvetenskaplig forskning, där olika 

variabler samvarierar i komplexa mönster. Även om man i en mätning kan se att det finns ett 

statistiskt samband mellan en förändringsvariabel och ett riskbeteende, behöver det inte 

nödvändigtvis vara den aktuella förändringsvariabeln som varit den avgörande variabeln för 

utvecklandet av riskbeteendet. Istället kan en annan okänd variabel likväl varit den avgörande 

(ibid). Andershed och Andershed (2009) konstaterar att det är mycket svårt att säkerställa 

orsakssamband när det kommer till mänskligt beteende, och att vi därmed endast kan uttala 

oss om huruvida det finns en samvariation eller korrelation mellan en riskfaktor och ett 

normbrytande beteende eller inte. Trots denna konstaterade komplexitet i 

samhällsvetenskaplig forskning har mätningar alltså kunnat visa att det finns mätbara faktorer 

inom individers genetiska uppsättning, personlighet, omgivning eller levnadsförhållanden 

som ökar eller minskar risken i utvecklandet av ett riskbeteende eller normbrytande beteende 

(Sundell, 2001). Forskning visar även att mönstren för riskfaktorer inte är lika för alla 

individer samt att utvecklingsvägarna av ett normbrytande beteende kan se mycket olika ut 

(Andershed & Andershed, 2005). Detta innebär att en specifik intervention antagligen inte är 

lika effektiv för alla barn och ungdomar med samma normbrytande beteende (ibid).  
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2.2. Skyddsfaktorer 

2.2.1. Salutogen forskning 

Länge har fokus inom forskningen varit att identifiera de riskfaktorer som samvarierar med 

utvecklandet ett normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005). Allt eftersom att 

kunskapen kring dessa faktorer har blivit större har tyngdpunkten i forskningen flyttats över 

till att istället försöka få fram en bättre förståelse för de utsatta individer som trots sina 

omständigheter inte utvecklar ett normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005; 

Ferrer-Wreder m.fl. 2005). Denna forskning, som fokuserar på det friska, benämns 

salutogenesforskning (Lagerberg & Sundelin, 2000). Lagerberg och Sundelin (ibid) menar att 

fokus nu har flyttats, från att förr se till konsekvenserna av barns utsatthet till att nu se till vad 

som gör att vissa av de barn som växer upp under utsatta förhållanden lyckas undvika att 

utveckla ett normbrytande beteende. 

 

2.2.2. Definition av begreppet 

Stattin (2002) menar att det idag finns intensiv forskning som rör individers positiva och 

adaptiva fungerande, för att se om dessa faktorer främjar en positiv och sund utveckling och 

om de kan balansera eller reducera inflytande från negativa uppväxtbetingelser. Exempel på 

begrepp som benämner detta finns i engelskan och Stattin (ibid:197) nämner bland annat 

”sense of coherence”, ”hardiness” samt ”self-efficacy”. Skyddsfaktorer beskrivs av 

Andershed och Andershed (2005:192) som ”en buffert mot risk eller mekanism som förändrar 

effekterna av att exponeras för risk, och ökar sannolikheten för ett positivt utfall”. Ferrer-

Wreder m.fl. (2005) förklarar begreppet skyddande faktorer som en sköld mot konsekvenser 

av att befinna sig i en riskfylld miljö. Begreppet skyddsfaktorer benämns i viss forskning med 

andra ord med samma eller liknande innebörd, som t.ex. protektiva faktorer eller mekanismer, 

friskfaktorer eller motståndskraft (Andershed & Andershed, 2005; Ferrer-Wreder, 2005; 

Lagerberg & Sundelin, 2000). 

 

2.2.3. Skyddsfaktorers inverkan på individen 

Rutter (1990, i Stattin, 2002) menar att en skyddande faktor mer är en process, snarare än en 

speciell faktor eller variabel. Den skyddande effekten finns inte i variabeln ensam utan i den 

process som den verkar (ibid). Skyddande faktorer kan därmed förändra innebörd över tid, 

och vad som i ett utvecklingsskede anses som skyddande behöver inte vara det i ett annat 

(ibid). Även andra forskare instämmer i detta och konstaterar att på samma vis som 

riskförhållanden förändras över tid, gör även skyddsförhållanden (Andershed & Andershed, 

2005). Dock konstaterar Andershed och Andershed (2009) att det är ungefär samma faktorer 

som kan främja en positiv utveckling och skydda mot en negativ utveckling oavsett individens 

ålder. Andershed och Andershed (2005:192) beskriver även hur skyddsfaktorer kan skydda 

individen på olika sätt:  

 

[…] (i) genom att direkt minska dysfunktion; (ii) genom att förhindra att 

riskförhållanden utvecklas, eller (iii) genom att påverka effekterna av 

riskfaktorer, antingen i en direkt interaktion med riskfaktorn, eller via en 

förändring av sambandet mellan risk och negativt utfall.  
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Ferrer-Wreder m.fl. (2005) tillägger ytterligare ett sätt för en skyddsfaktor att verka, vilket är 

att direkt motverka att en riskfaktor uppstår. Stattin (2002) slår fast att det är viktigt att 

komma ihåg att en skyddande faktor inte säger något direkt om vilka mekanismer som leder 

till framtida reducerad risk. Stattin (ibid) beskriver ett exempel med Rutter och Giller (1984) 

som kom fram till att yrkesarbete fungerade som en skyddsfaktor för unga kvinnor med 

indikationer på depression, vilket tydligt framkommit i empiriska undersökningar. Stattin 

(ibid) menar då att detta är en förenklad förklaring, då det snarare kunde vara så att arbete gav 

ökade hushållsinkomster och på så sätt större rörelsefrihet. Detta samtidigt som arbetet i sig 

minskade risken för att personerna var hemma med sina problem samt att arbetet genererade 

sociala kontakter eller gav en ökad känsla av personligt värde. I stället för att analysera 

skyddsfaktorer i en begränsad mening menar Stattin (ibid) att man nu forskningsmässigt blivit 

mer inriktad på att studera skyddsmekanismer och processer mer generellt.  

 

Stattin och Magnusson (i Lagerberg & Sundelin, 2000:216) beskriver skyddsfaktorer som att 

de “modifierar risken för ett ogynnsamt utfall så att risken är mindre när skyddsfaktorn finns 

och större när skyddsfaktorn saknas”. Stattin och Magnusson (ibid) menar också att en 

skyddsfaktors betydelse är direkt kopplad till en riskfaktors existens eller icke-existens. Om 

ingen riskfaktor finns så har en skyddsfaktor således ingen betydelse. Detta styrker även 

Andershed och Andershed (2005) och föreslår samtidigt att dessa faktorer, som ändå har en 

positiv inverkan på en individ, bör benämnas som resursfaktorer istället. Stattin (2002) 

förklarar detta som att den skyddande faktorn är en interaktionseffekt. Med detta menas att för 

personer som befinner sig i riskzonen för att utveckla ett normbrytande beteende kommer 

närvaro eller frånvaro av den skyddande faktorn att spela roll för utvecklandet av ett 

riskbeteende eller normbrytande beteende. För personer som inte befinner sig i denna riskzon 

har dock denna närvaro eller frånvaro marginell betydelse (ibid). Vidare talar Stattin (2002) 

om så kallade supressorfaktorer. Detta förklaras som skyddsfaktorer med en generellt 

skyddande verkan oberoende av om personer har en liten eller stor risk att utveckla ett 

normbrytande beteende, det vill säga att när de är närvarande har de en problemreducerande 

effekt för alla (ibid).  

 

2.2.4. Exempel på skyddsfaktorer 

En skyddsfaktor kan vara allt ifrån god prenatal vård och god hälsa hos modern, till god 

kognitiv förmåga, social kompetens, stabila emotioner, god problemlösningsförmåga, 

optimism, god fysisk hälsa, hög intelligensnivå, humor och nyfikenhet. Även 

familjesammanhållning och goda relationer till kompetenta och omtänksamma vuxna anses 

vara skyddande faktorer för barn som växer upp i riskmiljöer (Andershed & Andershed, 2005; 

Broberg m.fl., 2003; Lagerberg & Sundelin, 2000). Andershed och Andershed (2009) tar i en 

handbok för Socialtjänsten upp en mängd olika skyddsfaktorer kopplade till barnet eller den 

unge själv, samt skyddsfaktorer kopplade till familjen. Det läggs vikt vid de faktorer som är 

av direkt och föränderlig karaktär, de proximala och dynamiska faktorerna, och med detta 

menas att det är sådana skyddsfaktorer som direkt motverkar uppkomsten av ett normbrytande 

beteende, samt att de är möjliga att förändra. Till en individs personliga egenskaper nämns 

positiv skolanknytning och prestationer, positiva förhållningssätt eller problemlösningar, 

positiva umgängen och aktiviteter samt barnet eller den unges medvetenhet och motivation. 
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Bland skyddsfaktorer i familjen återfinns föräldrarnas ork, engagemang och stöd, föräldrarnas 

positiva attityder och uppfostringsstrategier samt föräldrarnas medvetenhet och motivation 

(ibid). Stattin (2002) har i en studie funnit att kompetenserna god emotionell stabilitet och god 

social kapacitet varit extra utslagsgivande. Högriskungdomar med en eller båda av dessa 

kompetenser utvecklade framtida problem i betydligt mindre utsträckning än 

högriskungdomar med sämre emotionella och sociala förutsättningar (ibid). 

 

2.3. Risk- och skyddsfaktorers samspel 
Risk- och skyddsfaktorer används ibland felaktigt som motpoler till varandra (Andershed & 

Andershed, 2005). Ett exempel på detta skulle kunna vara att en icke-närvarande riskfaktor, 

exempelvis aggressivt beteende, direkt skulle kunna tolkas som en skyddande faktor, d.v.s. att 

inte ha utvecklat detta. Eller att en utebliven riskfaktor per automatik skulle bli en 

skyddsfaktor, som att hur exempelvis att växa upp i en stor familj är en riskfaktor, vilket inte 

nödvändigtvis behöver innebära att det är en skyddsfaktor att vara ensambarn (ibid). 

Andershed och Andershed (ibid) menar att en riskfaktor bör ses som att direkt kunna leda till 

ett utvecklande av ett riskbeteende eller normbrytande beteende, samtidigt som en 

skyddsfaktor snarare har en indirekt verkan på beteendet genom interaktion med risken.  

 

Stattin (2002) konstaterar en begreppsförvirring, där begreppet skyddsfaktor får benämna den 

positiva änden av en specifik faktor, samtidigt som begreppet riskfaktor används för att 

förklara den negativa. I forskning inom området har man sett att exempelvis god social 

kapacitet och självkänsla fungerar som skyddande faktorer, samtidigt som låg social kapacitet 

och dålig självkänsla benämns som riskfaktorer (ibid). Det här behöver dock inte 

nödvändigtvis vara fallet. I arbetet med att identifiera skyddsfaktorer handlar det enligt Stattin 

(ibid) om att finna förhållanden som kan bromsa en negativ utveckling, vare sig de är positiva 

eller negativa för individen här och nu i dess uppväxtmiljö. En skyddsfaktor som bromsar en 

negativ utveckling hos individen behöver nämligen inte nödvändigtvis upplevas av individen 

som ett helt igenom positivt inslag i individens liv (ibid). Stattin (ibid) menar att 

skyddsfaktorer därmed bör benämnas som värdeneutrala inom forskning. 

 

Stattin (2002) konstaterar att det förefaller vara lika viktigt att förstå riskförhållandena bakom 

vuxnas anpassningssvårigheter som att förstå de förhållanden som kan motverka att de slår 

igenom (ibid). Detta innebär i praktiken att det är viktigt att både studera ungdomars styrkor 

och svagheter då olika riskbedömningar genomförs (ibid).  

 

2.4. Prevention 
2.4.1. Definition av begreppet prevention 

Andershed och Andershed (2005:196) definierar prevention som att ”minska incidensen och 

prevalensen av normbrytande beteende i en population”. Preventivt arbete kan bedrivas på 

olika nivåer och ofta klassificeras dessa insatser som att antingen vara universella, selektiva 

eller indikerade (ibid). Gemensamt för nivåerna är att de alla fokuserar på att försöka 
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motverka eller förhindra att barn utvecklar normbrytande beteende, tillsammans med att 

minska riskfaktorer samt stärka skyddande faktorer och förhållanden (ibid).  

 

2.4.2. Universell, selektiv och indikerad prevention 

En universell prevention är en sådan som ger samma insats till alla i en population, utan att ta 

hänsyn till varken hög- eller lågriskgrupper. I denna typ av insats är inte fokus på enskilda 

individer eller grupper. Syftet med preventionen är istället att främja alla individer, oavsett 

grad av upplevd, uppvisad eller faktisk risk (Andershed & Andershed, 2005). Insatserna riktas 

mot att främja en positiv utveckling genom fokus på skyddande faktorer, snarare än 

riskfaktorer (ibid). Ett selektivt preventionsprogram fokuserar på undergrupper i populationen 

som i barndomen antingen upplever eller uppvisar en eller flera riskfaktorer för ett framtida 

utvecklande av normbrytande beteende (ibid). Det är riskgruppen som är i fokus, och samma 

insats ges till alla inom gruppen. Fokus ligger här både på risk- och skyddsfaktorer, där syftet 

är att hindra individerna att utveckla ett normbrytande beteende (ibid). Den tredje och sista 

klassificeringen av preventiva insatser är indikerad prevention. Denna har den enskilda 

individen i fokus, som på något vis har identifierats att vara i riskzonen för normbrytande 

beteende (ibid). Forskare inom preventionsområdet har dragit slutsatser om att det mest 

effektiva tillvägagångssättet i förebyggande arbete är då ett och samma preventionsprogram 

verkar stegvis i samtliga tre av dessa nivåer (ibid). Andershed och Andershed (ibid) förklarar 

detta som ett stegvis förfarande där man börjar med att ge alla barn i en population, 

exempelvis en skola, samma universella preventionsprogram. Fokus är främst att stärka 

skyddsfaktorer för att främja en positiv utveckling och samtidigt minska risken för negativ 

utveckling för individerna inom populationen (ibid). I ett nästa steg identifieras undergrupper, 

för selektiv prevention, eller enskilda individer i populationen för indikerad prevention (ibid). 

Med detta stegvisa upplägg är därmed syftet att graden och sannolikt även typen av insatser 

anpassas efter det behov som varje enskilt barn har (ibid).  

 

2.4.3. Prevention kontra behandling 

Det händer att viss prevention felaktigt blandas ihop med behandling (Andershed & 

Andershed, 2005). Skillnaden är dock tydlig då behandling inte kan ges till personer som 

enbart identifierats ha problem, utan dessa individer måste också ha uppnått något form av 

tröskelvärde för detta (ibid). Andershed och Andershed (ibid) ger som exempel att detta 

tröskelvärde bland annat kan innebära en uppförandestörningsdiagnos, att barnet är föremål 

för lagen om vård av unga (LVU) på grund av sitt eget normbrytande beteende eller att 

föräldrarna självmant sökt sig till barn- och ungdomspsykiatrin.  

 

2.5. Risk- och skyddsfaktorers samspel med prevention 
Andershed och Andershed (2005) beskriver kopplingen mellan risk- och skyddsfaktorer och 

interventionsprogram med att risk- och skyddsfaktorer säger något om när man bör 

intervenera och vilka grupper man bör rikta sig till samt vad som bör framhävas i programmet 

och vilka effekter som borde utvärderas. Många teorier inom området normbrytande beteende 

i barndomen har gemensamt att de inkluderar riskförhållanden för normbrytande beteende på 

olika nivåer, exempelvis inom individen själv eller i dess familj eller omgivning (ibid). 
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Liknelser kan sedan dras mellan dessa teoretiska resonemang och hur interventioner 

implementeras på bästa sätt (ibid). Stattin och Magnusson (1996, i Andershed & Andershed, 

2005:197) konstaterar 

 

att se individen som en helhet vars utveckling påverkar och påverkas av de 

miljöer som han eller hon befinner sig i är en komplex men tilltalande tanke 

även inom preventionsområdet. 

 

Det finns olika modeller som används för att förklara de förhållanden som försätter en individ 

i riskzonen för att utveckla ett normbrytande beteende, och på samma sätt kan dessa modeller 

påverka resonemanget kring hur effektivt preventionsarbetet bör formuleras (Andershed & 

Andershed, 2005). Andershed och Andershed (ibid:197-198) slår fast att  

 

om utgångspunkten är att normbrytande beteende inte kan förklaras av en 

enskild, utan i de flesta fall av flera relaterade riskfaktorer, och att dessa 

riskfaktorer eventuellt förändras över tid, måste den intervention som sätts in 

vara utformad för att hantera dessa antaganden.  

 

Många av de interventioner som riktar in sig på flera risk- och skyddsfaktorer för 

normbrytande beteende på samma gång baseras på en så kallad ekologisk transaktionsmodell 

(Andershed & Andershed, 2005). Utgångspunkten för en sådan modell förklarar Andershed 

och Andershed (ibid) med att alla individers utveckling är ett resultat av deras 

utvecklingshistoria, och däri vilka relationer de har till andra samt vilka miljöer de befinner 

sig i. I allt större utsträckning talas det om multikontextinterventioner, vilket innebär att 

insatser sätts in i flera sociala miljöer samtidigt för att förebygga ett normbrytande beteende 

(ibid). Sådana program är vad man idag tänker är det mest effektiva sättet för att främja en 

positiv utveckling (ibid).  Andershed och Andershed (ibid:198) menar att 

 

även om program som fokuserar på enskilda aspekter av barns eller familjers 

fungerande kan tyckas lovande pekar det mesta av forskningen på att 

effektiviteten av begränsade program är just relativt begränsad.  

 

Samtidigt poängteras att multikontextinterventioner är mycket resurskrävande, både när det 

kommer till kunskap, tid och pengar (Andershed & Andershed, 2005).  

 

Av flera anledningar är det alltid svårt att avgöra vem som ska inkluderas i en intervention. 

Det är svårt för de personer som avgör om en insats ska sättas in för en individ eller inte, 

eftersom att ingen kan veta hur den här personen kommer att utvecklas i framtiden 

(Andershed & Andershed, 2005). I enlighet med den tidigare nämnda komplexiteten med 

risk- och skyddsfaktorer konstaterar Andershed och Andershed (ibid:213) än en gång att 

 

det kan finnas personer som upplever riskfaktorer och riskförhållanden men 

som inte utvecklar normbrytande beteende, och personer som inte upplever 
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riskfaktorer eller riskförhållanden men som utvecklar normbrytande beteende 

senare. 

 

2.6. Avslutande kommentar 
Den forskning som presenterats här ovan är den som, tillsammans med de utvalda 

teorierna, kommer att ligga till grund för analysen av det material vi har funnit om de 

utvalda preventionsprogrammen. Eftersom det är denna kunskap som vi konstaterat 

finns inom området för risk- och skyddsfaktorer och dess samverkan med 

preventionsinsatser är det viktigt att undersöka om det är samma kunskaper som vi kan 

se tillämpas i det praktiska arbetet med preventionsprogrammen. Således kommer den 

tidigare forskningen främst att användas till besvarandet av studiens andra 

frågeställning, som syftar till att se hur den kunskap som finns om skyddsfaktorer 

tillämpas i det praktiska arbetet med preventionsprogrammen enligt hur det beskrivs i 

programbeskrivningarna. Nedan presenteras de utvalda teorierna för studien.  
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3. Teori 
För att analysera det material som framkommit om de tre skolbaserade 

preventionsprogrammen och hur begreppet skyddsfaktorer synliggörs och hur kunskaper 

tillämpas i dem kommer vi att använda oss av två teorier. Dessa två teorier är Antonovskys 

teori om det salutogena perspektivet och däri framförallt begreppet Känsla Av SAMmanhang 

(KASAM) samt systemteori med fokus på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. 

Dessa kommer att presenteras mer ingående nedan.  

 

3.1. Det salutogena perspektivet och KASAM 
Begreppet salutogenes betyder ”hälsans ursprung” och fokuserar på de faktorer som bidrar till 

att orsaka och upprätthålla hälsa. Det salutogena synsättet kommer från Aron Antonovsky, 

professor i medicinsk sociologi. Detta efter att Antonovsky i sina studier funnit att vissa 

människor, trots enorma påfrestningar, upplever att de har god hälsa (Antonovsky, 1991). Den 

mänskliga tillvaron är full av påfrestningar av olika slag, även kallade stressorer, som i olika 

grad orsakar fysisk eller mental stress hos individen. De flesta människor klarar dock av att 

hantera sin situation trots en hög belastning av dessa. Då en individ ställs inför påfrestningar 

uppstår enligt Antonovsky (ibid) ett spänningstillstånd som måste hanteras, och hur utfallet 

sedan blir är en konsekvens av själva hanteringen. Vilka konsekvenser en viss påfrestning har 

för en individ går därmed inte att förutsäga (ibid).  

 

Det salutogena synsättet fokuserar på varför människor tenderar att dra sig närmare hälsa än 

ohälsa, till skillnad från det patogena synsättet som i motsats försöker förklara varför 

människor blir sjuka och kategoriseras med en viss sjukdom (Antonovsky, 1991). 

Antonovsky (ibid) kom att fokusera på något som han benämner som generella 

motståndsresurser, vilket förklaras i allt som kan ge en individ kraft att hantera stressorer. 

Exempel på sådana motståndsresurser är jagstyrka, kulturell stabilitet, pengar samt socialt 

stöd (ibid). Gemensamt för alla generella motståndsresurser är att de bidrar till att göra de 

stressorer en människa utsätts för begripliga, och genom att uppleva att något är begripligt, 

upplever individer en stark känsla av sammanhang (ibid). Tankarna kring generella 

motståndsresurser kom senare att utvecklas till begreppet KASAM, Känsla Av SAManhang, 

vilket är centralt inom det salutogena synsättet (ibid). KASAM förklaras av Antonovsky 

(ibid:13) som   

 

[…] en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld 

är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting 

kommer att gå som man rimligen kan förvänta sig. 

 

Inom begreppet KASAM är främst tre komponenter viktiga, och dessa är att individen ska 

känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet utgör kärnan i KASAM 

och syftar på i vilken utsträckning en individ upplever inre och yttre stimuli som begripliga, 

d.v.s. genom att hantera information som ordnad, strukturerad och tydlig snarare än oväntad, 
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oförklarlig och kaotisk (Antonovsky, 1991). Genom en hög känsla av begriplighet kan en 

individ förvänta sig att de stimuli denne möter i livet är förutsägbara (ibid). Skulle dessa 

stimuli komma som en överraskning kan en person med hög känsla av begriplighet ändå 

åtminstone förklara eller ordna dessa (ibid). Hanterbarhet förklaras som den grad en person 

upplever att resurser finns till ens förfogande, och hur dessa resurser sedan kan användas för 

att hantera och möta de krav som kommer genom de stimuli som ställs mot en. Dessa resurser 

är sådana som står under ens egen kontroll, eller åtminstone under kontroll av personer i ens 

nätverk (ibid). En hög känsla av hanterbarhet gör att en person inte känner sig som ett offer 

för omständigheterna eller upplever livet som orättvist (ibid). Meningsfullhet innebär i vilken 

utsträckning en människa känner att livet har en känslomässig innebörd samt att åtminstone 

en del av de krav och påfrestningar som livet utsätter en för ses som utmaningar värda att 

investera energi och engagemang i (ibid). Enligt Antonovsky (1991) drar sig därmed en 

person med hög känsla av meningsfullhet inte för att anta utmaningar hon ställs inför utan gör 

sitt bästa i att söka mening i dem samt att ta sig igenom dem.  

 

Antonovsky (1991) anser att meningsfullhet förefaller vara den viktigaste komponenten, 

eftersom om denna uteblir vore varken hög begriplighet eller hög hanterbarhet långvarig. 

Vidare menar Antonovsky (ibid) att människor som är engagerade och bryr sig om utfallet, 

alltid har tid att vinna förståelse och finna resurser. Efter komponenten meningsfullhet är 

begriplighet den viktigaste, vilket förklaras i att den sista komponenten hanterbarhet 

förutsätter förståelse. Denna förståelse kräver komponenten begriplighet (ibid). Den sista 

komponenten hanterbarhet poängteras dock av Antonovsky (ibid) inte vara oviktig, med 

argumentet att om en människa inte tror att resurser finns till ens förfogande avtar både 

meningsfullheten och strävan efter att hantera situationen. För att problemhantering ska bli så 

framgångsrik som möjligt förutsätts därmed KASAM i sin helhet (ibid).  

 

Antonovsky (1991) sammanfattar det salutogena perspektivet med att det avfärdar tanken om 

att människor antingen är friska eller sjuka, och istället ses möjligheten för en människa att 

befinna sig i ett multidimensionellt kontinuum från hälsa till ohälsa. Förhållningsättet bidrar 

till att se till en människas totala livshistoria, snarare än att enbart fokusera på en sjukdoms 

etiologi. Antonovsky (ibid) menar att frågan om ”vilka faktorer bidrar till att upprätthålla en 

individs position på kontinuumet ”hälsa-ohälsa”, eller vad påverkar den att röra sig mot den 

positivare delen?” bör därmed ställas snarare än att fokusera på vad som orsakade, eller 

kommer att orsaka, att någon drabbas av en viss sjukdom. Vidare bör inte stressorer ses som 

något negativt som måste bekämpas, utan snarare som något som är ständigt närvarande 

(ibid). Stressorernas inverkan behöver inte heller nödvändigtvis vara negativa, utan kan likväl 

ses som hälsofrämjande, beroende på hur framgångsrikt spänningen av stressoren hanteras. 

Det salutogena synsättet ämnar se alla de faktorer som kan bidra till att främja en organisms 

aktiva anpassning till omgivningen, även om dessa faktorer anses negativa (ibid).  

 

3.2. Systemteori 
Den biologiska systemteorin utvecklades under 1940- och 1950-talet och grunden i denna 

innebär att alla organismer både är del i olika system, samt själva utgör plats för andra system. 



 

19 
 

Dessa kallas subsystem och supersystem (Payne, 2008). Teorin går att tillämpa både på 

organismer och sociala system (ibid). Exempelvis utgör en människa en del av ett samhälle, 

samtidigt som hon själv utgör plats för system av celler, som i sin tur består av atomer, o.s.v. 

(ibid). Styrkan i systemteorin vad gäller socialt arbete är att den tar sig an helheten, snarare än 

att se till enskilda delar eller individer och dess beteende (Hanson, 1995 i Payne, 2008). 

 

Trevithick (2008) talar om ett ekologiskt perspektiv och drar tydliga paralleller till 

systemteorin. Ett ekologiskt perspektiv kännetecknas av att individer alltid befinner sig i en 

kontext i vilken en rad olika faktorer i den sociala miljön kan påverka (ibid). Inom socialt 

arbete betonas vikten av att ta hänsyn till faktorer i omgivningen och dess inverkan på 

människors förmåga att reagera på den aktuella interventionen (ibid). Vidare förklarar 

Trevithick (2008:377) systemteori med referat från Preston-Shoot och Agass (1990:43) som:  

 

[…] en teori som analyserar de komplicerade och ömsesidiga kopplingar och 

inbördes förhållanden som finns mellan de element som tillsammans utgör hela 

systemet och andra ömsesidigt påverkande faktorer i den sociala inramningen 

och den bredare miljön, vilket brukar kallas subsystem. 

 

Payne (2008) redovisar systemteorin i två former, generell eller ekologisk systemteori. Ur den 

generella systemteorin utvecklades den ekologiska systemteorin, som kom att lägga mer vikt 

vid social utveckling. I större utsträckning såg man social utveckling i förhållande till socialt 

arbete samt såg möjligheterna att med socialt arbete förebygga på olika nivåer i samhället, 

vilket ansågs av stor relevans i arbetet för social utveckling (ibid). Inom den ekologiska 

systemteorin läggs vikt vid att studera de sociala nätverk och system för att se vad man kan 

rikta insatser mot, samt att se till de maktstrukturer som finns inom systemet och hur dessa 

kan bli användbara i arbetsprocessen (Evans & Kearney 1996, i Payne, 2008). Systemteorin 

som helhet syftar vidare till att betona förloppet som en process mellan relationer och samspel 

samt hur innehåll och resultat uppstår och utvecklas (ibid). 

 

3.2.1. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

I slutet på 70-talet definierade Urie Bronfenbrenner en utvecklingsekologisk modell inom 

systemteorin. Denna beskrivs av Bronfenbrenner (hämtat i Lagerberg & Sundelin, 2000:19) 

som  

[…] en lära om det ömsesidiga samspel som äger rum mellan barnet i dess 

fortskridande utveckling och de föränderliga miljöer i vilka barnet lever i. 

Processen ses som en pågående utveckling under hela livet, påverkad av 

relationer inom och mellan både närmiljöer och större sammanhang. 

 

Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell finns fyra olika slags system; mikro-, 

meso-, exo- och makrosystem, där varje lägre struktur finns innesluten i de högre 

(Bronfenbrenner, 1977). De tre första avser människors faktiska miljö och 

levnadsförhållanden, samtidigt som den fjärde mer avser strukturer och normer i samhället 

(ibid). Ett mikrosystem innefattar individen i sin omedelbara miljö och i de relationer som 

förekommer där (ibid). Exempel på detta är hem, skola och arbetsplats. Det kan även vara 
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andra miljöer, där individen intar en speciell roll, ex förälder, under en bestämd tid (ibid). Ett 

mesosystem är de relationer som förekommer mellan en individs mikrosystem, d.v.s. 

kontakten mellan exempelvis ett barns hem och skola (ibid). Exosystemet fungerar som en 

förlängning av mesosystemet, och påverkar individen mer indirekt än i ovan nämnda nivåer 

(ibid). Exosystemet återfinns i formella och informella strukturer i lokalsamhället, exempelvis 

i grannskapet eller i massmedia (ibid). Det slutliga makrosystemet är de övergripande system 

som vilka de övriga tre går in under, d.v.s. de politiska system och regelverk som finns i ett 

land vad gäller exempelvis utbildning, socialt omsorgsnät och ekonomi (ibid). Lagerberg och 

Sundelin (2000) menar att ett makrosystem är ett slags tankemönster som ger mening och 

innebörd åt människors roller, samvaro, verksamheter och handlingar och som tar sig uttryck i 

mikro-, meso-, och exosystemen. 

 

Lagerberg och Sundelin (2000) poängterar vikten av att inte se Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell enbart som en beskrivning av samhälleliga och sociala 

sammanhang. Istället bör den betraktas som ett verktyg för dels djupare förståelse för 

samspelet mellan individer, men även som medel för upptäckt av nya relationer mellan 

individer, grupper och sociala institutioner (ibid). Vidare förmedlar Lagerberg och Sundelin 

(ibid) att en av Bronfenbrenners grundtankar med modellen är att en iakttagelse inte är 

tillräcklig för att skapa förståelse, utan att det måste till en förändring. Lagerberg och 

Sundelin (ibid:21) beskriver det som att  

 

först när man rubbar ett system, t.ex. flyttar en individ, förändrar sceneriet, 

ersätter ett system med ett liknande, kan samspelet mellan individ och miljö 

förstås på ett nytt sätt. 

 

3.3. Avslutande kommentar 
De två teorier som valts för denna studies teoretiska referensram är således det salutogena 

perspektivet tillsammans med KASAM, samt systemteori med tillhörande Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell.  

Det salutogena perspektivet har valts då studien syftar till att fokusera på det friska och det 

som fungerar hos individen, snarare än det sjuka eller avvikande. Detta stämmer väl överens 

med både skyddsfaktorer och preventionsprogram, varför en sådan teoretisk referensram är 

användbar vid analys av studiens resultat. KASAM talar för att preventivt arbete till viss grad 

kräver att deltagarna känner att arbetet är meningsfullt och begripligt för att en prevention ska 

bli framgångsrik. Då en stark känsla av sammanhang hos individen i sig även utgör en 

skyddsfaktor blir det även intressant att analysera preventionsprogrammens material utifrån 

hur de kan möjliggöra KASAM hos sina deltagare.  

Systemteori och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell kommer att användas för att 

analysera studiens resultat i syfte att tydliggöra hur skolbaserad prevention och 

preventionsprogram riktade till föräldrar kan göra skillnad i ett barns liv. Systemteorin 

betonar att genom att se till helheten, det vill säga både individen, dess familj och närmiljö så 

ökar möjligheterna för att åstadkomma förändring i den enskilda individens livssituation. 
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Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell är av vikt att inkludera i den teoretiska 

referensramen eftersom den tydligt förklarar hur de system som omfattar en individ samspelar 

med varandra.  

Det är dessa teorier som kommer att användas i analysen av det material som presenteras i 

kapitel fem samt i diskussionen i kapitel sex. Nedan följer en beskrivning av den 

informationssöknings-, urvals- och analysmetod som har genomförts. 
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4. Metod 
Syftet med denna studie är att undersöka om och hur begreppet skyddsfaktorer synliggörs i 

programbeskrivningarna för tre skolbaserade preventionsprogram samt om den kunskap som 

finns tillämpas inom programmen enligt hur det beskrivs i programbeskrivningarna. Detta 

kommer att göras med en innehållsanalys av de tre utvalda preventionsprogrammens 

programbeskrivningar. Kapitlet inleds med en förklaring av den valda metoden, dess 

tillvägagångssätt och användningsområde samt kritik mot metoden. Efter detta följer ett 

stycke som behandlar hur vi har gått tillväga då vi har använt metoden och då vi har samlat in 

den information samt litteratur som ligger till grund för studien. Slutligen redogörs för 

studiens validitet och reliabilitet.  

 

4.1. Innehållsanalys 
4.1.1. Beskrivning av innehållsanalys som metod 

Boréus och Bergström (2012:50) beskriver innehållsanalys som den enda inriktningen inom 

textanalys som är kvantitativ i sitt tillvägagångssätt, då metoden har som ändamål att 

”kvantifiera, d.v.s. räkna förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i texten”. Det 

förekommer dock innehållsanalyser där mer komplicerade tolkningar av texter utförs, istället 

för att räkna eller mäta något. Dessa kallas då kvalitativa innehållsanalyser (ibid) eller 

etnografiska innehållsanalyser (Bryman, 2002). Vid en sådan innehållsanalys läggs viss 

tyngd på att förstå i vilken mening och i vilket sammanhang innehållet i texten har skapats 

(ibid). I detta kapitel kommer vi dock att fokusera på den traditionella kvantitativa 

innehållsanalysen, eftersom det är en sådan metod vi använt oss av. 

 

Bryman (2002:190) använder sig av ett citat från Holsti (1969:14) för att definiera metoden 

innehållsanalys: 

 

Innehållsanalys innebär varje teknik som används för att dra slutsatser utifrån 

en objektiv och systematisk beskrivning och specifikation av det 

karaktäristiska i olika slags budskap. 

 

Den objektivitet och systematik som omnämns här innebär att den person som genomför 

innehållsanalysen tydligt ska specificera i förväg hur denne går till väga samt vara konsekvent 

i sitt tillvägagångssätt. Detta för att i största möjliga mån undvika skevhet i sina resultat eller 

att ens personliga värderingar påverkar processen (Bryman, 2002). 

 

Innehållsanalys som metod kan användas vid många olika typer av textanalyser. Dels kan 

metoden appliceras på flera olika typer av texter, exempelvis nyhetsartiklar, romaner, 

tecknade serier eller broschyrer, och dels på flera olika typer av inslag i texter som undersöks, 

exempelvis vissa begrepp, metaforer eller rubrikstorlekar (Boréus & Bergström, 2012). 

Metoden kan till exempel användas när syftet antingen är att finna mönster i likartade texter 

eller jämföra olika slags texter med varandra, eller att undersöka förekomsten av ett ord eller 

en företeelse i texter publicerade över ett visst tidsspann (ibid). Vid en innehållsanalys av 
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massmedias nyhetsrapportering menar Bryman (2002) att det även är viktigt att koda vem 

som har skrivit artikeln samt vilka viktiga aktörer som nämns i artiklarna. Boréus & 

Bergström (2012) beskriver metoden som väl avgränsad från andra textanalytiska inriktningar 

och grundad i en empirisk vetenskapssyn. Med detta menas att metoden utgår ifrån att endast 

behandla det som explicit uttrycks i texterna som ska analyseras och inte att lägga något fokus 

på eventuella underliggande meningar eller budskap i texten. Författarna menar dock att 

innehållsanalysen som metod med fördel kan förenas och kombineras med andra inriktningar 

inom textanalys (ibid).  

 

4.1.2. Allmänt om tillvägagångssätt vid en innehållsanalys 

Vid användning av metoden innehållsanalys är det först och främst viktigt att göra ett urval av 

vilka texter som ska inkluderas i studien (Boréus & Bergström, 2012). Detta val grundar sig i 

studiens forskningsfråga (ibid). Exempel på avgränsningar som kan göras är bland annat att ta 

de texter som är publicerade under en viss tidsperiod eller i ett visst syfte (ibid).  

 

Utifrån de frågeställningar och de förkunskaper som finns kring undersökningsmaterialet 

formuleras sedan de teman och/eller de ord som önskas finnas i materialet. Vid en traditionell 

innehållsanalys blir då nästa steg att koda texterna utifrån dessa mönster eller företeelser. 

Detta görs enklast genom att upprätta ett kodschema där det framkommer vilka noteringar 

som ska göras i texterna (Boréus & Bergström, 2012). Vid upprättandet av ett kodschema 

krävs viss förkännedom om materialet och vad som ska undersökas, detta för att kunna 

inkludera allt som är relevant för det som ska undersökas (ibid). Boréus och Bergström (2012) 

framhäver därför att det är viktigt att läsa igenom materialet minst en gång innan kodschemat 

upprättas. I kodschemat bör en kodningsinstruktion inkluderas som närmare beskriver vilken 

typ av innehåll som ska kodas under varje kod i mer tveksamma fall (ibid). 

 

Bryman (2002) beskriver begreppen interbedömarreliabilitet och intrabedömarreliabilitet, 

som båda är av vikt vid innehållsanalys. Den första innebär att kodningen utförs på liknande 

sätt även om det är flera olika personer som genomför kodningen av materialet. Med det 

andra begreppet menas att varje person som kodar genomför sin kodning på ett konsekvent 

sätt genom hela materialet. Boréus och Bergström (2012) menar att dubbelkodning av 

materialet är att föredra, speciellt om en person ensam genomför kodningen, detta för att 

kontrollera att kodningen är korrekt genomförd. Kodning av ett material kan lätt påverkas av 

en persons dagsform och koncentrationsförmåga vid ett givet tillfälle. Genom att därför koda 

samma material två gånger, vid olika tillfällen, undviks risken att texten blivit kodad felaktigt. 

Den person som kodar materialet har då möjlighet att upptäcka inkonsekvens i sin kodning 

och kan då även åtgärda detta (ibid). Är det flera personer som genomför kodningen av det 

utvalda materialet bör det kontrolleras att alla gör likartade bedömningar genom att låta alla 

koda samma material (ibid). Kodschemat bör även vara utformat på ett så pass tydligt och 

utförligt sätt att någon annan person, som inte är involverad i den aktuella studien, i teorin ska 

kunna genomföra samma kodning av samma material och komma fram till samma resultat 

(ibid). 
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När kodningen är färdig sammanställs resultaten, exempelvis genom att ”räkna fram 

frekvenser av kodningsenheterna” (Boréus & Bergström, 2012:58) om man vill undersöka hur 

många gånger ett begrepp eller en företeelse förekommer i materialet. Resultaten bör sedan 

analyseras utifrån den forskningsfråga som varje enskild studie inriktar sig på. 

 

4.1.3. Kritik mot innehållsanalys 

Boréus och Bergström (2012) riktar viss kritik mot innehållsanalysen som metod. Bland annat 

menar de att alla begrepp eller företeelser inte är meningsfulla att kvantifiera i alla lägen och 

att en högfrekvent förekomst av ett begrepp i en text inte nödvändigtvis behöver betyda att det 

läggs någon större vikt vid begreppets innebörd i det givna sammanhanget. Författarna riktar 

även kritik mot att metoden inte tar hänsyn till underliggande meningar och budskap i 

texterna som analyseras (ibid). Bryman (2002:203) kritiserar kodningsmanualernas 

objektivitet och menar att ”det är praktiskt taget omöjligt att utforma en kodningsmanual som 

inte inrymmer ett visst mått av tolkning från kodarnas sida”. Bryman (ibid) kritiserar även 

innehållsanalysens lämplighet vid frågeställningar om varför någonting är på ett visst sätt. 

Bryman (ibid) menar då att det visserligen går att spekulera fram svar på varför-frågor utifrån 

en innehållsanalys, men att svaren då alltid kommer att förbli spekulationer.  

 

4.1.4. Förståelse och förklaring 

Aspers (2011) för en diskussion kring begreppen förståelse och förklaring, vilket för oss är 

relevant då vi gör en innehållsanalys. Båda dessa poängteras som nödvändigt inom 

forskningen, och inte sällan ställs begreppen emot varandra. Den enklaste skildringen av dem 

är att förklaring används inom naturvetenskapen för att förklara ett fenomen, samtidigt som 

förståelse är centralt inom samhällsvetenskaplig forskning (ibid). Aspers (2011) framhäver 

nackdelar med texttolkning. Genom att endast studera hur det talas om något, genom verbala 

yttranden, går forskaren miste om det visuella fenomen som ligger till grund för yttrandet. 

Utan att analyseras blir den informationen direkt tagen för givet (ibid). Ytterligare en nackdel 

med texttolkning är att forskaren inte ser till praktiken, d.v.s. hur något utförs, vilket således 

inte heller inkluderas i analysen. Enligt Aspers (2011) har därför en forskare mycket att vinna 

genom att ta med dessa två aspekter. Med detta skulle forskaren få bättre förutsättningar för 

att kunna skapa förståelse av sammanhanget, vilket är något vi kommer att gå miste om då vi 

endast gör en texttolkning. 

 

4.2. Vår informationssöknings-, urvals- och analysmetod 
4.2.1. Informationssökning 

För att samla in information kring begreppen skyddsfaktorer och riskfaktorer har vi använt 

databaserna DiVA, LIBRIS, Sociological Abstract och Social Services Abstract. Sökorden 

riskfaktorer och skyddsfaktorer har använts, samt deras engelska översättning risk factors och 

protective factors. Vi har även använt oss av sekundärkällor, där vi läst andra studenters 

kandidatuppsatser och sett över referenslistorna i dessa och därigenom funnit lämplig 

litteratur. Vi har även använt oss av kurslitteratur från tidigare kurser inom 

socionomprogrammet.  
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4.2.2. Urval 

Efter att ha gjort en inledande informationssökning insåg vi att vi behövde sätta upp kriterier 

för vilka preventionsprogram som skulle tas med i studien, vilket var en nödvändighet för att 

inte överösas av material att bearbeta. Vi konstaterade att vi endast ville undersöka 

preventionsprogram som används i Sverige då vi ville fokusera på svenska förhållanden. 

Preventionsprogrammen vi har valt behöver inte nödvändigtvis ha utvecklats i Sverige, men 

de ska vara översatta till svenska förhållanden och ha använts i praktiken i en eller flera 

svenska skolor eller kommuner. Preventionsprogrammen ska även vara skolbaserade eller 

tillhandahållas av elevhälsan. Programmens insatser kan vara riktade antingen till lärare, 

barnen själva eller till deras föräldrar (eller en kombination av dessa), men de ska vara inledda 

på skolans initiativ och utspela sig inom skolans sociala arena. 

 

Statens folkhälsoinstitut (2006) presenterar en verktygslåda för ett tiotal skolbaserade 

preventionsprogram. Denna ingick i regeringsuppdraget ”Skolan förebygger” vilket bland 

annat hade som syfte att sprida kunskap om skolbaserade preventionsprogram. I texten 

presenterar Statens folkhälsoinstitut (2006) tre kriterier för att metoderna ska inkluderas i 

regeringsuppdraget;  

 

1) Metoden ska styras av någon typ av teori som bygger på att stärka skyddsfaktorer 

hos barn. 

2) Metodens effekter ska vara dokumenterade i studier med försöks- och 

kontrollgrupper. 

3) Metoden ska vara anpassad till svenska förhållanden och till den ska höra en 

handledning eller en manual.  

 

Dessa kriterier går i linje med dem vi redan hade formulerat för vår studie, varför vi valde att 

utgå från de program som går att finna i Statens folkhälsoinstituts ”verktygslåda för 

skolbaserade preventionsprogram”. De preventionsprogram som togs upp i verktygslådan var: 

Steg för steg, Nya Steg, Föräldrastegen, Föräldrakraft, COPE, FöräldraKomet, Örebro 

Preventionsprogram (ÖPP), SkolKomet, Social och Emotionell Träning (SET) och Stegvis.  

 

För att finna ytterligare information kring de olika preventionsprogrammen har vi använt oss 

av Googles sökmotor. Utöver namnen på preventionsprogrammen som vi funnit i 

verktygslådan har vi även använt oss av sökorden skolbaserade preventionsprogram och 

skolprogram, tillsammans med och utan begreppet skyddsfaktorer och/eller förebyggande. På 

detta sätt har vi funnit diverse utvärderingar av dessa preventionsprogram, samt intervjuer och 

artiklar som på något sätt har vidrört ämnet. Via Googles sökmotor har vi sedan funnit 

preventionsprogrammens egna hemsidor och/eller broschyrer och annat material. För en del 

av dessa preventionsprogram finns det ingen hemsida och övrig information är knapphändig 

eller obefintlig. Vissa program har lagts ned av organisationen som utvecklat dem, med 

anledning av att de t.ex. har hört till ett projekt som numera har upphört. Dessa 

preventionsprogram är Nya Steg, Föräldrastegen, FöräldraKomet samt Skolkomet och de har 

med anledning av detta fallit bort från vår studie. Av de sex preventionsprogram som kvarstod 

efter första gallringen valde vi att studera tre stycken. Vi bedömde att innehållet i dessa tre 
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preventionsprogram skulle vara tillräckligt för att uppnå vårt syfte och få svar på våra 

frågeställningar. Vi valde de program som vi funnit mest information om. De 

preventionsprogram vi har valt att inkludera i vår studie är alltså Social och Emotionell 

Träning (SET), Örebro Preventionsprogram (ÖPP) och Community Parent Education 

Program (COPE). 

 

Då vi endast har valt att granska de preventionsprogram vars material har funnits tillgängligt 

för oss via tryckta böcker, internethemsidor eller andra nätbaserade källor har vi använt oss av 

ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att man valt ut de informationskällor som ”för tillfället 

råkar finnas tillgängliga för forskaren” (Bryman, 2002:114). Problemet med ett sådant urval 

är att resultaten och slutsatserna vi presenterar inte går att generalisera till alla skolbaserade 

preventionsprogram, men detta är heller inte syftet med vår studie. I en inledande fas i urvalet 

av preventionsprogram valde vi att inkludera alla typer av preventionsprogram, d.v.s. 

universella, selektiva och indikerade. Tanken med detta var att det skulle bidra till en 

intressantare analys, då vi på så sätt skulle kunna jämföra preventionsprogrammens 

användning av begreppet skyddsfaktorer utifrån olika inriktningar. Av de tre 

preventionsprogram vi valt att inkludera i vår studie är två universella och en indikerad. 
 

4.2.3. Begränsningar 

Vi har valt att endast i begränsad utsträckning använda oss av andrahandskällor, t.ex. 

utvärderingar, då vi finner det mest intressant att undersöka om, och i så fall hur, begreppet 

skyddsfaktorer synliggörs och hur kunskaper om skyddsfaktorer tillämpas i det praktiska 

arbetet enligt hur detta beskrivs i preventionsprogrammens egna programbeskrivningar. Vad 

som även har begränsat oss i informationssökandet av preventionsprogrammen är att det i 

vissa fall har funnits begränsat med material, och där metodhandböcker inte har funnits 

tillgängliga för andra än dem som ska gå utbildning i preventionsprogrammet. Detta har lett 

till att vissa program fallit bort från vår studie. Vissa preventionsprogram har även varit del i 

olika, exempelvis, statliga projekt. Dessa har lagts ned då projektet avlutats, och därför har vi 

inte heller kunnat inkludera dem i vår studie. Ett annat hinder vi stött på är att mycket av det 

som publicerats på internet kring detta ämne, vidrört projektet Skolan förebygger. Detta 

projekt lades ner i slutet av 2007, och därmed är vissa internetlänkar relaterade till detta 

inaktuella. Det har försvårat vår informationssökning och eventuellt gjort att intressanta 

preventionsprogram har fallit bort från vår studie utan att vi har kunnat ta del av deras 

programbeskrivning då vi inte funnit tillräckligt med material. 

 

4.2.4. Analysmetod 

Vi har valt innehållsanalys som metod för att få fram den information vi vill ha ur det material 

som vi har valt att analysera. Innehållsanalysen är en kvantitativ metod som är lämplig när 

man vill kvantifiera förekomsten av vissa begrepp eller företeelser i en text. Vi har dock valt 

att modifiera metoden för att den ska fungera bättre i relation till våra frågeställningar. Då vi 

inte anser det relevant för vår frågeställning att räkna antalet gånger begreppet skyddsfaktorer 

nämns i undersökningsmaterialet har vi valt bort att göra en sådan enkel kvantifiering av dess 

förekomst. Vi har istället valt att koda vårt material utifrån två teman som har kunnat 

identifieras i de olika texterna. Det första temat är preventionsprogrammens utformning och 
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bakgrund och det andra är skyddsfaktorer – hur begreppet synliggörs och kunskaper 

tillämpas. Sedan har vi analyserat vårt resultat utifrån vad vi har funnit om begreppet 

skyddsfaktorer i tidigare forskning samt utifrån de teorier vi har valt att tillämpa i vår studie. 

Vi har även använt oss av en komparativ analysmetod i vår bearbetning av 

undersökningsmaterialet för att kunna finna likheter och skillnader mellan 

preventionsprogrammen. För att stärka det Bryman (2002) benämner som 

interbedömarreliabilitet och intrabedömarreliabilitet, har vi båda läst igenom samtligt material 

två gånger. Detta för att försäkra oss om att vi inte gått miste om någon information 

tillhörande de teman vi valt.   

 

4.3. Validitet och reliabilitet 
Bryman (2002) beskriver olika kriterier för bedömning av samhällsvetenskaplig forskning, 

och två av dessa är kriterierna validitet och reliabilitet. Validitet kan delas upp i olika typer; 

intern validitet och extern validitet. Med intern validitet menas i vilken utsträckning en studies 

slutsats om ett kausalt förhållande mellan en oberoende och en beroende variabel är hållbar 

eller inte (ibid). Med extern validitet menas i vilken utsträckning en studies resultat kan 

generaliseras utanför undersökningens specifika kontext (ibid). 

 

Enligt Bryman (2002:43) innebär reliabilitet bedömningen om  

 

[…] huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om 

undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga 

eller tillfälliga betingelser. 

 

I vår studie kommer vi inte att dra några slutsatser om kausala förhållanden över huvud taget, 

varför en bedömning av intern validitet inte kan anses vara relevant. Vi gör heller inga 

anspråk på att presentera några generaliserbara resultat, och utifrån våra val av urvalsmetod 

och analysmetod kan man konstatera att vår studie har en låg extern validitet. När det kommer 

till det undersökningsmaterial vi har valt till vår studie så är innehållet i större delen av detta 

stabilt över tid och de resultat vi har kommit fram till bör därför inte i någon större 

utsträckning vara påverkade av vid vilken tidpunkt vår studie har genomförts. Däremot finns 

det alltid en risk att vår bedömning och tolkning av undersökningsmaterialet har färgats av 

våra egna förkunskaper och uppfattningar kring ämnet, och denna risk är svår att undvika helt. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras och analyseras de tre skolbaserade preventionsprogram som 

inkluderats i studien; Social och Emotionell Träning (SET), Örebro Preventionsprogram 

(ÖPP) och Community Parent Education Program (COPE). Analysen syftar till att besvara 

studiens tre frågeställningar, vilka presenteras nedan. För att ge en grundläggande förståelse 

kring dessa tre preventionsprogram kommer preventionsprogrammen först att presenteras 

övergripande, dess utformning och eventuell forskning som utformningen av 

preventionsprogrammen vilar på. Detta kommer att ske under rubriken 

preventionsprogrammens utformning och bakgrund. Resultatet kommer sedan att analyseras 

utifrån tidigare forskning samt utvalda teorier under en egen underrubrik, benämnd analys.  

 

Under rubriken skyddsfaktorer – hur begreppet synliggörs och hur kunskaper tillämpas 

presenterar vi det vi har funnit om preventionsprogrammen och om hur begreppet 

skyddsfaktorer synliggörs och hur kunskaper tillämpas i det praktiska arbetet med 

preventionsprogrammen enligt hur det beskrivs i programbeskrivningarna. Under denna 

rubrik återfinns studiens analytiska tyngdpunkt och vi ämnar tydligt presentera de paralleller 

som konstaterats mellan studiens resultat, studiens frågeställningar samt de teorier och den 

tidigare forskning som ligger till grund för studien. Detta görs efter varje enskilt 

preventionsprogram under underrubrikerna benämnda analys.  Likheter och skillnader mellan 

programmen och deras utformning kommer att presenteras löpande genom hela texten, och 

inte under någon särskild rubrik.  

 

Studiens frågeställningar är: 

 

- Hur synliggörs begreppet skyddsfaktorer i programbeskrivningarna för de tre utvalda 

skolbaserade preventionsprogrammen? 

 

- Hur tillämpas den kunskap som finns om skyddsfaktorer i det praktiska arbetet med 

preventionsprogrammen enligt hur det beskrivs i programbeskrivningarna? 

 

- Finns det några likheter eller skillnader mellan programmen med avseende på deras 

tillämpning av kunskaper om skyddsfaktorers betydelse? 

 

5.1. Preventionsprogrammens utformning och bakgrund 

5.1.1. Social och Emotionell Träning (SET) 

Social och Emotionell Träning (SET) är ett program riktat till pedagoger i skolan med syfte 

att utveckla barn och ungdomars sociala och emotionella kompetens och på så sätt förebygga 

psykisk ohälsa och motverka mobbing (Kimber, 2009). Programmet är utvecklat av Birgitta 

Kimber, utbildad speciallärare, legitimerad psykoterapeut och forskare. Programmet baseras 

på forskning om neurobiologi, läran om emotionell intelligens samt läran om risk- och 

skyddsfaktorer. Inom SET-programmet införs ämnet Livskunskap på skolschemat där barnen 

under lektionstid får genomföra övningar i grupp. Gruppövningarna syftar till att lära barnen 
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hantera känslor och konflikter samt att ge dem ett gemensamt språk om känslor. Utöver 

lektionerna tillkommer även hemläxor (ibid).  

 

Kimber (2009:28) beskriver själv varför hon har valt att utforma ett program just för skolan: 

 

Skolan är en naturlig arena för detta lärande. Genom skolan når vi de allra 

flesta barn och vi har också möjlighet att nå deras föräldrar. På så sätt kan vi 

stärka skyddsfaktorerna på flera nivåer: individ, familj, skola och 

kamrat/omgivning. 

 

SET-programmet har utformats med två intentioner: Att utveckla barns och ungdomars 

sociala och emotionella kompetens och att förebygga mobbning. Den senare intentionen ska 

på sätt och vis uppfyllas genom den tidigare då Kimber (2009) menar att man genom att 

stärka barns sociala och emotionella kompetens samtidigt arbetar konkret med att förebygga 

mobbning. Programmet arbetar även på olika sätt med den värdegrund som finns utformad 

inom skolan. Detta bland annat genom att se till alla elevers lika värde och att främja 

demokratiska processer genom att aktivt arbeta med jämlikhet (ibid). Kimber (ibid) menar att 

ett gott socialt och emotionellt klimat i skolan bidrar till att förbättra för barnen och 

personalen på alla dessa plan. 

 

SET-programmet riktar sig till skolbarn i åldrarna 6-18 år. Programmet läggs upp på ett visst 

antal schemalagda lektionstimmar, två gånger i veckan fram tills årskurs 6, under högstadiet 

en gång i veckan följt av att i gymnasiet vara 50 timmar fördelat över tre år. Under 

lektionstimmarna tränas fem olika moment, och dessa är självkännedom, att hantera sina 

känslor, empati, motivation och social kompetens (Kimber, 2009). Självkännedom förklarar 

Kimber (ibid:106) som att ”veta vad man känner och därmed kunna använda sina känslor när 

man fattar beslut”. Att hantera sina känslor innefattar hur en individ kan hantera och 

kontrollera starka känslor men även att lära sig förstå varför man känner på ett visst sätt. 

Empati beskrivs som hur man förstår vad andra känner, och vilken förmåga man har att kunna 

sätta sig in i deras situation (ibid). Med motivation menar Kimber (ibid) att barn och 

ungdomar ska lära sig ta initiativ och sträva efter förbättring och samtidigt att lära sig att klara 

motgångar och frustrationer på vägen mot sitt mål. Social kompetens innebär mer 

övergripande att kunna hantera känslor och förhållanden, att läsa av sociala situationer samt 

förmågan att kunna lösa konflikter med andra människor (ibid).  

 

Vidare behandlar lektionstillfällena en rad olika teman, kopplade till de fem ovanstående 

presenterade momenten. Problemlösning, värderingar, konflikthantering, att lyssna och föra 

fram budskap, att lära sig läsa av människor och situationer samt tolkning av bilder och 

berättelser är några av de teman som återfinns (Kimber, 2009).  

 

Ytterligare ett viktigt inslag i SET-programmet är föräldrasamverkan och Kimber (2009:205) 

menar att  
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allt arbete med barn och ungdomar stärks och får mycket större effekt om 

föräldrarna är involverade. […] Om föräldrarna möter barnen eller 

ungdomarna på det sätt som vi lär ut i skolan så blir effekten av 

livskunskapsutbildningen större. 

 

För att få föräldrarna intresserade och engagerade rekommenderar Kimber (2009) att skolan 

skickar ut informationsbrev och håller i ett eller flera föräldramöten där föräldrar informeras 

om SET-programmet, tillsammans med dess syfte och utformning. Föräldrarna bör själva få 

pröva på övningar i SET under föräldramötena samt uppmuntras att hjälpa barnen med deras 

hemläxor i SET.  

 

5.1.2. Örebro Preventionsprogram (ÖPP)  

Örebro Preventionsprogram (ÖPP) är en forskningsbaserad metod utvecklad av forskare vid 

Örebro Universitet och framtagen tillsammans med Statens folkhälsoinstitut, med syfte att 

förebygga tidig alkoholdebut samt minska berusningsdrickande och normbrott bland 

ungdomar. Det främsta syftet med programmet är att förebygga alkoholdebut och konsumtion, 

men programmet är även effektivt i förebyggandet av andra normbrytande beteenden, så som 

skolk, snatteri och skadegörelse (Statens folkhälsoinstitut, 2006).  

 

Programmet riktar sig till föräldrar till barn i årskurs 7-9 i form av korta föreläsningar i 

anslutning till föräldramöten en gång per termin. Genom föräldraträffarna är förhoppningen 

att föräldrar ska bli stärkta att bli tydligare i sitt föräldraskap, och på den vägen ge effekt på 

ungdomarnas beteende. Det betonas att programmet inte ämnar ensamt ersätta övrigt 

preventionsarbete i kommuner och skolor, utan snarare fungera som en viktig beståndsdel i ett 

långsiktigt lokalt preventionsarbete (Statens folkhälsoinstitut, 2006).  

 

ÖPP består av korta föräldraträffar, max 20 minuter långa, i anslutning till föräldramöten. 

Föräldraträffen, eller snarare föreläsningen, hålls av en utbildad ÖPP-informatör. Under 

föreläsningarna presenteras forskningsresultat kring ungdomsdrickande, faktorer som hänger 

ihop med ungdomsdrickande samt vilken betydelse föräldrars inställning till alkohol har i 

sammanhanget (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Utöver detta presenteras argument till varför 

föräldrar bör vara mer restriktiva till att bjuda sina barn på alkohol. Exempel på argument kan 

vara att ungdomar som blir bjudna på alkohol hemifrån tenderar att dricka mer alkohol än 

andra ungdomar (ibid). Vikten av en restriktiv och gemensam hållning inom familjen mot 

ungdomsdrickande är något som betonas under föräldraträffarna (ibid).  Utöver detta 

uppmanas föräldrarna att göra egna överenskommelser inom föräldragruppen när det kommer 

till regler och normer kring främst alkoholkonsumtion men det kan även innefatta exempelvis 

tider då barnen ska vara hemma (ibid).  

 

Programmet utvecklades av forskare vid Örebro universitet och har efter detta testats under en 

treårsperiod under åren 1999-2001 med framgångsrika resultat i fyra skolor i Örebro-området 

(Statens folkhälsoinstitut, 2006). Centrum för psykiatriforskning i Stockholm och dess 

undergrupp Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, förkortat och kallat STAD, 

presenterade 2011 en effektutvärdering av ÖPP. Utvärderingen genomfördes under åren 2007-
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2010 och finansierades av Statens folkhälsoinstitut (STAD, 2011). I denna utvärdering fann 

STAD (2011) att föräldrar som tagit del av ÖPP visar på en mer restriktiv inställning till 

ungdomsdrickande än kontrollgruppens föräldrar. Det framgick även att det är färre ungdomar 

i årskurs 9 i ÖPP-gruppen som rapporterar att de bjudits på alkohol hemma (ibid). Dock 

framgår ingen större effekt på ungdomarnas faktiska alkoholkonsumtion, vilket innebär att 

resultaten av ÖPP är att de varken minskar eller skjuter upp ungdomars berusningsdrickande 

eller konsumtion (ibid).  

 

Då programmet är prövat vetenskapligt tillförsäkras användarna resultat, om det används som 

det är utformat. För att garantera programmets kvalitet är det därför viktigt att använda sig av 

programmet i sin helhet, om användarna väljer att plocka ut de delar som anses viktigast 

riskerar därmed effekterna att utebli (Statens folkhälsoinstitut, 2006).  

 

5.1.3. Community Parent Education Program (COPE) 

Den kanadensiske professorn Charles Cunningham vid Chedoke Child and Family Center i 

Hamilton, Ontario i Kanada är upphovsman till COPE (Svenska COPE föreningen, n.d.). 

Chedoke Child and Family Center samarbetar med kanadensiska kommuner och har i flera år 

satsat på förebyggande insatser i familjers närmiljö (ibid). I Sverige implementerades 

programmet bland annat i Malmö och Linköping, och har sedan spridits till socialtjänst, skola, 

BUP och barnhabilitering i flera andra kommuner och landsting över landet (Thorell & 

Hellström, 2006). Inom skolan är det ofta elevhälsan som håller i utbildningen, och den 

brukar äga rum i skolans lokaler (ibid). COPE riktas främst till föräldrar till barn i åldrarna 3-

12 år med utåtagerande beteende eller normbrytande beteende, till exempel barn som har 

diagnosen ADHD (Svenska COPE föreningen, n.d.). Det betonas dock att metoden är lämplig 

för och kan erbjudas alla föräldrar som upplever att de har behov av stöd i att hantera typiska 

vardagsproblem och konfliktsituationer med sina barn (ibid). 

 

Cunningham (2006) menar att insatser som riktar sig till föräldrar i syfte att stödja dem i sin 

föräldraroll förbättrar föräldrarnas förmåga att hantera sina barns agerande, minskar deras 

stress och förbättrar relationerna inom familjen. I och med att föräldraförmågan stärks hos 

föräldrarna uppvisar barn med diagnosen ADHD minskade symtom av 

koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet (ibid). Syftet med COPE är att ge 

föräldrar de verktyg som kan behövas för att utveckla deras förmåga att hantera sina barns 

utåtagerande beteende och stärka dem i sitt föräldraskap. Programträffarna sker i större 

grupper om cirka 25-30 föräldrar. De stora grupperna förmodas bidra till att bygga upp ett 

nätverk för deltagarna, samt att ge tillfälle för att många röster och erfarenheter ska höras 

(Svenska COPE föreningen, n.d.). 

 

En kurs i COPE i Sverige omfattar vanligtvis tio stycken träffar á två timmar fördelat över tio 

veckor (Svenska COPE föreningen, n.d.). Träffarna är strukturerade och behandlar olika 

strategier för föräldraskapet. Exempelvis kan det vara hur en förälder uttrycker uppmuntran 

och beröm för att ”påverkar barnet att bete sig mer följsamt” (ibid). Föräldrarna lär sig även 

strategier för  
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[…] hur man kan bortse från vissa mindre förseelser genom att hålla inne 

negativa reaktioner, hur man kan förebygga och planera för att hantera 

problemsituationer och hur man kan ingripa effektivt när barnet gått för långt 

(ibid). 

 

Under programträffarna diskuteras strategier för föräldraskapet i mindre grupper. Guppen för 

diskussion kring de strategier som tagits upp på tidigare träffar och huruvida deltagarna har 

använt sig av dem i interaktionen med sina barn eller inte, samt huruvida de fungerade eller 

inte (Svenska COPE föreningen, n.d.). Under träffarna visas videosekvenser med fiktiva 

situationer där en förälder uppträder på ett visst, ofta felaktigt, sätt gentemot sitt barn. 

Föräldrarna får sedan diskutera om den fiktiva föräldern i videon hade kunnat agera på ett 

lämpligare sätt. Deltagarna får sedan möjligheten att genom rollspel, om två och två, 

iscensätta några av de idéer om strategier som har uppstått i diskussionen. Slutligen får 

deltagarna i uppgift att använda sig av strategierna i hemmet tills nästa programträff (ibid). 

 

COPE grundas i inlärningspsykologi, social inlärningsteori, kognitiv attributionsteori, 

systemisk familjeteori och teorier om storgruppsprocesser (Svenska COPE föreningen, n.d.; 

Cunningham, 2006). Kopplingen till inlärningspsykologi och social inlärningsteori blir synlig 

i upplägget av programträffarna och dess repetition av tidigare läromoment, rollspel, 

iscensättande av problemsituationer och hanteringen av dessa samt hemuppgifter 

(Cunningham, 2006). Cunningham (ibid) förklarar kopplingen till kognitiv attributionsteori 

genom gruppdiskussionerna i båda stora och små grupper, och hur 

 

[…] deltagarna [uppmuntras] till att samarbeta i formulering av kognitiva 

strategier som bidrar till en korrekt tolkning av barnets beteende, en förståelse 

för begränsningarna i en förälders inflytande och en realistisk, långsiktigare 

känsla av självkontroll när det kommer till problem med hanterandet av barnets 

agerande (ibid: 484, vår översättning). 

 

5.1.4. Analys 

SET-programmet är en universell prevention som riktar sig till alla barn i skolan och inte 

någon avgränsad grupp med specifika svårigheter. På detta sätt kan man arbeta för att främja 

alla barns utveckling och inte bara de barn som eventuellt är i störst behov av de kunskaper 

som programmet ämnar förmedla. SET-programmet inkluderas i skolans läroplan och barnens 

deltagande blir därigenom obligatoriskt, vilket förmedlar till både barn, pedagoger och 

föräldrar hur viktiga de färdigheter som lärs ut faktiskt är. Programmet riktar sig även till 

barnens föräldrar i den bemärkelsen att det betonar vikten av att föräldrarna är engagerade i 

deras barns SET-lektioner på samma sätt som de är engagerade i det övriga skolarbetet. Detta 

visar en medvetenhet om skyddsfaktorer i barns närmiljö (familjen) och hur olika system 

samverkar med varandra.  

Även ÖPP är, i likhet med SET-programmet, en universell prevention då den riktar sig till alla 

föräldrar till barn i årskurs 7-9, och inte har syftet att selektera ut barn med större risk för att 

utveckla alkoholproblem. Programträffarna sker i samband med föräldramöten i skolan vilket 



 

33 
 

gör att alla de föräldrar som deltar vid föräldramötena får ta del av programmet. Detta leder 

tyvärr till att de föräldrar som av någon anledning inte medverkar vid föräldramötena inte kan 

ta del av ÖPP. Programmet involverar inte barnen i sin utformning och har heller inte 

ambitionen att utveckla barnens egna motståndskrafter mot tidig alkoholdebut eller 

alkoholkonsumtion, vilket gör att de individuella skyddsfaktorerna inte främjas. Istället 

fokuserar man på föräldrarnas förmåga att bistå sina barn i att förhindra detta vilket gör att 

även detta program visar en medvetenhet om skyddsfaktorer i barns närmiljö och ett starkt 

systemteoretiskt tänkande.  

Programmet COPE är, till skillnad från SET och ÖPP, en selektiv prevention som riktar sig 

till föräldrar som själva upplever att de behöver hjälp med strategier för att hantera sina barns 

agerande. Programmet är frivilligt för deltagarna som själva anmäler sig. I likhet med ÖPP, 

men till skillnad från SET-programmet, vänder sig COPE till föräldrar i syftet att utveckla 

deras föräldraförmågor. Barnen inkluderas inte i programmets utformning och ambitionen är 

heller inte att arbeta med barnens ageranden eller eventuella problembeteenden direkt. 

Programmets ambition är snarare att främja barnens utveckling genom att ge föräldrarna rätt 

verktyg för att kunna hantera barnens problematiska ageranden. I COPE kan man därigenom 

se en stark koppling till systemteori och familjens eller föräldrarnas betydelse för ett barns 

utveckling. De individuella skyddsfaktorerna får dock mycket lite utrymme i programmets 

utformning. 

En tydlig skillnad vi kan urskilja ur preventionsprogrammen är att COPE-programmet är det 

som till störst del verkar utbildande, medan de andra två snarare fungerar informerande eller 

som en aktiv komponent i lärandet i skolan. Dessutom vilar COPE-programmet till stor del på 

annan typ av forskning än de andra två programmen. COPE härrör mer från det psykologiska 

forskningsfältet, samtidigt som både ÖPP och SET till större del vilar på just forskning om 

skyddsfaktorer. COPE har redan konstaterats skilja sig från ÖPP och SET i det avseendet att 

det är ett selektivt preventionsprogram. Vi kan inte uttala oss om huruvida det är på grund av 

att programmet är selektivt som det även tenderar till att vara mer utbildande, men som 

Andershed och Andershed (2009) konstaterat förekommer det viss förvirring mellan 

begreppen behandling och prevention. Genom en tolkning av deras uttalande verkar det som 

att ju mer specificerad en prevention blir, desto mer tenderar den att påminna om behandling. 

Det vill säga att de universella preventionsprogrammen inte är lika riktade medan de selektiva 

är mer direkta och utbildande. Dock kan vi inte värdera vilken av dessa former av 

preventionsprogram som skulle vara det mest förebyggande, utan hänvisar till Andershed och 

Andershed (2009) konstaterande om att det krävs stegvis förebyggande på samtliga nivåer.  

Syftet med den här studien är att undersöka hur begreppet skyddsfaktorer synliggörs och hur 

kunskaper tillämpas inom preventionsprogrammen, snarare än att se till deras effektivitet eller 

lönsamhet. Dock har vi ändå valt att presentera vad STAD (2011) har kommit fram till 

angående ÖPP, eftersom vi anser att vi kunnat dra värdefulla slutsatser genom utvärderingen. 

Utvärderingen visade att preventionsprogrammet ger resultat i föräldrars attityder gentemot 

alkohol, men inte i att de barn och ungdomar som inkluderats i programmet skulle ha en 

senare alkoholdebut eller konsumera mindre alkohol än andra ungdomar. Trots att detta 
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innebär att ÖPP inte anses framgångsrikt i att påverka ungdomars beteende, går det ändå att 

dra slutsatser om att preventionsprogrammet ger effekt på föräldrar och deras agerande. 

 

5.2. Skyddsfaktorer – hur begreppet synliggörs och hur kunskaper 

tillämpas 
Under detta avsnitt kommer vi att presentera det vi har funnit i preventionsprogrammens 

programbeskrivningar som är relevant sett utifrån våra frågeställningar om och hur begreppet 

skyddsfaktorer synliggörs i programbeskrivningarna samt hur kunskapen som finns inom 

ämnet tillämpas i det praktiska arbetet med preventionsprogrammen som det beskrivs i 

programbeskrivningarna. Vi kommer att presentera varje preventionsprogram för sig, följt av 

en analys med våra egna åsikter samt de kopplingar vi gjort till de teorier och den tidigare 

forskning som ligger till grund för vår studie.  

 

5.2.1. Social och Emotionell Träning (SET) 

Kimber (2009) skriver om forskning om Känsla av sammanhang (KASAM) samt risk- och 

skyddsfaktorer som grundstenar i utformningen av SET. De människor som känner hög 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sitt liv och inte upplever sig som offer för sina 

omständigheter har stark KASAM och har ofta god psykisk hälsa (ibid). Kimber (ibid) menar 

att genom att hjälpa barn och unga att utveckla stark KASAM bidrar man rimligen till att öka 

deras möjligheter för ett hälsosamt liv. 

 

Kimber (2009) konstaterar att om riskfaktorer föreligger riskerar barnet eller den unge att 

utveckla psykisk ohälsa eller normbrytande beteende, exempelvis asocialitet, kriminalitet och 

missbruk. Riskfaktorerna konstateras kunna befinna sig på individnivå, familjenivå, 

kamratnivå, skolnivå och samhällsnivå (ibid). Exempel på riskfaktorer kan vara att ett barn är 

bråkigt eller skolkar mycket, att det förekommer kriminalitet eller missbruk inom familjen 

eller att barnet eller ungdomen umgås i asociala kretsar. Det kan även förekomma på högre 

nivåer såsom genom låga förväntningar på en elev från skolpersonalens sida eller i samhället 

genom tillgängligheten eller förekomsten av droger (ibid). Enligt Kimber (ibid) ökar risken 

för asocialitet och psykisk ohälsa ju fler riskfaktorer en individ erfar. Kimber (ibid:26) menar 

att 

 

[…] om en riskfaktor föreligger är risken för att det ska gå illa inte så stor, men 

om två riskfaktorer föreligger ökar risken fyra gånger och vid tre riskfaktorer 

ökar den tio gånger. 

 

Ett sätt att motverka en negativ utveckling är att stärka skyddsfaktorerna runt individen 

(Kimber, 2009). Skyddsfaktorerna kan minska risken för asocialitet och psykisk ohälsa genom 

att ”neutralisera eller reducera riskfaktorernas inflytande” (ibid:26). Skyddsfaktorerna 

återfinns på samma nivåer som riskfaktorerna, d.v.s. på individnivå, familjenivå, kamratnivå, 

skolnivå och samhällsnivå. Som exempel på skyddsfaktorer nämner Kimber (ibid) social 

kompetens och stark KASAM hos den enskilde, att barnet eller ungdomen har en stödjande 
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familj med kärleksfulla relationer samt organiserade fritidsaktiviteter. Inom skolan betonas 

god social ordning samt vikten av skickliga pedagoger (ibid).  

 

5.2.2. Analys 

Under skoltid får barn och unga möjligheten att lära sig förstå sina egna och andras känslor, 

vilket bidrar till förståelse för sig själv och omvärlden. Alla de fem momenten som tränas i 

SET-programmet, d.v.s. självkännedom, att hantera sina känslor, empati, motivation och 

social kompetens, är direkt kopplade till Antonovskys teori om KASAM och dess tre 

huvudkomponenter begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Vad som är viktigt att 

poängtera är att begreppet KASAM innefattar en rad olika skyddsfaktorer, samt att KASAM 

därmed mer fungerar som ett samlingsnamn för flertalet olika förmågor eller egenskaper. För 

att ge några exempel på skyddsfaktorer nämner Andershed och Andershed (2005) positiv 

skolanknytning och prestationer, positiva förhållningssätt eller problemlösningar, positiva 

umgängen och aktiviteter samt barnets eller den unges medvetenhet och motivation. Alla 

dessa förmågor och egenskaper är delar av KASAM. SET-programmet tar därmed till vara på 

de skyddsfaktorer som återfinns på individnivå, och genom att i preventionsprogrammet 

fokusera på att stärka barn och ungas skyddsfaktorer ökar även deras möjlighet till stark 

KASAM. Det salutogena synsättet i sin helhet fokuserar på det friska snarare än det sjuka och 

i detta innefattas ett positivt målinriktat synsätt. Där återfinns fokus på att ta sig framåt och 

förbi eventuella hinder eller svårigheter som uppstår, snarare än att se till de faktorer som 

möjligen försvårar eller försämrar förutsättningarna att ta sig framåt. Genom att SET-

programmet förser barn och ungdomar i tidig ålder med de verktyg som behövs för att få de 

rätta förutsättningarna att ta sig framåt antar programmet ett tydligt salutogent synsätt.  

 

Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell utgör skolan en individs mikrosystem, 

då detta är en av de omedelbara miljöerna som en individ befinner sig i. Relationen mellan 

skolan och hemmet utgör således individens mesosystem, då denna innefattar de relationer 

som förekommer mellan mikrosystemen. Sett ur den utvecklingsekologiska modellen tar 

SET-programmet hänsyn till de olika system som omsluter en individ, samt relationen mellan 

dessa, genom att inkludera skolan i preventionsarbetet. Som Trevithick (2008) konstaterar 

påverkas en individ av en rad olika faktorer i omgivningen på olika nivåer, och av den 

anledningen är det av vikt att preventionsarbete förekommer på alla dessa nivåer. 

Skyddsfaktorer återfinns som konstaterat även i omgivningen omkring en individ. Då SET-

programmet betonar föräldrarnas roll i ett barns utveckling genom att uppmuntra och sträva 

efter att göra dem delaktiga i programmet, anser vi att programmet bidrar till att stärka även 

de skyddsfaktorer som är kopplade till familjen, exempelvis föräldrars engagemang och stöd i 

sina barns liv. 

 

5.2.3. Örebro Preventionsprogram (ÖPP) 

Statens folkhälsoinstitut (2006) förmedlar att det övergripande syftet med preventionsarbete 

och därigenom ÖPP, är att förebygga problem genom ett proaktivt förhållningssätt. Med ett 

proaktivt förhållningssätt menas att agera innan problemen uppstår. Detta görs genom att se 

till de omständigheter eller faktorer som finns i relation till ett problem och som antingen 

bidrar till förekomsten av ett problem, eller begränsar och/eller minskar dessa. Dessa 
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omständigheter och faktorer är dem som vi benämner risk- och skyddsfaktorer. Statens 

folkhälsoinstitut (ibid) menar att preventionsarbete går ut på att identifiera de faktorer som är 

möjliga att testa och påverka.  

 

En vanlig föreställning hos föräldrar är att barn som kommit upp i tonåren inte lyssnar till vad 

deras föräldrar säger utan enbart bryr sig om vad kompisar tycker (Statens folkhälsoinstitut, 

2006). Enligt Statens folkhälsoinstitut (ibid) visar forskning på området dock det omvända; att 

det är föräldrar som är den största och mest betydelsefulla resursen i ett framgångsrikt 

preventionsarbete. Föräldrar som är varma och tydliga gentemot sina barn gör skillnad i 

barnens beteende (ibid). Vikten av tydlighet i föräldrars inställning till viktiga frågor, 

exempelvis dem rörande alkoholkonsumtion, poängteras (ibid). Av den anledningen är det 

viktigt att involvera och engagera föräldrarna i preventionsarbete (ibid).  

 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2006) upplever många skolor att de på senaste tiden fått ta ett 

allt större ansvar för elevers fostran, samt att de blivit tvungna att hantera sociala problem av 

olika slag. Ett nära samarbete mellan föräldrar och skola är därför att föredra, för att nå mest 

framgång med preventionsarbetet (ibid). Statens folkhälsoinstitut skriver mer om detta i sin 

text ”skolan kan förebygga”, där ett välutvecklat samarbete mellan elevernas föräldrar och 

skolan betonas vara förutsättningen för preventionsarbete. Forskning om framgångsrika 

skolor visar att föräldrars engagemang i skolan har stor betydelse inom förebyggande arbete 

(Statens folkhälsoinstitut, skolan kan förebygga). Skolor som tar initiativ till att öka föräldrars 

engagemang och närvaro i skolan ses visa tydliga resultat på mindre skolfrånvaro hos 

eleverna, de klarar sig bättre i skolan samt att klassrumsklimatet blir lugnare (ibid). En viktig 

roll för skolan anses vara att skapa forum för föräldrar att mötas och diskutera, där ÖPP ges 

som ett förslag till hur skolan konkret kan arbeta med att främja denna samverkan mellan 

föräldrar och skola (ibid).  

 

5.2.4. Analys 

Örebro preventionsprogram lägger fokus på att stärka föräldrar i sitt föräldraskap, med 

förhoppningen att detta ska ge effekt på barnen och deras motståndskraft. Som vi kan se har 

Andershed och Andershed (2005) konstaterat att föräldrar och deras förmågor kan agera 

skyddande för barn och unga i utvecklandet av normbrytande beteende. Sådana 

skyddsfaktorer som återfinns inom familjen kan vara föräldrarnas ork, engagemang och stöd, 

deras positiva attityder och uppfostringsstrategier samt medvetenhet och motivation. De 

skyddsfaktorer som Andershed och Andershed (2009) nämner är alla föränderliga, vilket 

betonar möjligheten att preventivt arbeta med dessa. Genom ÖPP blir föräldrar hjälpta att bli 

stärkta i sina uppfostringsstrategier.  

 

5.2.5. Community Parent Education Program (COPE)  

Enligt Cunningham (2006) fastslås det inom systemisk familjeteori att ett barn med 

beteendeproblem kan påverka hela familjen, både föräldrar och eventuella syskon, och deras 

hanteringsförmågor negativt. Föräldrar som inte får träning i sitt bemötande av sitt barn som 

de upplever har ett svårhanterligt beteende, kommer att öka risken för att barnet utvecklar ett 

normbrytande beteende. Därför är det extra viktigt för föräldrar till dessa barn att lära sig 
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bättre strategier för att hantera sitt barns agerande samt att lära sig fördela sin tid och energi 

mellan syskon (ibid). Cunningham (ibid) menar även att teorier om storgruppsprocesser har 

bidragit med kunskap om att de större grupper med föräldrar som programträffarna anordnas i 

gynnar utfallet av programmet. I grupperna får föräldrarna se att de inte är ensamma med sina 

problem, de får ett större utbyte av idéer om strategier för att hantera sina barns ageranden och 

de får moraliskt stöd i att kunna implementera det de har lärt sig under programträffarna i sina 

hemmiljöer (ibid).  

 

5.2.6. Analys 

Inom COPE-programmet och i dess beskrivning kan vi inte se att de synliggör begreppet 

skyddsfaktorer i direkt mening, i den bemärkelsen att det inte talas om just begreppet 

skyddsfaktorer. Inom programmet betonas dock hur föräldrars samspel påverkar barnen, och 

vikten av föräldrars förmåga att hantera sina barn för att främja de mest önskvärda beteendena 

hos barnen. Att vara exempelvis ett bråkigt barn har konstaterats vara en riskfaktor, varför det 

därmed är av vikt att föräldrar ger sina barn förutsättningar att inte utveckla ett bråkigt 

beteende. Detta görs genom att förse föräldrarna med verktyg att klara av denna uppgift. 

COPE-programmet arbetar alltså med att främja skyddsfaktorer i barnens omgivning då det 

riktar sig mot föräldrar.  

  

Enligt både Ferrer-Wreder m.fl. (2005) och Andershed och Andershed (2009) finns många 

olika verkningssätt för en skyddsfaktor, och ett av dem konstateras vara att direkt motverka att 

en riskfaktor uppstår. Inom COPE-programmet förekommer preventivt arbete av denna typ då 

föräldrar får både utbildning och träning i att bemöta och hantera sina barn och deras 

beteende. Genom att föräldrar får strategier att hantera detta bidrar COPE-programmet till att 

motverka att riskfaktorer uppstår. COPE-programmet bidrar även till, i likhet med ÖPP, att 

stärka föräldrar i sin föräldraroll.  
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6. Diskussion 
I detta avslutande kapitel kommer vi att diskutera ovanstående resultat i relation till de utvalda 

teorierna och den tidigare forskning som ligger till grund för studien och för att ge svar på 

studiens frågeställningar. Nedan presenteras dessa frågeställningar. 

 

- Hur synliggörs begreppet skyddsfaktorer i programbeskrivningarna för de tre utvalda 

skolbaserade preventionsprogrammen? 

 

- Hur tillämpas den kunskap som finns om skyddsfaktorer i det praktiska arbetet med 

preventionsprogrammen enligt hur det beskrivs i programbeskrivningarna? 

 

- Finns det några likheter eller skillnader mellan programmen med avseende på deras 

tillämpning av kunskaper om skyddsfaktorers betydelse? 

 

Diskussionen inleds med en kort sammanfattning av resultatet. Efter denna sammanfattning 

förs en diskussion kring teori och tidigare forskning, vilket kommer ske under rubriken 

skyddsfaktorer i preventionsprogram kopplade till teori och tidigare forskning. Efter det följer 

rubriken innehållsanalys som metod, och under denna förs en diskussion kring den valda 

metoden i förhållande till resultatet samt de två teman som identifierats vid behandlandet av 

resultatet. Kapitlet avslutas med ett stycke om de slutsatser som studien lett till samt vilka 

praktiska implikationer som finns för studien eller för vidare forskning.  

 

6.1. Summering av resultatet 
Vi har presenterat tre olika preventionsprogram i syfte att undersöka hur begreppet 

skyddsfaktorer synliggörs inom programbeskrivningarna, samt om den kunskap som finns 

inom området tillämpas i preventionsprogrammen. Vi har kunnat konstatera att samtliga 

preventionsprogram baseras på forskning inom olika vetenskapliga områden, och där 

kunskapen om skyddsfaktorer väger tungt. Alla tre preventionsprogrammen synliggör 

begreppet skyddsfaktorer, men i olika form och i olika utsträckning. SET-programmet är 

utformat för att stärka individer i sin sociala och emotionella kompetens, samt att stärka 

många andra förmågor kopplade till detta. Alla är olika former av förändringsbara 

skyddsfaktorer inom den enskilda individen. ÖPP riktar sig mot föräldrar och genom 

föräldramötesföreläsningar uppmuntras föräldrarna att anta en mer restriktiv hållning 

gentemot barnens alkoholdebut och konsumtion. Förhoppningen är att föräldrarna blir stärkta 

i sitt föräldraskap, för att därigenom ge effekt på barnens beteende och attityder till alkohol. 

Således fokuserar ÖPP på de skyddsfaktorer som finns kring ett barn, d.v.s. hos föräldrarna i 

deras förhållningssätt samt i familjens och närmiljöns grundläggande attityder. COPE är det 

preventionsprogram vi funnit som i minst utsträckning synliggör begreppet skyddsfaktorer, då 

vi inte kan se att det talas direkt om dessa. Dock ämnar preventionsprogrammet genom 

föräldrautbildning till föräldrar till barn med uppvisat eller upplevt bråkigt beteende, förse 

föräldrarna med verktyg för att hantera sina barn och deras beteende. Således fokuserar även 

COPE, i likhet med ÖPP, på föräldrarna och deras förmågor. Föräldrar och deras agerande har 
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konstaterats vara en skyddsfaktor för barn och ungdomar i utvecklandet av normbrytande 

beteende, varför det är viktigt att föräldrarna har strategier och verktyg för att bemöta barnen i 

deras agerande.  

 

ÖPP och SET är universella preventionsprogram och riktar sig således till alla individer i 

populationen, det vill säga antingen alla föräldrar till barn i årskurs 7-9, eller alla barn i 

grundskolan och gymnasiet. COPE å andra sidan är ett selektivt preventionsprogram och 

riktar sig till föräldrar som upplever att de inte har tillräcklig förmåga att hantera sitt barns 

beteende. Alla tre preventionsprogram är skolbaserade, men på olika vis. SET riktar sig till 

barnen på skoltid med schemalagda lektioner, ÖPP riktar sig till föräldrar med föreläsningar 

under föräldramötestiden och COPE är föräldrautbildning som i vissa fall tillhandahålls av 

elevhälsan i skolans lokaler under kvällstid. 

 

6.2. Skyddsfaktorer i preventionsprogram kopplade till teori och 

tidigare forskning 

6.2.1. Systemteoretiska kopplingar 

Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, som vi har redogjort för i teoriavsnittet, 

utgör makrosystemet det fjärde och mest övergripande systemet, vilket innefattar ett 

samhälles rådande politiska system, regelverk och reformer. Skolan är en accepterad 

institution i samhället och är en tydlig arena där makrosystemen yttrar sig. I Sverige har 

samtliga barn skolplikt och spenderar därmed stor del av sin uppväxt och barndom i skolan, 

och även skolrelaterade verksamheter, så som fritids. Genom att skolan engagerar sig i 

preventionsprogram läggs en allmän attityd fram, och därigenom visar man att samhället 

poängterar vikten av preventionsarbete. Lagerberg och Sundelin (2001) menar att 

makrosystemet är ett slags tankemönster som ger mening åt verksamheter och åt människors 

roller eller handlingar i de övriga systemen. Utan att lägga för stor vikt vid vad 

preventionsprogrammen vill uppnå, då detta ju skiljer sig åt mellan programmen, betonas 

ändå vilka tankemönster som bör reproduceras i de övriga systemen genom att inkludera 

preventionsprogram i skolan. 

 

Preventionsprogram som riktar sig mot föräldrar eller omgivningen kring ett barn har ett 

tydligt systemteoretiskt tänkande. Som Payne (2008) konstaterar är alla individer del av 

system, och varje system innefattar och innefattas av andra system. Inom socialt arbete 

poängterar Evans och Kearney (1996, i Payne 2008) vikten av att se till en helhet snarare än 

den enskilda individen. Då en människas beteende ska förklaras krävs en grundläggande 

förståelse för den omgivning hon befinner sig i, tillsammans med vilken inverkan denna 

omgivning har på individen. Detta konstateras även av Andershed och Andershed (2005) vara 

relevant i förhållande till vilken prevention som bör sättas in.  Föräldrar har i forskning 

konstaterats ha stort inflytande på barn och deras beteende, varför det är extra viktigt att 

föräldrar har tillräckligt med kunskap om problembeteenden överlag, samt hur dessa hanteras 

eller förebyggs. Det är därför gynnsamt med preventionsprogram riktade mot föräldrar i detta 

syfte. Föräldrar som deltagit i utbildning och/eller fått information om barn och ungdomars 

problembeteende och hur dessa motverkas borde rimligtvis vara bättre rustade att förse sina 
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barn med goda förutsättningar för förhindra att sådana problembeteenden utvecklas än 

föräldrar utan denna utbildning. Ges föräldrarna möjlighet att förändra sina attityder och 

åsikter, kommer detta enligt ett systemteoretiskt tänkande även att påverka barnen och deras 

beteende.  

 

Multikontextinterventioner är enligt Andershed och Andershed (2005) den bästa typen av 

interventioner när det kommer till att främja en positiv utveckling hos en individ eftersom de 

inriktar sig på flera miljöer eller systemnivåer hos individen samtidigt. SET är ett 

preventionsprogram som kan kallas multikontextuellt då programmet inriktar sig både mot 

barnen och mot barnens föräldrar i syfte att främja barnens sociala och emotionella 

kompetens. Nackdelen med multikontextualiteten är att den gör insatsen mer resurskrävande 

än andra insatser. Men enligt SET-programmets utformning behöver preventionsprogrammet 

inte nödvändigtvis bli speciellt mer kostsamt eller tidskrävande än andra program eftersom att 

föräldrarna involveras i programmet genom föräldramöten och informationsbrev. Det är sedan 

upp till föräldrarna att engagera sig i sina barns hemläxor i SET på samma sätt som de 

förhoppningsvis redan är i barnens övriga skolarbete. 

 

6.2.2. Kopplingar till det salutogena perspektivet och KASAM 

Antonovskys teori om KASAM byggs upp utifrån en individs förmåga till begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet. Stark KASAM är ett resultat då individen med hjälp av sina 

förmågor inom dessa tre områden lyckas förstå, uppskatta och hantera de stressorer som 

individen under livet utsätts för. Dessa förmågor, eller liknande, återfinns bland 

skyddsfaktorer som Andershed och Andershed (2005) benämner som proximala och 

dynamiska, vilket innebär att dessa förmågor eller skyddsfaktorer således är direkta och 

förändringsbara. Utifrån SET-programmets programbeskrivning kan vi se att syftet är att 

stärka barn och ungdomar i social och emotionell kompetens. I de fem moment som utgör 

kärnan i lektionstillfällena för SET-programmet; självkännedom, att hantera sina känslor, 

empati, motivation och social kompetens, kan vi se tydliga kopplingar till de förmågor som 

Antonovsky behandlar i sin teori om KASAM. SET-programmet borde således i sitt utförande 

bidra till att barn stärks socialt och emotionellt, vilket i sin tur stärker deras förmågor inom 

KASAM och därmed gynnar dem i dess förutsättning att utveckla stark KASAM. Att ha stark 

KASAM är enligt Kimber (2009) en skyddsfaktor hos den enskilde. Varje enskild komponent 

i KASAM är en enskild skyddsfaktor, vilka tränas inom SET, och tillsammans utgör 

komponenterna tillsammans KASAM.  

 

Inom ÖPP och COPE finns ingen direkt koppling till KASAM, åtminstone inte i samma 

utsträckning som den vi funnit inom SET. Till skillnad från SET riktar sig ÖPP och COPE till 

barn indirekt genom deras föräldrar, vilket kan vara en av anledningarna till att KASAM inte 

förefaller vara lika centralt inom preventionsprogrammen ÖPP och COPE. Att föräldrars 

agerande har inverkan på deras barn är något vi konstaterat, vilket är anledningen till varför 

det är viktigt att föräldrar har de rätta verktygen och strategierna för att kunna ge sina barn de 

bästa förutsättningarna för att utvecklas positivt utan att falla in i ett normbrytande beteende. 

Det kan vara relevant att se till föräldrar och deras upplevelse av KASAM och hur detta 

främjas genom preventionsprogram för barn riktade mot föräldrar. Då föräldrar upplever stark 
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KASAM borde detta rimligtvis i större utsträckning förse dem med verktygen att hantera sina 

barns agerande på ett adekvat sätt. Bland skyddsfaktorer i familjen nämner Andershed och 

Andershed (2005) föräldrarnas ork, engagemang och stöd, positiva attityder och 

uppfostringsstrategier samt deras medvetenhet och motivation. Genom 

preventionsprogrammen förefaller flera av dessa skyddsfaktorer vara aktuella och således 

främjas genom preventionen. Inom COPE poängteras fördelarna av att arbeta i större grupper, 

där föräldrar får träffa varandra och utbyta erfarenheter samt inse att de inte är ensamma i sin 

situation. Även inom ÖPP samlas föräldrarna i grupp och uppmuntras där att enas om 

gemensamma förhållningssätt gentemot barnen. Genom preventionsprogrammet främjas och 

stärks föräldrarnas skyddsfaktorer, vilket även i förlängningen borde leda till att deras 

KASAM stärks. Komponenterna begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet främjas i 

preventionsprogrammen. Att som förälder känna sig som en del av en grupp där fler upplever 

och delar samma erfarenheter bidrar till en ökad förståelse kring barnens situation, ökar 

möjligheten att känna meningsfullhet samt bidrar till förälderns förmåga till handlingskraft. 

Även den information som delges föräldrarna via preventionsprogrammen torde öka deras 

förståelse. 

 

6.2.3. Kopplingar till tidigare forskning 

I analysen av de resultat som vi har fått fram i preventionsprogrammens material har vi 

konstaterat att de olika programmen synliggör och tillämpar kunskapen kring skyddsfaktorer 

på olika sätt. SET framhåller tydligt att programmet arbetar med att främja barns individuella 

skyddsfaktorer samtidigt som det försöker stärka skyddsfaktorerna i den sociala miljön kring 

ett barn, d.v.s. familjen. Inom ÖPP och COPE är kunskapen kring ämnet mer implicit uttryckt  

samt inriktad endast på skyddsfaktorer i den sociala miljön, d.v.s. familjen. Vi lägger ingen 

värdering i vilken av dessa inriktningar som kan tänkas vara bäst och drar heller inga 

slutsatser angående detta. Detta för att det inte tillhör syftet med studien, men även för att vi 

anser att en prevention som arbetar med barns skyddsfaktorer och att främja barns utveckling 

generellt är något positivt som i slutändan inte bara gynnar barnen själva utan även deras 

omgivning och samhället i stort. Vilken typ av skyddsfaktorer preventionsprogrammet sedan 

väljer att inrikta sig mot bedömer vi vara mindre viktigt.  

 

Enligt Kimber (2009) ökar risken för att en individ ska utveckla ett normbrytande beteende 

flerfaldigt ju fler riskfaktorer man kan identifiera hos individen. Hon uttrycker det som att 

 

[…] om en riskfaktor föreligger är risken för att det ska gå illa inte så stor, men 

om två riskfaktorer föreligger ökar risken fyra gånger och vid tre riskfaktorer 

ökar den tio gånger (ibid:26) 

 

I den forskning som ligger till grund för denna studie har vi inte funnit någon litteratur som 

stödjer Kimbers uttalande, eller som belyser att begreppet riskfaktorer samvarierar på det 

angivna sättet för barn och ungas risk för att ”gå illa”. Även om detta inte behöver betyda att 

uttalande är felaktigt, ifrågasätter vi ändå Kimbers tillämpning av kunskaper samt slutsatser 

som dragits kring begreppet riskfaktorer och dess samvariation med att ”gå illa”.  
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Något som vi har funnit som kan vara en nackdel i utformningen av ÖPP är det faktum att 

föräldraträffarna arrangeras i samband med reguljära föräldramöten och att dessa är 

obligatoriska för föräldrarna att delta vid. Trots att preventionsprogrammet är universellt är 

det alltså inte säkert att alla barns föräldrar kan dra nytta av programmet då några av dem av 

en eller annan orsak kanske inte närvarar vid föräldramötena. Detta kan förstås bero på 

förhinder som föräldern ifråga inte kan påverka, men det kan också vara så att föräldern 

prioriterar bort mötena. Det är barnen till dessa föräldrar som vi främst tänker på. Vi vill 

påstå, utifrån vad vi vet om risk- och skyddsfaktorer, att det i vissa fall kan vara just dessa 

barn som egentligen är i störst behov av att deras föräldrar blir stärkta i sin föräldraroll och lär 

sig vikten av att engagera sig i sina barns liv, samt kanske framför allt, enligt ÖPPs 

målsättning, lär sig att stötta sina barn i att undvika en tidig alkoholdebut. 

 

STAD presenterade 2011 en utvärdering av preventionen ÖPP där resultaten visade att 

föräldrar som deltagit i preventionen i större utsträckning antog en mer restriktiv hållning till 

alkohol än föräldrar i kontrollgruppen. Utvärderingen visade dock att denna hållning varken 

bidragit till att barn och ungdomar i mindre utsträckning konsumerade alkohol eller sköt upp 

sin alkoholdebut. Vad som dock är intressant för oss utifrån vårt syfte med vår studie är att 

utvärderingen trots allt visade på att preventionen gav effekt på föräldrar och deras attityder 

och uppfostringsstrategier. Detta är konstaterat av Andershed och Andershed (2005) att vara 

en skyddsfaktor. ÖPP bidrar således till att stärka föräldrars skyddsfaktorer. Hur exakt denna 

skyddsfaktor enskilt kommer att påverka individen går inte att säga. Syftet med ÖPP är att 

senarelägga alkoholdebut hos ungdomar och minska deras alkoholkonsumtion, vilket 

skyddsfaktorn inte visat sig lönsam mot. Eftersom en skyddande faktor kan ha skyddande 

effekt mot en rad andra riskfaktorer, kan det innebära att ÖPP ändå är gynnsamt i att stärka 

skyddande faktorer hos barn och unga eller i dess omgivning, även om programmet inte har 

visat goda resultat utifrån sin egen målsättning.  

 

6.3. Innehållsanalys som metod 
I vår studie har vi inte använt oss av någon systematisk datainsamlingsmetod i den 

bemärkelse att vi har följt någon manual eller instruktion för att samla in det material som vi 

har funnit kring de skolbaserade preventionsprogrammen vi valt att undersöka. Som vi har 

beskrivit i vårt metodavsnitt utgick vi i vår informationssökning ifrån en verktygslåda 

framtagen av Statens folkhälsoinstitut (2006) som en del av regeringsuppdraget Skolan 

Förebygger. I denna verktygslåda presenterades diverse skolbaserade preventionsprogram och 

av dessa gjorde vi ett urval om tre stycken program utifrån ett bekvämlighetsurval. 

Programmen ifråga uppfyllde de kriterier vi tidigare ställt upp för de program vi ville 

inkludera i vår studie. En fördel med detta tillvägagångssätt var att vi relativt enkelt kunde 

finna den information kring varje enskilt program som vi behövde för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Vi har inte haft några problem med varken ett överflöd av eller en brist på 

material till vår studie. Dock föreligger viss risk att vi gått miste om något 

preventionsprogram som av någon anledning inte har inkluderats i verktygslådan från Statens 

folkhälsoinstitut. 
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För att analysera innehållet i preventionsprogrammens material har vi använt oss av metoden 

innehållsanalys som vi har valt att modifiera. Till skillnad från tillvägagångssättet i den 

traditionella innehållsanalysen där man kvantifierar förekomsten av vissa ord eller företeelser 

i en text har vi istället utifrån våra frågeställningar identifierat två olika teman i vårt material 

och kodat innehållet utifrån dessa teman. Vi valde att göra denna modifiering av metoden för 

att den bättre skulle fungera med våra frågeställningar. En nackdel med vår modifierade 

metod är att den kan vara svår att återskapa av andra om en upprepning av studien skulle 

göras då metoden är influerad av våra egna förkunskaper och föreställningar kring ämnet 

skyddsfaktorer och skolbaserade preventionsprogram. En fördel har dock varit att vi har 

kunnat besvara våra frågeställningar på ett för oss tillfredsställande sätt och att vi varit relativt 

fria i vår kodning av materialet. 

 

6.4. Slutsatser 
Ständigt återkommande inom socialt arbete är att tala om nivåer inom olika områden. Både 

riskfaktorer, skyddsfaktorer och prevention återfinns på olika nivåer, antingen inom individen, 

dess familj och närmiljö eller i samhället i stort. Som Andershed och Andershed (2005:197-

198) konstaterar: 

 

om utgångspunkten är att normbrytande beteende inte kan förklaras av en 

enskild, utan i de flesta fall av flera relaterade riskfaktorer, och att dessa 

riskfaktorer eventuellt förändras över tid, måste den intervention som sätts in 

vara utformad för att hantera dessa antaganden.  

  

Detta betonar vikten av att förstå att en individs handlingar inte kan förklaras av enbart 

faktorer hos den enskilda individen, utan att individen präglas av både den miljö som denne 

har vuxit upp i samt för närvarande befinner sig i. De tre preventionsprogram vi i denna 

studie har undersökt strävar alla efter att på olika vis förebygga antingen normbrytande 

beteende, psykisk ohälsa eller alkoholanvändning hos ungdomar. Preventionsprogrammen har 

konstaterats rikta sig antingen direkt till barn och ungdomar och deras föräldrar (SET) eller 

endast indirekt via deras föräldrar (ÖPP & COPE). Vi har kunnat se att alla 

preventionsprogram i sina programbeskrivningar på ett eller annat sätt synliggör och arbetar 

med att stärka antingen barns eller föräldrars, eller bådas, skyddsfaktorer för att uppnå sitt 

syfte. Vi har kunnat identifiera skillnader men trots dem blir ändå slutsatsen att alla har ett 

tydligt fokus på att stärka skyddsfaktorer som i förlängningen ska bidra till barn och 

ungdomars positiva utveckling. 

 

Genom att anta ett systemteoretiskt tänkande förklaras vikten av att se helheten. Detta inte 

enbart för att förklara hur problem uppstår, utan kanske snarare för att identifiera de resurser 

som finns i familj och närmiljö i förebyggande arbete eller behandling. Antonovskys KASAM 

som teori betonar vikten av att se till det hälsosamma, friska och fungerande. Med ett 

kombinerat systemteoretiskt tänkande tillsammans med KASAM har en socionom helheten i 

fokus där betoningen ligger på vilka styrkor och resurser som finns inom individen samt i dess 

familj eller närmiljö.  
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Preventionsprogram är en viktig del inom socialt arbete. Andershed och Andershed (2005) 

konstaterar att det kan finnas personer som upplever och erfar riskfaktorer men som inte 

utvecklar normbrytande beteende, samtidigt som det finns de personer som inte upplever 

några riskfaktorer men ändå utvecklar normbrytande beteende. Detta härleds till att i 

utvecklandet av ett normbrytande beteende återfinns ett komplext samspel mellan risk- och 

skyddsfaktorer tillsammans med prevention. En slutsats vi drar är därmed att det är av vikt att 

genom tidig prevention skapa de bästa förutsättningarna för att barn och ungdomar ska 

undvika att utveckla normbrytande beteende. För att preventivt arbete ska vara så effektivt 

som möjligt krävs att det sker på olika systemnivåer. Utifrån resultatet av vår studie kan vi se 

att de tre skolbaserade preventionsprogrammen vi har valt att studera alla bidrar till att skapa 

dessa förutsättningar för barn och ungdomar. 

 

Vad vi önskar att läsaren ska ta med sig från den här studien är att skolbaserade 

preventionsprogram med syftet att hindra en negativ och främja en positiv utveckling hos barn 

genom att stärka deras skyddsfaktorer är något som kan gynna många. Genom att använda 

skolan som plattform för socialt arbete har preventionsprogrammen större möjlighet att nå ut 

till alla de barn som behöver extra stöd, men som av någon anledning inte fångas upp av 

exempelvis socialtjänstens insatser. Genom att arbeta preventivt kan många sociala problem 

bekämpas innan de uppstår, och på så sätt eventuellt lyckas bespara samhället stora summor 

pengar som annars skulle gå till att reparera en skada som redan skett. Genom att fokusera på 

skyddsfaktorer och det salutogena hos alla barn stärks de skyddande faktorerna hos de barn 

med inga eller få riskfaktorer, de s.k. resursfaktorerna, samtidigt som motståndskraften stärks 

hos de barn som upplever en eller flera riskfaktorer. På detta sätt är det möjligt att undkomma 

de problem som kan uppstå då urval till selektiva insatser görs och att de barn som blir 

föremål för insatsen inte löper samma risk att känna sig stigmatiserade.  
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