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Sammanfattning 
 

Den här studien jämförde grupperna; barn med beteendeproblem och 
ADHD-diagnos, samt barn med beteendeproblem men utan diagnos, 
och deras minskning av beteendeproblem efter att deras föräldrar 
medverkat i ett föräldrastödsprogram. Sammanlagt deltog 635 barn. 
Alla hade beteendeproblem i olika former. 54 av barnen hade 
diagnosticerats med ADHD. Tre separata mixed design Anova 
användes för att avgöra om grupperna skiljde sig åt i hur mycket 
beteendeproblem, ouppmärksamhet och hyperaktivitet minskade, samt 
om skillnaden var stabil över tid. Efter att ha kontrollerat för kön och 
ålder visade resultatet en signifikant skillnad mellan barn med ADHD 
och de utan beteendeproblem minskningar. Grupperna med problem 
minskade sina beteendeproblem i större utsträckning än de utan. 
Förändringen höll i sig över tid. Vad detta resultat beror på 
diskuteras vidare i rapporten.  
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Abstract  

This study compared the following groups; children with conduct 
problems and an ADHD-diagnosis and children with only conduct 
problems on their change in conduct problems after their parents took 
part in a parent program. A total of 635 children participated. All of the 
children had perceived conduct problems. 54 of the children had an 
ADHD-diagnosis. Three Mixed design Anovas were used to analyse 
whether the two groups differed on their change in conduct problems, 
inattention and hyperactivity and if the changes were consistent over 
time. After controlling for the effects of age and gender the results 
showed a significant difference between the groups. The groups with 
ADHD, high hyperactivity and high inattention decreased the most and 
were stable over time. Findings of the study are discussed further in the 
report.   
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Föräldrastödsprograms inverkan på barns beteendeproblem. 
 

ADHD och beteendeproblem är problematiskt för både individen som har den, 

föräldrar och närstående samt för samhället i form av en högre belastning (Kadesjö, 2008).  

En jämförelse av effektiviteten av föräldrastödsprogram mellan barn med ADHD och 

barn med enbart beteendeproblem har inte tidigare gjorts. Studien kan då bidra till ett mer 

anpassat program för de olika grupperna. I slutändan skulle målet vara att göra programmen 

mer effektiva och vidare minska barns ADHD- och beteendeproblem. Denna studie är av 

vikt dels för att kunna hjälpa både barn och föräldrar att hantera en ohållbar vardag och även 

för att ge barn och föräldrar en högre livskvalitet. Studien undersöker effekterna av att 

föräldrar genomgått föräldrastödsprogram. En ökad förståelse av hur beteendeproblem kan 

minskas hos barn med diagnosen AD/HD, i jämförelse med barn utan diagnos, men med 

beteendeproblem är även det önskvärt.   

ADHD är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. På svenska 

har det översatts med ”Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet” (Kadesjö, 2008). I 

denna studie kommer förkortningen ADHD att användas. ADHD innebär att barnet har svårt 

att rikta sin uppmärksamhet och impulsivitet styr ofta beteendet. Barnet kan skifta mellan att 

vara ouppmärksam till hyperaktiv. Barnet kan även ha svårt att förstå reglers betydelse, samt 

sin egen inblandning i konflikter.  Problemen med ouppmärksamhet och impulsivitet 

uppkommer ofta i tidig ålder och är i vissa fall medfött (Kadesjö, 2008). Förutom 

koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet kan fler problem förekomma hos individen. 

Exempel på sådana kan vara språksvårigheter, tolkning av sinnesintryck och minskad 

kontroll av kroppsliga rörelser (Kadesjö, 2008). För en bredare definition av ADHD, samt 

alla symptom hänvisas här diagnosmanualen DSM-IV (American Psychiatric Association, 

1994). I denna studie har DSM-IV medvetet utelämnats för ge läsaren en enklare och mer 

lättläst definition av syndromet.   
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Beteendeproblem definieras som en variation mellan svåra och lättare problem. De 

problem som är kategoriserade som svårare innebär att barn kan vara impulsiva, aggressiva 

och motstridiga. Symptom som gnällighet eller att sura kategoriseras som lättare 

beteendeproblem (Eyberg & Pinkus, 1999).   

Barn blir påverkade av beteendeproblem och ADHD, och specifikt har dessa 

negativa effekter på både barn, deras föräldrar samt samhället i form av en högre belastning 

och stress (Koerting et al., 2013). Försummelse hos föräldrar kan ha stora effekter på barns 

framtid. Både det sociala- och känslolivet kan påverkas negativt. Försämrad hälsa kan ses 

som en följd av bristande föräldraskap, under barndom lika så som i vuxenlivet. Föräldrar 

påverkar barns beteendeproblem och forskning visar att det som gör mest nytta är att 

föräldrar får stöd i att hantera barnet och beteendeproblemen. Föräldrastödsprogram är en 

viktig del i detta stöd (Bloomfield & Kendall, 2012). Föräldrastödsprogram kan förbättra 

föräldraskapet och det i sin tur kan ha en påverkan på barns beteendeproblem.  

Föräldrar till barn med ADHD kan behöva extra stöd. Föräldrastödsprogram är en 

form av detta stöd. Föräldrastödsprogram fungerar genom att förändra sättet föräldrar utövar 

sitt föräldraskap. Detta leder sedan till förändring i barnets beteende (Bennet, Barlow, 

Huband, Smailagic & Roloff, 2013).  Föräldrars psykosociala välmående behandlas också i 

programmet genom att de får verktyg för att minska stress och skuldkänslor. Det här leder 

till förbättrad mental hälsa. En annan psykosocial aspekt som programmet behandlar är nära 

relationer med partnern (Bennet et al., 2013).  Det vill säga föräldrastödsprogram fungerar 

genom att förändra föräldraskapet, som i sin tur förändrar barns beteende.  

På vilket sätt fungerar föräldrastödsprogram för att reducera beteendeproblem hos 

barn exakt? Forskning föreslår två mekanismer. Den ena är att föräldrastödsprogram verkar 

reducera stress som föräldrar upplever. När föräldrar får mer information minskar stressen 

och man återfår tilltron till den egna föräldrakompetensen (Bloomfield et al., 2012). 
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Föräldrars stress leder till mer beteendeproblem hos barn, då stressen påverkar kvaliteten på 

föräldraskapet. Föräldrarna kan agera överilat och hätskt på barnet. Denna föräldrastress 

innebär också tvivel på deras egen förmåga som förälder och deras barns beteendeproblem 

(Bloomfield et al., 2012). Föräldrastödsprogram syftar till att minska föräldrars stress. 

Tidigare forskning på dessa program visar att föräldrarnas stress minskar samtidigt som 

deras tro på dem själva och deras kapacitet som förälder förbättras (Bloomfield et al., 2012) 

Då stressen minskar, minskar även de upplevda beteendeproblemen hos barnet. Ett nio 

veckor långt program visade att föräldraskapet förbättrades och föräldrastress minskade 

(Treacy, Tripp & Baird, 2005) samtidigt som depressiva symptom hos mammorna minskade 

(Koerting et al., 2013). Barn med beteendeproblem blir behandlade mindre kärleksfullt och 

de blir utsatta för mer bestraffningar än barn utan dessa problem (Kadesjö, 2008). Det finns 

mycket forskning generellt som visat att föräldrastress hänger nära samman med 

bestraffningar (Kendall, Bloomfield, Appleton & Kitaoka, 2013). En undersökning på 20 

föräldrar visade att föräldraskap förbättrades, men man fann att denna föräldrastress endast 

minskade för mammorna (Gerdes, Haack & Schneider, 2012). I korthet har man funnit att 

föräldrastress hänger samman med ett mer okärleksfullt beteende gentemot barnet, men det 

kan motverkas genom deltagandet i ett föräldrastödsprogram. 

Den andra mekanismen verkar vara att föräldrar, efter genomgånget program får 

bättre självförtroende till sin kompetens som föräldrar. Högt självförtroende kan kännas 

självklart för en bra prestation inom diverse områden. Detta visar även forskningen då det 

finns en uppenbar relation mellan självförtroende och föräldraskap. Föräldraskap och 

självförtroende förbättrades efter deltagandet i ett föräldrastödsprogram, relationen till deras 

barn förbättrades också (Kendall et al., 2013). En negativ association fanns mellan föräldrars 

självförtroende och deras föräldrastress. När självförtroendet ökade så minskade stressen. 

Lägre självförtroende hos föräldrar leder också till en högre stressfaktor (Bloomfield et al., 
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2012). Effekterna av föräldrastödsprogrammet var alltså ett ökat självförtroende hos 

föräldern som i sin tur ledde till minskad stress och en förbättrad relation med barnet. Barns 

beteendeproblem minskade dock inte. Det fanns en skillnad i beteendeproblem efter tre 

månader, men dessa resultat höll inte i sig efter 12 månader (Bloomfield et al., 2012). 

Tidigare studier är motsägelsefulla och en annan studie visar att samtidigt som föräldrars tro 

på dem själva ökade, så minskade ADHD-symptomen hos deras barn (Daley & O'Brien, 

2013). Resultaten är som sagt olika, vissa visar att beteendeförändringen var ihållande 

medan en annan visar att de var kortlivade. Självförtroende och bra föräldraskap verkar dock 

höra ihop.  

Det är alltså inte barnets beteende i första hand som behandlas i 

föräldrastödsprogram utan föräldrarnas beteenden och attityder. Föräldrastödsprogram går ut 

på att förändra föräldrarnas beteenden för att det till slut ska hjälpa barnet (Koerting et al., 

2013). Genom att delta i programmen får föräldrar lära sig nya sätt att förhålla sig till barnet 

och vägar till att använda ett positivt föräldraskap. Som en följd av att delta i dessa program 

lär sig föräldrarna att de inte ska använda negativa föräldrabeteenden, som fysisk 

bestraffning, skuldbeläggning eller emotionella utbrott. I studier har man kunnat visa 

minskningar i negativt föräldraskap över fyra år (Heinrichs, Kliem & Hahlweg, 2013). 

Föräldrars tro på deras egen förmåga ökade, samt deras föräldrastress minskade genom 

föräldrastödsprogrammet. 

Föräldrastödsprogram har visats minska barns beteendeproblem (Koerting et al., 

2013). Så långt det är möjligt ska en sådan föräldrainsats via föräldrastödsprogram komma 

in i en tidig ålder hos barnet. Om insatsen dröjer kan resultaten inte bli lika effektiva. Dock 

brukar insatser vanligtvis ske då beteendet redan är väl inrutat hos barnet (Koerting et al., 

2013). Man har också kunna visa effekter på barn som löper risk för att drabbas av 

beteendeproblem (Bloomfield et al., 2012). Detta kunde även ses på förskolebarn som hade 
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risk att utveckla ADHD och beteendeproblematik (Jones, Daley, Hutchings, Bywater & 

Eames, 2007). En annan studie som gjordes under 12 månader stöder även detta. Studien 

gjordes på barn mellan 3-5 år, som hade ADHD eller löpte risk för att drabbas. En ihållande 

minskning av problem efter 24 månader sågs (DuPau et al., 2013). Det vill säga att 

föräldrastödsprogram är effektiva på barn som löper risk att drabbas av ADHD och 

beteendeproblem. Studier har vidare visat att minskningen av beteendeproblem inte endast 

återfinns i korttidsstudier men också i långtidsstudier (Jones, Daley, Hutchings, Bywater & 

Eames, 2008).  Det vill säga, föräldrastödsprogram verkar effektivt på barn som löper risk 

att drabbas av ADHD eller beteendeproblem och effekten var långvarig.  

Föräldrar kan påverka barns koncentrationssvårigheter. Barn som varit med om 

traumatiska händelser, så som misshandel eller större familjekonflikter kan drabbas av 

koncentrationssvårigheter då all tankekraft går åt att fokusera på det traumatiska istället för 

att hantera ett problem i till exempel skolmiljön. Mindre traumatiska upplevelser som ett 

bråk mellan föräldrar kan även det störa koncentrationen hos barn med ADHD (Kadesjö, 

2008). Detta faktum gör det intressant att titta på effektiviteten föräldrastödsprogram då 

barns koncentrationssvårigheter skulle kunna minskas via en bättre familjesituation. Om 

barns skolprestation ökar på grund av minskade koncentrationssvårigheter skulle även det 

vara en vinst av en förbättrad föräldrainsats via föräldrastödsprogram.     

I vissa fall är det inte bara dåligt föräldraskap som står bakom beteendeproblem utan 

barnet kan även ha ett finger med i spelet. Patterson's  (1981) ”coercion theory” (teori om 

tvång) menar att föräldrar ibland tvingas till att ge med sig och acceptera barnets 

beteendeproblem. Genom sitt dåliga beteende får barnet föräldrarna att ge upp. Föräldrarna 

till dessa barn orkar till slut inte disciplinera utan finner sig i barnets beteende. Forskning 

visar att barn med koncentrationssvårigheter ofta har föräldrar som är mindre kärleksfulla 

och använder bestraffningar mer, men ibland är dessa en motreaktion till barnens befintliga 
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beteende (Patterson, 1976 Ref. i Kadesjö, 2008). Barn med ADHD har också problem med 

att minska föräldrars ilska genom bland annat humor. Eftersom barnens beteende präglas av 

impulsivitet så är det den ursprungliga känslan i situationen som läcker ut. Det vill säga om 

den ursprungliga känslan är ilska, kan barn utan ADHD hålla tillbaka känslan och inte bli 

instinktivt arg. Det är det här som barn med ADHD har problem med då den ursprungliga 

känslan inte kan hållas tillbaka. Detta har barn utan ADHD inte problem med och detta 

skulle även kunna leda till att föräldrar till barn med ADHD använder mer bestraffningar än 

föräldrar till barn utan ADHD (Patterson, 1976 Ref. i Kadesjö, 2008). I Patterson's teori är 

det mammans roll som står i fokus. Hennes roll i den onda cirkeln kan försämras om barnet 

har en frånvarande pappa eller om barnet är mer livligt, då detta ökar påfrestningarna på 

moderskapet. Andra aspekter som kan öka påfrestningarna hos mamman är om barnet har 

någon form av funktionshinder. Om problem inom äktenskap eller partnerskap förekommer 

ökar detta också chansen för att mamman och barnet hamnar i en spiral av negativa 

beteenden (Patterson, 1981). Dessa faktorer samverkar och ökar alltså chanserna att 

föräldern eller i detta fall mamman och barnet använder negativa metoder emot varandra i 

familjelivet till vardags.     

En redan utvecklad diagnos kan också hjälpas via föräldrars medverkan i ett 

föräldrastödsprogram. Detta fann man bland annat i en studie där både barnens 

beteendeproblem men också hyperaktivitet minskade som en följd av föräldrarnas 

medverkan i ett föräldrastödsprogram (Fujiwara, Kato, & Sanders, 2011). Hos en grupp 

förskolebarn såg man också en minskning av symptom på ADHD till följd av att föräldrarna 

deltog i ett föräldrastödsprogram (Daley, 2009). Barn visade tecken på färre problem med 

ouppmärksamhet och hyperaktivitet som en följd av programmet. Trotssymptom och labila 

känslor minskade också, samt tecken på negativt föräldraskap (Herbert, Harvey, Roberts, 

Wichowski & Lugo-Candelas, 2013). Annan forskning stöder att föräldrastödsprogram 
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verkar effektivt på ADHD-symptom (Pelham & Fabiano, 2008). Således har man i ett antal 

utvärderingar av föräldrastödsprogram kunnat se minskningar i ADHD-symptom, som 

ouppmärksamhet och hyperaktivitet efter föräldrars medverkan i ett föräldrastödsprogram. 

De långvariga effekterna av föräldrastödsprogram verkar visa på ihållande resultat. 

En studie visade dock ingen förbättring då man undersökte samma grupp efter ett år. 

Kortvariga effekter av programmet var bland annat minskad ångest och depression hos 

föräldrar. Det fanns dock förändringar i barns känslor (Bennet et al., 2013). Dock kan dessa 

effekter bero på att vissa av barnen i förtestet visade så pass stora problem att dessa var 

ihållande i eftertestet ett år senare också (Drugli, Fossum, Larsson, & Morch, 2010). Vissa 

barn med ADHD verkar alltså behöva en mer intensiv behandling av sina symptom (DuPau 

et al., 2013). 

Sammanfattningsvis visar den övergripande forskningen på långvariga resultat. 

Överhängande är att föräldrars stress minskade och deras självförtroende ökade efter 

deltagandet i ett föräldrastödsprogram. Dock skiljer sig resultaten angående minskningen av 

beteendeproblem hos barn. En studie visade ingen signifikant förändring i barns beteende, 

medan andra studier visade på förändringar i beteendet hos barn. Effekten i en studie var 

dock inte långvarig, då förändringen inte kvarstod efter 12 månader, medan vissa studier 

visar på en ihållande effekt. Då resultaten angående just beteendeproblemen visar olika, är 

det av intresse att fördjupa sig ytterligare i förändringen av beteendeproblem. Samt att det 

finns tveksamma långvariga effekter, är det även där av intresse att se hur 

beteendeförändringarna kvarstår över tid. Generalisering av effekterna av 

föräldrastödsprogram är trots allt svåra att göra eftersom individer med både 

beteendeproblem och ADHD-diagnosen kan skilja sig så mycket åt. Dels i hur allvarliga 

symptomen är men även hur familjesituation ser ut.   

Det finns kunskapsluckor i forskningen. Det finns idag mer än trehundra studier som 



FÖRÄLDRASTÖDSPROGRAM OCH ADHD 10	  

har utvärderat föräldrastödsprogram över kortare tidsperioder och det finns ett tjugotal 

studier som har undersökt om effekterna av att delta i föräldrastödsprogram har långsiktiga 

effekter. Men vi vet inte tillräckligt om de effekter man funnit kortsiktigt eller långsiktigt 

gäller för de barn som har diagnosen ADHD (Koerting et al., 2013). Det finns inga studier, 

som jag känner till, där man har gjort en jämförelse av effekterna av att delta i 

föräldrastödsprogram för barn med och utan ADHD-diagnos. Därför är det av vikt att se hur 

just barn med ADHD påverkas efter föräldrars medverkan i föräldrastödsprogram, och att 

jämföra om den förväntade minskningen i beteendeproblemen är densamma för barn med 

ADHD diagnos och barn som inte har denna diagnos. För att göra detta använder jag data 

från en nationell utvärdering av olika typer av föräldrastödsprogram. Jag ställer den 

konkreta frågan om man kan påvisa minskningar i beteendeproblem, 

uppmärksamhetsstörningar och hyperaktivitet hos barn med diagnosen ADHD på samma 

sätt som barn som inte har denna diagnos. 

Metod 

Försökspersoner  

Jag använder data från en nationell utvärdering av de mest vanligt förekommande 

föräldrastödsprogrammen i Sverige. Den utvärderingen har letts av forskare inom psykologi 

på Örebro universitet. Sammanlagt var det föräldrar till 635 barn som ingick i studien (det 

var fler föräldrar som ingick, ofta gick båda föräldrarna i föräldraprogrammen, men här så 

använder vi rapporter från den förälder – mamma eller pappa – som deltog mest frekvent). 

Dessa 635 föräldrar hade genomgått ett av fyra föräldrastödsprogram (Connect, Cope, de 

Otroliga Åren, eller Komet). Av de 635 barnen var 8,5 procent diagnosticerade med ADHD, 

det vill säga 54 av de 635 deltagarna. De två grupperna bestod alltså av 54 barn med ADHD 

samt 581 barn med beteendeproblem, men utan en ADHD-diagnos. Eftersom ADHD kan 

bestå av antingen hyperaktivitet eller uppmärksamhetsstörning, så delades också gruppen av 
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ADHD upp i två undergrupper. De barn som led av hyperaktivitet och de som hade 

uppmärksamhetsproblem. 221 barn hade hyperaktivitetsproblematik och 133 barn hade 

uppmärksamhetsproblem. Åldern hos barnen sträckte sig mellan tre till tolv år, där 

medelåldern var 7,9 år. 62,8 procent av barnen var pojkar. Deltagarna rekryterades genom 

att deras föräldrar vänt sig till skolan, socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin för 

att de hade problem med barnet på hemmafronten.  

Material 
Beteendeproblem. För att mäta beteendeproblem användes Eyberg Child Behavior 

Inventory eller ECBI (Eyberg et al., 1999).  Testet utförs i hemmet och innehåller 36 frågor. 

Exempel på frågor är ”Lyder inte regler”, ”Retar syskon” och ”är gnällig”. För varje fråga 

finns en sjugradig skala, som kallas ”intensitetskalan” där besvarar föräldrarna hur ofta 

beteendet förekommer. Svarsskalan går från 1 aldrig till 7 alltid. Reliabiliteten för 

”intensitetsskalan” var .92 vid förtestet (T1). Eftertestet (T2) visade en reliabilitet på .94 och 

det sista eftertestet (T3) visade en reliabilitet på .95. Varje fråga har även ett ja- och nej 

alternativ. Detta kallas ”Problemskalan”. Ja betyder att beteendet är ett problem i familjen 

och representeras av 1 och nej står för att beteendet inte anses vara ett problem och 

representeras av 0. ”Problem underskalan” visade .92, .92, .92 i Cronbach's alpha för 

respektive test.  

ADHD-symptom. För mätning av ADHD-symptom användes SNAP-IV-testet. 

Testet innehåller 30 frågor, där varje fråga har fyra alternativ på hur ofta beteendet 

förekommer (där 0 är inte alls och 3 är väldigt mycket). Testet är baserat på DSM-IV. 

Frågorna mäter hyperaktivitet/impulsivitet, ouppmärksamhet och trotssyndrom. Exempel på 

frågor som mäter hyperaktivitet och impulsivitet är bland annat; ”Springer ofta omkring 

eller klättrar mer än vad som är lämpligt för situationen.” och ”Verkar ofta vara på språng 

eller på högvarv.”. Frågor som mäter ouppmärksamhet är; ” Är ofta lättdistraherad av yttre 

stimuli.” och ”Verkar ofta inte lyssna på direkta tilltal.” Trotssyndrom mäts via frågor som; 
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”Trotsar aktivt eller vägrar underordna sig vuxnas krav eller regler.” och ”Argumenterar ofta 

mot vuxna.” Reliabiliteten för Hyperaktivitet/impulsivitet visade .92 för förtestet (T1) .91 

för eftertest (T2) och .93 för eftertest (T3). Cronbach's alpha för trotssyndrom var .91 och  

.91 (T1), .91 (T2) och .93 (T3) för ouppmärksamhet.   

Procedur 
 För att mäta beteendeförändringarna gjordes tre test: ett förtest (T1), tre till fyra 

månader efter förtestet gjordes ett eftertest (T2), tolv månader efter eftertestet gjordes ännu 

ett eftertest (T3) och två år efter första eftertestet (T2) gjordes ett till test (T4).   

Enheterna som rekryterade kunde erbjuda föräldrastödsprogram som var anpassade 

till föräldrar med barn i åldrarna tre till tolv år. Utöver detta delades det ut skriftlig och 

muntlig information av forskarna under ett informationsmöte. Svarsprocenten på enkäten 

efter förtestet (T1) var hög, 99 % av föräldrarna svarade. Efter första eftertestet (T2) svarade 

598 av föräldrarna på en till enkät. De föräldrar som missade detta tillfälle hade möjlighet att 

svara på enkäten via ett förbetalt returkuvert. Det sista eftertestet (T3), det vill säga ett år 

efter det tidigare eftertestet svarade 556 av föräldrarna på ännu en enkät, via post. I urvalet 

användes självskattningsdata från föräldrarna från förtest (T1), eftertest (T2) och till det sista 

eftertestet (T3) 

Statistisk analys  
I studien analyserades tre separata Mixed design Anovas. I det första testet jämfördes 

gruppen med ADHD mot gruppen utan ADHD i minskningen av beteendeproblem. I Det 

andra testet jämfördes minskning i hyperaktivitet mellan gruppen med hyperaktivitet och 

gruppen utan. Det tredje testet jämförde uppmärksamhetsproblemens minskning hos 

gruppen med problem och gruppen utan. För att göra de statistiska analyserna användes 

programmet SPSS.  

Resultat 
Kan man påvisa minskningar i beteendeproblem, uppmärksamhetsstörningar och 

hyperaktivitet hos barn med diagnosen ADHD på samma sätt som barn som inte har denna 
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diagnos? 

För att undersöka detta användes en General Linear Model, närmare bestämt tre 

separata Mixed design Anovaanalyser i SPSS för att se om grupperna skiljde sig åt i 

minskade beteendeproblem, samt om ålder och kön var en avgörande faktor. För att mäta 

ADHD användes ett SNAP-I test. För att mäta beteendeproblem användes ECBI-skalan.  

Resultatet av Mixed design Anovas visade att beteendeproblemen för barn med 

ADHD minskade i större utsträckning än barn utan diagnos (Se Tabell 1). Efter att ha 

kontrollerat effekten av kön och ålder visade resultaten att det fanns en signifikant 

minskning i barns beteendeproblem mellan det första och sista testtillfället, F (3,1374) = 

13,28, p < .001.  (Se Figur 1) 

Mellan första testtillfället och andra tillfället minskade båda grupperna i 

beteendeproblem. Mellan testtillfälle två och tre sågs en viss ökning för att sedan minska 

igen från test tre till det sista testet (se tabell 1). Dessutom fanns det en signifikant skillnad i 

beteendeförändringar mellan grupperna, F (1,458) = 38.76, p < .001. Mellan det första 

testtillfället och det andra minskade gruppen utan ADHD mer. Då båda grupperna ökade 

mellan det andra och tredje testtillfället så hade barn med ADHD en mindre ökning av 

beteendeproblem än de utan diagnos. Mellan det tredje och sista testtillfället minskade 

gruppen med ADHD mer (se tabell 1). Dock fanns det ingen signifikant interaktions effekt 

mellan tid och ADHD.  Alltså gruppen med ADHD minskade i beteendeproblem i det stora  

hela mer än gruppen utan ADHD. 

Ytterligare en till Mixed design Anova-test i SPSS gjordes för att se förändringarna i 

uppmärksamhetsstörningar. Efter att ha kontrollerat för kön och ålder visade resultatet av 

Mixed design Anova att det fanns en signifikant minskning i barns 

uppmärksamhetsstörningar mellan första och sista testtillfället, F (3,1362) = 16.86, p < .001. 

Mellan första och andra testtillfället minskades problemen med ouppmärksamhet. Mellan 
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det andra och tredje testtillfället visades också här en viss ökning, för att sedan minska igen 

till sista tillfället (Se tabell 2). Det fanns också en signifikant skillnad mellan grupperna i 

minskningen av uppmärksamhetsstörningar, F (1,454) = 132.68, p < .001. (Se Figur 2).  

Gruppen med uppmärksamhetsstörningar minskade i större utsträckning (Se Tabell 2). 

Dessutom fanns det en interaktionseffekt mellan tid och uppmärksamhetsstörningar, F 

(3,1362) = 5.40, p <.01. Mellan första och andra testtillfället var det gruppen med 

uppmärksamhetsstörningar som minskade mest. Mellan andra och tredje tillfället då det 

ökade, så ökade gruppen med uppmärksamhetsstörningar mindre. Det sista testtillfället 

visade även det att gruppen med ouppmärksamhet minskade mer (Se Tabell 2). Det vill säga 

att gruppen med uppmärksamhetsproblem minskade mer än gruppen utan.  

En tredje Mixed Design Anova utfördes i SPSS för att mäta skillnad i hyperaktivitet. 

Efter att ha kontrollerat för kön och ålder visade testet att det fanns en signifikant minskning 

av hyperaktivitetsproblem över tid, F (3,1368) = 14,87, p < .001. Resultatet visar liknade 

mönster som i de andra analyserna. Det vill säga; symptomen minskade mellan första och 

andra testtillfället, för att sedan öka mellan andra och tredje tillfället och sedan sjunka igen 

mellan tredje och sista tillfället (Se Tabell 3). Det fanns också en signifikant skillnad i 

förändring mellan grupperna, F (1,456) = 211,02, p < .001.  (Se figur 3).  

Gruppen med ADHD-diagnos minskade hyperaktivitet i större utsträckning än de 

utan problem (Se Tabell 3). Det fanns även en signifikant interaktionseffekt mellan tid och 

hyperaktivitet, F (3,1368) = 6,35, p < .001, där ADHD gruppen minskade mer från första till 

andra tillfället, än gruppen utan ADHD. Mellan andra och tredje tillfället ökade problemen 

igen för båda grupperna, men i detta fall var ökningen mindre hos gruppen utan ADHD. 

Mellan tredje och sista testtillfället minskade gruppen med ADHD än en gång mer än 

gruppen utan (Se tabell 3). Detta betyder alltså att gruppen med hyperaktivitetsproblem 

minskade hyperaktiviteten mer än gruppen utan problem.     
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Diskussion 
De första analyser som jag gjorde visade att gruppen som hade ADHD minskade sina 

beteendeproblem i större utsträckning än barn utan diagnos. Den andra analysen visade att 

gruppen som hade problem med ouppmärksamhet minskade mer i ouppmärksamhet, än 

gruppen utan ouppmärksamhetsproblem. Det samma gällde för gruppen med 

hyperaktivitetsproblem, där analysen visade att denna grupp minskade mer än gruppen utan 

problem med hyperaktivitet. Tidigare forskning visade att föräldrastödsprogram hade 

långvariga effekter på barns beteendeproblem och ADHD-symptom. Föräldrars stress 

minskade och deras föräldraskap förbättrades.     

Då effekten av föräldrastödsprogram på specifikt ADHD-diagnos var ett ganska 

outforskat område har studien bidragit med ytterligare forskning inom detta område.  En 

jämförelse av beteendeförändringarna mellan barn med ADHD-diagnos och barn med 

endast beteendeproblem, men utan diagnos har inte tidigare utförts. Tidigare forskning har 

visat olika resultat då det gäller förändring av beteendeproblem över tid. Denna studie visar 

en signifikant förändring över tid. Studien har därför kompletterat forskningen med att 

beteendeförändringen som sker efter föräldrastödsprogram är stabila över tid.  

Resultatet skulle kunna bero på att föräldrastödsprogram skulle vara mer anpassat till 

mer grava beteendeproblem. Då barn med ADHD-diagnos enligt resultatet ligger högre på 

beteendeproblem så skulle detta kunna förklara hur ADHD-gruppen minskade mer. En 

annan idé är att barn med ADHD skulle behöva mer struktur och klara regler och därför 

svara bättre på ett förändrat föräldraskap från föräldrastödsprogrammet.  

Enligt teorin om tvång (Patterson, 1981) skulle det kunna vara så att föräldrar till 

barn med ADHD kommer ur den onda cirkeln av dåligt beteende från både föräldrar och 

barn. Eftersom denna process kan förvärras av en funktionsnedsättning hos barnet skulle det 

redan från början kunnat finnas en sämre relation mellan föräldrar och barn med ADHD än 
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barnen utan ADHD. Då barnet har en funktionsnedsättning i form av ADHD så får kanske 

förändrat föräldraskap genom föräldrastödsprogram mer genomslagskraft på den här 

gruppen, med tanke på att barnen med ADHD var fast i ett tvång, medan barnen utan ADHD 

kanske inte var det i lika stor utsträckning. Det samma kan appliceras på grupperna som låg 

högt i hyperaktivitet- och ouppmärksamhetsproblem då detta är komponenter i just ADHD. 

Alltså att minskningen av beteendeproblem var större hos de med ADHD kan bero på att 

dessa barn från början var fast i mer av ett tvång med föräldrarna än vad barnen utan ADHD 

var.  

En annan synvinkel är att föräldrastressen skulle kunna vara högre hos föräldrar till 

barn med ADHD. Den här högre stressnivån skulle dels kunna bero att föräldrar oroar sig 

över barnets skolprestation och vad barnet har för framtidsutsikter, men även att barnen kan 

vara mer krävande. Samtidigt som den ökade stressnivån hos föräldrarna minskar efter 

programmet så minskar kanske också beteendeproblemen, hyperaktiviteten eller 

ouppmärksamheten mer hos dem med problem än hos dem utan problem.   

Föräldrar och familj inverkar på barn och ouppmärksamhet kan visas som ett 

symptom på en kaotisk familjesituation. Det skulle alltså kunna vara så att gruppen som 

hade problem med ouppmärksamhet hade en mer instabil hemmiljö, än gruppen som inte 

hade ouppmärksamhetsproblem. Familjesituationen kan genom föräldrastödsprogrammet 

förbättrats och som en respons på detta minskar också barnens ouppmärksamhetsproblem. 

Det samma kan även sägas om hela gruppen med ADHD. Eftersom barn med ADHD har 

större risk att råka ut för bestraffningar och okärleksfullt beteende från sina föräldrar, än 

barn utan ADHD. Därför skulle dessa element ha minskat hos föräldrarna, som en följd av 

föräldrastödsprogrammet. Således kanske beteendeproblem hos barnen med ADHD också 

minskade som en respons på förbättrat föräldraskap.  

Eftersom barn kan ådra sig beteendeproblem på grund av dåliga psykosociala 
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förutsättningar och dessa kan försvinna då en stabilare familjemiljö infinner sig, var 

förväntningen att barn utan ADHD skulle minska i beteendeproblem i större utsträckning än 

barn med ADHD. Det faktum att ADHD har en biologisk förankring gjorde även det att 

förväntningarna på att barn utan den biologiska problematiken skulle minska sina 

beteendeproblem i större utsträckning. Eftersom litteraturen visar på både stabil förändring, 

men även en tillbakagång inom 12 månader så var resultatet tämligen förvånande. Forskning 

visar också att barn med grava ADHD-symptom inte verkade minska, utan verkade ha 

behov av en mer intensiv behandling.  

En begränsning i studien är att minskningen i beteendeproblem endast har 

blivit bedömt av föräldrarna. En till nära vuxen till exempel en lärare hade självklart varit 

fördelaktigt att ha med i bedömningen av beteendeproblemens minskning. Här kunde läraren 

ha använt SESBI-R-testet (Eyberg & Pincus, 1999) för att få ett till perspektiv på saken. 

Eftersom föräldrar är jäviga och kanske vill se en effekt så hade ett annat perspektiv varit 

gynnsamt för att stöda resultaten ytterligare. En annan begränsning är att på grund av 

avsaknaden av en kontrollgrupp till efter eftertestet så kunde detta resultat inte jämföras. En 

kontrollgrupp till sista eftertestet hade styrkt studien ytterligare och visat att minskningen 

vid sista eftertestet inte bara var en tillfällighet.  

Då beteendeproblematik kan se olika ut och vara individuella så är en styrka i 

studien att barnen som deltog i studien hade en stor variation av beteendeproblem. Vilket 

ger urvalet en större mångfald. Bortfallet var litet eftersom hela 87,6 % av föräldrarna 

svarade på enkäten efter alla testtillfällen. Föräldrarna blev också randomiserade till olika 

föräldrastödsprogram. Alltså urvalet hade stor variation och litet bortfall, samt 

randomiserades föräldrarna till olika program.  

Kan det vara så att barn utan ADHD kommer att minska sina beteendeproblem i 

större utsträckning än barn med en ADHD-diagnos?  Eller kommer barnen med ADHD 
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istället minska i större utsträckning? Eller skiljer sig inte grupperna åt?  

Hypotesen var att barn utan diagnos skulle minska mer. Det faktum att de som hade 

mest problem minskade mer var förvånande och har gett en ny aspekt i 

föräldrastödsprograms del i att förändra beteendeproblem. Den bild av att de med mindre 

problem skulle minska mer och nå en ”normalnivå” av beteendeproblem visades helt fel då 

gruppen med ouppmärksamhetsproblem minskade i problem mer än gruppen utan problem. 

Det samma gällde även för gruppen med hyperaktivitetsproblem. Sammanfattningsvis var 

det barn med ADHD, samt problem med hyperaktivitet och ouppmärksamhet som minskade 

i beteendeproblem mest.  
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Tabell 1 
Skillnad i beteendeproblem mellan barn med ADHD-diagnos och de utan.  

 

Testtillfälle ADHD Medelvärde Standard 
Avvikelse 

1 Nej 
Ja 

3,47 
4,23 

,86 
,69 

2 
 

Nej 
Ja 

2,67 
3,44 

,78 
,76 

3 
 

Nej 
Ja 

2,74 
3,48 

,86 
,80 

4 
 

Nej 
Ja 

 
2,64 
3,36 

 
,85 
,81 

 
 
Not.	  Tabellen	  visar	  medelvärde	  och	  standardavvikelse	  i	  beteendeförändring	  mellan	  
fyra	  testtillfällen	  och	  mellan	  gruppen	  med	  ADHD	  och	  gruppen	  utan. 
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Tabell 2 
Förändring i uppmärksamhet hos barn med och utan uppmärksamhetsstörningar. 

Testtillfälle Uppmärksamhetss
törningar  Medelvärde Standard 

Avvikelse 

1 Nej 
Ja 

3,32 
4,34 

,78 
,67 

2 
 

Nej 
Ja 

2,55 
3,41 

,68 
,85 

3 
 

Nej 
Ja 

2,64 
3,44 

,79 
,88 

 
4 

 
Nej 
Ja 

 
2,55 
3,29 

 
,79 
,91 

 
 

Not.	  Medelvärde	  och	  standardavvikelse	  i	  Uppmärksamhetsförändring	  mellan	  
fyra	  testtillfällen	  för	  gruppen	  med	  uppmärksamhetsproblem	  och	  de	  utan.	  	  	  
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Tabell 3 
Skillnad i minskning av hyperaktivitet hos barn med och utan hyperaktivitetsproblem. 

Testtillfälle Hyperaktivitet Medelvärde Standard Avvikelse 
1 Nej 

Ja 
3,18 
4,24 

,72 
,68 

 
2 

 
Nej 
Ja 

 
2,47 
3,27 

 
,67 
,79 

 
3 

 
Nej 
Ja 

 
2,51 
3,40 

 
,73 
,86 

 
4 

 
Nej 
Ja 

 
2,41 
3,29 

 
,72 
,85 

 
Not. Medelvärde och standardavvikelse i hyperaktivitetsförändring mellan fyra testtillfällen 
för gruppen med uppmärksamhetsproblem och de utan.  
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Figur 1. Den gemensamma beteendeförändringen för båda grupperna, mellan fyra 
testtillfällen. 
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Figur 2. Förändring i uppmärksamhet mellan fyra testtillfällen hos gruppen med 
uppmärksamhetsproblem (1) och gruppen utan (0). 
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Figur 3. Förändring i hyperaktivitet mellan fyra testtillfällen hos gruppen med 
hyperaktivitetsproblem (1) och gruppen utan (0).  
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