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Ångestsyndrom tillhör den vanligaste psykiatriska problematiken hos 
barn. Ångestsyndrom börjar ofta i tidig ålder, medför stort lidande och 
predicerar psykiatrisk problematik senare i livet. Det är viktigt att 
undersöka hur ångestsyndrom kan förebyggas eftersom få barn med 
denna problematik kommer i kontakt med behandling. Syftet med 
studien var att undersöka om FRIENDS, ett preventionsprogram från 
Australien, fungerar i en svensk kontext. Femtio barn i nioårsåldern 
undervisades i FRIENDS under tio lektioner. Barnens 
ångestsymptom, depressionssymptom och generella psykiska hälsa 
mättes vid tre tillfällen med formulären SCAS, CDI och SDQ. 
Mätningarna skedde tio veckor innan interventionen, veckan innan 
och veckan efter interventionen. Resultaten visade att FRIENDS 
minskade barnens depressionssymptom samt minskade ångest hos 
barn med förhöjd risk för ångestproblematik. Efter FRIENDS skattade 
lärarna lägre tendens till psykisk ohälsa hos barnen. Enligt 
utvärderingen var barn och föräldrar nöjda med programmet. 
Sammantaget visar studien att FRIENDS är en lovande intervention i 
en svensk kontext. 

 
Utifrån rapporter om ökad psykisk ohälsa bland unga i Sverige (Socialstyrelsen, 2009a) 
har det inom kommuner och landsting blivit allt vanligare med olika strukturerade 
program avsedda att minska och förebygga psykisk ohälsa (SBU, 2010). I rapporten 
”Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – en systematisk litteraturöversikt” 
(2010) från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, dras slutsatsen att inget 
preventivt program har evidens för effekt under svenska förhållanden. Ett mål för 
framtida preventionsarbete är enligt författarna till SBU-rapporten att program som 
används ska ha vetenskapligt stöd samt vara utprövade i Sverige. Utifrån granskningen 
anser författarna till rapporten att fem program borde prioriteras för vidare utvärdering, 
då dessa program åtminstone visat ett begränsat vetenskapligt stöd i internationell 
forskning. Ett av dessa fem program är FRIENDS, ett preventionsprogram inriktat på att 
förebygga ångestproblematik. 
 
Prevention 
Prevention är per definition, och till skillnad från behandling, en intervention som sker 
före en sjukdom eller ett besvär kommer till uttryck eller uttrycks i full skala (National 
Research Council & Institute of Medicine, 2009). Målet med prevention inom området 
psykisk hälsa är att minska riskfaktorers påverkan och att förstärka skyddande faktorer 
inblandade i utveckling av psykiska besvär (Coie et al, 1993). Fox, Halpern och Forsyth 
(2008) beskriver i sin artikel ”Mental health checkups for children and adolescents” hur 
den medicinska forskningen länge prioriterat tidig upptäckt och tidiga interventioner. 
Denna prioritering har på ett effektivt sätt minskat lidande genom att den hindrat och 
skjutit upp sjukdomars start samt minskat dess symptom. Det har även visat sig vara 
ekonomiskt lönsamt att identifiera och intervenera innan sjukdomsförloppet gått för 
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långt. I forskning kring psykisk ohälsa har dock inte fokus varit på tidig upptäckt och 
tidiga interventioner. Istället har fokus varit på forskning kring behandling av olika 
diagnoser (Fox et al., 2008). Det finns i litteraturen flera exempel på effektiva 
behandlingar för barn och ungdomar med psykiatrisk problematik (Donovan & Spence, 
2000). Preventionsforskningen har däremot länge varit eftersatt (National Research 
Council & Institute of Medicine, 2009). 
 
De senaste åren har dock forskningen kring prevention av psykisk ohälsa ökat och det 
finns idag ett starkt stöd för att flera vanliga psykiatriska problem går att förebygga på 
ett effektivt sätt (Flay et al., 2005). Preventionsinterventioner har visat sig reducera 
förekomsten av vanliga psykiatriska diagnoser, till exempel ångestsyndrom, depression, 
missbruk och uppförandestörning (National Research Council & Institute of Medicine, 
2009). Forskningen har de senaste åren gjort framsteg när det gäller teori, design och 
utvärdering (Greenberg, Domitrovich, & Bumbarger, 2001) och flera metaanalyser 
kring prevention av psykisk ohälsa visar genomgående effekter med små till medelstora 
effektstorlekar (Durlak & Wells, 1997; Neil & Christensen, 2009; Wilson & Lipsey, 
2007). 
 
Prevention av psykisk ohälsa klassificeras utifrån vilka individer insatsen riktar sig till. 
Universell prevention innebär att insatsen riktas till hela befolkningen eller grupper 
vilka inte identifierats utifrån risk eller symptom. Selektiv prevention innebär att 
insatsen riktas till individer eller grupper vilka anses vara i risk för att utveckla 
psykiatrisk problematik, utifrån att dessa exponeras för en eller flera riskfaktorer. 
Indikerad prevention innebär att insatsen riktas till individer som bedöms ha hög risk för 
att utveckla psykiatrisk problematik utifrån att de visar tidiga tecken eller lindiga 
symptom på psykiatrisk problematik (Mrazek & Haggerty, 1994). 
 
Ångest 
Att uppleva ångest och rädsla är en naturlig del av att vara människa och i en hotfull 
situation är dessa känslor en adaptiv reaktion (Dadds & Barrett, 2001). Ångest kan dock 
uppstå utan att det finns något uppenbart hot. Upplevelsen av ångest är obehaglig och 
innehåller fysiologiska symptom, till exempel svettningar, tryck över bröst och 
illamående, kognitiva komponenter, exempelvis negativa tankar om framtiden och 
negativ utvärdering av den aktuella situationen, samt beteendemässiga komponenter, till 
exempel undvikandebeteende (Dadds & Barrett, 2001). Ångestproblematik hos barn och 
ungdomar kan uttryckas på olika sätt, till exempel som överdriven oro, tvångstankar, 
tvångshandlingar, panikattacker, rädsla för vissa djur eller rädsla från att skiljas från 
föräldrarna (Dadds & Barret, 2001). Om ångestproblematiken består över tid samt är så 
pass allvarlig att den påverkar personens dagliga liv eller leder till andra 
funktionsnedsättningar kallas detta ångestsyndrom (SBU, 2005). Amerikanska 
undersökningar visar att mer än var fjärde person någon gång under livet kommer att 
uppfylla kriterier för ångestsyndrom (Kessler et al., 2005).  
 
 Riskfaktorer. 
Riskfaktorer är de faktorer som enskilt eller tillsammans försätter en individ i ökad risk 
att utveckla, förlänga varaktigheten eller öka svårighetsgraden av psykisk ohälsa (Coie 
et al., 1993). I forskningen finns flera faktorer föreslagna som anses öka risken för att 
utveckla ångestsyndrom. Barn till föräldrar med en ångestproblematik löper betydligt 
större risk att själva utveckla en ångestdiagnos (Donovan & Spence, 2000). Forskare har 
också föreslagit att överbeskyddande och kontrollerande föräldrabeteende ger ökad risk 
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för att barnet utvecklar en ångestproblematik. Detta eftersom studier visat att föräldrar 
till barn med ångestproblematik i högre grad än föräldrar till andra barn tolkar 
situationer som hotfulla och hjälper barnet att hitta undvikande lösningar (Barrett, 
Rapee, Dadds, & Ryan, 1996). Vidare beskrivs i litteraturen begreppet behavioural 
inhibition (BI), vilket avser förklara ett temperamentsdrag hos barn som innebär 
beteendemässiga och fysiologiska markörer av hämning. I flera studier har man visat att 
BI är en riskfaktor för att utveckla ångeststörningar (Gladstone, Parker, Mitchell, 
Wilhelm, & Malhi, 2005). Slutligen finns även ett samband mellan ångestproblematik 
hos barn och exponering för negativa livshändelser, till exempel naturkatastrofer, 
dödsfall i familjen, skilsmässa och konflikter i familjen (Donovan & Spence, 2000).  
 
 Skyddande faktorer. 
Skyddande faktorer är de faktorer som ökar en individs motståndskraft för exponering 
av riskfaktorer samt för utveckling av psykiska störningar (Coie et al., 1993).  Det finns 
angående ångestsyndrom betydligt mindre forskning kring skyddande faktorer än kring 
riskfaktorer (Donovan & Spence, 2000). Socialt stöd och socialt nätverk har lyfts fram 
som förslag på skyddande faktorer (Donovan & Spence, 2000). De flesta studier har 
dock endast hittat ett samband mellan lågt socialt stöd och hög ångest (White, Bruce, 
Farrell, & Kliewer, 1998) vilket snarare kan tolkas som att lågt socialt stöd är en 
riskfaktor. En studie av Cowen, Pedro-Carroll och Albert-Gillis (1990) visade 
emellertid att barn till separerade föräldrar som upplevde att de hade hög social support 
skattade lägre ångest jämfört med barn som upplevde en låg social support. Forskare 
föreslår även att färdigheter för att hantera svåra situationer, så kallade coping-
strategier, är en skyddande faktor som kan minska graden av ångest och rädsla hos barn 
(Donovan & Spence, 2000). 
 
 Prevalens. 
Hos skolbarn tillhör ångestsyndrom den vanligaste psykiatriska problematiken och 
förekomsten har i olika studier varierat mellan 4 % till 25 % (Neil & Christensen, 
2009). Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler, & Angold (2003) undersökte i en 
longitudinell studie förekomsten av psykiatriska diagnoser hos barn mellan nio och 
sexton år. Högst förekomst av ångestsyndrom fanns hos barn i nio- och tioårsåldern. 
Risken för att någon gång mellan nio och sexton års ålder uppfylla kriterier för 
ångestsyndrom var cirka 10 %. I en psykologexamensuppsats undersökte Anna Norbäck 
(2004) hur grundskoleelever i Stockholm upplever stress, oro, nedstämdhet och ångest. 
I undersökningen uppgav mer än var fjärde elev att han/hon var stressad eller orolig. 
Ungefär en tiondel av eleverna skattade oro i sådan hög grad att det motsvarade kriterier 
för ångestsyndrom (Norbäck, 2004).  
 
Ångestsyndrom börjar ofta i tidig ålder. I en amerikansk undersökning (Kessler et al., 
2005) uppgav hälften av personerna med ångestsyndrom att de första tecknen på denna 
problematik visat sig innan 11 års ålder. I en epidemiologisk studie gjord i Australien 
var medianåldern för första symptom på ångestsyndrom 13 år och en fjärdedel uppgav 
att symptom visat sig första gången innan 6 års ålder (Andrews, 2006).  
 
 Konsekvenser. 
Forskning har visat att ångestsyndrom ofta har ett kroniskt förlopp eller kan uppstå vid 
nya tillfällen om de inte behandlas (Donovan & Spence, 2000). I en longitudinell studie 
av Copeland, Shanahan, Costello och Angold (2009) visade resultaten att 
ångestsyndrom hos barn predicerade ångestsyndrom i vuxen ålder.  
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Ångestsyndrom hos barn är kopplat till negativa sociala, emotionella och akademiska 
konsekvenser för barnet och dennes familj (Donovan & Spence, 2000). Forskning visar 
till exempel att barn med ångestsyndrom får lägre resultat på intelligenstest samt har 
sämre akademiska prestationer jämfört med barn utan psykiatrisk problematik (Davis, 
Ollendick, & Nebel-Schwalm, 2008). Kausaliteten är dock i nuläget omöjlig att 
fastställa. Davis et al. (2008) föreslår en reciprok process där en del av förklaringen är 
att barn som lider av stark oro och påträngande tankar påverkas i sin kognitiva 
utveckling och sina akademiska prestationer. 
 
I forskning har studier visat att ångestsyndrom hos barn predicerar en mängd 
psykiatriska diagnoser senare i livet. I en longitudinell studie av Costello et al. (2003) 
visade resultaten att ångestsyndrom predicerade depression i adolescensen. Även Cole, 
Peeke, Martin, Truglio, & Seroczynski (1998) visade liknande resultat i en longitudinell 
studie där ångest hos barn predicerade depressionssymptom två år senare. I en 
undersökning av Bittner et al. (2007) predicerade olika ångestsyndrom hos barn, 
förutom senare ångestsyndrom, även depression, AD/HD och uppförandestörning i 
adolescensen. Förutom att olika ångestdiagnoser har visat sig predicera psykiatriska 
diagnoser senare i livet har forskning även visat att mildare emotionell problematik till 
viss del predicerar en diagnos i adolescensen (Costello, Angold, & Keeler, 1999). Detta 
samband visades dock endast hos flickor.  
 
Hos vuxna med ångestsyndrom finns en hög samsjuklighet med exempelvis depression, 
drogmissbruk, alkoholmissbruk och kroppsliga besvär som hjärtbesvär och förhöjda 
blodfetter (SBU, 2005). Ängslan, oro och ångest innebär även ökad risk för 
sjukhusinläggning på grund av självmordsförsök (Socialstyrelsen, 2007). Individer med 
ångestsyndrom slutar skolan tidigare och är mindre aktiva i arbetslivet jämfört med 
personer som inte har ångestsyndrom (Donovan & Spence, 2000). I USA beräknas 
ångestsyndrom stå för uppskattningsvis en tredjedel av den totala kostnaden för psykisk 
ohälsa (Dupont et al., 1996).  
 
Varför prevention av ångestproblematik? 
Det finns flera anledningar till att prioritera utvecklingen av preventionsprogram för 
ångestproblematik som ett komplement till effektiva behandlingsmetoder. Forskning har 
visat att få barn och ungdomar med ångestproblematik kommer i kontakt med 
behandling. Det dröjer även i regel lång tid från att problematiken startat till att 
eventuell behandling påbörjas. Vidare avbryter många behandlingen och behandlingen 
kan också försvåras av att problematiken är väl etablerad hos individen (Donovan & 
Spence, 2000). 
 
I en tysk studie av Essau (2005) undersöktes hur ungdomar använde sig av hälsovård, 
sjukvård, elevvård och telefonrådgivning. I studien intervjuades 1035 ungdomar med en 
datoriserad diagnostisk intervju. Av de ungdomar som uppfyllde kriterier för 
ångestsyndrom hade endast 18 % någon gång varit i kontakt med någon typ av 
rådgivning eller behandling. Studien undersökte även vilka komponenter som hade 
samband med att kontakt initierats. Äldre ungdomar, ungdomar som gjort 
självmordsförsök samt de med flera psykiatriska diagnoser sökte hjälp i högre grad. 
Eleverna intervjuades på nytt efter 15 månader. Av de med ångestsyndrom vid båda 
mättillfällena hade endast 16 % varit i kontakt med rådgivning eller behandling. I en 
amerikansk studie (Bienvenu & Ginsburg, 2007) hade endast cirka 30 % av ungdomar 
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med ångestsyndrom fått konsultation, behandling eller medicinering någon gång under 
sin livstid. I jämförelse har forskning visat att ungefär 70 % av barn med AD/HD 
kommer i kontakt med behandling eller rådgivning (Chavira, Stein, Bailey, & Stein, 
2004).  
 
I en amerikansk undersökning av Kessler, Olfson och Berglund (1998) påvisades att det 
för psykiatriska besvär generellt sett finns en fördröjning från att besvären startat till att 
individen kommer i kontakt med behandling. Medianvärdet för antal år innan kontakt 
med behandling initierades låg för olika typer av besvär mellan 6-14 år. Sannolikheten 
att tidigt söka behandling hade ett negativt samband med tidig start av problematiken. 
Det vill säga att unga riskerar att leva under lång tid med de konsekvenser 
problematiken medför (Andrews, 2006; Kessler et al., 1998).  
 
Trots effektiva behandlingar för psykisk ohälsa på olika områden visar studier 
genomgående att många barn och ungdomar fortfarande uppfyller kriterier för diagnos 
efter behandling. I en metaanalys av behandling för ångest hos barn och ungdomar 
uppfyllde 21 % - 75 % fortfarande kriterier för ångestsyndrom efter behandling. 
Metaanalysen visade även att cirka 20 % av den ursprungliga undersökningsgruppen 
inte fullföljde behandlingen (Silverman, Pina, & Viswesvaran, 2008). 
 
Prevention av ångestproblematik internationellt 
Ett vanligt sätt att dela in psykisk ohälsa hos barn är i kategorierna externaliserad och 
internaliserad problematik. Externaliserad problematik innebär utåtriktat 
problembeteende som aggression, trots, impulsivitet osv. Internaliserad problematik 
innebär inåtriktat problembeteenden som depression och ångest (SBU, 2010).  I den 
internationella forskningen finns en ökande mängd studier kring prevention av 
ångestproblematik även om den i omfattning ligger långt efter forskningen kring 
prevention för externaliserad problematik. I en metaanalys rörande prevention av 
ångestproblematik identifierades 27 randomiserade kontrollerade studier (Neil & 
Christensen, 2009). Detta kan jämföras med en liknande metaanalys för externaliserad 
problematik där 249 studier identifierades (Wilson & Lipsey, 2007).  
 
Det finns i litteraturen exempel på att prevention av ångestproblematik kan ge effekt vid 
såväl universella, selektiva som indikerade interventioner (Barrett, Farrell, Ollendick, & 
Dadds, 2006; Dadds et al., 1999; Dadds, Spence, Holland, Barrett, & Laurens, 1997; 
Ginsburg, 2009). Forskningen kring prevention av ångest har framförallt gjorts i 
Australien (National Research Council & Institute of Medicine, 2009) och startade i 
princip i början av 1990-talet men har under det senaste decenniet ökat markant, med 70 
% av de publicerade studierna gjorda de senaste 10 åren (Neil & Christensen, 2009). I 
metaanalysen av Neil & Christensen (2009) finns stöd för att preventionsprogram för att 
förebygga ångestproblematik generellt sett ger minskning av ångestsymptom vid 
eftermätning, uppföljningsmätning eller vid både eftermätning och uppföljning. Dock är 
det endast ett fåtal av studierna som har uppföljningsmätningar. I metaanalysen visar 
uppföljningarna däremot en intressant trend, att effektstorleken tycks öka efter 
programmets slut.  
 
Prevention av ångestproblematik i Sverige 
I Sverige finns det ingen egentlig omfattning av preventionsprogram för 
ångestproblematik eller forskning kring detta. I Socialstyrelsens rapport ”Metoder som 
används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn” (2008) finns en tydlig övervikt av 
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program som förebygger en externaliserad problematik. Det enda av de 17 mest 
använda programmen i Sverige som är inriktat på att förebygga internaliserad 
problematik är DISA, Depression in Swedish adolescents. Programmet avser att 
förebygga depression hos tonårsflickor (Treutiger, 2006).  
 
I Socialstyrelsens rapport ”Skolans metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn” 
(2009) finns inget program riktat specifikt till förebyggande eller tidig upptäckt av 
internaliserad problematik. I stort sett samtliga program innebär förebyggande av 
mobbning, konflikthantering och värdegrundsarbete. Det enda program som delvis har 
fokus på internaliserad problematik är Social Emotionell Träning, SET.  
 
I studier har SET visat lovande resultat för äldre barn. SET har utvärderats 
longitudinellt i en studie som sträckte sig över 2 år. I denna studie visar SET resultat på 
äldre barn och tonåringar, 10-16 år, på vissa utfallsmått, 6 av 16 subskalor. För mindre 
barn, 7-9 år, fanns inga signifikanta skillnader mellan interventionsgrupp och 
kontrollgrupp. Resultaten visade hos de äldre barnen på förbättringar framför allt inom 
områden kopplade till en externaliserad problematik, exempelvis aggressivitet, 
uppmärksamhetssökande och mobbning (Kimber, Sandell, & Bremberg, 2008a). I en 
ytterligare studie undersöktes om det fanns några samband mellan antal år av SET-
undervisning och förbättringar på olika utfallsmått. Studien är inte longitudinell i en 
korrekt bemärkelse men indikerar att SET i ett längre perspektiv har effekter på fler 
aspekter av psykisk hälsa, bland annat ångest (Kimber, Sandell, & Bremberg, 2008b). 
 
Sara Widén undersökte i sin psykologexamensuppsats ”Tillämpad avslappning och 
medveten närvaro: KBT i grupp för barn i grundskolan” (2006) huruvida tillämpad 
avslappning och medveten närvaro kan minska stress och oro hos barn. Studien 
jämförde en interventionsgrupp med en väntlistegrupp. Vid eftermätning visade 
resultatet mindre oro och ångest samt färre depressionssymptom i interventionsgruppen. 
 
I två andra psykologexamensuppsatser undersöktes om DBT, Dialectic Behavioural 
Therapy, (Högmark & Wedin, 2006) respektive ACT, Acceptence and Commitment 
Therapy, (Livheim, 2004) kan främja psykisk hälsa hos gymnasieungdomar. I båda 
studierna gavs interventionerna universellt. Båda studierna innehöll också 
kontrollgrupp. Vid eftermätning visade resultaten i DBT-studien att 
interventionsgruppen hade mindre depressiva symtom och mindre självupplevd stress. I 
ACT-studien visade resultaten att interventionsgruppen hade mindre ångest vid 
eftermätning. ACT-studien följdes även upp två år senare (Jakobsson & Wellin, 2006). I 
den uppföljande studien var resultaten jämfört med kontrollgruppen större än vid 
eftermätning. I uppföljningen efter två år hade interventionsgruppen mindre stress, 
mindre ångest, bättre generell psykisk hälsa och större psykologisk flexibilitet i 
jämförelse med kontrollgruppen.  
 
Utveckling av preventionsprogram för ångest 
Arbetet med att utveckla preventionsprogram för ångestproblematik har framför allt 
utgått från riskfaktorer och skyddande faktorer inblandade i utvecklingen av 
ångestsyndrom samt effektiva behandlingsstrategier för problematiken i fråga. 
Utvecklingen av preventionsprogram har även utgått från kunskap om vid vilken 
tidpunkt interventionen bör ske samt till vilken population interventionen bör riktas 
(Donovan & Spence, 2000).  
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 Effektiva behandlingsstrategier. 
Flera studier har visat att kognitiv beteendeterapi, KBT, är en effektiv behandling för 
ångestsyndrom hos barn (Silverman et al., 2008). Flera av de preventionsprogram som 
används för att förebygga ångest och depression bygger just på KBT-behandlingar för 
den aktuella problematiken (SBU, 2010). De väsentliga komponenterna i KBT-
behandling av ångestproblematik är enligt Gosch, Flannery-Schroeder, Mauro och 
Compton (2006) bedömning, psykoedukation, coping-strategier, exponering och 
förstärkning.  
 
Bedömning innebär att man kontinuerligt inhämtar den information från barnet, 
föräldrarna och andra informanter vilken är nödvändig för att planera och utföra 
behandlingen. Psykoedukation innebär undervisning om ångest, dess biologiska, 
psykologiska och beteendemässiga komponenter samt undervisning om behandlingen. 
Coping-strategier innebär att barnet får lära sig uppmärksamma och förstå sina känslor, 
lära sig avslappning samt hur kroppen känns när den är spänd respektive avslappnad. 
Vidare får barnet lära sig att uppmärksamma sitt självprat, vilka tankar det har samt lära 
sig komma på hjälpande tankar. Coping-strategier innehåller även problemlösning. 
Exponering innebär att barnet exponeras för stimuli som skapar ångest. Exponeringen 
sker gradvis och barnet får stanna i situationen tills att ångesten är på en hanterbar nivå. 
Förstärkning innebär att barnet belönas för närmande och utmanande beteende samt 
släcks ut kring olika typer av undvikande beteende (Gosch et al., 2006). 
 
 Tidpunkt för intervention. 
Flera års forskning har visat att vinsterna med preventionsinterventioner är störst när de 
genomförs i låga åldrar (National Research Council & Institute of Medicine, 2009). 
Flera forskare (Bienvenu & Ginsburg, 2007; Kennedy, Rapee & Edwards, 2009) 
betonar vikten av att tidigt upptäcka och förebygga ångestproblematik. I en studie 
(Barrett et al., 2006; Lock & Barrett, 2003) gavs en universell ångestförebyggande 
intervention till barn i 10-11 års ålder och till barn i 13-14 års ålder. Störst effekt i 
eftermätningar samt i uppföljningsmätningar fanns hos 10- och 11-åringarna.  
 
 Vilken population?  
Inom preventionsforskningen kring ångest diskuteras i vilken population man bör 
intervenera. Det finns fördelar med universella interventioner för ångest eftersom 
många individer någon gång kommer att uppfylla kriterier för ångestsyndrom, samt att 
det är svårt att identifiera ångestproblematik hos barn (Donovan & Spence, 2000). I 
forskningen har det till exempel visat sig att barn skattar en högre förekomst av 
ångestsymptom jämfört med föräldrarnas skattningar av barnet (Wren, Bridge, & 
Birmaher, 2004). Ett barns ångestproblematik har inte heller lika uppenbar påverkan på 
föräldrarna som externaliserad problematik (Angold et al., 1998) vilket innebär att 
föräldrar kan ha svårare att förstå allvaret i en ångestproblematik. En del forskare pekar 
dock på negativa aspekter av universella interventioner som att man tar tid från annan 
undervisning i skolan (Bienvenu & Ginsburg, 2007) samt att resurser som skulle kunna 
läggas på barn med särskilda behov läggs på individer utan problematik (SBU, 2010).  
 
FRIENDS  
FRIENDS är ett behandlings- och preventionsprogram som syftar till att behandla och 
förebygga ångestsyndrom. Det är skapat av Paula Barrett, psykolog och professor vid 
University of Queensland. FRIENDS utgår från KBT-behandlingsprogrammet ”Coping 
Cat” (Kendall, 1994) samt forskning kring risk- och skyddsfaktorer för ångest. Det 



 8 

teoretiska perspektivet är inlärningspsykologiskt och den teoretiska grunden i FRIENDS 
är att det finns kognitiva, fysiologiska och beteendemässiga komponenter som 
interagerar i utvecklingen och vidmakthållandet av ångestproblematik. FRIENDS 
adresserar därför alla dessa komponenter (Barret, 2004). FRIENDS finns i tre versioner: 
FRIENDS för förskolebarn (Barrett, 2008), FRIENDS för barn (Barrett, 2004) och 
FRIENDS för ungdomar (Barrett, 2005).  
 

Fysiologiska komponenter. 
I FRIENDS får barnet lära sig att uppmärksamma de kroppsliga reaktioner vi människor 
har när vi är nervösa, oroliga eller rädda. Barnen får också lära tekniker för att reglera 
dessa kroppsliga reaktioner genom att andas djupa andetag och träna på progressiv 
avslappning (Barrett, 2004). 
  
 Kognitiva komponenter. 
I programmet får barnen lära sig att lyssna på sitt självprat. Barn med ångest tenderar att 
i högre grad än andra ägna sig åt negativt självprat, det vill säga negativa utvärderingar 
kring en själv och kommande situationer. Barnen får därför lära sig att förändra sina 
negativa tankar till mer hjälpsamma positiva tankar. Vidare får barnen lära sig att belöna 
sig själva för att de når delmål och för att de gör sitt bästa (Barrett, 2004) 
 

Beteendemässiga komponenter. 
I FRIENDS får barnen lära sig problemlösningsstrategier, eftersom barn med 
ångestproblematik ofta uppfattar situationer som omöjliga. Barnen får även träna på att 
utsätta sig för situationer som de är rädda för utifrån principen att bryta ner situationen i 
små steg som blir lättare att klara av. Barnen får också belöningar för att de närmar sig 
det de är rädda för (Barrett, 2004).   
 
FRIENDS är en akronym och alla bokstäver står för en färdighet. I originalversionen 
betyder bokstäverna följande (Barrett, 2004): 
 
F –  Feelings 
R –  Remember to relax 
I –  I can do it! I can try my best! 
E –  Explore solutions 
N –  Now it’s time for reward 
D –  Don’t forget to practice 
S –  Smile, stay calm for life 
 
FRIENDS har utvärderats i flera studier som behandling, indikerad prevention, selektiv 
prevention och universell prevention (Barrett, Moore, & Sonderegger, 2000; Dadds et 
al., 1997; Lock & Barrett, 2003; Shortt, Barrett, & Fox, 2001). Programmet har visat 
goda resultat i den internationella forskningen. I en studie av FRIENDS som en 
universell intervention (Lowry-Webster, Barrett, & Dadds, 2001) visade resultaten att 
interventionsgruppen rapporterade lägre ångestsymptom än kontrollgruppen vid 
eftermätning. De individer i interventionsgruppen som bedömdes vara i hög risk för att 
utveckla ångestsyndrom rapporterade även lägre depressionssymptom än de i hög risk i 
kontrollgruppen. Vid uppföljningsmätning 12 månader senare (Lowry-Webster, Barrett, 
& Lock, 2003) kvarstod resultaten i interventionsgruppen. Diagnostisk intervju av 
personer som vid förmätningen bedömts vara i hög risk för att utveckla ångestsyndrom 
genomfördes vid denna uppföljning. Resultaten visade att 85 % i interventionsgruppen 



 9 

var diagnosfria i jämförelse med 31,2 % i kontrollgruppen. I en annan studie av 
FRIENDS som universell intervention (Barrett et al., 2006) gavs interventionen till en 
grupp barn i 10-11 års ålder samt till en grupp barn i 13-14 års ålder. Vid 
treårsuppföljning visade resultaten att interventionsgruppen hos barn i 10-11 års ålder 
hade signifikant lägre ångestsymptom än kontrollgruppen. Inga signifikanta skillnader 
visades i treårsuppföljningen för den äldre gruppen. Inga skillnader visades heller i 
treårsuppföljningen angående depressionssymptom i någon av åldrarna. Neil och 
Christensen (2009) rekommenderar i sin metaanalys att titta närmare på FRIENDS i 
vidare forskning utifrån att det konsekvent visat på goda resultat.  
 
Syfte  
I Sverige finns ingen utvärdering av preventionsprogram inriktade på 
ångestproblematik. Utifrån den höga förekomsten av ångestsyndrom samt dess 
konsekvenser finns stor anledning att undersöka om preventionsprogram för 
ångestproblematik fungerar i en svensk kontext.  
 
Syftet med studien var att undersöka om preventionsprogrammet FRIENDS fungerar i 
en svensk kontext. Detta genom att undersöka effekter av FRIENDS samt barns och 
föräldrars upplevelse av programmet. Effekter av FRIENDS undersöktes hos barnen 
som hel grupp men även hos subgrupper. Utifrån syftet ställdes följande frågeställningar 
upp:  
 

• Påverkar FRIENDS barnens skattningar av ångestsymptom och föräldrars 
skattningar av barnens ångestsymptom enligt formuläret Spence Children’s 
Anxiety Scale? 

• Påverkar FRIENDS barnens skattningar av depressionssymptom enligt 
formuläret Children Depression Inventory? 

• Påverkar FRIENDS föräldrars och lärares skattningar av barnens psykiska hälsa 
enligt formuläret Strengths and Difficulties Questionnaire? 

• Vad tycker barn och föräldrar om FRIENDS? 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
I de tre klasserna som ingick i studien gick totalt 67 barn. Av dessa gav föräldrar till 51 
barn (76 %) samtyckte till att delta i studien. Föräldrar till två barn (3 %) gav ej 
samtycke och resterande föräldrar till 14 barn (21 %) svarade ej på informationen innan 
den första mätningen påbörjades och kunde därför inte ingå i studien. Ett barn flyttade 
efter den första mätningen och det blev därmed 50 barn som slutligen ingick i studien. 
Av de 50 barnen var 26 flickor och 24 pojkar. Medelåldern var vid det första 
mättillfället M= 9,0 (SD = 0,6). Samtliga barn som deltog i studien var närvarande vid 
minst sju av tio lektionstillfällen.  
 
Material 
I föreliggande studie användes versionen FRIENDS för barn. Materialet i FRIENDS 
består av en manual samt en arbetsbok. Manualen är till för gruppledaren och i 
manualen beskrivs målen med varje lektion samt lektionernas innehåll. I denna studie 
användes den australiensiska manualen (Barrett, 2004). Varje barn fick en egen 
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arbetsbok. Då FRIENDS ännu inte finns översatt i Sverige användes en arbetsbok som 
är översatt i Finland för svenskspråkiga skolor (Barrett, 2009).  
 
Mätinstrument 
För att mäta barnens ångest- och depressionssymptom samt föräldrars och lärares 
bedömning av barnens psykiska hälsa användes tre skattningsformulär. Ångestsymptom 
mättes med Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS; Spence, 1997). 
Depressionssymptom mättes med Children Depression Inventory (CDI; Kovacs, 1985) 
och lärarnas samt föräldrarnas bedömning av barnens psykiska hälsa mättes med 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997). SCAS fylldes i av 
barnen och deras föräldrar. CDI fylldes i av barnen och SDQ av föräldrar och lärare. 
 
 Spence Children’s Anxiety Scale. 
SCAS är ett skattningsformulär som utvecklades utifrån ett behov av att hitta ett 
screeninginstrument för ångest hos barn i en normalpopulation (Spence, 1998). 
Ytterligare ett syfte var att hitta ett instrument som på ett adekvat sätt identifierar de 
olika ångestdiagnoserna enligt DSM-IV och utgår från barns symptom på ångest. Enligt 
författaren till SCAS finns det brister med andra ångestformulär för barn, exempelvis 
Revised Children Manifest Anxiety Scale (RCMAS) och State-Trait Anxiety Inventory 
for Children (STAI-C). RCMAS och STAI-C utgår från formulär för vuxna som 
anpassats för barn och fokuserar på en generell ångest och inte på olika specifika 
ångestdiagnoser (Spence, 1998).  
 
SCAS finns i en version för barn och i en version för föräldrar. Båda formulären 
innehåller 38 frågor om ångest. De 38 frågorna är uppdelade i sex olika subskalor, 
tvångssyndrom, panikångest, social fobi, GAD, separationsångest samt rädsla för fysisk 
skada (Nauta et al., 2004; Spence, 1998). Varje fråga innebär ett påstående, exempelvis 
”Jag är rädd för mörker” (alternativt ”Mitt barn är rädd för mörker”) och besvaras med 
något av svarsalternativen aldrig, ibland, ofta eller alltid.   
 
Barnversionen har visat utmärkt intern reliabilitet för totalpoäng samt acceptabel till god 
reliabilitet i subskalorna (Spence, 1998). Även föräldraversionen har visat god intern 
reliabilitet för totalpoäng samt acceptabel till god reliabilitet för subskalorna (Nauta et 
al., 2004). Formulärets validitet har också styrkts i forskning där formuläret visat sig 
korrelera högt med andra ångestformulär (RCMAS och SCARED, Screen for Child 
Anxiety Related disorders) samt delar av formulär som mäter internaliserad problematik 
(Child Behaviour Checklist, CBCL) och visat lägre samband med formulär som mäter 
depression (CDI) samt delar av formulär som mäter externaliserad problematik (CBCL) 
(Muris, Schmidt, & Merckelbach, 2000; Nauta et al., 2004; Spence, 1998). Faktoranalys 
har även bekräftat de sex subskalorna i formuläret (Nauta et al., 2004; Spence, 1997).  
 
 Children’s Depression Inventory. 
CDI är ett självskattningsformulär som mäter depressionssymptom hos barn. Det är det 
mest använda och utvärderade formuläret för depression hos barn och har framför allt 
använts för att mäta depressionssymptom i en normalpopulation (Twenge & Nolen-
Hoeksema, 2002). Formuläret utgår ifrån Beck Depression Inventory vilket är ett 
formulär för vuxna (Smucker, Craighead, Craighead, & Green, 1986).  
 
CDI består av 27 frågor och avser mäta depressionssymptom utifrån kriterier för 
depression i DSM-III. Varje fråga består av tre påståenden där barnet får markera det 
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påstående som stämmer bäst. Till exempel ”Jag känner mig ledsen ibland”, ”Jag är ofta 
ledsen” eller ”Jag är alltid ledsen” (Twenge & Nolen-Hoeksema, 2002). 
 
CDI har uppvisat god intern reliabilitet (Twenge & Nolen-Hoeksema, 2002). Likaså har 
reliabilitet mätt med upprepade mätningar, så kallad test-retest, för den aktuella 
åldersgruppen varit god (Finch, Saylor, Edwards, & McIntosh, 1987; Giannakopoulos et 
al., 2009; Smucker et al., 1986). Angående validitet har CDI i studier inte tydligt kunna 
skilja mellan deprimerade och icke deprimerade individer i kliniska populationer. 
Formuläret anses således inte fungera som ett diagnostiskt instrument utan bör i kliniska 
grupper istället användas för att kontinuerligt följa depressionssymptom (Comer & 
Kendall, 2005).  
 
 Strengths and Difficulties Questionnaire. 
SDQ är ett skattningsformulär som bygger på de sedan länge använda skalorna CBCL 
och det kortare formuläret Rutter Questionnaires. SDQ utvecklades med syftet att skapa 
ett kort screeninginstrument för att mäta psykisk hälsa hos barn i stora urvalsgrupper. 
SDQ innehåller 25 frågor och till skillnad från Rutter Questionnaires mäter SDQ fler 
problemområden (Goodman, 1997; Smedje, Broman, Hetta, & Knorring, 1999).  
 
SDQ innehåller 25 frågor vilka är uppdelade på fem subskalor. Fyra av dessa subskalor 
mäter svårigheter och är uppdelade på följande områden: emotionella problem, 
uppförandeproblem, hyperaktivitet samt kamratproblem. Tillsammans ger de fyra 
subskalorna ett samlat mått på svårigheter hos individen. Den femte subskalan mäter 
prosocialt beteende och empati. Resultatet på den femte subskalan är ett oberoende mått 
på styrkor hos individen. Samtliga frågor innehåller ett påstående, exempelvis ”Ofta 
ledsen, nedstämd eller tårögd” och besvaras med ett av alternativen stämmer inte, 
stämmer delvis eller stämmer helt.  
 
I en svensk utvärdering var den interna reliabiliteten acceptabel för det samlade måttet 
på svårigheter samt för delskalorna hyperaktivitet och prosocialt beteende, medan 
reliabiliteten var lägre för resterande skalor. Ingen svensk studie har undersökt 
psykometrik för lärarskattningar. I den svenska studien bekräftade en faktoranalys 
subskalornas struktur (Smedje et al., 1999).  
 
SDQ korrelerar högt med både CBCL och Rutterskalorna vilka båda anses ha en god 
validitet. I en jämförelse med CBCL var SDQ lika bra som CBCL på att upptäcka 
internaliserade och externaliserade problem samt bättre på att upptäcka uppmärksamhet- 
och hyperaktivitetsproblematik (Goodman & Scott, 1999).  
 
 Utvärdering. 
För att undersöka vad barnen tyckte om programmet användes för barnen ett 
utvärderingsformulär med 11 frågor. Formuläret är en översättning och anpassning av 
utvärderingsformulär som använts i tidigare forskning om FRIENDS (Barrett, Turner, 
Lowry, & Johnson, 2000; Stirling Council Educational Psychology Service, 2007) se 
bilaga 1.  
 
Även föräldrarna fick svara på en utvärderingsblankett vid det sista mättillfället. 
Blanketten innehöll sex frågor och dessa skattades mellan ett och tio. Exempelvis 
skattades frågan ”Hur bra tycker du att FRIENDS verkar?” från inte alls bra till mycket 
bra, se bilaga 2. 
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Procedur 
Författaren till studien genomgick träning och utbildning i FRIENDS under augusti 
2009 i Brisbane, Australien, av Paula Barrett och hennes kollegor. Efter utbildningen 
fick författaren till föreliggande studie Barretts auktorisering att använda programmet i 
Sverige.  
 
En låg- och mellanstadieskola i en av Stockholms ytterförorter antog erbjudandet att 
delta i studien. Skolan är en kommunal skola med cirka 330 barn från förskola till 
årskurs fem. Den version av programmet som användes är enligt Barrett tänkt för barn 
mellan 7-12 år. Tillsammans med skolledningen beslutades att skolans tre grupper med 
årskurs två till tre skulle erbjudas programmet. Klasslärarna för de tillfrågade klasserna 
antog erbjudandet. Skolledningen beslutade att FRIENDS skulle ingå som obligatorisk 
undervisning för dessa klasser. Föräldrarna till barnen från dessa klasser fick skriftlig 
information om FRIENDS och studien (se bilaga 3). För att barnet skulle ingå i studien 
krävdes samtycke från föräldrarna.  
 
I studien ingick tre stycken mättillfällen. Första mättillfället skedde i november 2009, 
andra mätningen i januari 2010, veckan innan interventionen påbörjades. Den sista 
mätningen skedde efter att interventionen genomförts. Tanken var att de tre mätningarna 
skulle vara 12 veckor mellan varandra. På grund av tidsbrist blev det endast 9 veckor 
mellan den första och den andra mätningen samt 12 veckor mellan den andra och den 
tredje mätningen. Programmet FRIENDS genomfördes mellan den andra och den tredje 
mätningen. Ingen intervention gavs således mellan den första och den andra mätningen. 
Denna tidsperiod fungerade därmed som en kontrollbetingelse. 
 
De barn som ingick i studien fick vid samtliga tre mättillfällen fylla i 
självskattningsformulär om ångest och depression. Vid tredje mättillfället fick barnen 
även fylla i en utvärdering av FRIENDS. Barnen fick fylla i formulären i smågrupper 
om fem till tio personer. Frågorna lästes upp muntligt och barnen fick ställa frågor om 
de inte förstod. De klassansvariga lärarna fyllde vid samtliga tre mättillfällen i formulär 
kring barnens psykiska hälsa. Föräldrarna fick vid samtliga tre mättillfällen formulär 
hemskickade i separata kuvert för mor respektive far. Vid sista mättillfället fick även 
föräldrarna ett utvärderingsformulär hemskickat.  
 
På formulären angavs inga namn eller personnummer. Samtliga formulär kodades så att 
endast författaren till den aktuella studien kunde se vem som svarat på vilket formulär. 
Det upprättades tillsammans med handledare, skolledning och lärare en rutin för att 
hantera om författaren till studien fick information från formulären som skapade oro. 
Rutinen innebar att författaren till studien vid oro eller frågetecken informerade 
handledaren. Därefter beslutades i samråd med handledare om lärare eller föräldrar 
skulle kontaktas.   
 
Författaren till föreliggande studie undervisade klasserna i tio lektioner under 
vårterminen 2010. Programmets utsträckning i tid blev 12 veckor på grund av två 
lovveckor. Samtliga undervisningstillfällen spelades in och 30 % av lektionerna valdes 
slumpmässigt ut för att undersöka trohet till manualen. Tre psykologstudenter på termin 
10 vilka fått undervisning om FRIENDS skattade trohet till manualen utifrån 
skattningsformulär. Skattningsformulären var översatta och anpassade utifrån formulär 
som använts i tidigare internationell forskning kring FRIENDS (Barrett et al., 2000).   
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I studien ingick även två föräldraträffar. Träffarna hölls gemensamt för samtliga 
föräldrar. Dessa tillfällen var till för att ge föräldrarna information om programmet samt 
för att de lättare skulle kunna hjälpa barnen med programmets hemuppgifter. 
Föräldrarna kallades till dessa träffar via klasslärarnas veckobrev. Endast fyra av totalt 
92 föräldrar deltog vid någon av dessa föräldraträffar. 
 
De tio lektionerna i FRIENDS sammanfattas nedan. För ytterligare information om 
lektionernas innehåll hänvisas till FRIENDS-manualen och FRIENDS arbetsbok 
(Barrett, 2004; Barrett, 2009).  
 
Varje lektion började med att agendan för lektionen presenterades. Därefter repeterades 
den föregående lektionen och gruppledaren gick igenom veckans hemuppgifter och lät 
deltagarna få chansen att berätta om hur det gått att genomföra dessa. Efterhand i 
programmet repeterades även vid varje lektion de olika stegen, bokstäverna i FRIENDS, 
som deltagarna lärt sig. Lektionerna innehöll utöver detta olika övningar, uppgifter, 
diskussioner och lekar. Varje lektion avslutades med genomgång av nya hemuppgifter.  
 

Lektion 1. 
Den första lektionen handlade om att introducera programmet och förklara vad 
FRIENDS handlar om. Efter den första lektionen var målet att deltagarna skulle förstå 
att alla människor ibland känner sig oroliga eller nervösa och att detta är helt normalt, 
samt att FRIENDS är ett program som kan hjälpa oss människor att känna oss modigare 
och mer självsäkra i svåra situationer. Under lektionen fick deltagarna komma på 
riktlinjer för att gruppen skulle kunna arbeta tillsammans på ett bra sätt.  Vidare 
diskuterades i gruppen att vi människor är både lika och olika och att detta är bra. 
Deltagarna fick intervjua varandra och träna på att komma på likheter och olikheter. 
Deltagarna introducerades också för idén med hemuppgifter och belöningsschema.  
 

Lektion 2. 
Den andra lektionen syftade till att introducera deltagarna för begreppet känslor samt för 
idén att det vi känner och tänker påverkar vad vi gör. Efter den andra lektionen var 
målet att deltagarna skulle förstå att det finns en koppling mellan tanke, känsla och 
handling. Målet var också att deltagarna skulle förstå att vi kan välja att tänka positiva 
tankar och därigenom bli gladare och göra bra saker för oss själva och för andra. Under 
lektionen fick deltagarna träna på att känna igen olika känslor genom att fokusera på 
ansiktsuttryck och kroppsspråk. Deltagarna fick även diskutera varför det är bra att vi 
människor har känslor och hur livet vore utan känslor. Deltagarna fick fundera på vad 
de gör när de har olika känslor, exempelvis vad de gör när de är oroliga eller arga. 
Deltagarna fick även utifrån olika berättelser försöka fundera på hur olika tankar 
påverkar känslor och beteende.  
 

Lektion 3. 
På den tredje lektionen presenterades det första och andra steget i FRIENDS. F - 
Feelisar/Förstå känslor och R - Ro. Efter lektion tre var målet att deltagarna skulle 
känna igen olika kroppsliga signaler på att de är rädda eller nervösa. Vidare att förstå att 
avslappningslekar och andra lugna aktiviteter kan få dem att bli lugnare. Under 
lektionen fick deltagarna lära sig om olika kroppsliga signaler på oro, nervositet och 
rädsla. De fick fundera på vilka av dessa signaler de kände igen. Deltagarna lärde sig 
också några avslappningsövningar samt andningsövningar. Vidare fick deltagarna 
komma på olika aktiviteter som får dem att bli lugna och må bra.  
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 Lektion 4. 
Under den fjärde lektionen presenterades det tredje steget i FRIENDS, I - Inre hjälpande 
tankar. Efter lektion fyra var målet att deltagarna skulle förstå begreppet ”självprat” och 
att vi genom att tänka hjälpande tankar kan bli mer självsäkra och modiga i svåra 
situationer. I lektionen fick deltagarna lära sig om hjälpande, gröna tankar och icke 
hjälpande, röda tankar samt i olika övningar träna på att komma på gröna tankar i olika 
svåra situationer.  
 

Lektion 5. 
Under den femte lektionen fortsatte arbetet med det tredje steget i FRIENDS och det 
fjärde steget presenterades, E - Energigivande lösningar. Efter den femte lektionen var 
ett mål att deltagarna skulle förstå att vad de riktar sin uppmärksamhet mot påverkar hur 
de känner. Ytterligare mål var att deltagarna skulle förstå att man lättare kan övervinna 
sina rädslor och lära sig nya saker genom att dela upp dessa saker i små steg och träna 
ett steg i taget. På lektionen fick deltagarna komma på olika saker de kan rikta 
uppmärksamheten mot i olika svåra situationer för att känna sig mindre rädda. 
Deltagarna fick även träna på att ändra röda tankar till gröna tankar i olika situationer. 
Vidare introducerades deltagarna för ”steg för steg” vilket är en metod för att de lättare 
ska kunna övervinna rädslor och lära sig nya saker.  
 

Lektion 6. 
Arbetet med det fjärde steget i FRIENDS fortsatte under den sjätte lektionen. Efter 
denna lektion var målet att deltagarna skulle ha lärt sig två problemlösningsstrategier. 
Den första strategin innebar att utvärdera sitt sociala nätverk och att identifiera andra 
personer som deltagarna kan ta hjälp av i svåra situationer. Den andra strategin innebar 
att kunna lösa problem utifrån en metod i sex steg. Under lektionen fick deltagarna 
fundera på vilka förebilder de har i livet och hur dessa personer gör när de ställs inför 
svåra situationer. Vidare fick deltagarna komma på vilka personer de skulle vilja ha 
hjälp av i olika svåra situationer. Slutligen fick de träna på att lösa problem i sex steg 
utifrån konsekvenserna av olika förslag.  
 

Lektion 7. 
Under den sjunde lektionen presenterades det femte steget i FRIENDS. N - Nu är det 
dags för belöning. Efter denna lektion var målet att deltagarna skulle förstå att det 
viktigaste inte är att vinna utan att göra sitt bästa. Målet var också att deltagarna skulle 
komma på olika belöningar som de kan belöna sig själva med när de gör sitt bästa eller 
när de tränar på svåra saker. I lektionen fick deltagarna komma på olika belöningar till 
sig själva. De introducerades också för idén att man inte behöver se situationer som 
antingen lyckade eller misslyckade och fick träna på att se situationer utifrån delvis 
lyckande.  
 

Lektion 8. 
Under den åttonde lektionen presenterades de två sista stegen i FRIENDS. D - Du gör 
övningarna och S - Smile, håll dig lugn. Målet efter denna lektion var att deltagarna 
skulle kunna applicera hela FRIENDS-modellen i olika situationer. På lektionen 
presenterades idén att vi kan använda alla bokstäver i FRIENDS i olika situationer som 
gör oss oroliga, rädda eller nervösa. Deltagarna fick därefter träna på att applicera alla 
stegen i FRIENDS i en situation.  
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Lektion 9. 
På den nionde lektionen fortsatte arbetet med att använda alla stegen i FRIENDS i olika 
situationer. Efter lektion nio var målet att deltagarna skulle förstå att FRIENDS kan 
användas i många olika situationer. Deltagarna fick komma på situationer och fundera 
på hur de kan ta hjälp av FRIENDS i dessa situationer. Deltagarna fick även göra en 
reklamannons för FRIENDS och berätta varför de tycker FRIENDS är bra.  
 

Lektion 10. 
Den tionde lektionen handlade om att hitta strategier för att komma ihåg FRIENDS och 
kunna använda det efter att undervisningen slutat, samt ge deltagarna beröm för att de 
gjort hela programmet. Deltagarna fick diskutera vad de kan göra för att inte glömma 
FRIENDS och vad de lärt sig i programmet. Därefter var det fest och deltagarna fick 
diplom. 
 
Databearbetning 
Vid dubbla svar eller svar mellan två svarsalternativ på skattningsformulären användes 
det högre värdet. Om mindre än 10 % av svaren saknades i ett formulär ersattes det 
saknade värdet med individens medelvärde på aktuell subskala (SCAS, SDQ) eller 
aktuellt formulär (CDI) vid det aktuella mättillfället.  
 
PASW Statistics 18 användes för den statistiska analysen. Vid samtliga 
signifikansprövningar användes alfanivån 5 %.  
 
Intern reliabilitet, Cronbachs alfa, beräknades för samtliga skattningsformulär (SCAS, 
CDI och SDQ) för att säkerställa reliabiliteten i mätinstrumenten. Detta eftersom det för 
SCAS och SDQ-lärare saknas svenska utvärderingar samt för CDI och SDQ-föräldrar 
finns begränsat med svenska utvärderingar.  
 
På grund av snedfördelad data i vissa skalor och subskalor utfördes transformationer 
med kvadratrot och logaritmer på dessa variabler. I de fall där transformering gjorde att 
variabeln inte längre var påtagligt snedfördelad, skewness ≤ ± 1,00, (Bulmer, 1965) 
utfördes parametriska test. I annat fall användes ickeparametriska test. 
 
På SDQ totalpoäng utfördes en envägs beroende ANOVA samt uppföljande Fishers 
LSD-test. På SCAS och CDI samt på subskalorna uppförandeproblem och 
hyperaktivitet i SDQ utfördes en envägs beroende ANOVA samt uppföljande Fishers 
LSD-test efter att data transformerats med kvadratroten. På subskalorna emotionella 
problem, kamratproblem och prosocialt beteende i SDQ utfördes Friedmans 
ickeparametriska test för upprepade mätningar samt uppföljande Wilcoxon rangtest. 
Effektstorlek, Cohens d, för upprepade mätningar beräknades mellan mättillfälle ett och 
två samt två och tre, det vill säga perioden för kontrollbetingelsen respektive för 
FRIENDS.  
 
I subgruppsanalysen av SCAS indelades undersökningsdeltagarna i två grupper, låg risk 
och förhöjd risk. Gruppen förhöjd risk innebar att man vid något av mättillfällena, på 
någon av subskalorna eller totalpoängen, kom över gränsen för subklinisk ångest enligt 
normer (Spence, 2010). Enligt författaren till SCAS är ett värde en standardavvikelse 
över medelvärdet tecken på subklinisk ångest. På de två grupperna utfördes en beroende 
ANOVA samt uppföljande Fishers LSD-test. 
 



 16 

Vidare undersöktes rörelser över gränsen för förhöjd/subklinisk ångest för samtliga 
subskalor och totalpoäng på SCAS. Endast de rörelser som var pålitliga utifrån 
Jacobson och Truax (1991) begrepp Reliable Change analyserades, det vill säga med ett 
RC-värde på minst 1,96.  
 
Trohet till manualen redovisades deskriptivt. Interreliabilitet mellan bedömare 
beräknades med Intraclass Correlation Coefficient (ICC). Utifrån Schrout och Fleiss 
(1979) användes modellen ICC (2,1). 
 

 
Resultat 

 
Reliabilitet 
Se tabell 1 för intern reliabilitet samt antal skalor som analyserades i SCAS, CDI samt 
SDQ. Kompletta skattningar från det första mättillfället användes vid beräkning av 
intern reliabilitet. SCAS barnversionen visade sig ha utmärkt intern reliabilitet och 
föräldraversionen god intern reliabilitet. CDI visade god intern reliabilitet. SDQ visade 
god intern reliabilitet på lärarskattningarna och acceptabel intern reliabilitet för 
föräldrar.  
 
Tabell 1. Intern reliabilitet (Cronbachs α) samt antal skalor som analyserades (n) för samtliga versioner 
av SCAS, CDI samt SDQ. 

 
Skala 
 

 
n 

 
Cronbachs α 

 
SCAS- barn 

 
37 

 
0,91 

SCAS- mamma 21 0,87 
SCAS- pappa 21 0,83 
CDI- barn 48 0,84 
SDQ- mamma 28 0,73 
SDQ- pappa 24 0,71 
SDQ- lärare 
 

50 0,82 

 
Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) 
Av de 50 barn som ingick i studien fyllde 45 barn (90 %) i SCAS vid samtliga tre 
tillfällen. Bortfall berodde på sjukdom eller ledighet. Se tabell 2 för medelvärden, 
standardavvikelser och effektstorlekar för barnens skattningar av SCAS.  
 
Variabeln SCAS var efter transformering med kvadratroten inte längre påtagligt 
snedfördelad (skewness ≤ ± 0,80). En envägs beroende ANOVA visade att det fanns en 
signifikant skillnad i barnens genomsnittliga skattningar på SCAS beroende av vid 
vilket mättillfälle skattningen skedde (F2,86= 7,90, p = 0,001). Uppföljning med Fishers 
LSD-test visade att medelvärdet vid mättillfälle två var signifikant lägre än vid 
mättillfälle ett (p = 0,004). Ingen signifikant skillnad påvisades mellan mättillfälle två 
och tre.  
 
Av föräldrarna svarade endast åtta pappor (17 %) och 17 mammor (34 %) på SCAS vid 
samtliga tre mättillfällen. På grund av det stora bortfallet togs beslutet att inte gå vidare 
med statistiska analyser av detta material. 
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Tabell 2. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) vid mättillfälle 1-3 (T1-T3) och beräknad 
effektstorlek, Cohens d (d) mellan mättillfälle 1-2 och 2-3 för SCAS-barn (n = 45). 

 
Skala 

 
M (SD) 

T1 

 
M (SD) 

T2 

 
M (SD) 

T3 

 
d 

T1-T2 
 

 
 d 

T2-T3 

 
SCAS-barn 
 

 
26,2 (14,8) 

 
23,7 (17,6) 

 
21,1 (14,4) 

 
0,23* 

 
0,25 

* = p < 0,05 
 
I utvärdering av preventionsstudier är det av värde att även titta på subgrupper i 
materialet. Detta framför allt i studier av universella interventioner där en stor del av 
undersökningsdeltagarna inte befinner sig i någon direkt risk för problematiken i fråga 
(Flay et al., 2005). I den aktuella studien undersöktes barnen uppdelade i två 
subgrupper, låg risk och förhöjd risk, utifrån barnens skattningar på SCAS. Se tabell 3 
för medelvärden, standardavvikelser och effektstorlekar för de två undersökta 
subgrupperna.  
 
Variabeln SCAS var för gruppen förhöjd risk inte påtagligt snedfördelad (skewness ≤ ± 
0,57). En envägs beroende ANOVA visade att det hos gruppen förhöjd risk fanns en 
signifikant skillnad i skattning på SCAS beroende av vid vilket mättillfälle skattningen 
skedde (F2, 42 = 3,68, p = 0,034). Uppföljning med Fishers LSD-test visade att 
medelvärdet vid mättillfälle tre låg signifikant lägre än vid mättillfälle två (p = 0,016). 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan mättillfälle ett och två. 
 
Variabeln SCAS var för gruppen låg risk inte påtagligt snedfördelad (skewness ≤ ± 
0,72). En envägs beroende ANOVA visade att det hos gruppen låg risk fanns en 
signifikant skillnad i skattning på SCAS beroende av vid vilket mättillfälle skattningen 
skedde (F2,44= 6,13, p = 0,004). Uppföljning med Fishers LSD-test visade att 
medelvärdet vid mättillfälle två var signifikant lägre än vid mättillfälle ett (p = 0,001). 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan mättillfälle två och tre. 
 
Tabell 3. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) vid mättillfälle 1-3 (T1-T3) och beräknad 
effektstorlek, Cohens d (d) mellan tillfälle 1-2 och 2-3 för gruppen förhöjd risk (n=22) samt gruppen låg 
risk (n=23). 

 
Grupp 

 
M (SD) 

T1 

 
M (SD) 

T2 

 
M (SD) 

T3 

 
d 

T1-T2 

 
d 

T2-T3 
 

 
Förhöjd risk 
 

 
35,8 (15,3) 

 
36,2 (17,0) 

 
29,9 (15,5) 

 
-0,03 

 
0,56* 

Låg risk 16,5 (5,4) 11,7 (6,3) 13,0 (7,1) 0,85** -0,17 

* = p < 0,05; ** = p < 0,01 
 
Grupperna redovisas även nedan i figur 1 för att tydliggöra skillnaden mellan grupperna 
vid de olika mättillfällena. 
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Figur 1. Medelvärden (0-40) på SCAS för gruppen förhöjd risk (n=22) samt gruppen låg risk (n=23) vid 
de tre mättillfällena (T1,T2 och T3).  
 
Vidare jämfördes hur rörelserna såg ut över gränsen för subklinisk ångest vid 
mättillfälle ett och två respektive två och tre. Med hjälp av Reliable Change (Jacobson 
& Truax, 1991) identifierades samtliga rörelser över denna gräns på samtliga subskalor 
samt på totalpoängen för SCAS. 
 
Mellan tillfälle ett och två (kontrollbetingelse) identifierades sex rörelser (fyra 
individer) från förhöjd risk till låg risk samt 12 rörelser (sju individer) från låg risk till 
förhöjd risk. Mellan tillfälle två och tre (FRIENDS) identifierades 15 rörelser (10 
individer) från förhöjd risk till låg risk samt två rörelser (två personer) från låg risk till 
förhöjd risk, se figur 2. En individ kan således röra sig på fler olika delskalor. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Figur 2. Antal rörelser (siffror) och individer (siffror i parentes) över gränsen för subklinisk ångest (låg 
risk- förhöjd risk) mellan mättillfälle 1-2 (Kontrollbetingelse) och mättillfälle 2-3 (FRIENDS).  
 
Figur 2 visar på trenden att fler personer gick från förhöjd risk till låg risk samt att färre 
personer gick från låg risk till förhöjd risk efter FRIENDS-interventionen jämfört med 
kontrollbetingelsen. 
 
Children’s Depression Inventory 
Variabeln CDI var efter transformering med kvadratroten inte längre påtagligt 
snedfördelad (skewness ≤ ± 0,30). Av de 50 barn som ingick i studien fyllde 45 barn (90 
%) i CDI vid samtliga tre tillfällen. Bortfall berodde på sjukdom eller ledighet under 

Förhöjd      
risk 

 
 

Låg risk 

      15 (10) 

 

2 (2) 

 

    12 (6) 

   6 (4) 

 Kontrollbetingelse                                                      FRIENDS 
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mätningsperioden. Se tabell 4 för medelvärden, standardavvikelser och effektstorlekar 
för barnens skattningar på CDI. En envägs beroende ANOVA visade att det fanns en 
signifikant skillnad i barnens skattningar på CDI beroende av vid vilket mättillfälle 
skattningen skedde (F2,88 = 3,979, p = 0,022) Uppföljning med Fishers LSD-test visade 
att medelvärdet vid mättillfälle tre var signifikant lägre än vid mättillfälle två (p = 
0,041). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan mättillfälle ett och två. 
 
Tabell 4. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) vid mättillfälle 1-3 (T1-T3) och beräknad 
effektstorlek, Cohens d (d) mellan mättillfälle 1-2 och 2-3 för CDI (n=45). 

 
Skala 

 
M (SD) 

T1 

 
M (SD) 

T2 

 
M (SD) 

T3 

 
d 

T1-T2 
 

 
d 

T2-T3 

 
CDI 

 
8,3 (6,7) 

 
8,1 (6,5) 

 
6,4 (5,2) 

 
0,04 

 
0,30* 

 

* = p < 0,05 
 
Strengths and Difficulties Questionnaire 
Lärarskattningar enligt formuläret SDQ inkluderade samtliga barn som ingick i studien. 
Se tabell 5 för medelvärden, standardavvikelser samt effektstorlekar för totalpoäng samt 
subskalor på lärarnas skattningar av SDQ.  
 
Variabeln SDQ totalpoäng var inte påtagligt snedfördelad (skewness ≤ ± 0,85). En 
envägs beroende ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad i lärarnas 
skattningar på SDQ totalpoäng beroende av vid vilket mättillfälle skattningen skedde 
(F2,98 = 11,31, p < 0,001) Uppföljning med Fishers LSD-test visade att medelvärdet vid 
mättillfälle tre var signifikant lägre än vid mättillfälle två (p = 0,001). Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan mättillfälle ett och två.  
 
I subskalorna uppförandeproblem och hyperaktivitet var data ej längre påtagligt 
snedfördelat efter transformation med kvadratroten (skewness ≤ ± 0,90). Envägs 
beroende ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad i skattningar beroende av 
vid vilket mättillfälle skattningen skedde subskalorna uppförandeproblem (F2,98 = 7,35, 
p < 0,001) och hyperaktivitet (F2,98 = 7,16, p < 0,001). Uppföljning med Fishers LSD-
test visade att medelvärdet vid mättillfälle tre var signifikant lägre än vid mättillfälle två 
för uppförandeproblem (p = 0,019) och för hyperaktivitet (p = 0,003). Det fanns ingen 
signifikant skillnad för dessa subskalor mellan mättillfälle ett och två.  
 
Subskalorna emotionella problem, kamratproblem och prosocialt beteende var efter 
transformering med kvadratrot och logaritm fortfarande påtagligt snedfördelade 
(skewness > ± 1,00). Friedmans envägs beroende variansanalys utfördes på subskalorna 
emotionella svårigheter, kamratproblem och prosocialt beteende. Resultatet visade 
signifikanta skillnader i skattningar beroende vid vilket mättillfälle skattningen skedde 
för kamratproblem (χ2 = 16,683, df = 2, p = 0,003) och prosocialt beteende (χ2= 8,581, 
df = 2, p = 0,014). Dock ingen signifikant skillnad för subskalan emotionella problem. 
Uppföljande Wilcoxon ranktest för upprepade mätningar avslöjade att medelvärdet vid 
mättillfälle tre var signifikant lägre än vid mättillfälle två för subskalan kamratproblem 
(z = 2,957, N – Ties = 16, p = 0,003). Medelvärdet vid mättillfälle tre var i subskalan 
prosocialt beteende signifikant högre än vid mättillfälle två (z = 2,915, N – Ties = 21, p 
= 0,004). Det fanns inga signifikanta skillnader för dessa subskalor mellan mättillfälle 
ett och två. 
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Liksom på SCAS-skattningarna svarade endast 17 % av papporna och 34 % av 
mammorna på SDQ vid samtliga tre mättillfällen. På grund av det stora bortfallet togs 
beslutet att inte gå vidare med statistiska analyser av materialet.  
 
Tabell 5. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) vid mättillfälle 1-3 (T1-T3) och beräknad 
effektstorlek, Cohens d (d) mellan tillfälle 1-2 och 2-3 för totalpoäng och samtliga subskalor på SDQ-
lärare (n=50). 

 
Skala 
 

 
M (SD) 

T1 

 
M (SD) 

T2 

 
M (SD) 

T3 

 
d 

T1-T2 

 
d 

T2-T3 
 

 
Totalpoäng svårigheter 
 

 
6,0 (4,8) 

 
5,9 (4,9) 

 
4,4 (4,0) 

 
0,04 

 
0,55** 

Emotionella svårigheter 
 

0,9 (1,5) 1,0 (1,7) 0,9 (1,3) 0,08 0,04 

Uppförandeproblem 
 

1,2 (1,7) 0,9 (1,3) 0,6 (1,0) 0,30 0,43* 

Hyperaktivitet 
 
 

3,0 (2,5) 3,2 (2,8) 2,4 (2,7) -0,08 0,45** 

Kamratproblem 
 
 

0,8 (1,1) 0,8 (1,2) 0,4 (0,9) 0,05 0,49** 

Prosocialt beteende 
 

8,6 (1,8) 8,5 (1,8) 8,9 (1,7) 0,07 0,41** 

* = p < 0,05; ** = p < 0,01 
 
Trohet till manualen 
Interbedömarreliabilitet beräknades med Intraclass Correlation Coefficient (ICC) för de 
bedömare som skattade trohet till manualen. ICC beräknades vara 0,65 vilket innebär en 
god interbedömarreliabilitet enligt riktlinjer (Cicchetti, 1994).   
 
Varje aktivitet i manualen skattades utifrån hur väl målet med denna aktivitet uppfylldes 
(inte alls, inte särskilt väl, delvis eller väl). Enligt skattningarna uppfylldes det 
huvudsakliga målet med lektionerna väl i 89 % av lektionerna samt delvis i 11 %. 
Angående repetition av föregående lektion uppfylldes målet för detta väl i 89 % av 
lektionerna och delvis i 11 %. Genomgång av hemuppgifter uppfylldes väl i 33 % av 
lektionerna, delvis i 44 %, inte särskilt väl i 11 % samt inte alls i 11 %. Sammantaget 
uppfylldes målen för genomgång av hemuppgifter, repetition, övningar, uppgifter, 
diskussioner och lekar väl i 70 %, delvis i 19 %, inte särskilt väl 3 % och inte alls i 8 % 
av lektionerna.  
 
Utvärdering föräldrar 
Utvärderingen av FRIENDS besvarades av 39 föräldrar (42 %). Se tabell 6 för lägsta 
och högsta skattningar samt medelvärden och standardavvikelser för frågorna. 
Föräldrarna som besvarade formuläret tyckte att FRIENDS verkade bra. De trodde 
relativt mycket på att FRIENDS fungerar och att deras barn skulle ha hjälp av 
FRIENDS i situationer när de var rädda eller ledsna. De skulle även i hög utsträckning 
rekommendera programmet till andra. FRIENDS arbetsbok var acceptabel utifrån 
föräldrarnas åsikt.  
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Tabell 6. Lägsta och högsta skattningar (min/max) samt medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) 
för frågorna på föräldrarnas (n= 39) utvärdering av FRIENDS 

 
Fråga 

 

 
min/max 

 
M (SD) 

 
 
1. Hur bra tycker du att FRIENDS verkar?  

 
4/10 

 
7,7 (1,8) 

2. Hur mycket tror du på att FRIENDS fungerar? 
 

4/10 7,5 (1,7) 

3. Tror du att FRIENDS är så pass bra att du skulle 
rekommendera andra att pröva? 
 

4/10 7,9 (1,8) 

4. Hur bra tror du att de olika saker ditt barn lärt sig i 
FRIENDS skulle fungera om han/hon är ledsen eller rädd? 
 

3/10 6,9 (1,6) 

5a- Vad tycker du om FRIENDS arbetsbok? 
 

1/10 6,3 (2,4) 

5b- Och hur har arbetsboken varit att arbeta med? 
 

1/10 6,0 (2,2) 

 
Utvärdering barn 
Barnens utvärdering besvarades av 92 % och visade att 63 % av barnen tyckte att 
FRIENDS var roligt och 35 % att det var ganska roligt. Mellan 87-98 % tyckte att de 
lärt sig ganska mycket eller mycket om känslor och vad man kan göra när man är rädd 
orolig eller nervös. Angående hur mycket de använder sig av färdigheterna de lärt sig i 
FRIENDS svarade 67 % ganska mycket eller mycket, medan 33 % svarade inte så 
mycket. 67 % svarade att de kommer att fortsätta att använda det som de lärt sig i 
FRIENDS medan 33 % svarade att de kanske kommer använda sig av dessa färdigheter. 
Barnen ansåg att de flesta färdigheter i FRIENDS var använbara. De mest användbara 
färdigheterna enligt barnen var att tänka gröna tankar, hjälpa andra att må bra samt 
förstå sina egna känslor. De allra flesta tyckte att FRIENDS arbetsbok var ganska rolig 
eller rolig samt ganska lätt eller lätt att arbeta i. Ungefär en tiondel av barnen tyckte 
dock att arbetsboken vara ganska tråkig och ganska svår att arbeta i. Mer än hälften 
skulle rekommendera FRIENDS till en kompis. 
 

 
Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka om preventionsprogrammet FRIENDS fungerar i 
en svensk kontext. Resultaten visade att barn med förhöjd risk för att utveckla 
ångestsyndrom hade signifikant lägre ångestnivå enligt självskattningar på SCAS efter 
FRIENDS. Ingen förändring på denna variabel skedde för denna grupp under 
kontrollbetingelsen. Hos barn med låg risk för att utveckla ångestsyndrom visade 
resultaten däremot en signifikant sänkning av ångestsymptom enligt självskattningar på 
SCAS endast efter kontrollbetingelsen. Skattningar angående depressionssymptom 
enligt barnens självskattningar på CDI samt uppförandeproblem, hyperaktivitet och 
kamratproblem enligt lärarskattningar på SDQ minskade signifikant efter FRIENDS. 
Ingen minskning av dessa variabler förekom efter kontrollbetingelsen. Slutligen visade 
resultaten även på en ökning i lärarnas skattning av prosocialt beteende enligt SDQ efter 
FRIENDS. Ingen skillnad i prosocialt beteende visades efter kontrollbetingelsen. 
Föräldrar och barn var i stor utsträckning positiva till programmet.  
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Ångestsymptom 
Den första frågeställningen var huruvida FRIENDS påverkade barnens ångestsymptom 
enligt formuläret SCAS. På grund av det stora bortfallet i föräldraskattningar på SCAS 
utfördes inte statistiska analyser på dessa skattningar. Frågeställningen besvarades 
därmed utifrån barnens självskattningar på SCAS.  
 
I resultatet visades en signifikant sänkning av ångestsymptom på barnens skattningar av 
SCAS som hel grupp endast mellan mättillfälle ett och två, det vill säga efter 
kontrollbetingelsen.  Ångestsymptom minskade även efter FRIENDS. Denna minskning 
var lika stor som minskningen efter kontrollbetingelsen men var inte signifikant. Detta 
resultat motsäger att FRIENDS minskar ångestsymptom. Dock blev det tydligt i 
subgruppsanalysen att det fanns stora skillnader mellan gruppen individer som någon 
gång vid de tre mättillfällena befunnit sig i förhöjd risk och gruppen av individer som 
vid samtliga mättillfällen befunnit sig i låg risk. Gruppen med förhöjd risk förändrades 
inte i kontrollbetingelsen men fick signifikant lägre ångest efter FRIENDS. Gruppen 
med låg risk hade däremot en signifikant sänkning av ångest i kontrollbetingelsen men 
ingen förändring efter FRIENDS. Resultatet för hela gruppen förklaras sannolikt alltså 
av lågriskgruppens stora minskning under kontrollbetingelsen. Av dessa resultat kan 
man dra slutsatsen att endast gruppen med förhöjd risk drar nytta av interventionen. 
Dock visade den andra delen av subgruppsanalysen att färre personer i låg risk rör sig 
till hög risk efter FRIENDS jämfört med kontrollbetingelsen. Denna analys ger ett visst 
stöd för att även lågriskgruppen trots oförändrade ångestnivåer kan ha haft nytta av 
interventionen.  
 
Interventionen gavs till barn i nioårsåldern. Att intervenera i denna åldersgrupp är 
rimligt eftersom forskning visat att denna åldersgrupp har en hög förekomst av 
ångestsyndrom (Costello et al., 2003). Att färre barn från gruppen med låg risk rörde sig 
till en förhöjd risk, samt att gruppen med förhöjd risk fick signifikant sänkt ångest och i 
högre grad rörde sig till ett lågriskområde, var ett viktigt resultat i studien eftersom 
ångest i tidig ålder har visat sig predicera senare psykiatrisk problematik, missbruk och 
kroppsliga besvär (Bittner et al., 2007; Cole et al., 1998; Copeland et al., 2009; Costello 
et al., 1999; Costello et al., 2003; SBU, 2005). Att intervenera i denna åldersgrupp 
innebär att göra en insats före den ålder då majoriteten av ångestsyndromen utvecklas 
(Andrews, 2006; Kessler et al., 2005). Det finns begränsat med forskning kring 
universella förebyggande åtgärder för ångestproblematik i ännu tidigare åldrar. Det vore 
dock intressant att undersöka hur preventionsinterventioner i tidigare åldrar fungerar i 
jämförelse med åldersgruppen i föreliggande studie.  
 
Resultatet hos lågriskgruppen är svårtolkade. Det finns ingen forskning kring hur ångest 
förändras över tid hos en grupp individer med låga ångestnivåer. Generellt sett minskar 
skattningar av ångestsymptom med åldern under barnaåren (Muris et al., 2000), men 
varför denna minskning var så stor mellan tillfälle ett och två samt inte förekom mellan 
tillfälle två och tre är svår att tolka. En jämförelse med en oberoende kontrollgrupp och 
uppföljande mätningar hade kunnat ge mer information kring detta resultat.  
 
Tidigare forskning om FRIENDS har i regel visat signifikanta skillnader i ångestnivåer 
mellan interventions- och kontrollgrupp. Det finns dock exempel (Barrett, Lock, & 
Farrell, 2005; Mostert & Loxton, 2008) där kontrollgrupp och interventionsgrupp inte 
skiljt sig åt vid eftermätning utan endast vid uppföljningmätningar.  
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Depressionssymptom 
Den andra frågeställningen var huruvida FRIENDS påverkade barnens 
depressionssymptom enligt formuläret CDI. I analysen av CDI visade resultaten en 
signifikant sänkning av depressionssymptom för barnen som hel grupp efter FRIENDS 
men ingen skillnad efter kontrollbetingelsen. En subgruppsanalys hade kunnat ge mer 
klarhet kring skillnaden mellan kontrollbetingelsen och interventionen.  Utifrån att 
FRIENDS framför allt riktar sig mot ångestproblematik samt att det i internationella 
studier inte visats tydliga resultat kring sänkning av depressionssymptom (Spence & 
Shortt, 2007) utfördes endast subgruppsanalyser utifrån ångestskattningar. Det vore av 
intresse att i framtida forskning undersöka detta närmare. Exempelvis vore det 
intressant att undersöka vilka barn som framför allt får minskade depressionssymptom 
och om denna minskning har samband med minskade ångestsymptom.  
 
Psykisk hälsa 
Den tredje frågeställningen var huruvida FRIENDS påverkade barnens generella 
psykiska hälsa enligt formuläret SDQ. Även på detta formulär utfördes ej statistiska 
analyser av föräldrarnas skattningar och frågeställningen besvarades därmed utifrån 
lärarnas skattningar.  
 
Lärarskattningarna på SDQ visade en signifikant sänkning av tendens till psykisk ohälsa 
hos barnen efter FRIENDS. I kontrollbetingelsen visades ingen förändring. Intressant 
var att subskalan emotionella svårigheter, vilken anses mäta internaliserad problematik, 
inte förändrades till skillnad från externaliserad problematik som uppförandeproblem 
och hyperaktivitet.  En anledning till att barnens emotionella svårigheter inte 
förändrades enligt lärarnas skattningar kan vara lärares svårigheter att uppfatta denna 
problematik jämfört med externaliserad problematik som hyperaktivitet och 
uppförandeproblem. Forskning har visat att internaliserad problematik är svårupptäckt 
(Angold et al., 1998; Bienvenu & Ginsburg, 2007; Essau, 2005; Wren et al., 2004). De 
låga medelvärdena på denna delskala vid de tre mättillfällena vittnar om att lärarna kan 
ha underskattat omfattningen av emotionella problem hos barnen. Om lärarna hade 
svårigheter att identifiera dessa problem bör de även haft svårigheter att se förändringar 
hos barnen på detta område. 
 
Resultaten visade även att subskalan kamratproblem minskade och att subskalan 
prosocialt beteende ökade efter FRIENDS, till skillnad från kontrollbetingelsen där 
ingen förändring skedde. Denna förändring var intressant eftersom FRIENDS inte i 
första hand avser att adressera detta. Dock innehåller FRIENDS delar där ämnen som 
kamratskap och att hjälpa andra tas upp. I barnens utvärdering skattade barnen 
färdigheten ”hjälpa andra att må bra” som en av de mest användbara färdigheterna de 
lärt sig.  
 
Effektstorlekarna för de skalor och subskalor där signifikanta förändringar skett låg 
mellan 0,30 - 0,55, vilket enligt Cohen (1988) är små till medelstora effektstorlekar. 
Dock är dessa effektstorlekar eventuellt något överestimerade då de beräknades med 
justering för korrelationen mellan grupperna (Dunlop, Cortina, Vaslow, & Burke, 
1996). Effektstorlekarna beräknades också i vissa fall på icke normalfördelad data. 
Dessa effekter får därmed ses som fingervisningar och får undersökas mer noggrant i 
framtida forskning. Effektstorlekarna ligger dock i linje med tidigare forskning kring 
universell prevention där man i normalpopulationer i genomsnitt sett små effekter 
(Greenberg et al., 2001; Neil & Christensen, 2009; Wilson & Lipsey, 2007).  
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Barn och föräldrars upplevelse av FRIENDS 
Barn och föräldrar var generellt sett positiva till FRIENDS. Dock fanns en stor 
spridning i svaren hos föräldrarna angående arbetsboken. Arbetsboken är nyligen 
översatt i Finland för svenskspråkiga skolor och det fanns språkliga och begreppsliga 
problem i översättningen. För vidare användning av FRIENDS i Sverige krävs troligen 
en översättning anpassad till svensk kultur och språk. Svarsfrekvensen från föräldrarna 
(42 %) gör det också svårt att uttala sig om resultatet är möjligt att generalisera. Det 
finns en risk att de föräldrar som svarade på enkäterna var de som var mest positiva och 
intresserade av projektet.   
 
Generaliserbarhet och vidare implementering 
Resultaten kan sannolikt till viss del generaliseras till andra barn i denna ålder. Detta 
utifrån att studien genomfördes som universell intervention i en kommunal skola. 
Således ingick en stor del av barnen i den aktuella åldersgruppen i skolans 
upptagningsområden i studien. Manualen följdes också i hög utsträckning vilket ger 
stöd till att interventionen kan få liknande resultat även med andra gruppledare. För att 
ytterligare öka generaliserbarheten behövs framtida studier med större 
undersökningsgrupper. Framförallt skulle detta öka subgruppsanalysens och 
lärarskattningarnas generaliserbarhet. Subgruppsanalyserna i föreliggande studie 
innehöll relativt få deltagare per grupp (n=22, n=23). Lärarskattningarna byggde på 
information från endast tre klasslärare.  
 
Angående trohet till manualen skattade bedömarna att de övergripande målen för 
lektionerna uppfylldes väl. Manualens instruktioner för genomgång av hemuppgifter 
samt möjlighet att berätta hur det gått med hemuppgifter följdes dock i mindre mån. 
Detta berodde sannolikt på svårigheterna att hinna undersöka individuella insatser i en 
så stor grupp som en hel klass. I regel gick gruppledaren runt efter lektionen och gav 
belöningar till de barn som gjort hemuppgifter samt undersökte hemuppgifter mer 
individuellt. Anledningen till detta var just tidsaspekten. För att i ännu högre grad följa 
manualen behövs troligen att tiden för varje lektionstillfälle ökas något när FRIENDS 
genomförs i helklass. Ett annat alternativ är att förhålla sig friare till antalet lektioner, 
vilket rekommenderas av Barrett (2004) ifall gruppledaren inte hinner med alla delar av 
programmet. 
 
Resultaten i föreliggande studie visade signifikanta minskningar av 
depressionssymptom enligt CDI och tendens till psykisk ohälsa enligt SDQ samt ökat 
prosocialt beteende enligt SDQ vid analys hela undersökningsgruppen. Dessa resultat är 
lovande och ger stöd till att vidare undersöka FRIENDS som en universell intervention. 
Även barnens och föräldrarnas positiva inställning till FRIENDS visar att 
interventionen kan genomföras som en universell intervention.  
 
Metod 
Eftersom föreliggande studie var begränsad tidsmässigt valdes en design med 
upprepade mätningar. Då FRIENDS i flera internationella studier visat på goda resultat 
togs beslutet att inte använda sig av en kontrollgrupp som inte skulle få någon 
intervention.  Att använda sig av väntelista hade varit ett alternativ, men detta var inte 
genomförbart på grund av tidsbegränsningen. Studiens upplägg med upprepade 
mätningar har både för- och nackdelar. En fördel är att samma individer mäts vilket gör 
det lättare att kontrollera för felkällor mellan individer. En nackdel är att det inte är 
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särskilt fruktbart att göra uppföljningsmätningar längre fram eftersom ångestnivåer 
minskar med tiden (Muris et al., 2000). I en eventuell framtida uppföljningsmätning 
finns därför ingen pålitlig kontrollbetingelse att jämföra resultaten med. Det är med 
andra ord omöjligt att i uppföljningsmätningar uttala sig om det är tiden eller 
interventionen som påverkat en eventuell minskning i ångestsymptom.  
 
Vid subgruppsanalyser, framför allt vid positivt snedfördelat material, finns det risk för 
regressionsfel. Detta innebär att höga värden identifierade vid ett visst tillfälle vid en 
senare mätning kan förväntas ligga närmre medelvärdet. I denna subgruppsanalys 
identifierades dock individer med förhöjd risk vid samtliga tre tillfällen. Detta innebär 
att sannlikheten för höga värden borde vara den samma vid alla tre mättillfällen och 
detta bör ha minskat risken för regressionsfel.  
 
De formulär som använts för mätning av ångest, depression och generell psykisk hälsa, 
SCAS, CDI och SDQ, är alla utformade bland annat för screening i normalpopulationer. 
Formulären visade bra reliabilitet i studien och kan vara lämpliga att använda även i 
fortsatta studier. Formulären ger en bred bild av barnets psykiska hälsa samt specifik 
information om internaliserad problematik vilken är svår att upptäcka.  
 
På SCAS behövde författaren till föreliggande studie förklara flera av frågorna för 
barnen vid mättillfällena. Således kan man fundera på om översättningen behöver 
förenklas ytterligare för denna åldersgrupp. Det finns även begränsat med litteratur 
kring hur man metodiskt går tillväga när det gäller testning av barn med 
självskattningsformulär. Eventuellt bör barnen skatta formulär enskilt tillsammans med 
undersökningsledare för att kunna få svar på alla frågor kring formuläret. I föreliggande 
studie var det författaren till studien som genomförde mätningarna med barnen. Detta 
kan ha påverkat resultatet för barnens självskattningar och i framtida forskning 
rekommenderas att oberoende individer genomför mätningar med barnen.   
 
Föräldrarna fick information om de två föräldratillfällena från klasslärarna inför varje 
träff. Mycket få föräldrar, 4 %, kom dock till de två föräldratillfällena. Föräldraträffarna 
var bland annat till för att underlätta för föräldrarna att hjälpa sina barn med 
hemuppgifter (Barrett, 2004). Utifrån forskningen om risk- och skyddsfaktorer (Barrett 
et al., 1996; Cowen et al., 1990; Donovan & Spence, 2000; White et al, 1998) samt 
behandlingsforskning kring ångest (Barrett, Dadds, & Rapee, 1996) finns det sannolikt 
stora fördelar med att på ett bättre sätt engagera föräldrar i programmet och dess metod. 
Att inte fler föräldrar kom visar behovet av att ännu tydligare engagera föräldrar i 
programmet. Detta exempelvis genom att ge mer information om programmet och att 
ytterligare betona vikten av föräldrarnas delaktighet.  
 
Styrkor och begränsningar 
Föreliggande studie är unik på det sätt att den på ett strukturerat sätt undersökt ett 
preventionsprogram för ångestproblematik i en svensk kontext. Liknande studier saknas 
i Sverige.  
 
En styrka i föreliggande studie är att väl beprövade formulär, validerade i en 
normalpopulation använts. Studien innehåller också en kontrollbetingelse. Ytterligare 
en styrka är att trohet till manualen kontrollerades. Relativt få tidigare studier av 
FRIENDS har innehållit subgruppsanalyser. En styrka var därför att subgrupperna 
undersöktes utifrån och detta utifrån normer samt statistiskt pålitliga förändringar, 
Reliable Change. Subgruppsanalyserna gjorde det möjligt att se tendenser till att 
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interventionen inte endast fungerade som en behandling med sänkning av 
ångestsymptom för personer med en hög ångestnivå, utan även som en preventiv 
intervention för personer vilka befann sig i låg risk. Slutligen var en styrka hos studien 
att information inhämtades från flera källor, barn, föräldrar och lärare. Detta gav en 
bredare bild av effekterna samt upplevelsen av interventionen. Få tidigare studier av 
FRIENDS har innehållit lärarskattningar.   
 
Studien innehöll endast 50 barn, vilket är en liten urvalsgrupp i 
preventionssammanhang. I universell prevention är det endast en del av gruppen som 
befinner sig i risk för problematiken eller uppfyller kriterier för den, vilket gör att det är 
önskvärt med större populationer för att kunna göra mer pålitliga subgruppsanalyser 
med tillräckligt många individer i varje grupp. I studien skiljde sig antalet veckor 
mellan mättillfällena med tre veckor, vilket gör att jämförelsen med kontrollbetingelsen 
inte var idealisk. Det låga svarsdeltagandet hos föräldrarna gjorde att det inte var 
meningsfullt att använda materialet till statistiska analyser. För att få ytterligare 
information om barnen hade denna information varit intressant att jämföra med övriga 
resultat.  
 
Framtida forskning 
I framtida forskning kring FRIENDS och andra preventionsprogram är det viktigt att ha 
oberoende kontrollbetingelser. Framför allt är uppföljningsmätningar nödvändiga för att 
kunna se någon egentlig preventiv effekt. Fortfarande finns inte några 
preventionsstudier kring ångest där det undersökts vilka faktorer som har samband med 
eller predicerar ett gott utfall. Utvärderingar av FRIENDS och liknande 
preventionsprogram för ångestproblematik har framför allt mätt internaliserade besvär 
som ångest och depression (Lock & Barrett, 2003; Lowry-Webster, Barrett, & Dadds, 
2001). Denna studies resultat kring minskning av lärares skattningar av hyperaktivitet, 
uppförandestörning samt kamratproblem är intressanta och bör undersökas vidare i 
större studier med uppföljningsmätningar. 
 
Utifrån FRIENDS resultat i internationell forskning samt lovande resultat i föreliggande 
pilotstudie bör programmet utvärderas vidare i Sverige. För att utveckla kunskapen om 
interventionens preventiva effekt bör en FRIENDS undersökas i en longitudinell studie 
med en oberoende kontrollbetingelse. I universella interventioner är det inte möjligt att 
randomisera individer till olika betingelser. Dock bör randomisering ske i den mån det 
är möjligt. För att undersöka om FRIENDS fungerar som det är tänkt, med lärare som 
gruppledare, bör interventionen ledas av lärare efter att dessa fått utbildning. Studien 
bör också genomföras i relativt stor skala för att öka generaliserbarheten. Intressant vore 
även att undersöka om effekterna av programmet ökar om interventionen upprepas 
exempelvis tre år senare. Exempelvis kan en första intervention ges i årskurs tre till två 
tredjedelar av gruppen. I årskurs sex kan sedan halva interventionsgruppen få 
undervisning i ”FRIENDS för ungdomar”. Även kontrollgruppen kan vid detta tillfälle 
få undervisning i ”FRIENDS för ungdomar”. Denna design skulle göra det möjligt att 
titta på skillnader i treårsuppföljning mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp och i 
senare uppföljningar även jämföra de som fått en intervention i årskurs tre och de som 
fått en intervention i årskurs sex, samt jämföra de som fått en intervention i årskurs tre 
och de som fått två interventioner, i årskurs tre och sex. Alternativt kan ”Friends för 
förskolan” och ”FRIENDS för barn” studeras med samma design beroende på vad 
pågående forskning i Australien kring ”FRIENDS för förskolan” visar för resultat kring 
förskoleversionen.  
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visade resultaten att FRIENDS, en relativt kort intervention i 
helklass för en normalpopulation kan ge resultat i form av minskad tendens till psykisk 
ohälsa enligt lärarskattningar på SDQ, minskade depressionssymptom enligt barnens 
självskattningar på CDI samt ökat prosocialt beteende enligt lärarskattningar på SDQ. 
Resultaten visade även minskade ångestnivåer enligt självskattningar på SCAS för 
personer med förhöjd risk för att utveckla ångestsyndrom.  
 
 

Referenser 
 
Andrews, G. (2006). Implications for intervention and prevention from the New Zealand and Australian 
mental health surveys. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 40, 827–829.  
 
Angold, A., Messer, S. C., Stangl, D., Farmer, E. M. Z., Costello, E. J., & Burns, B. J. (1998). Perceived 
parental burden and service use for child and adolescent psychiatric disorders. American Journal of 
Public Health, 88, 75–80. 
 
Barrett, P. M. (2004). FRIENDS for life: Group leaders manual for children. Bowen Hills, QLD: 
Australian Academic Press 
 
Barrett, P. M. (2005). FRIENDS for life: Group leaders manual for youth. Bowen Hills, QLD: Australian 
Academic Press 
 
Barrett, P. M. (2008). Fun friends: A facilitator’s guide for building resilience in 4 to 7 year-old children 
through play. Brisbane, QLD: Barrett Research Resources Pty Ltd. 
 
Barrett, P. M. (2009). FRIENDS arbetsbok för barn. Helsingfors: Wiresidos Oy.  
 
Barrett, P. M., Dadds, M. R., Rapee, R. M. (1996). Family treatment of childhood anxiety: A controlled 
trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64. 333-342. 
 
Barrett, P. M., Farrell, L. J., Ollendick, T. H., & Dadds, M. (2006). Long-term outcomes of an Australian 
universal prevention trial of anxiety and depression symptoms in children and youth: An evaluation of the 
Friends program. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 35, 403-411.  
 
Barrett, P. M., Lock, S., & Farrell, L. J. (2005). Developmental differences in universal preventive 
intervention for child anxiety. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 10, 539−555. 
 
Barrett, P. M., Moore, A. F., & Sonderegger, R. (2000). The FRIENDS program for young former-
Yugoslavian refugees in Australia: A pilot study. Adolescent Health, 17, 123-133. 
 
Barrett, P. M., Rapee, R. M., Dadds, M., & Ryan, S. M. (1996). Family enhancement of cognitive style in 
anxious and aggressive children. Journal of Abnormal Psychology, 24, 187-203. 
 
Barrett, P. M., Turner, C., Lowry, H., & Johnson, S. (2000). Friends support materials for program 
evaluation. Brisbane.  
 
Bienvenu, O. J., & Ginsburg, G. S. (2007). Prevention of anxiety disorders. International review of 
psychiatry, 19, 647-654. 
 
Bittner, A., Egger, H. L., Erkanli, A., Costello, E. J., Foley, D. L., & Angold, A. (2007). What do 
childhood anxiety disorders predict?. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 1174-1183. 
 
Bulmer, M. G. (1965). Principles of statistics. Mineola, N. Y. Dover Publications Inc.  
 
Chavira, D. A., Stein, M. B., Bailey, K., & Stein, M. T. (2004). Child anxiety in primary care: Prevalent 
but untreated. Depression and Anxiety, 20, 155-164. 



 28 

 
Chiccetti, D. V. (1994). Guidelines, criteria, and rules of thumb for evaluating normed and standardized 
assessment instruments in psychology. Psychological Assesement, 6, 284-290. 
 
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioural sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc.  
 
Coie, J. D., Watt, N. F., West, S. G., Hawkins, J. D., Asarnow, J. R., Markman, H. J, et al. (1993). The 
science of prevention: A framework and some directions for a national research program. American 
Psychologist, 48, 1013-1022. 
 
Cole, D. A., Peeke, L. G., Martin, J. M., Truglio, R., & Seroczynski, A. D. (1998). A longitudinal look at 
the relation between depression and anxiety in children and adolescents. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, 66, 451-460. 
 
Comer, J. S., & Kendall, P. C. (2005) High-end specificity of the Children's Depression Inventory in a 
sample of anxiety-disordered youth. Depression and Anxiety, 22, 11-19.  
 
Copeland, W. E., Shanahan, L., Costello, E. J., & Angold, A. (2009). Childhood and adolescent 
psychiatric disorders as predictors of young adult disorders. Archives of General Psychiatry, 66, 764-772. 
 
Costello, E. J., Angold, A., & Keeler, G. P. (1999). Adolescent outcomes of childhood disorders: The 
consequences of severity and impairment. Journal of the American Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry, 38, 121-128.  
 
Costello, E. J., Mustillo, S., Erkanli, A., Keeler, G., & Angold, A. (2003). Prevalence and development of 
psychiatric disorders in childhood and adolescence. Archives of General Psychiatry, 60, 837-844. 
 
Cowen, E. L., Pedro-Carroll, J. L., & Albert-Gillis, L. J. (1990). Relationship between support and 
adjustment among children of divorce. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31, 727-735. 
 
Dadds, M. R., Barrett, P. M. (2001). Practitioner review: Psychological management of anxiety disorders 
in childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 999-1011.  
 
Dadds, M. R., Holland, D., Laurens, K. R., Mullins, M., Barrett, P. M., & Spence, S. H. (1999). Early 
intervention and prevention of anxiety disorders in children: Results at 2-year follow-up. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, 67, 145-150. 
 
Dadds, M. R., Spence, S. H., Holland, D. E., Barrett, P. M., & Laurens, K. R. (1997). Prevention and 
early intervention for anxiety disorders: A controlled trial. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 65, 627-635. 
 
Davis III, T. E., Ollendick, T. H., & Nebel-Schwalm, M. (2008). Intellectual ability and achievement in 
anxiety-disordered children: A clarification and extension of the literature. Journal of Psychopathology 
and Behavioural Assessement, 30, 43-51. 
 
Donovan, C. L. & Spence, S, H. (2000). Prevention of childhood anxiety disorders. Clinical Psychology 
Review, 20, 509-531. 
 
Dunlop, W. P., Cortina, J. M., Vaslow, J. B., & Burke, M. J. (1996). Meta-analysis of experiments with 
matched groups or repeated measures designs. Psychological Methods, 1, 170-177. 

Dupont, R. L., Rice, D. P., Miller, L. S., Shiraki, S. S., Rowland, C. R., & Harwood, H. J. (1996). 
Economic costs of anxiety disorders. Anxiety, 2, 167–172. 
 
Durlak, J. A., & Wells, A. M. (1997). Primary prevention mental health programs for children and 
adolescents: A meta-analytic review. American Journal of Community Psychology, 25, 115-152. 
 
Essau, C. E. (2005). Frequency and patterns of mental health services utilation among adolescents with 
anxiety and depressive disorders. Depression and Anxiety, 22, 130-137. 



 29 

 
Finch, A. J., Saylor, C. F., Edwards, G. L., & McIntosh, J. A. (1987). Children's Depression Inventory: 
Reliability over repeated administrations. Journal of Clinical Child Psychology, 16, 339-341. 
 
Flay, B. R., Biglan, A., Boruch, R. F., Castro, F. G., Gottfredson, D., Kellam, S., et al. (2005). Standards 
of evidence: Criteria for efficacy, effectiveness and dissemination. Prevention Science, 6, 151-174. 
 
Fox, J. K., Halpern, L. F., & Forsyth, J. P. (2008). Mental health checkups for children and adolescents: A 
means to identify, prevent, and minimize suffering associated with anxiety and mood disorders. Clinical 
Psychology: Science and Practice, 15, 182-211. 
 
Giannakopoulos, G., Kazantzi, M., Dimitrakaki, C., Tsiantis, J., Kolaitis, G., & Tountas, Y. (2009). 
Screening for children’s depression symptoms in Greece: the use of the Children’s Depression Inventory 
in a nation-wide school-based sample. European Child & Adolescent Psychiatry, 18, 485-492. 
 
Ginsburg, G. S. (2009). The child anxiety prevention study: Intervention model and primary outcomes. 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 580-587. 
 
Gladstone, G. L., Parker, G. B., Mitchell, P. B., Wilhelm, K. A., & Malhi, G. S. (2005). Relationship 
between self-reported childhood behavioural inhibition and lifetime anxiety disorders in a clinical sample. 
Depression and Anxiety, 22, 103-113. 
 
Gosch, E. A., Flannery-Schroeder, E., Mauro, C. F., & Compton, S. N. (2006). Principles of cognitive-
behavioural therapy for anxiety disorders in children. Journal of Cognitive Psychotherapy, 20, 247-262. 
 
Goodman, R. (1997). The strengths and difficulties questionnaire: A research note. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 38, 581-586. 
 
Goodman, R., & Scott, S. (1999). Comparing the Strengths and Difficulties Questionnaire and the Child 
Behaviour Checklist: Is small beautiful? Journal of Abnormal Child Psychology, 27, 17-24. 
 
Greenberg, M. T., Domitrovich, C.,  & Bumbarger, B. (2001). The prevention of mental disorders in 
school-aged Children: Current state of the field. Prevention & Treatment, 4, 1-62.  
 
Högmark, M., & Wedin, H. (2006) Prevention av psykisk ohälsa bland gymnasieungdomar genom 
Dialektisk färdighetsträning: En randomiserad kontrollerad studie baserad på DBT. 
(Psykologexamensuppsats). Uppsala universitet, Psykologiska institutionen. 
 
Jacobson, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significance: A statistical approach to defining meaningful 
change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 12-19. 
 
Jakobsson, C., & Wellin, J. (2006). ACT Stress i skolan: En tvåårsuppföljning av 
interventionsbehandlingen. (Psykologexamensuppsats). Uppsala universitet, Psykologiska institutionen. 
 
Kendall, P. C. (1994). Treating anxiety disorders in children: Results of a randomized clinical trial. 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62, 100–110. 
 
Kennedy, S. J., Rapee, R. M., & Edwards, S. L. (2009). A selective intervention program for inhibited 
preschool-aged children of parents with an anxiety disorder; Effect on currant anxiety disorders and 
temperament. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 48, 602-609. 
 
Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Lifetime 
prevalence and age-of onset distributions of DSM-IV disorders in the national co morbidity survey 
replication. Archives of General Psychiatry, 62, 593-602. 
 
Kessler, R. C., Olfson, M., & Berglund, P. A. (1998). Patterns and predictors of treatment contact after 
first onset of psychiatric disorders. The American Journal of Psychiatry, 155, 62-69.  
 



 30 

Kimber, B., Sandell, R. & Bremberg, S. (2008a). Social and emotional training in Swedish classrooms for 
the promotion of mental health: results from an effectiveness study in Sweden. Health Promotion 
International, 23, 134-143. 
 
Kimber, B., Sandell, R. & Bremberg, S. (2008b). Social and emotional training in Swedish schools for the 
promotion of mental health: an effectiveness study of 5 years of intervention. Health Education Research, 
23, 931-940. 
 
Kovacs, M. (1985). The Children´s Depression Inventory (CDI). Psychopharmacology Bulletin, 21. 995-
998. 
 
Livheim, F. (2004). Acceptence and Commitment Therapy i skolan: Att hantera stress: En randomiserad, 
kontrollerad studie. (Psykologexamensuppsats). Uppsala universitet, Psykologiska institutionen. 
 
Lock, S., & Barrett, P. M. (2003). A longitudinal study of developmental differences in universal 
preventive intervention for child anxiety. Behaviour Change, 20, 183-199. 
 
Lowry-Webster, H. M., Barrett, P. M., & Dadds, M. R. (2001). A universal prevention trial of anxiety and 
depressive symptomatology in childhood: Preliminary data from an Australian study. Behaviour Change, 
18, 36–50. 
 
Lowry-Webster, H., Barrett, P. M., & Lock, S. (2003). A universal prevention trial of anxiety 
symptomatology during childhood: Results at one-year follow-up. Behaviour Change, 20, 25–43. 
 
Mrazek, P. J., & Haggerty, R. J. (1994). Reducing risk for mental disorders: Frontiers for preventive 
intervention research. Washington, D. C. National Academy Press. 
 
Mostert, J., & Loxton, H. (2008). Exploring the effectiveness of the FRIENDS program in reducing 
anxiety symptoms among South African children. Behaviour Change, 25, 85-96. 
 
Muris, P., Schmidt, H., & Merckelbach, H. (2000). Correlations among two self-report questionnaires for 
measuring DSM-defined anxiety disorder symptoms in children: the Screen for Child Anxiety Related 
Emotional Disorders and the Spence Children’s Anxiety Scale. Personality and Individual Differences, 
28, 333-346.  
 
National Research Council and Institute of Medicine (2009). Preventing Mental, Emotional, and 
Behavioural Disorders Among Young People: Progress and Possibilities. Washington D. C, USA: The 
national academic press. 
 
Nauta, M. H., Scholing, A., Rapee, R. M., Abbott, M., Spence, S. H., & Waters, A. (2004). A parent-
report measure of children’s anxiety: Psychometric properties and comparison with child-report in a clinic 
and normal sample. Behaviour Research and Therapy, 42, 813-839. 
 
Neil, A. L., & Christensen, H. (2009). Efficacy and effectiveness of school-based prevention and early 
intervention programs for anxiety. Clinical Psychology Review, 29, 208-215. 
 
Norbäck, A. (2004). Stress/oro, ångest och nedstämdhet hos barn och 
ungdomar.(Psykologexamensuppsats). Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen. 
 
Shortt, A.L., Barrett, P. M., & Fox, T. L. (2001). Evaluating the FRIENDS program: A cognitive-
behavioural group treatment for anxious children and their parents. Journal of Clinical Child Psychology, 
30, 525-535. 
 
Shrout, P. E., & Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability. 
Psychological Bulletin, 86, 420-485. 
 
Silverman, W. K., Pina, A. A., & Viswesvaran, C. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for 
phobic and anxiety disorders in children and adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent 
Psychology, 37, 105-130. 



 31 

 
Smedje, H., Broman, J, E., Hetta, J., & Knorring, A. H. (1999). Psychometric properties of a Swedish 
version of the ”Strength and Difficulties Questionnaire”. European Child & Adolescent Psychiatry, 8, 63-
70. 
 
Smucker, M. R., Craighead, W. E., Craighead, L. W., & Green, B. J. (1986). Normative and reliability 
data for the Children’s Depression Inventory. Journal of Abnormal Psychology, 14, 25-39.  
 
Socialstyrelsen (2007). Folkhälsa och sociala förhållanden. Sverige: Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen (2008). Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – en nationell 
inventering i kommuner och landsting. Sverige: Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen (2009a). Folkhälsorapport. Västerås: Edita Västra Aros.  
 
Socialstyrelsen (2009b). Skolans metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Sverige: 
Socialstyrelsen. 
 
Spence, S. H. (1997). Structure of anxiety symptoms among children: A confirmatory factor-analytic 
study. Journal of Abnormal Psychology, 106, 280-297.  
 
Spence, S. H. (1998). A measure of anxiety symptoms among children. Behaviour Research and Therapy, 
36, 545-566. 
 
Spence, S. H. (2010). T-scores and interpretation of scores. Besökt 4 maj 2010 på 
http://www.scaswebsite.com/index.php?p=1_9 
 
Spence, S. H., & Shortt, A. L. (2007). Research review: Can we justify the widespread dissemination of 
universal, school based interventions for the prevention of depression among children and adolescents?. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 526-542. 
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2005). Behandling av ångestsyndrom: En litteraturöversikt. 
Sverige 
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2010). Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn 
– en systematisk litteraturöversikt. Sverige 
 
Stirling council educational psychology service. (2007). The impact of the FRIENDS programme on 
children’s anxiety, low mood and self-esteem: a replication study in a Scottish setting. Stirling.  
 
Treutiger, B-M. (2006). Utvärdering av effekten av programmet DISA (Depression in Swedish 
Adolescents) med syfte att förebygga depressive symtom hos tonårsflickor. Examensarbete, Karolinska 
Institutet, Solna.  
 
Twenge, J. M., & Nolen-Hoeksema, S. (2002). Age, gender, race, socioeconomic status, and birth cohort 
differences on the Children’s Depression Inventory: A meta-analysis. Journal of Abnormal Psychology, 
111, 578-588. 
 
White, K. S., Bruce, S. E., Farrell, A. D., & Kliewer, W. (1998). Impact of exposure to community 
violence on 
anxiety: A longitudinal study of family social support as a protective factor for urban children. Journal of 
Child and Family Studies, 7, 187–203. 
 
Widén, S. (2006). Tillämpad avslappning och medveten närvaro: KBT i grupp för barn i grundskolan. 
(Psykologexamensuppsats). Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. 
 
Wilson, S. J., & Lipsey, M. W. (2007). School-based interventions for aggressive and disruptive 
behaviour. American Journal of Preventive Medicine, 33, 130-143.  
 



 32 

Wren, F. J., Bridge, J. A., & Birmaher, B. (2004). Screening for childhood anxiety symptoms in primary 
care: Integrating child and parent reports. Journal of the American Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry, 43, 1364-1371.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

Bilaga 1 

Utvärdering av FRIENDS                                        

1. Vad tycker du om FRIENDS? 

Roligt Ganska roligt Ganska tråkigt  Tråkigt 

 

 

2. Hur mycket har du lärt dig i FRIENDS?  

Mycket Ganska mycket Inte så mycket Ingenting 

 

 

3. Hur mycket har du lärt dig om känslor? 

Ingenting Inte så mycket Ganska mycket Mycket 

 

 

4. Hur mycket har du lärt dig om vad man kan göra när man är rädd, orolig eller nervös? 

Mycket Ganska mycket Inte så mycket Ingenting 

 

 

5. Hur mycket använder du dig av de saker du lärt dig i FRIENDS? 

Inte alls Inte så mycket Ganska mycket Mycket  

 

 

6. Vad av det du lärt dig i FRIENDS tycker du är mest användbart? 

 
   Avslappningsträning     

   Djupa andetag 

   Tänka gröna tankar   

   Stegen 

   Problemlösning (chokladkakan) 

   Förstå egna känslor 

   Förstå andras känslor 

   Hjälpa andra att må bra 

   Ta hjälp av andra människor 
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7. Skulle du rekommendera FRIENDS till en kompis? 

Ja  Kanske Nej 

 

8. Vad tycker du om FRIENDS arbetsbok? 

Rolig Ganska rolig Ganska tråkig Tråkig 

 

9. Hur har det varit att arbeta i FRIENDS arbetsbok? 

Svårt Ganska svårt Ganska lätt Lätt 

 

 

10. Hur har det gått att göra hemuppgifterna? 

Dåligt Sådär Ganska bra  Bra  

 

 

11. Kommer du att fortsätta använda det du lärt dig i FRIENDS?   

Nej Kanske Ja 
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                                                                                                                                        Bilaga 2 
Utvärdering av FRIENDS                        

 
I FRIENDS har vi arbetat med att förstå känslor, att slappna av och hitta sätt att ta det 
lugnt. Vi har arbetat med att hitta gröna, positiva, tankar i svåra situationer och hur vi 
kan lösa problem samt träna på svåra och läskiga saker. Vi har även arbetat med att ge 
oss själva belöningar för att vi försöker och gör vårt bästa.  

 
 
1. Hur bra tycker du att FRIENDS verkar? 
 
 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 Inte alls                                     Mycket 
 bra                                          bra 
        
 
2. Hur mycket tror du på att FRIENDS fungerar?  
       
 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 Inte alls                                     Mycket 
                                            
   
 
3. Tror du FRIENDS är så pass bra att du skulle rekommendera andra att pröva?  
 
 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Inte alls                                     Absolut 
                                           
    
 
4. Hur bra tror du att de olika saker ditt barn lärt dig i FRIENDS skulle fungera om 

han/hon är ledsen eller rädd? 
 
 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 Inte alls                                     Mycket 
 bra                                          bra  
  
 
5. Vad tycker du om FRIENDS arbetsbok? 
  
 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 Tråkig                                     Rolig  
  
 

Och hur har den varit att arbeta med? 
 
 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 Svår                                                Lätt  
 
 
 
6.  Övriga kommentarer? (Använd baksidan) 
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Bilaga 3 
Föräldrar till barn i årskurs 2 och 3 på Xxxx-skolan 
 
Hej alla föräldrar! 
 
I skolan blir det alltmer vanligt att undervisa barn i något som kallas ”livskunskap”. Detta 
innebär att ge barn viktiga verktyg för resten av livet genom att undervisa om livet, hur vi 
fungerar som människor, värderingar, våra känslor och relationer till andra.  
 
Många av de program och kurser i livskunskap som finns i svenska skolan saknar utvärdering 
och det är svårt att avgöra på vilket sätt man undervisar om detta på bästa sätt. Ett av de mest 
använda och utvärderade programmen internationellt sett är ”FRIENDS for life” som från 
början är utvecklat i Australien men idag används i 17 länder däribland Finland, Island, USA, 
England, Canada osv. Detta program har inte tidigare använts i Sverige men är nu översatt till 
svenska. Det man lär sig i ”FRIENDS for life” är t ex; att förstå sina egna och andras känslor, 
avslappningsövningar, hjälpsamt tänkande, problemlösning och hur man kan lära sig nya 
saker. 
 
Studier har visat att oro och ängslighet minskar samt att självkänslan stärks hos de barn som 
undervisats med detta program.  
 
Xxxx-skolan har fått erbjudande om att vårterminen -2010, med start i januari, delta i en 
studie som görs vid Stockholms Universitet. Syftet är att se hur detta program tas emot av 
barn, föräldrar och lärare i svenska skolan. Detta innebär rent praktiskt att en psykologstudent 
som går tionde och sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms Universitet 
kommer att komma till skolan och undervisa ”FRIENDS for life” en gång i veckan under 10 
veckor. Det kommer även att erbjudas två tillfällen för er föräldrar där ni får mer kunskap om 
detta program. 
 
Att delta i studien innebär att barn, lärare och även ni föräldrar kommer få fylla i ett par 
enkäter vid tre tillfällen. Dessa enkäter kommer vara helt avidentifierade och det är endast 
psykologstudenten (ansvarig för studien) samt dennes handledare vid Stockholms universitet 
som kommer ha tillgång till enkäterna. Ingen information från enkäterna kommer således nå 
någon annan.  
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