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RISE Social & Health Impact Center ökar 

takten i omställningen mot proaktiva och 

ändamålsenliga välfärdslösningar med 

fokus på förbättrade sociala och 

hälsomässiga utfall.

Välfärdsinnovation

RISE ska främja offentlig sektors 
förnyelse och förmåga att bidra 

till lösningar på samhällets 
utmaningar (Regeringens 

forskningsproposition 
2020/21:60)



Kunskapssammanställningen 
är fritt tillgänglig

• https://osf.io/935b6

• Allt källmaterial 

tillgängliggjort.

• Fritt att använda och 

vidareutveckla så länge 

källhänvisning finns med.

• Creative Commons Attribution 

4.0 International Public License.

– CC BY 4.0

https://osf.io/935b6
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Förebyggande insatser 
– olika nivåer

Indikerad – tidiga tecken 
observerade

Selektiv – riktas till riskgrupp
(utifrån bakgrundsvariabler)

Universell – ges till alla



Bakgrund till rapporten

• Preventionsstjärnan – gemensamma risk- och 

skyddsfaktorer för flera utfall

– Missbruk/beroende av ANDTS

– Våld, inklusive mäns våld mot kvinnor

– Kriminalitet

– Psykisk ohälsa

– Utanförskap (långvarig skolfrånvaro, 

uteblivet inträde på arbetsmarknaden)



Boles, S., Biglan, A., Smolkowski, K. (2006) Relationships among negative and positive behaviors in adolescence. Journal of Adolescence, 29,  33-52. 

Relativ risk för problemutfall

Substance
Use

Antisocial
Behavior

Risky Sexual
behavior

Depression Eating
Disorders

Substance 
use 

5.52 8.54 3.66 2.29

Antisocial
Behavior

5.42 7.80 3.74 2.62

Risky 
Sexual 
Behavior

6.86 7.11 4.46 3.08

Depression 3.93 3.85 5.79 3.64

Eating
disorder

2.45 2.89 3.59 4.00
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orienterad
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Biglan, A., Flay, B. R., Embry, D. D., & Sandler, I. N. (2012). The critical role of nurturing environments for promoting human well-being. American Psychologist, 67(4), 257–271. https://doi.org/10.1037/a0026796
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Foresight Mental 
Capital and Wellbeing 
Project. (2008). Mental 
capital and wellbeing: 
Making the most of 
ourselves in the 21st 
century. The 
Government Office 
for Science. 
https://doi.org/10.103
7/e592742011-001

https://doi.org/10.1037/e592742011-001




Självreglering

/impulsivitet 

är en individ-

faktor som 

kan påverkas 

av insatser 

både i familj 

och skola
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Metodologisk utmaning

• Många faktorer är inte tydligt definierade i litteraturen, och överlappar 
ibland

– behov av att förenkla och kategorisera för att kunna överblicka och 
visualisera

• Indirekta effekter – t.ex. en insats som stärker föräldra-barnrelationen 
kan därigenom minska normbrytande beteende och leder till effekt på 
flera utfall än vad som framgår i figurerna

• Riskfaktorer är betydligt mera välstuderat än skyddsfaktorer

• Även när vi fokuserar på att stärka skyddsfaktorer bör vi komma ihåg att 
reduktion av riskfaktorer kan ske parallellt
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• Forskningen fokuserar oftast på enstaka problemutfall, trots att de 

flesta individer som har en typ av svårighet/diagnos även har andra 

svårigheter och det finns bakomliggande faktorer som är 

gemensamma

• En möjlig förklaring är att forskningsfinansiärer och 

intresseorganisationer oftast fokuserar på specifika 

målgrupper/diagnoser/utfall

• Det gör att arbetet med att kartlägga överlappande och gemensamma 

risk- och skyddsfaktorer till stor del behöver sammanställa smalt 

fokuserade forskningsartiklar och rapporter, och till en mindre del kan 

bygga på just forskning som utgått från hur samma faktorer ligger 

bakom ett brett utfall i problem och diagnoser.
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Uppdelad på kontexter där faktorn är 
mest relevant

• Individ

• Familj

• Kamrater & fritid

• Skola

• Samhälle
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Föräldrarnas 

engagemang och stöd 

samt trygg 

anknytning är 

centrala. 

Båda hänger 

samman med 

föräldra-

barnrelationen.

RISE — Research Institutes of Sweden

Skyddsfaktorer familjen
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Interaktion
mellan faktorer 
och indirekta 
effekter.

En god föräldra-
barnrelation kan 
stärka barnets 
förmåga till 
självreglering.

Föräldrarnas 
svårigheter 
påverkar 
relationen, 
konflikter & 
uppfostrings-
strategier

Riskfaktorer familjen



Evidensbaserade 
insatser i Sverige

• Utökade hembesök, Växa Tryggt, Rinkeby-

modellen (bygger på Family-Nurse Partnership)

• Komet, COPE, Connect, och De Otroliga Åren

• Family Check-Up, iKomet, Alla Barn i Centrum 

(ABC)

• Triple P





Möjliga effekter på 

riskfaktorer vid 

satsning på både

föräldraskapsstöd och 

skolbaserat stöd



Indikerad – tidiga tecken 
observerade

Selektiv – riktas till riskgrupp
(utifrån bakgrundsvariabler)

Universell – ges till alla
Kartläggning/mätning
risk- & skyddsfaktorer

Tidiga

Identifiera 
individer/familjer 
i behov av stödinsats

Insatser

Forsknings-
baserade insatser

Implementerings-
stöd

Effektmätning & 
utvärdering

Samordnade



Kunskapsbaserat förebyggande

Universalprevention

Skolbaserat

PALS/IBIS
PAX/Höja
Skol-komet
(6-12 år)

+
YAM (14-16år)

Föräldrastöd

Växa Tryggt (0-2år)

+
Family Check-Up
Komet
COPE
Connect
De otroliga åren
ABC

Kartläggning
risk & skydds-
faktorer

Prioritera 
satsningar på 
både 
universella 
och selektiva 
insatser

Tidig 
identifikation

Individer/
familjer som 
behöver 
mera 
omfattande 
stödinsatser

OBS! Vi behöver inte vänta på 
kartläggningar innan vi tillgängliggör 
insatser



En bit i preventionspusslet
• Rapporten är en ”scoping review” – det finns forskning att lägga till

– tidslinje som komplement – när är/blir RS-faktorer mest aktuella?

• Hur mäter vi risk- och skyddsfaktorer?

– behov av svenska (longitudinella) data som kan mätkvalitetsäkras

• ex. psykometrisk analys av Stockholmsenkäten 

– effektstorlekar som sambandsmått

• Koppla samman med förväntade effekter som evidensbaserade insatser har på 
RS-faktorer (meta-analyser behövs)

– Ekonomiska beräkningsmodeller (VEV – Verktyg för Evidensbaserade Välfärdsinvesteringar)

• Evidensbaserad metodik för universellt arbete med Tidig Identifikation saknas i 
Sverige
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Kontaktlänkar för aktuella studier med 
skolbaserad insats

• PAX i Skolan: www.minervastudien.se (paxiskolan.se)

• IBIS: www.edu.uu.se/samverkan/ibis
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http://www.minervastudien.se/
http://www.edu.uu.se/samverkan/ibis
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Tack för mig!

www.ri.se/shic



Lunch 12:00-13:00

Valbart seminarium 13:00-14:00


