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Sammanfattning  

Socialtjänstens öppenvård riktar sig till barn, unga och deras familjer och är en omfattande 

verksamhet. För att få en bild av ’öppenvårdslandskapet’ i Södertörns kommuner har frågor 

ställts - via enkäter och intervjuer - till ansvariga för öppenvården om insatser riktade till barn 

och unga 0-20 år. Frågorna gäller 2013 och handlar om vilken typ av insatser som erbjuds, vad 

de kallas, deras innehåll och teoretiska grund, hur många barn som tagit del av insatserna och i 

vilka åldersintervall. Till det kommer frågor om vilka huvudmän som ansvarar för insatserna, 

om de ges som bistånd eller service, samt om de är utvärderade/beforskade, och i så fall vad 

utvärderingen säger.  

 

Resultaten visar på en stor variation i utbudet men likheterna är större än skillnaderna. De mest 

förekommande är enskilt samtalsstöd till föräldrar, familjebehandling/familjepedagogiska in-

satser, kontaktfamilj/kontaktperson, program- och gruppverksamheter för barn samt föräldra-

utbildningsprogram. Antalet barn som deltar i program- och gruppverksamheter är betydligt 

färre jämfört med antalet barn som tar emot andra insatser. Här kan dock finnas ett mörkertal 

då den typen i högre grad än de andra erbjuds som service. Insatserna är svårdefinierbara sär-

skilt familjebehandling, som mer verkar beskriva en ram för flera olika slags insatser och be-

handlingar. Flera av behandlingsmetoderna och påverkansprogrammen som används kräver 

certifiering och licensiering med tillhörande kostnader för kommunen. Knappt hälften är utvär-

derade för svenska förhållanden med stor variation i utvärderingsmetodik. Några är mer utvär-

derade än andra, särskilt de programbaserade, men få visar positiva resultat.   

 

Huvuddelen av insatserna bedrivs av kommunens egna anställda. Det skiljer dock mellan in-

satsformer, där familjebehandling och resursskolor/dagbehandling i högre grad än andra köps 

in från externa utförare. 

  

I kommunerna erbjuds ungefär lika många insatser som service som beslutat bistånd. Samma 

insats kan erbjudas som service och som bistånd med stora variationer mellan och inom kom-

munerna. De program- och gruppbaserade erbjuds i något högre grad som service. Mer ingri-

pande insatser som resursskolor, familjebehandling och kvalificerat nätverksarbete ges övervä-

gande som bistånd. Men det förekommer att familjebehandling och påverkansprogram det vill 

säga insatser riktade till barn med allvarligare beteendeproblem och komplicerad familjepro-

blematik bedrivs som service, vilket oftast innebär att insatserna inte följs upp.  

 

Kartläggningen visar att grundläggande basdata om socialtjänstens verksamhet saknas. Det 

handlar om att anmälningar/ansökningar och insatser redovisas på olika sätt, att en gemensam 

terminologi fattas, att insatserna sällan är tydligt beskrivna och inte alltid registreras på indi-

vidnivå. Det gör det svårt att på ett mer systematiskt sätt följa upp enskilda individer över tid. 

Så länge dessa brister finns kommer det vara svårt att ta reda på hur det går för klienterna och 

att se nyttan/resultatet av olika slags insatser.  
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Inledning och bakgrund 

Socialtjänstens öppenvård är en omfattande verksamhet, med stora variationer, som riktar sig 

till såväl barn som unga och deras föräldrar. En diskussion har förts inom FoU Södertörns styr-

grupp om kommunernas öppenvårdsinsatser, om vad som erbjuds och om insatserna gör nytta. 

Att kommunerna intresserar sig för öppenvården är förståeligt med tanke på den stora variation 

på insatser, modeller och metoder som forskning har visat på. ’Öppenvårdslandskapet’ är svårt 

att överblicka p.g.a. de problem som finns kring hur insatserna ska dokumenteras och statistik-

föras. Eftersom öppenvården handlar om att stödja och behandla barn och familjer i utsatta 

situationer är det en angelägen uppgift att kartlägga vad som görs. Det kan också vara intressant 

att se om kommungränser i ett sammanhängande område som Södertörn1 gör skillnader för de 

barn och familjer som blir föremål för öppenvårdsinsatser. De kommuner som ingår i kartlägg-

ningen är: Botkyrka, Gotland, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Ty-

resö, Värmdö.  

 

Kartläggningen är inspirerad av Torbjörn Forkbys (Göteborgs universitet) enkät som togs fram 

på uppdrag av Socialstyrelsen i den enda nationella kartläggning som har gjorts om socialtjäns-

tens öppenvårdsverksamhet för barn och unga (Socialstyrelsen, 2006). Den syftade till att ta 

reda på antalet barn och unga som fått insatser inom socialtjänstens öppenvård i form av service 

och som bistånd. 

 

De frågor som ställs i föreliggande kartläggning handlar om vilken typ av insatser som erbjuds 

inom den öppna barn- och ungdomsvården, hur många som fått en insats, i vilket åldersintervall 

de är, och om insatserna har erbjudits som bistånd eller service. Dessutom har frågor ställts om 

huvudman och innehållet i insatserna samt deras teoretiska grund. En ytterligare tanke med 

kartläggningen, förutom att ge en bild av vad kommunerna erbjuder och om vad vi vet om 

insatsernas innehåll, är att den kan ligga till grund för en diskussion om vilka målgrupper soci-

altjänsten vänder sig till och vilka slags insatser som erbjuds inför kommande uppföljningar 

och utvärderingar.  

 

Med öppenvård på barnavårdsområdet avses att insatser görs utan att barn flyttar från sin hem-

miljö. Gränserna är flytande för vad som är formaliserade insatser (biståndsbeslut enligt Soci-

altjänstlagen (SoL), 1982) och vad som görs utan föregående utredning, service (Lundström & 

Sallnäs, 2014). Öppenvårdsinsatser varierar stort såväl till form som innehåll och lokala mo-

deller är vanligt förekommande. De spänner mellan ett allmänt förebyggande arbete till alter-

nativ i syfte att ersätta institutionsvården (Socialstyrelsen, 2006). Gränsdragningen mellan pre-

vention, behandling och stöd samt kontroll är inte skarp. En insats som t.ex. kontaktfamilj kan 

                                                 
1 Gotland är en av FoU Södertörns ägarkommuner och ingår därmed i denna kartläggning. 
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användas stödjande för att förebygga en placering, rent behandlande för ungdomar som uppvi-

sar beteendeproblem såväl som kontrollerande för ungdomar som gjort sig skyldiga till lagö-

verträdelser. En och samma insats2 kan alltså ha olika funktioner (Sjöblom & Wiklund, 2013). 

Öppenvården har under de senaste 20 åren förändrats, med en markant ökning av antalet öp-

penvårdsinsatser och allt fler privata utförare (Wiklund, 2008; 2011). Ambitionen att ersätta 

dygnsvården med öppenvård märks inte av i statistiken, där snarare båda insatsformerna ökar 

(Socialstyrelsen, 2014).  

Material och metod  

Enkät och intervju 

En enkät skickades ut till FoU Södertörns tio kommuner under hösten 2014 om de insatser som 

pågått år 2013. Enkäten bestod av frågor om vilken typ av insatser som erbjöds, insatsens namn 

och innehåll, om de gavs som bistånd eller som service, om huvudmannaskap för insatserna 

och hur många barn och unga som haft insatsen. Enkäten innehåller följande övergripande ka-

tegorier: programverksamhet, riktad dagverksamhet, socialpedagogisk insats, skolsocial in-

sats, kvalificerat nätverksarbete och enskilt samtalsstöd. Under dessa kategorier följer de olika 

insatsformerna under respektive kategori. Dessa beskrivs i bilaga 2. Kortare beskrivningar av 

insatserna finns i bilaga 1.  

 

Några förändringar i enkätkategorierna gjordes inför förevarande kartläggning. Insatsen kon-

taktfamilj/kontaktperson samt familjebehandling lades till. Anledningen till att kontaktfa-

milj/kontaktperson inte fanns med i ursprungsenkäten var att den statistiken fick Socialstyrelsen 

in via sina nationella register och de behövdes därför inte registreras en gång till.  

 

Under arbetets gång med materialinsamlingen fördes familjebehandling in som en insatskate-

gori under socialpedagogisk insats. Motivet till det är att det är en av de vanligaste insatserna i 

Sverige (Sjöblom & Wiklund, 2012) och i de intervjuer som genomfördes i samband med över-

lämningen av enkäten framkom att alla kommuner erbjöd familjebehandling. Ursprungsenkäten 

hade inte med insatsen familjebehandling, utan hade istället med familjepedagogiska insatser. 

Vissa kommuner erbjuder både familjebehandling och familjepedagogiska insatser, men fler-

talet hade svårt att redogöra för skillnaden dem emellan. Båda insatsformerna är i denna kart-

läggning angivna under rubriken socialpedagogiska insatser. Under rubriken programverksam-

het fanns i ursprungsenkäten insatskategorin ART (Aggressive Replacement Training). Ef-

tersom flera kommuner använde andra liknande program för målgruppen unga med kriminellt 

och normbrytande beteende ändrades rubriken till Program för aggressiva och normbrytande 

unga. 

 

                                                 
2 Om definitionen av insats se vidare under rubriken Material och metod. 
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De som besvarade enkäten var ansvarig arbetsledare inom öppenvårdens barn- och ungdoms-

verksamheter, enhetschefer för barn- och familjeenheter och i vissa kommuner personer ansva-

riga för statistiken. En intervju på cirka en timme genomfördes ute i respektive kommun efter 

att de fått enkäten via mail och hunnit ta fram de data som behövdes. Vid intervjutillfället gick 

vi igenom enkäten och ställde uppföljande frågor. Syftet med intervjun var att ansvariga för 

öppenvården skulle ges en möjlighet att mer i detalj beskriva insatsernas innehåll.  Vi utgick 

ifrån att för flera kommuner kunde det vara svårt att placera in insatser i de angivna kategori-

erna, liksom att åldersintervallen för barnen inte alltid stämde med kommunens statistikföring. 

Under intervjutillfället gavs möjlighet att redogöra för såväl innehållet i insatserna som egna 

benämningar på dem, samt målgrupperna. Här framkom också att många insatser riktade sig 

enbart till föräldrar. I några kommuner träffade vi flera personer samtidigt och i ett fall skedde 

intervjun via telefon. Flera kommuner skickade in kompletterande uppgifter via mail.  

 

Metodproblem - statistikens tillförlitlighet  

De flesta kommuner har redovisat statistik, men de har olika redovisningsmetoder och det finns 

felkällor. Åldersintervallen 0-12 och 13-20 har inte alltid passat kommunernas egen indelning. 

När det förekommer verksamheter riktade till föräldrar har man inte alltid klart för sig barnets 

ålder. Vissa insatskategorier som t.ex. enskilt samtalsstöd anges bedrivas inom ramen för andra 

insatsformer, som t.ex. familjebehandling eller olika riktade verksamheter och kan därmed vara 

svår att skilja ut som en enskild insats. När det gäller icke-biståndsbedömda insatser är det 

ovanligt att statistik förs på individnivå, men det förekommer. Dessa olikheter i statistikredo-

visningen gör det svårt att få en bild av antalet barn och vuxna som får olika slags insatser. En 

jämförelse mellan kommunerna blir därför svår att göra, däremot kan man få en grov överblick 

över insatsformer och deras variation. För den enskilda kommunen kan det också vara intressant 

att se vilka av de insatser som erbjuds som faktiskt används. 

 

Det tog lång tid att samla in data och det saknas uppgifter på antal barn som fått insatser från 

flera kommuner. Datainsamlingen förlängdes så att kommunerna skulle få möjlighet att kom-

plettera sina uppgifter men det saknas fortfarande uppgifter från flera kommuner.  

 

Rapporten bygger på de uppgifter som kommunerna lämnat, vilket kan innebära att det totala 

utbudet av insatser kan vara fler än de som finns med i denna rapport. T.ex. har bara några 

kommuner uppgivit att de erbjuder ungdomstjänst, men eftersom det är en lagstadgad verksam-

het för kommunerna vet vi att den finns i alla kommuner. Ibland har det varit svårt att skilja 

mellan verksamheter (lokaler) och insatsformer.  

 

Om insatser och metoder – avgränsningar och avgränsningsproblem  

När man skriver om insatser och metoder inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård behöver 

en hel del avgränsningar, val och begreppsförklaringar göras. I fråga om ”metodbegreppet” 

skriver Bergmark & Lundström (2006) är det svårt att urskilja en tydlig gräns mellan definit-

ionen av närbesläktade begrepp, som praxisteorier, modeller och metoder, samt att yrkesverk-

samma socialarbetare ofta använder dessa synonymt. I Socialstyrelsens nationella inventering 
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av metoder inom socialtjänstens öppna verksamheter definieras metod i rapporten som ”ma-

nualbaserade metoder, egna utarbetade metoder eller strukturerade arbetssätt som är så väl be-

skrivna i manualer, riktlinjer eller liknande att andra kan upprepa dem. Metoder för förebyg-

gande arbete och tidiga insatser har till syfte att påverka risk- och skyddsfaktorer eller symtom 

och funktion.” (Socialstyrelsen, 2009). I denna kartläggning definieras metod i vid bemärkelse 

och kan även beskrivas som modell.  

 

Olika definitioner på insats finns. Socialstyrelsens definition som kan hämtas ur deras termbank 

anges som följande: ”en handling som är inriktad på (visst) resultat” och beviljad insats är en 

insats som den enskilde är berättigad till enligt beslut av socialnämnden eller annan kommunal 

nämnd”. Man skriver vidare att ”De insatser eller åtgärder som ges enligt lagarna Lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) föregås alltid av individuell behovs-

prövning. I socialtjänstlagen (SoL) är insatserna eller åtgärderna strukturellt, generellt eller in-

dividuellt inriktade. De individuellt inriktade insatserna är alltid individuellt behovsprövade” 

(2015-09-16 www.socialstyrelsen.iterm.se/). 

 

Termen insats och åtgärd är vanligt förekommande inom socialt arbete och skiljer sig från de 

mer medicinska termerna vård och behandling. Enligt Östberg (2010) kan termerna insats och 

åtgärd upplevas som mer relevant när det handlar om kontrollerande insatser och förändrings-

arbete. De insatser som faller under enkätens kategorier som programbaserade brukar ha en mer 

tydlig struktur och en handlingsanvisning (manual) om hur den ska genomföras. Men även 

andra former som socialpedagogiska insatser och enskilt samtalsstöd kan använda sig av mer 

eller mindre strukturerade metoder och modeller. Socialtjänstens insatser inom Individ- och 

familjeomsorgen ska enligt lagstiftningen vara utformade med utgångspunkt i klientens indivi-

duella problematik i kombination med omgivningsfaktorer. Därför är de inte lika lätta att sys-

tematisera eller beskriva som en standardiserad/manualbaserad metod. Ibland kan en hel verk-

samhet/stödenhet som använder sig av olika slags insatser beskrivas som en insats. I denna 

rapport finns flera sådana exempel.  

 

Insatser rubriceras också som behovsprövade eller som service. Skillnaden dem emellan är inte 

själva innehållet utan om de beviljas efter att en utredning utifrån en individuell behovspröv-

ning genomförts eller inte (SOU 2009:68). 

 

Ibland beskrivs öppenvårdsinsatser som förebyggande och en stor del av det förebyggande ar-

betet utförs inom öppenvården, men som tidigare nämnts är det inte enkelt att särskilja före-

byggande insatser från dem av mer behandlande eller kontrollerande karaktär. Förebyggande 

insatser brukar också benämnas som prevention men i och med svårigheten att avgränsa det 

från behandling har samtida forskare karakteriserat den sociala barnavårdens samtliga öppna 

insatser som förebyggande. Skälet är att vården på hemmaplan syftar till att förebygga place-

ringar i familjehem och på institutioner (Lundström & Vinnerljung, 2001 i Höjer et al, 2012). 

Den numera vedertagna terminologin av prevention är att den kan bedrivas på tre nivåer (Ferrer-

Wreder, m.fl., 2005): 

Universell nivå: riktas brett utan hänsyn till enskilda individers specifika förutsättningar 
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Selektiv nivå: riktas mot en grupp med förhöjd risk 

Indikerad nivå: riktade mot individer med identifierade problem 

 

Med öppenvårdsinsatser inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård avses i denna rapport de 

som ges i kommunens regi eller som köps in av fristående aktörer på marknaden till barn och 

unga som bor i sin hemmiljö. Insatserna avser såväl biståndsbedömda insatser som insatser utan 

föregående biståndsbeslut, s.k. serviceinsats.  

 

Denna rapport kan användas på olika sätt. Dels kan man ta del av hela rapporten, dels går det 

bra att läsa delar av den. I resultatdelen beskrivs vad som kommit fram av kartläggningen. I 

slutdiskussionen lyfts ett antal frågor kopplade till resultaten och till forskningen på området. 

Slutligen ges förslag på hur man kan gå vidare. Bilaga 1 ger korta sammanfattningar av olika 

typer av insatsformer som erbjuds i kommunerna grupperade i bokstavsordning, deras innehåll, 

teoretiska kunskapsbas och om det finns forskning/utvärdering om insatsen. Bilaga 2 beskriver 

i tabeller statistiken, dvs. kommunernas insatser, antal barn som deltagit, om de ges som service 

eller bistånd och vilka huvudmän som bedriver verksamheten, kommun för kommun.  
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Resultat  

I det följande lyfts de empiriska resultaten fram från kartläggningen. En genomgång görs av 

skillnader mellan kommunerna avseende antalet och typen av insatsformer. De vanligaste in-

satserna i kommunerna beskrivs, om de bedrivs som biståndsbedömda insatser eller som service 

samt skillnader och likheter avseende om de bedrivs i kommunal regi eller köps från privata 

utförare. 

 

Antalet insatsformer varierar i kommunerna  

I granskningen av hur många olika slags insatsformer kommunerna erbjuder är följande värt att 

uppmärksamma. De största kommunerna, Huddinge, Nacka och Södertälje erbjuder ungefär 

lika många insatsformer. En kommun som är nästan lika stor befolkningsmässigt och med lik-

nande befolkningsstruktur som Södertälje är Botkyrka. Botkyrka har dock en betydligt större 

variation på insatsformer än de övriga stora kommunerna. Men det tycks inte som om storleken 

på kommunen eller för den delen social tyngd har en direkt koppling till variationen av insat-

serna. I Botkyrka och på Gotland är variationen på insatsutbudet störst, räknat i antal olika 

insatsformer. En liten kommun som Värmdö och den ännu mindre Nynäshamn har större vari-

ation än de stora kommunerna Huddinge, Nacka och Södertälje. 
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Denna beräkning av antal insatsformer bör ses som ungefärlig och med stor risk för felkällor 

p.g.a. av att åldersindelningarna är olika mot enkätens givna och att det heller inte alltid varit 

tydligt om insatsen är riktad till barnet eller föräldern. Flera kommuner har insatskategorier som 

har varit svåra att föra in under enkätens givna kategorier. T.ex. insatsen Familjebehandling 

och Familjepedagogiska insatser i hemmet har flertalet kommuner inte skiljt mellan. Insatsen 

enskilt samtalsstöd, beskriver flera kommuner, ingår under andra typer av insatser som famil-

jebehandling och vissa programverksamheter.  

 

I den nationella inventeringen från 2006 kom man fram till att det i ett representativt urval av 

svenska kommuner erbjöds i medeltal åtta insatsformer för barn och tio för ungdomar (Social-

styrelsen, 2006). I beräkningen som gjorts utifrån denna kartläggning har insatserna kategori-

serats som riktade till föräldrar eller barn, därför blir det svårt att jämföra med den nationella 

inventeringen. Om man räknar samman insatser för barn och vuxna, där man kan anta att en 

stor del av de vuxna, som får insatser, har mindre barn, verkar Södertörnskommunerna ligga 

något högre, men inte avvika i någon högre grad jämfört med den nationella statistiken som 

gjordes 2006. Det har gått närmare tio år sedan den nationella inventeringen gjordes och att 

utbudet har ökat något förefaller rimligt. 

 

Typ av insats 

Utifrån de uppgifter som kommunerna själva har lämnat ges bilden av en relativt rik och vari-

erad verksamhet. De vanligaste insatserna är enskilt samtalsstöd till föräldrar, familjebehand-

ling/familjepedagogiska insatser, kontaktfamilj/kontaktperson, program- och gruppverksam-

heter för barn (olika varianter av Erstagrupps-modellen) och föräldrautbildningsprogram.  

 

Nedan följer kort något om de vanligast förekommande insatsformerna i kommunerna. Den 

som vill veta mer kan gå till Bilaga 1 där en lista på alla insatser finns i bokstavsordning, i vilka 

kommuner de erbjuds, en beskrivning av innehåll, om det finns forskningsbaserad kunskap om 

insatsen samt en kort sammanfattning av resultat.  

 

Enskilt samtalsstöd ger flera kommuner som råd- och stödsamtal eller krissamtal, med olika 

maxgräns för antalet samtal om de ges som service. Flertalet nämner också att enskilda stöd-

samtal ges till såväl barn som vuxna inom ramen för familjebehandling. I flertalet kommuner 

finns öppna stödverksamheter där samtal erbjuds såväl till barn som till föräldrar. I Botkyrka 

ryms samtalsstöd till såväl barn som vuxna under flera olika sektioner, sektionen för öppenvård, 

sektionen för familjestöd, sektionen för nätverk och familjevåldsarbete, samtalsmottagningen 

samt mottagningen för våld i nära relationer. På mottagningen för våld i nära relationer erbjuds 

även krisstöd till barn som varit på förhör på Barnahus3. Huddinge erbjuder också Krisstöd till 

barn som varit på förhör på Barnahus. Det utförs av familjebehandlare som finns inom Individ- 

                                                 
3 Barnahus kallas samverkan under gemensamt tak vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för 

misshandel och sexuella övergrepp. Syftet är att anpassa utredningarna till barnen och genom samverkan förbättra 

kvaliteten i utredningarna, vilket sammantaget ska ge bättre underlag för rättsprocessen och för samhällets fortsatta 

insatser (Socialstyrelsen, 2008). 
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och familjeomsorgen i socialtjänstens lokaler. I Huddinge finns också flera familjecentraler 

som erbjuder samtalsstöd. Haninge har en föräldramottagning och Barnrättscentrum - Barnlots, 

en variant av Barnahus, samt krisstöd efter att barnen har varit på Barnrättscentrum- Barnlots. 

Haninge erbjuder också Stegen, en insats för våldsutsatta vuxna med barn. I Nynäshamn finns 

ett stödcentrum. Nacka har en ungdoms- och familjeverksamhet. Nacka och Värmdö erbjuder 

en öppen stödverksamhet i samverkan med landstinget för barn med psykisk ohälsa under nam-

net HAMNEN. De riktar sig dock brett och beskriver sig som en öppen mottagning för barn, 

ungdomar och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar.  

 

Familjebehandling erbjuds av alla kommuner. Flertalet skriver att man inte skiljer ut familje-

pedagogiska insatser från familjebehandling (se vidare under rubriken Familjebehandling i in-

satskatalogen Bilaga 1). Att insatserna inte entydigt går att beskriva framkom i de intervjuer 

som genomfördes. Många hade bestämda uppfattningar om skillnaden mellan familjepedago-

giska insatser och familjebehandling, medan andra menade att det gick in i varandra. Gräns-

dragningen berodde på målet med insatsen. Det kunde handla om att i vissa familjer betonades 

ibland det praktiska, ibland det mer terapeutiska. Vissa kommuner menar att familjebehandling 

kan innehålla nätverksarbete, enskilt samtalsstöd till både föräldrar och barn och inte sällan 

flera olika typer av socialt behandlingsarbete i samma ärende. Variationen i hur intensiv insat-

sen är kan vara stor, alltifrån flera timmar och flera dagar i veckan till sporadiska träffar.  

 

Kontaktfamilj/kontaktperson erbjuds av alla kommuner utom en och kommer på tredje plats 

efter råd- och stödsamtal och familjepedagogiska insatser/familjebehandling i antalet barn som 

tar del av insatsen. I Tyresö får fler barn kontaktfamilj/kontaktperson jämfört med familjepe-

dagogiska insatser/familjebehandling. Nynäshamn är den enda kommunen som inte genomfört 

insatsen kontaktfamilj/kontaktperson i något fall under 2013. I intervju med deras öppenvårds-

chef framgår att det inte är en prioriterad insats i kommunen.  

 

Program- och gruppverksamheter för barn och föräldrar. Insatser riktade till barn som upple-

ver våld i familjen är ofta baserade på en strukturerad modell/program. Det är etablerade pro-

gram som Trappan-samtal, men också egna framtagna modeller används. Trappan-modellen 

erbjuds i alla kommuner utom i Botkyrka och Haninge. I Botkyrka erbjuds pappa- och föräld-

raprogrammet, vilka bygger på modeller tagna från andra länder, men lokalt anpassade. I Nacka 

används en egen framtagen modell HÄR-och NU-samtal. Haninge erbjuder Haningebarngrup-

per (HANBA), som bygger på ERSTA VÄNDPUNKTS-modellen för målgruppen barn som upp-

levt våld. 

 

I flertalet kommuner (8 av 10) erbjuds gruppverksamheter för målgrupperna barn till föräldrar 

med missbruksproblematik och psykisk ohälsa under olika namn, mer eller mindre inspirerade 

av ERSTA VÄNDPUNKTS-modellen. I Botkyrka finns det påfallande många gruppverk-sam-

heter som riktar sig mot föräldrar som utsätts, eller utsätter andra, för våld. Två av kommunerna, 

Botkyrka och Gotland, erbjuder föräldragrupper till föräldrar med kognitiva funktionsnedsätt-

ningar. Fem kommuner Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö, erbjuder grupp-

verksamheter till barn med föräldrar i vårdnadstvister.  
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Föräldrautbildningsprogram. Alla kommuner erbjuder föräldrautbildningsprogram, flertalet 

riktade till vissa grupper (selektiv nivå). Haninge, Huddinge, Botkyrka och Salem har föräldra-

utbildningsprogram riktade generellt till alla föräldrar i kommunen (universell nivå).  I de kom-

muner som har Familjecentraler4 erbjuds såväl riktade som föräldrastödsprogram på universell 

nivå. Familjecentraler finns i fyra av kommunerna, Huddinge, Haninge, Salem och Nacka. I 

Huddinge finns det fyra stycken. På Gotland uppges Öppna förskolan erbjuda liknande verk-

samheter. 

 

Flera av de påverkansprogram och behandlingsmetoder som används köps in från företag som 

kräver utbildningar, handledning och licensavgifter. 

 

Hur många barn tar del av insatserna?  

Då kommunerna har så olika sätt att redovisa kan kartläggningen enbart ge en övergripande 

bild av hur många barn som tar del av insatserna. Det man kan se är att barn som deltar i grupp-

verksamheter är betydligt färre jämfört med antalet barn som tar del av andra slags insatser. Här 

kan dock finnas ett mörkertal då den typen av insats i högre grad än de andra erbjuds som 

service. 

 

Biståndsbedömda insatser eller insatser som service 

Under en 20-årsperiod har det varit en kraftig utveckling av de öppna insatserna i form av ser-

viceinsatser. Att erbjuda insatser utan biståndsbeslut efter en genomförd utredning har ingått i 

en strävan att göra socialtjänsten mer lättillgänglig. Den utveckling som Socialstyrelsen (2006, 

2009) såg med en allt större del av socialtjänstens insatser i form av serviceinsatser verkar av-

speglas i Södertörnskommunerna. År 2013 erbjöds ungefär lika många insatser i form av ser-

vice som bistånd. Samma slags insatser kan ges som bistånd i en kommun och som service i en 

annan. Statistik verkar föras i betydligt högre utsträckning på biståndsbedömda insatser än på 

serviceinsatser.  

 

Typiska servicetjänster är programbaserade- och gruppverksamheter som föräldrautbildnings-

grupper, särskilda anhöriggrupper som föräldra- och barngrupper, där föräldrar har psykiska- 

och/eller missbruksproblem eller har eller har haft konflikter kring separation och vårdnad. De 

insatser som skiljer ut sig är verksamheter för barn som upplevt våld där flertalet kommuner 

ger insatsen som bistånd, även om några dessutom erbjuder den som service.  

 

Majoriteten av kommunerna erbjuder insatsen resursskolor, familjepedagogiska insatser i hem-

met, familjebehandling och annat kvalificerat nätverksarbete som bistånd. Men även här före-

kommer stora skillnader. Botkyrka, Nacka och Nynäshamn erbjuder nätverksarbete både som 

service och bistånd. I Salem erbjuds inte familjepedagogiska insatser, däremot familjebehand-

ling och då övervägande som service. Kommunen har ett uttalat mål att 50 procent av alla öp-

penvårdsinsatser ska erbjudas i form av service. I flera år har det dock i praktiken handlat om 

                                                 
4 Familjecentral är en samlokalisering av förebyggande mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjäns-

tens förebyggande verksamhet (Socialstyrelsen, 2008). 
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ca 80 procent av öppenvårdsinsatserna. I Södertälje erbjuds familjepedagogiska insatser i hem-

met i huvudsak som bistånd medan familjebehandling ges såväl som bistånd och som service. 

Insatser i Södertälje som programbaserade insatser och enskilt samtalsstöd bedrivs i högre grad 

i form av bistånd jämfört med de övriga kommunerna.  

 

Alla kommuner utom Huddinge bedriver programverksamheter direkt riktade mot målgruppen 

aggressiva och utagerande unga. I majoriteten av kommunerna ges det som bistånd. Tre kom-

muner erbjuder ART, de övriga erbjuder RePULSE. Knappt hälften av kommunerna (Tyresö, 

Värmdö, Nynäshamn, och Botkyrka) erbjuder insatsen både i form av service och bistånd, me-

dan Nacka och Salem erbjuder den övervägande som service.  

 

Majoriteten av kommunerna redovisar att de erbjuder enskilt samtalsstöd till barn och föräldrar 

inom ramen för familjebehandling, genom råd- och stödenheter (T.ex. Nackas ungdomsverk-

samhet, Haninges Gröna Huset och Stigen, Värmdös Hamnen och Vägvalet och Nynäshamns 

Stödcentrum Råd och Stöd). Några kommuner erbjuder också ett antal stödsamtal utan föregå-

ende utredning. I Haninge, Huddinge och Nynäshamn ligger maxgränsen på fem samtal. I 

Värmdö anges maxgränsen för råd- och stödsamtal till tre till fem samtal medan Tyresö erbjuder 

max tre orienterande samtal utan föregående utredning.  

 

Under rubriken öppenvård i annan form anges vanligtvis beroendemottagningar för unga, ung-

domsmottagningar, stödverksamheter för brottsutsatta, olika förebyggande gruppverksamheter 

för föräldrar och unga samt familjecentraler. Insatserna ges vanligtvis som service, men det 

förekommer undantag. Tre av kommunerna, Botkyrka, Haninge och Tyresö, erbjuder insatsen 

träningslägenheter för unga som bistånd. 

 

Interna och externa utförare 

En trend inom öppenvården de senaste tio åren är att de privata aktörernas marknadsandelar har 

ökat. När vi ser fördelningen mellan privata och kommunala utförare i vår kartläggning före-

faller det som om huvuddelen av verksamheten bedrivs av kommunens egen personal eller att 

platser köps in från en grannkommun. Vissa verksamheter bedrivs i samverkan med landstinget, 

som t.ex. gruppverksamheter för barn med föräldrar som har psykisk ohälsa (Botkyrka) eller 

verksamheter som Hamnen (Värmdö) och i Tyresö sker samverkan med kyrkan och förenings-

livet (Ersta Vändpunkts-grupper). Nästan alla kommuner köper också in vård och behandling 

från privata utförare för några barn. Det är vanligare när det gäller vissa insatser som dagverk-

samhet/resursskola, familjebehandling och hemmasittarprogram. I Nynäshamn utfördes samt-

liga insatser under 2013 av anställda inom den egna kommunen.  

 

Nacka och Värmdö är de kommuner som i högre grad än de övriga kommunerna köper in in-

satser från privata utförare och föreningsverksamhet. För Nackas del köps en stor del av famil-

jebehandling och familjepedagogiska insatser i hemmet in externt via mindre konsultföretag 

och större företag som Magelungen, Vårljus, Svalnäs, Familjeforum, Söderstöd och Attendo. 

Även stiftelsedriven och föreningsdriven verksamhet som Stadsmissionen och Maskrosbarn 

anlitas. Familjebehandling kan också erbjudas som kundval i Nacka, men får då inte överstiga 
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fem tim/vecka och pågå längre än sex månader. Viss familjebehandling bedrivs inom kommu-

nens barn- och ungdoms- och beroendeverksamhet, medan MST köps in från en annan kom-

mun, Värmdö. Både Nacka och Värmdö köper in resursskola från Magelungen och Sofiaängen 

och kvalificerade kontaktpersoner/resurspersoner samt enskilt samtalsstöd till unga från Före-

ningen Maskrosbarn.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten 

Variationen är stor när det gäller olika typer av insatser. Jämfört med den nationella statistiken 

från 2006 (Socialstyrelsen, 2006) har kommunerna något fler öppenvårdsinsatser i en grov sam-

manräkning av antalet olika insatsformer. I Botkyrka och på Gotland är variationen på insats-

utbudet störst, räknat i antal olika insatsformer. Botkyrka är befolkningsmässigt en av de större 

kommunerna, med en hög andel barn, men det finns andra kommuner, som exempelvis Söder-

tälje, Huddinge och Nacka som ligger högre befolkningsmässigt med ungefär lika eller högre 

andel barn, men som erbjuder färre insatsformer. En liten kommun som Värmdö och den ännu 

mindre Nynäshamn har större variation på insatserna än de stora kommunerna Huddinge, Nacka 

och Södertälje. En fråga man kan ställa sig är vad som styr valet av insatser i kommunerna.   

 

Likheterna i insatsutbud är dock större än skillnaderna och för majoriteten av kommunerna är 

de vanligaste insatserna enskilt samtalsstöd till föräldrar, kontaktfamilj/kontaktperson, familje-

behandling/familjepedagogiska insatser, program- och gruppverksamheter för barn (flertalet är 

olika varianter av Erstagrupps-modellen) och föräldrautbildningsprogram. Det är dock svårt att 

dra gränsen mellan olika insatser och särskilt avseende den vanligast förekommande insatsen 

familjebehandling, som i många fall verkar beskriva en ram för flera olika slags insatser och 

behandlingar. Familjebehandling bedrivs såväl i form av service som bistånd. De mest typiska 

serviceinsatserna är programbaserade och gruppverksamheter, men variationen mellan kom-

munerna är stor i detta avseende och det är svår att finna tydliga skäl för valet av det ena eller 

andra.  

 

I granskningen av antalet barn som deltar i de olika insatserna tycks det som om betydligt färre 

barn deltar i gruppverksamheter som erbjuds jämfört med övriga insatser. Här kan dock finnas 

ett mörkertal då den typen av insats i högre grad än de andra erbjuds som service. 

 

Huvuddelen av insatserna bedrivs av kommunens egna anställda, men det skiljer sig mellan 

insatsformer, där familjebehandling och resursskolor/dagbehandling i högre grad än andra for-

mer av insatser köps in från externa utförare. Flera av behandlingsmetoderna och påverkans-

programmen som används kräver licensiering för användning och utbildning och innebär där-

med en kostnad för kommunen.  

 

En möjlig påverkan skulle kunna kan vara politiken. Den tycks sippra ner i valet av insatsformer 

som t.ex. i Salem, med en tradition av borgerlig majoritet och där det finns ett politiskt beslut 

att öppenvården ska bedrivas som service i hög grad. Där drivs familjebehandling övervägande 

som service till skillnad från i Botkyrka och Södertälje, kommuner som traditionsenligt haft en 

socialdemokratisk/vänster majoritet, där familjebehandling ges i huvudsak som bistånd. På frå-

gan om vilka som är huvudmän för insatserna tycks det som om öppenvården till största delen 
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bedrivs av anställda inom majoriteten av kommunerna. Det skiljer sig dock beroende på insats-

former, familjebehandling verkar vara en insats som både köps in och bedrivs av egna anställda. 

Dyrare insatser, som t.ex. resursskola köps vanligtvis in. Nacka med en lång tradition av bor-

gerlig majoritet är den kommun som i högre grad än de övriga kommunerna köper in insatser 

från privata utförare och föreningsverksamhet.    

Slutdiskussion  

Nedan förs ett resonemang utifrån kartläggningens resultat kopplat till forskning och statistik 

på området som förhoppningsvis uppmuntrar till vidare diskussion.   

 

Öppenvården inom socialtjänsten är ett förhållandevis outforskat område nationellt. Vi har be-

gränsad kunskap om hur många barn och familjer som tar del av öppenvårdsinsatser, vilken typ 

av problematik de har, om innehållet i de olika formerna av insatser som erbjuds och hur de 

används i praktiken, om fördelningen och omfattningen av olika typer av insatser och om in-

satsernas resultat. I en nyutkommen avhandling av Torbjörn Ahlgren, 2014, om s.k. hem-

maplanslösningar för ungdomar drar författaren slutsatsen utifrån sina intervjuer med social-

sekreterare att det finns en stor tilltro i Sverige till internationellt beforskade metoder, men att 

de till stor del är outforskade i Sverige.  Han pekar på att tjänstemäns frihet att forma verksam-

heter har lett till att synsätt och metoder i stor utsträckning styrs av moden och trender istället 

för att anpassas till ungdomarnas behov.  

 

Får fler barn öppenvårdsinsatser? 

Utifrån den statistik som kommunerna redovisat är det färre barn som deltar i gruppverksam-

heter som erbjuds jämfört med övriga insatser. Här kan dock finnas ett mörkertal då den typen 

av insats i högre grad än de andra erbjuds som service. Den nationella statistiken registrerar 

endast biståndsbedömda insatser och en stadig ökning har enligt Socialstyrelsen årliga statistik-

rapport skett avseende strukturerade öppenvårdsprogram och personligt stöd sedan 2005. 2013 

hade cirka 29 000 barn och unga behovsprövad öppenvårdsinsats. Ungefär 18 800 barn och 

unga hade kontaktperson/-familj och cirka 10 700 fick någon gång under år 2013 insatsen struk-

turerat öppenvårdsprogram. Andelen pojkar som fick öppenvårdsinsatser var högre (56 pro-

cent) än andelen flickor. Här ingår de barn och unga som fick insatsen Särskild kvalificerad 

kontaktperson. Av de tre SoL-insatserna som redovisas, strukturerade öppenvårdsprogram, be-

hovsprövat personligt stöd, kontaktperson/kontaktfamilj var behovsprövat personligt stöd den 

öppenvårdsinsats som flest barn och unga berördes av år 2013 (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Flera rapporter har visat att antalet öppenvårdsinsatser har ökat under en 20-årsperiod. I en 

nyligen utförd studie som bygger på nationella data från år 1982 t.o.m. 2012 pekar forskarna 

på att statistiken som visar att andelen barn med öppenvårdsinsatser ökat kan vara en ’synvilla’ 

(Lundström & Sallnäs, 2014). Fr.o.m 1998, när öppenvårdsinsatser började registreras av So-
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cialstyrelsen under kategorierna behovsprövat personligt stöd och strukturerade öppenvårdsin-

satser, har man sett en stadig ökning av dessa fram till idag (Lundström & Sallnäs, 2014). In-

satsen kontaktperson/ kontaktfamilj som registrerats ända sedan 1982 ökade stadigt fram till 

2000-talet första decennium för att sedan stagnera och under senare år minska. Författarna me-

nar att man utifrån statistiken kan få intrycket av att antalet barn som får öppenvårdsinsatser 

ökar, men att det senaste decenniet varit ungefär lika många barn som varit föremål för öppen-

vårdsinsatser. Vad statistiken visar är att antalet insatser ökar, vilket skulle kunna innebära att 

de barn som får insatser får flera olika slags insatser, men även här kan frågetecken sättas, då 

uppgifterna inte är knutna till enskilda barn utan bygger på aggregerade data. Man drar en för-

siktig slutsats att antalet barn som är föremål för öppenvård ökat fram till slutet av 1990-talet 

men sedan stagnerat, och att det skett en förskjutning från kontaktperson/kontaktfamilj till 

strukturerade öppenvårdsinsatser och behovsprövat stöd. En ytterligare osäkerhet kring omfatt-

ningen av öppenvårdsinsatser, som kan innebära att mörkertalet är stort, är att en stor del av 

dessa insatser ges som service utan föregående utredning och därmed ingen registrering och 

statistikföring (Socialstyrelsen, 2006; Lundström & Sallnäs, 2014). Serviceinsatser betecknas 

också som frivilliga insatser, men Lundström & Sallnäs (2014) påpekar att det saknas data om 

vilken omfattning denna typ av insatser har haft över tid och i vilken grad de upplevs som 

frivilliga av dem som får del av dem. 

 

Vad styr de insatser som erbjuds och vem får vad? 

Kartläggningen visar att variationen är stor vad gäller formerna för öppenvårdsinsatser i kom-

munerna. Förutom de mer vanligt förekommande program- och gruppverksamheterna för barn 

till föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa och våld i familjen, förekommer även grupp-

verksamheter riktade till andra målgrupper som exempelvis barn till vårdnadstvistande föräld-

rar och barn till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar. Med förbehåll för en viss osä-

kerhet i statistiken, framkommer att antalet barn som deltar i gruppverksamheter, är betydligt 

färre jämfört med antalet barn/familjer som tar del av de andra insatserna stödsamtal, familje-

behandling, kontaktfamilj/person. Det skulle kunna ha att göra med svårigheten att motivera 

barnens föräldrar till att barn ska delta, en motivation som är avgörande då majoriteten av 

gruppverksamheterna ges som service. Forskning visar att det finns svårigheter att få barn att 

delta i gruppverksamheter (Skerfving, Johansson & Elgàn, 2014). Senare forskning visar att 

hinder är stigma, bristande kunskap om psykisk ohälsa hos föräldrar och tidsbrist inom famil-

jen. En avgörande faktor för lyckad rekrytering är hjälp att ta sig till verksamheten (transport) 

(Van Doesum m.fl. In Press). 

 

Det har skett en förändring av öppenvårdens former och allt fler insatser idag erbjuds i grupp-

form istället för till enskilda individer, vilket har att göra med de preventions- och behandlings-

program5  som fått fotfäste i dagens socialtjänst (Wiklund, 2011).  

 

                                                 
5 Ett program innebär att insatsformen ofta har en tydlig struktur och är avgränsad i tid. Att det ska påverka bar-

nets/den unges eller familjens kunskaper, färdigheter och beteenden genom en på förhand framtagen metod och 

att de som ska använda metoden gör det med hjälp av en manual (Socialstyrelsen, 2009).   
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De tre vanligaste riktade preventionsprogrammen (selektivt eller indikerade) är ”KOMET”, De 

otroliga åren” och Föräldrastegen”, som finns representerade i tio procent av Sveriges kommu-

ner och stadsdelar (SBU, 2010). Av dessa verkar KOMET vara vanligast förekommande i Sö-

dertörnskommunerna. Manualbaserade preventionsprogram utgår i stor utsträckning från en 

psykologisk och psykiatrisk tradition, där man använder sig av diagnoser. I den traditionen är 

skillnaden mellan prevention och behandling relativt tydlig, där behandling avser åtgärder rik-

tade mot diagnostiserade personer, medan prevention avser att förhindra att en diagnos uppstår. 

Problembeskrivningar inom socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet har ofta en an-

norlunda karaktär jämfört med den psykologiska och psykiatriska traditionen. Inom socialtjäns-

ten riktas insatser oftast mot enskilda barns, ungas och familjers unika behov och problembe-

skrivningarna saknar motsvarande generella och vedertagna karaktär som psykiatriska diagno-

ser. Ambitionen är snarare inom de mer traditionella öppenvårdsinsatserna att minska riskfak-

torer och stärka skyddsfaktorer – t.ex. i form av en kontaktperson – i syfte att mer allmänt stödja 

ett barns eller den unges utveckling (Sjöblom & Wiklund, 2012).  

 

Statistiken visar att det har skett en utveckling mot en mer programbaserad öppenvård jämfört 

med andra öppenvårdsinsatser (Lundström & Sallnäs, 2014). En tydlig trendmässig förändring 

har också skett inom Individ- och familjeomsorgens öppenvård, med en kraftig minskning av 

anställda och en stadig ökning av anställda inom privata verksamhet. Denna koppling mellan 

införandet av preventions- och behandlingsprogram inom Individ- och familjeomsorgen, till-

strömningen av privatanställda samt minskningen av kommunanställda inom IFO, har beskri-

vits av Stefan Wiklund i SNS-rapporten om konkurrensens konsekvenser (Wiklund, 2011). Ut-

vecklingen förklaras med att mindre personalintensiva insatser används i och med förändringen 

av öppenvårdens former till mer strukturerade öppenvårdsinsatser, där privata aktörer utbildar 

och administrerar manualbaserade preventionsprogram. Lagstiftningen kring unga lagöverträ-

dare har skärpts och krav ställs på att socialtjänsten ska bereda vård. Den vanligaste påföljden 

socialtjänsten ger är strukturerade öppenvårdsprogram. Till det läggs de preventionsprogram, 

som har blivit allt vanligare under 2000-talet, som föräldrautbildning och stödgrupper till barn 

och föräldrar som inte kräver lika mycket personal som individinriktade samtalskontakter med 

en eller flera socialsekreterare. Enligt Wiklund (2011) är det tänkbart att kommunerna i viss 

utsträckning har ersatt personalkrävande öppenvårdsinsatser med preventionsprogram. 

 

Kartläggningen av Södertörnskommunerna visar att i flertalet av kommunerna bedrivs öppen-

vården i kommunal regi, även de programbaserade insatserna, men att typen av insatser, som 

en stor andel gruppverksamheter och allt fler enskilda stödkontakter ges som service, där ett 

tak sätts för antalet samtal innan ett biståndsbeslut krävs. Flera kommuner uppger att enskilda 

samtal sker som en del av annan behandling, t.ex. familjebehandling, något som skulle kunna 

innebära att det blir alltmer ovanligt med längre samtalskontakter med socialsekreterare. 

 

Wiklund (2011) hävdar att då individ- och familjeomsorgens klienter till övervägande del består 

av underprivilegierade grupper är det önskvärt att ta reda på privatiseringens konsekvenser och 

att ta fram mer precisa data på hur barn och familjer med olika slags problem fördelar sig mellan 

privata och offentliga utförare. Kartläggningen av Södertörnskommunernas öppenvård har visat 

att de data vi samlat in och som presenterats i kartläggningen inte kan ge svar på den frågan.  
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Spelar det någon roll för klienten om insatsen ges som service eller som bistånd? 

Den kraftiga utvecklingen av serviceinsatser har för många kommuner varit en del i en strävan 

att göra socialtjänsten mer lättillgänglig. En strävan efter att minska byråkrati, utveckla pro-

fessionalitet och göra det mindre skambelagt att ta hjälp av socialtjänsten (Linköpings kommun, 

2015).  I Socialstyrelsens nationella inventering av metoder inom verksamheter för tidiga in-

satser för barn som riskerar att utveckla psykisk ohälsa påpekas att flera av metoderna ges som 

service, vilket troligtvis medfört att socialtjänsten når nya grupper av barn och familjer (Soci-

alstyrelsen, 2009). Att en insats ges som service kan innebära att man inte har bedömt situat-

ionen så pass oroande för barnet att man inleder en utredning alternativt att man i kommunen 

beslutat att merparten av insatser ska erbjudas som service, d.v.s. utan att en utredning om bar-

nets situation görs. En serviceinsats medför inte samma dokumentationskrav och krav på upp-

följning.  Det innebär att man har mindre kunskap om de barn och deras familjer som ges in-

satser i form av service jämfört med om de beviljats som ett bistånd enligt socialtjänstlagen.  

 

Länsstyrelsernas granskning av den sociala barn- och ungdomsvården 2006- 2007  visar att 

utbudet av öppna insatser (service), och därmed också tillgången på stöd och hjälp, varierar 

mellan landets kommuner. Länsstyrelserna aktualiserar därför frågan om att föra in en bestäm-

melse i socialtjänstlagen att alla kommuner ska erbjuda öppna insatser (service) och att vissa 

former av stöd ska finnas i alla kommuner. En annan iakttagelse är att barn som behöver om-

fattande stöd riskerar att inte få sina behov tillräckligt utredda i de fall föräldrar hänvisas direkt 

till en öppenvårdsinsats. Här ställs frågan om så ingripande insatser som familjebehandling ska 

kunna erbjudas utan biståndsprövning och krav på dokumenterad uppföljning (Länsstyrelserna, 

2008).  

 

I Södertörns kommuner ges ungefär lika många insatser som service och som bistånd. Det kan 

handla om samma slags insatser. Typiska servicetjänster är alla programbaserade föräldraut-

bildningsgrupper och särskilt anhöriggrupper som föräldra- och barngrupper där föräldrar har 

psykiska- och/eller missbruksproblem eller har eller haft konflikter kring separation och vård-

nad.  

 

Det som skiljer ut sig är gruppverksamheter för barn som upplevt våld där flertalet kommuner 

ger insatsen som bistånd även om många också erbjuder den som service. Här skulle man kunna 

tänka sig att kommunen p.g.a. skyddsaspekterna känner ett större ansvar för uppföljning av 

barnets situation, något som inte är självklart när det gäller serviceinsatser. Forskning visar att 

föräldrars missbruk ökar risken för brister i omsorgen om barn och att det finns ett samband 

mellan omsorgsbrister och att barn utvecklar psykosociala problem (Nanni m.fl. 2012; Tonmyr 

m.fl, 2010). Detta gäller även barn till föräldrar med psykisk ohälsa (Daniel m.fl 2010; Stith 

m.fl. 2009; Socialstyrelsen, 1999).  Frågan kan då ställas om inte även dessa barn skulle behöva 

den kontrollen som en uppföljning kan innebära. Mer ingripande insatser som resursskolor, 

familjebehandling och kvalificerat nätverksarbete, som t.ex. MST, ges av flertalet kommuner 

som bistånd. Men en hel del av kommunerna ger familjebehandling och ART som service, 

insatser som oftast riktar sig till barn med mer komplicerad familjeproblematik och till ungdo-

mar med allvarligare beteendeproblem.  
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I Socialstyrelsens inventering av socialtjänstens öppna verksamheter för tidiga insatser till barn 

och unga som riskerar utveckla psykisk ohälsa lyftes två frågor. Den ena behandlar frågan om 

vilka insatser som är lämpliga att ges som service och vilka insatser som det är nödvändigt med 

en professionell utredning av barns behov och en bedömning av vilka insatser som är adekvata. 

Den andra frågan rör vilka metoder som är lämpliga för socialpedagogiska insatser. Den frågan 

innehåller också dilemmat att en del insatser kan vara mycket ingripande (alternativ för place-

ring) och att tydliga beskrivningar av vad insatsen innehåller ofta saknas. Det framkommer 

sällan vilka eventuella delar av en metod som har använts och vad insatsen gett för resultat för 

det enskilda barnet (Socialstyrelsen, 2009). Det är frågor som även kan ställas utifrån denna 

kartläggning. Den ena handlar om de alltmer vanligt förekommande föräldrautbildningspro-

grammen och gruppverksamheter, som inte är alltför ingripande i barns och familjers livssitu-

ation och som ges under en begränsad tid, om de verkligen når riskgrupperna. Den andra frågan 

rör de mer ingripande familjepedagogiska insatserna, som man menar kan pågå över lång tid 

och utan insyn, sällan har tydliga beskrivningar av arbetsmetoder och innehåll och att det van-

ligtvis saknas utvärderingar.  

 

Vad säger forskningen om vad som kan förebygga sociala problem?  

Forskning om vad som förebygger sociala problem i vuxen ålder pekar på några viktiga kärn-

komponenter i tidig och sen intervention.  

● Fokusera på styrkor, skyddande faktorer och praktisk hjälp. 

● Insatser vid vändpunkter (points of life-transitions) t.ex graviditet, olika livsfaser t.ex. 

övergång förskola - skola – arbetsliv. 

● För barn som växer upp under svåra socioekonomiska förhållanden är skola och utbild-

ning en av de viktigaste skyddsfaktorerna. 

● Familjer med komplex problematik kräver en intensiv kombination av insatser på flera 

områden samtidigt under längre tid, helst med tvärdisciplinära team.  

● En lyckad insats på ett område kan påverka andra områden positivt. 

● Insatser ska vara pedagogiska, praktiska, lära ut färdigheter och stödja skolarbete.  

● Ärlighet i engagemang, lyssna på familjens egen syn på sina bekymmer, visa respekt, 

inge hopp, stödja familjens aktiva deltagande. 

 

Här betonas vikten av att stödja barn och föräldrar till en trygg anknytning (anknytningsteori), 

att stärka nätverket (nätverksperspektiv), att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer på 

olika nivåer. Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell om barns utveckling har 

vidareutvecklats av Cicchetti och Lynch (1998) och presenterar det de kallar för en transakt-

ionell ekologisk modell där de olika nivåerna samspelar med varandra. Det innebär att socialt 

arbete behöver arbeta med system på individnivå (barn, föräldrar), med den nära omgivningen 

(skola, fritid) och på strukturell nivå (att förbättra för alla i ett område). Studier där barn följs 

över tid har visat vikten av att stöd och insatser kan bli skyddande faktorer om de erbjuds när 

det finns en motivation för förändring. Inom livsloppsforskningen brukar man tala om points 
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of life transitions, tidpunkter och situationer som kan bli en vändpunkt i en människas liv. (Rut-

ter, 1996; Cicchetti och Lynch, 1998; Werner, 2003; Gilligan, 2003; Walsh, 2003; Andersson, 

2008; Zolkoski & Bullock, 2012; Thoburn, 2013).  

 

 I Sverige har vi flera naturliga arenor för förebyggande arbete där verksamheter mot problem-

beteenden skulle kunna fungera; mödravården, barnhälsovården, barnomsorgen, skolan, soci-

altjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. Forskning visar att tvärprofessionella öppna stöd-

verksamheter för alla barnfamiljer i ett bostadsområde är en starkt förebyggande faktor och att 

det kan vara bättre att rikta insatser till alla i ett geografiskt riskområde än till vissa ’riskfamil-

jer’ (Lagerberg & Sundelin, 2003). Sådan verksamheter är familjecentraler som kan göra 

mödra- och barnhälsovården lättillgänglig och erbjuda information och tidigt föräldrastöd ge-

nom den samverkan som finns med socialtjänst och öppen förskola. 

 

I amerikanske forskning av vård i öppna former är det främst olika metoder som studeras med 

hjälp av effektstudier. I kunskapssammanställningar beskrivs metoder som visar effekt vara de 

som är familjebaserade eller kognitivt- och beteendeinriktade behandlingar som inbegriper 

social färdighetsträning och som parallellt arbetar med flera problem hos individen (se Ahlgren, 

2014).   

 

För gruppen unga lagöverträdare beskrivs familjebaserade insatser som insatskategori ha ett 

visst stöd i forskningen. Men man skriver också att det är oklart vilka specifika familjefokuse-

rade program som är effektiva. T.ex. har MST-behandlingen inte motsvarat de förhoppningar 

som funnits om att metoden skulle vara mer effektiv för att förhindra fortsatt negativ utveckling 

hos unga än traditionella insatser (Socialstyrelsen, 2014; Socialstyrelsens metodguides webb-

plats (2015-03-17). När det gäller ART är effekten oklar. En rapport pekar på att majoriteten 

av kommuner i Sverige som använder metoder inte följer manualen, vilket innebär att man inte 

vet vad man utvärderar (Kaunitz och Strandberg, 2009).  

 

Kartläggningen visar att det skiljer sig när det gäller förekomst av familjecentraler och öppna 

förskolor. Familjecentraler finns i fyra av kommunerna och i en av dessa, Huddinge, har man 

satsat stort med fyra familjecentraler. Familjecentralerna erbjuder såväl riktade som generella 

föräldrastödsprogram. På Gotland uppges Öppna förskolan erbjuda liknande verksamheter.  

 

Samtliga kommuner erbjuder föräldraprogram/utbildning på universell och selektiv nivå. 

Forskning visar att när det gäller föräldrastödsprogram verkar aggressivitet och antisociala ten-

denser kunna åtgärdas tidigt genom föräldrautbildning i förskola/skola med program som inne-

håller interaktiva strategier som tillåter övning, hemläxor och återkoppling, t.ex. praktisk öv-

ning i att hantera sitt barn utan inkonsekvent bestraffning, kommunikations- och problemlös-

ningsövningar samt konflikthantering. Program som Komet, Cope, Connect och De Otroliga 

åren har jämförts i en nationell kontrollerad studie (Socialstyrelsen, 2015). Familjer som tog 

del av de olika programmen visade förbättringar, både avseende barnens utagerande beteende 

och stressnivån i familjen. Även de familjer som stod på väntelista (de fick en bok att läsa) 

visade förbättringar. Det förefaller som att alla programmen ger vetenskapligt stöd för att de 

minskar utagerande beteende hos majoriteten av barnen och familjers interna påfrestningar. 
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Men i en senare kontrollerad studie av unga inom socialtjänsten med normbrytande beteende 

och missbruk som fick föräldrastödsprogrammen Komet och Föräldrastegen, visade inget av 

programmen effekt på ungdomars beteende eller bruket av droger, snarare ökade drogbruket i 

den grupp som fick insatsen (Jalling, m.fl, 2015). Dessa resultat pekar på att för barn som lever 

under svåra socioekonomiska förhållanden och har allvarligare problem är inte föräldrastöds-

program en tillräcklig insats.   

 

När det gäller sena interventioner, d.v.s. när det finns allvarliga problem i familjen, visar forsk-

ning att intensiva insatser, som ges vid rätt tidpunkt och med tillgänglighet dygnet runt kan 

fungera. De behöver innehålla terapeutiskt, pedagogiskt och praktiskt stöd inom flera system 

samtidigt (individ, familj, skola, arbete, bostad/område). Insatserna behöver ske i respektfullt 

samspel mellan socialtjänst och familj (Lynch & Cicchetti, 1998).  

 

Evidens och effekt 

För att ta till sig den genomgång som följer i Bilaga 1 om olika typer av insatsformer görs ett 

försök att beskriva begreppen evidens och effekt. En genomgång görs också av villkoren för 

effektstudier och deras relevans för socialt arbete.  

 

Evidens betyder bevis och enligt Socialstyrelsen definieras evidens som vetenskapligt stöd för 

insatsers effekter och är en viktig del av den s.k. Evidensbaserade praktiken (EBP) (Jergeby & 

Sundell, 2008; Shlonsky & McLuckie, 2008). Begreppet är hämtat från medicinens värld som 

länge har använt begreppet Evidensbaserad medicin (EBM) (Sacket m.fl. 2000). Graden av 

evidens brukar man också tala om och då menar man graden av tillförlitlighet i en behandlings 

effekter. Behandlingseffekterna kan graderas som mer eller mindre tillförlitliga beroende på 

hur utvärderingen har skett. För att en insats ska betraktas som evidensbaserad och med hög 

grad av tillförlitlighet ska en välgjord effektstudie ha genomförts. Den ska helst vara randomi-

serad, dvs urvalet ska ha gjorts slumpmässigt och en kontrollgrupp använts (RCT). Eftersom 

utvärderingar också görs på annat sätt brukar man laborera med uttrycket – ”den för tillfället 

bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen”6. Det innebär att utvärderingar som genomförts 

kan bedömas som mer eller mindre tillförlitliga, vilket inte säger något alls om insatsen ger 

effekt (se inledningen till Bilaga 1.).  

 

När vi granskar insatserna i denna rapport så kan vi se att vissa insatser har det gjorts effektstu-

dier på. I få fall har flera sådana studier gjorts och i s.k. metaanalyser7 där en mängd studier 

vägs samman utifrån ett visst system som mäter kvalitet på studierna och graderar dem för att 

visa hur säker evidensen är.  I de få systematiska översikter som har gjorts är det sällan någon 

insats som visar säker evidens. Inte sällan marknadsförs vissa preventionsprogram som »evi-

densbaserade«, men den sammanställning som SBU gjorde 2010 av de drygt 120 program som 

används inom landets kommuner visade att ingen då hade utvärderats för svenska förhållanden 

                                                 
6
 https://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/evidensbaseradpraktik#anchor_0. [2015-08-08] 

7 Metaanalys är en statistisk teknik för att väga ihop resultat från flera liknande randomiserade studier med kon-

trollgrupp. Det görs främst på medicinens område för att ge ett exakt mått på en behandlingseffekt. En metaanalys 

bygger på en systematisk kunskapsöversikt. Metaanalysen är beroende av dess kvalitet, att den har fångat alla 

relevanta studier, olikheter dem emellan och hur solida resultaten är.   

https://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/evidensbaseradpraktik#anchor_0
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utifrån de kriterier som krävs för att en effektstudie ska anses ha vetenskaplig hög kvalitet (a.a, 

2010).  

 

Forskning som kan vara intressant för socialt arbete kommer sällan med i systematiska över-

sikter, eftersom andra forskningsmetoder än RCT kan ha använts.  Det innebär att en insats 

mycket väl kan ha en effekt, men att ingen effektstudie har gjorts.  

 

Effektstudier 

Att mäta en effekt i en kvantitativ studie (det är oftast i den typen av studier man talar om 

effekter) handlar om att bedöma orsakssamband. För att kunna göra det måste en särskilt me-

todologi användas s.k. randomiserade kontrollstudier (RCT). Inom en vetenskap som socialt 

arbete är det mer komplicerat och forskningsupplägget blir dyrt, eftersom RCT-studier kräver 

vissa grundläggande förutsättningar. Det behöver finnas gemensamma definitioner av insatsen 

som alla är överens om. Om det inte finns måste innehållet vara så pass likartat att man kan 

beskriva några viktiga kärnkomponenter, som skiljer insatsen från en annan. Detta krav är pro-

blematiskt inom socialt arbete då insatsen oftast har ett individuellt upplägg, där utgångspunk-

ten är klientens individuella behov och önskemål. Det innebär att insatser som är strukturerade 

och manualbaserade i högre grad lämpar sig för RCT-studier. 

 

Nästa förutsättning för att kunna mäta effekter är att man har tillräckligt stora och homogena 

grupper. Grupper av klienter med liknande bakgrund och problematik delas upp och den ena 

gruppen får den insatsen som ska prövas, medan kontrollgruppen får en annan slags insats, som 

har bedömts lämplig för problematiken. Det är oftast svårt att hitta en sådan liknande insats och 

det kan finnas etisk skäl till att inte använda kontrollgrupp, om man tror att den insats man ska 

pröva är bättre än den kontrollgruppen får. Därför har det blivit allt vanligare att låta kontroll-

gruppen bestå av personer som står på en väntelista till att få insatsen. Grupperna jämförs ge-

nom att mäta varje individs problematik före och efter insatsen med samma instrument. Dess-

utom behöver en långtidsuppföljning ske för att man ska kunna säga något om insatsen har 

effekt. Att hitta jämförbara grupper inom socialt arbete är svårt. Det är svårt att avläsa om skill-

naderna mellan grupperna beror på att bakgrunden skiljer sig åt (t.ex. ålder, kön, utbildning, 

motivation e.t.c.) eller på själva insatsen. Det innebär att de skillnader man ser avseende resultat 

kanske inte beror på själva insatsen utan på skillnader mellan barnen/de unga som får insatsen.   

 

Förutom att det är svårt att få tillräckligt stora grupper med så likartad bakgrund och problema-

tik som möjligt finns andra metodologiska problem. Eftersom socialtjänstens klienter oftast har 

en sammansatt problembild får kanske en familj många olika insatser samtidigt på flera olika 

områden och nivåer. Det gör det svårt att ta reda på vilken insats som har haft effekt. I de flesta 

fall vill man i socialt arbete se resultat på flera områden i en individs situation. Även i den mest 

välgjorda studie kan man oftast bara säga om en metod påverkat en faktor/variabel tex. om 

brottsligheten minskat, om den unge inte förekommer inom den psykiatriska slutenvården etc. 
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Dessutom ska en RCT- studie vara ’dubbelblind’ dvs. varken den som deltar eller forskaren ska 

veta vad de som ingår i studien får för insats (jämför placebo vid medicinsk forskning). Ef-

tersom det inte går att föra över på forskning av socialtjänsten, har det kravet lämnats på studier 

som anses lämpliga att ingå i systematiska översikter.  

 

De insatser som ges i socialt arbete är också starkt beroende av det samhälle och den kultur som 

de bedrivs inom. Forskning visar att oavsett vilken metod som används förändras den när den 

kommer ut i det praktiska arbetet (Höjer & Höjer, 2012: 63). Det gäller särskilt metoder som 

överförs från ett land till ett annat där metoder ska användas i ett annat socialt välfärdspolitiskt 

sammanhang (a.a.). Graden av välfärd, socioekonomiska förhållanden etc. har visat spela stor 

roll för effekten. MST är ett sådant tydligt exempel, som efter utvärderingar i USA visat större 

effekt jämfört med andra insatser, medan den i Sverige visat sig fungera lika bra som andra 

liknande insatser.  

 

Det är heller inte ovanligt att den som tagit fram ett program också är den forskare som utvär-

derar metoden. Eftersom det kan finnas en risk för alltför positiva tolkningar av resultat, särskilt 

om det finns (ekonomiska) intressen i programmet, är oberoende utvärderare att föredra.  

   

Till detta kan läggas att majoriteten av socialtjänstens klienter inom individ- och familjeomsor-

gens barn- och ungdomsvård inte söker vård frivilligt. Majoriteten blir aktuella via anmäl-

ningar, och en stor del av insatserna har en kontrollerande funktion, något som ytterligare skiljer 

ut målgruppen från de som väljer vård och behandling frivilligt och där själva motivationen kan 

utgöra en stor del av behandlingseffekten (Bergmark m.fl., 2011; Topor, & Denhov, 2008).  

 

Val av forskningsmetod beror på vilken fråga man vill undersöka 

Sammanfattningsvis är välgjorda effektstudier svåra att göra och verkar inte lämpade för att 

undersöka det sociala arbetet och dess nytta. Det säger också något om svårigheten med evi-

densbaserade metoder. Socialtjänstens klienter har ofta en komplex problembild som innebär 

att flera olika insatser bedrivs samtidigt på olika nivåer. Inom socialt arbete används vare sig 

tydliga diagnoskriterier eller utfallskriterier, vilket försvårar RCT-studier. Det finns alltfler 

forskare som pekar på vikten av att inkludera studier med annan utvärderingsdesign än RCT 

eller kvasiexperimentella8 designer i systematiska översikter av effekter, särskilt när det finns 

få interventionsstudier på ett område (Forsman & Vinnerljung, 2012). Mycket tyder på inom 

interventionsforskningen att det finns gemensamma element, dvs specifika komponenter eller 

tekniker som används inom ett flertal metoder och modeller för olika målgrupper  som påverkar 

ett positivt resultat (Barth, m.fl. 2012). Många studier i socialt arbete undersöker också annat 

än effekter av en viss avgränsad metod. Det kan handla om upplevelsen av stödet eller insatsen, 

om brukarens syn på om den varit till stöd och hjälp eller socialtjänstens syn på om insatsen 

                                                 
8 Kvasiexperimentell design är näst bäst inom evidenshierarkin av effektstudier. Här utvärderas en ny medicin/be-

handlingsmetod utan att man slumpar de personer som ska ingå i gruppen som ska pröva den och de som ska ingå 

i en kontrollgrupp. I en randomiserad studie (RCT) sker urvalet till behandlingsgrupp respektive kontrollgrupp 

med hjälp av slumpen.  
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förmått hålla kontroll på t.ex. att barn inte utsätts för fortsatt våld eller själv utövar våld. Detta 

kan undersökas på många andra sätt än genom effektstudier.   

 

Hur gå vidare?  

De flesta kommuner har redovisat statistik, men de har olika redovisningsmetoder och det finns 

felkällor i kartläggningen. När det förekommer verksamheter riktade till föräldrar har man inte 

alltid klart för sig barnets ålder. När det gäller icke-biståndsbedömda insatser är det ovanligt att 

statistik förs på individnivå, men det förekommer. Statistiken som redovisas blir därför inte helt 

tillförlitlig och jämförelser mellan kommunerna kan inte göras.  

 

Denna fråga berör en större fråga som handlar om hur man ska kunna undersöka om en insats 

har genomförts och vilket resultatet blev. Det handlar alltså om svårigheten med att följa upp 

insatser, då insatserna benämns olika, har skiftande innehåll oavsett insatsens beteckning och 

möjligheten att följa upp skiftar p.g.a. olika datasystem. Eftersom alltmer av öppenvårdens in-

satser ges som service, och dokumentationskraven då inte är lika stora, minskar möjligheten till 

uppföljning än mer. Allt detta sammantaget innebär att grundläggande basdata om socialtjäns-

tens verksamhet saknas. Så länge dessa grundläggande svårigheter finns kommer önskan om 

att ta reda på hur det går för klienterna och att se nyttan/resultatet av olika slags insatser, vara 

svår.  

 

Även om önskan att bara använda insatser som man säkert vet är effektiva kan vara nog så 

förståelig, och även om förutsättningarna blir bättre med mer och säkrare statistik, är randomi-

serade kontrollerade studier (RCT) så pass komplicerade och kostsamma att andra sätt att ta 

reda på insatsers nytta är att föredra. Det kan bl.a. handla om att på ett mer systematiskt sätt på 

lokal nivå följa upp enskilda individer som får olika slags insatser. Den stora risken här ligger 

i överadministration och att uppföljning av arbetet läggs ovanpå allt annat som ska dokument-

eras, med följden att mer tid läggs på dokumentation än själva det sociala arbetet med klien-

terna.  Viktigt att tänka på är att få fram själva innehållet i insatsen, vad som görs och vad som 

ska dokumenteras, på vilket sätt och hur det ska göras systematiskt över tid. Annars kommer 

man inte att förstå vad det är man följer upp. Här gäller förstås samma villkor och därmed 

problem som beskrevs tidigare, att det inte finns någon gemensam terminologi på det sociala 

området.  Utmaningen för socialt arbete är att försöka göra den tysta kunskapen och det erfa-

renhetsbaserade arbetet så formulerbart som möjligt, så att de faktorer som bidrar till en positiv 

förändring för utsatta familjer utkristalliseras. Då kan vi med någon större säkerhet säga att de 

barn och familjer som behöver stöd får det av socialtjänsten. Kartläggningen visar att en av de 

mest vanligt förekommande insatserna är familjebehandling/familjepedagogiska insatser i hem-

met, men att det är en svårbeskriven insats och att den kan variera stort innehållsmässigt, i 

intensitet och över tid. Mångtydigheten innebär svårigheter om man vill följa upp insatsen då 

man faktiskt inte riktigt vet vad familjen har tagit del av. Som en start skulle ett arbete kunna 

göras med att så tydligt som möjligt beskriva innehållet i insatsen, för vilken typ av problematik 

den är lämplig och dess viktigaste kärnkomponenter. 

 

De familjer som finns inom socialtjänstens öppenvård är till övervägande del underprivilegie-

rade grupper. Barnen i familjerna behöver möta en socialtjänst som bidrar till att minska de 
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riskfaktorer som omger dem och öka skyddsfaktorerna. Vi vet från forskning någorlunda väl 

vilka slags insatser som kan bidra till att barn utvecklas i positiv riktning. I den typen av forsk-

ning talas sällan om enstaka metoder, utan snarare om gemensamma komponenter inom flera 

olika slags insatser på olika nivåer, som bedrivs kontinuerligt och över tid. Kartläggningen av 

Södertörnskommunernas öppenvård har visat att de data kommunerna samlar in inte kan ge 

svar på frågan om vilka barn och familjer som får vilken vård. En mer systematisk uppföljning 

skulle kunna ge en bättre bild av vilka barn och familjer som får olika slags stöd och om de 

barn och familjer som behöver stöd får ’rätt’ insatser.  
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BILAGA 1 Insatsformer som erbjuds i Södertörns kom-

muner 

Inledning 

Nedan följer korta sammanfattningar av olika typer av insatsformer som erbjuds i Söder-

törnskommunerna grupperade i bokstavsordning, deras innehåll, teoretiska kunskapsbas och 

om det finns forskning/utvärdering om insatsen. Ibland kan inte insatsen skiljas från verksam-

heten och då skrivs verksamheten ut där olika former av insatser bedrivs. Man kan också gå till 

tabellerna i bilaga 2 där insatserna är grupperade efter enkätens kategorier kommun för kom-

mun. 

 

Den korta genomgången av insatserna och av eventuell forskning och utvärdering är på inget 

sätt en fullständig översikt över vad som finns på området. En mer systematisk sökning via 

databaser hade kanske fått fram viktig och relevant forskning, men för en sådan översikt krävs 

ett större arbete. De källor vi har använt är förutom kommunernas egna uppgifter, FoU-Söder-

törns FoU-rapporter, internethemsidor där insatser beskrivs och där det ibland finns länkar till 

artiklar eller annan publicerad forskning samt Socialstyrelsens metodguide9 och SBU:s syste-

matiska översikter 10 (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering11).  

 

Den forskning om insatser och metoder som publiceras på Socialstyrelsens och SBU:s hemsidor 

och som värderas som tillförlitlig är kvantitativa effektstudier. De samlas i översikter och ef-

fekten graderas utifrån graden av tillförlitlighet. En stor del av den forskning som bedrivs inom 

socialt arbete finns inte med, p.g.a. de avgränsningskriterier som ställs upp i en systematisk 

                                                 
9 Så här beskriver Socialstyrelsens metodguide sitt uppdrag ” Utöver beskrivningen av insatsernas innehåll sam-

manställer och publicerar vi löpande kunskapsläget om insatsernas effekter. Om insatsen omfattas av Socialsty-

relsens nationella riktlinjer eller ingår i en svensk systematisk översikt länkar vi vidare dit. Om insatsen täcks av 

en internationell systematisk översikt ger vi en svensk sammanfattning av resultaten. För en del insatser finns inga 

riktlinjer, systematiska översikter eller ens enskilda studier att tillgå. Detta innebär inte att insatsen saknar effekt 

utan att mer forskning behövs. Vi väljer att presentera resultat från systematiska översikter snarare än enskilda 

studier eftersom översikter ger den mest heltäckande och tillförlitliga bilden av kunskapsläget. Systematiska över-

sikter innefattar också en värdering av det vetenskapliga underlagets kvalitet och tillförlitlighet, vilket är viktigt 

för vilka slutsatser som kan dras”. Se http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/kunskapo-

minsatserseffekter[2015-08-08] 

10 En systematisk översikt är en översikt som avser en tydligt formulerad fråga och som använder systematiska 

och explicita metoder för att identifiera, välja ut och kritiskt bedöma relevanta studier samt för att samla in och 

analysera uppgifter från dessa. Statistiska metoder (>>metaanalys) används ibland för att analysera och samman-

fatta resultaten av de inkluderade studierna. http://www.sbu.se/sv/var_metod/Ordlista/[2015-08-08] 

11 Så här beskriver SBU sitt uppdrag ”SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har i uppdrag 

att utvärdera metoder som används i vården, både etablerade och nya. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi 

reda på vilken medicinsk effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om åtgärderna ger 

mesta möjliga nytta för pengarna”. Se http://www.sbu.se/sv/Om-SBU/[2015-08-08] 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/kunskapominsatserseffekter
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/kunskapominsatserseffekter
http://www.sbu.se/sv/var_metod/Ordlista/
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översikt. Mer om det beskrivs under rubriken Evidens och effekt i Del 1 i rapporten. När det 

står att det ”vetenskapliga underlaget är otillräckligt” innebär det inte att metoden är dålig, bara 

att man inte har utvärderat insatsen på det sätt som anses tillförlitligt enligt evidensprogrammet. 

Det är en omskrivning för att säga att man inte vet hur bra metoden är utifrån de kvalitetskrite-

rier som används för effektstudier. Att en insats beskrivs ha ”genomsnittlig positiv effekt” eller 

att ”effekten är stor eller medelstor” betyder att alla studier som har gjorts av insatsen som pekar 

på positiv effekt har värderats ha hög tillförlitlighet som effektstudie. Påpekas bör att de flesta 

insatser som det gjorts effektstudier på, vilket är få, inte visar någon effekt alls. Några få visar 

på låg eller medelstor positiv effekt. Det kan finnas skäl att fundera över om de låga resultaten 

snarare säger något om mätmetoden än om själva insatsen. 

Insatsformer i bokstavsordning 

ABC 

ABC är ett preventionsprogram som erbjuds som service i Botkyrka, Gotland och i Nynäshamn. 

I Nynäshamn erbjuds insatsen även som bistånd. I Haninge och Huddinge erbjuds insatsen inom 

ramen för Familjecentralerna. Det är en föräldrautbildning på universell nivå till föräldrar med 

barn 3-12 år som innehåller fyra träffar. Utbildningen är manualbaserad och utgår från lekt-

ioner, rollspel och hemuppgifter och syftar att främja barns självkänsla, stärka relationer och 

förebygga konflikter.   

 

Forskning/utvärdering 

En randomiserad studie har genomförts av Karolinska Institutet (inkluderar kontrollgrupp (vän-

telista), före- och efterstudie samt sex-månaders-uppföljning) med resultat som visar på att för-

äldrar upplever sig mer kompetenta som föräldrar och enligt dem själva främjar ABC barnens 

utveckling och hälsa. Resultaten visar medelstor effekt (medium effectsize), dock påverkas ef-

fekten av förälderns utbildning, mentala hälsa (självrapporterad) och antalet barn. Föräldrar 

med universitetsutbildning upplevde större förbättring avseende föräldrakompetens än de med 

lägre utbildning. Föräldrar med god psykisk hälsa upplevde mindre förbättring avseende för-

äldrakompetens än de med sämre psykisk hälsa. De som hade fler än ett barn upplevde en större 

förbättring av föräldrakompetens. Ju äldre barnen var desto större upplevdes förbättringen av 

barnets hälsa och utveckling. De föräldrar som uppgav att de hade en god psykisk hälsa upp-

levde en större förbättring av barnets hälsa och utveckling än de föräldrar som har sämre psy-

kisk hälsa. Några brister tas upp i studien, bl.a. att det var fler föräldrar födda utanför Sverige 

som inte deltog i eftermätning och den uppföljande mätningen. Forskarna tror det beror på att 

frågeformulären enbart var på svenska och att personal inte hjälpt till med ifyllnad i eftermät-

ningen. (Ulfsdotter m.fl. 2014; Enebrink et al, 2015). 
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ABFT 

ABFT (anknytningsbaserad familjeterapi) är en manualbaserad familjebehandlingsmetod att 

behandla ungdomsdepression med. För att bedriva metoden krävs en två-årig certifieringspro-

cess där utbildning och handledning ingår, med en kostnad för licens, som förnyas efter två år. 

Metoden används inom familjebehandling i Salem.  

 

Forskning/utvärdering  

Enligt en svensk masteruppsats vid psykoterapiutbildningen St Lukas Utbildningsinstitut/Ersta 

Sköndals Högskola finns det några internationella studier som visar på lovande resultat. (Bergs-

ten, 2014). De är utförda av programmakarna själva (Diamond,  mfl. 2010; Israel & Diamond 

2013). Under fliken ABFT på hemsidan Psykodynamisk terapi: http://psykodyna-

miskt.nu/?tag=abft redovisas en mängd internationella studier. 

 

ALTERNATIV TILL FYSISK DISCIPLINERING 

Alternativ till fysisk disciplinering – är en generellt förebyggande föräldrautbildning som er-

bjuds av Nacka Familjecentral i Fisksätra12. Föräldrautbildning bygger på ett program från en 

skotsk modell som bygger på Incredible Years och påminner om föräldraprogrammet KOMET. 

Utbildningen omfattar elva träffar för föräldrar där övningar i grupp och hemma varvas. För-

äldrarna får ett intyg och information om barnkonventionen.  

 

Forskning/utvärdering  

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

ATV  

Nacka, Värmdö och Tyresö erbjuder ATV (Alternativ till Våld). I Nacka erbjuds insatsen som 

både service och bistånd men i Värmdö enbart som service. Det är en manualbaserad modell 

hämtad från Norge. Den erbjuder stöd till våldsutövare med drag av såväl kognitiv beteendete-

rapi som psykodynamisk terapi,. Enligt Socialstyrelsen (2011) ges behandling vanligtvis i grup-

per av män med rullande intag, men kan också ges individuellt. I Nacka ingår i behandlingen 

kontakt med personer i den våldsutövandes nätverk, oftast partnern. ATV erbjuds av Tyresö 

med max tre till fem samtal till våldsutövande föräldrar. 

 

Forskning/utvärdering 

I en utvärdering (Socialstyrelsen, 2011) av behandling av män som utövar våld i nära relationer 

var ATV en av tre verksamheter som granskades. Resultatet var att våldsutövandet, både fysiskt 

och psykiskt, minskat till ungefär hälften ett år senare. Alla behandlingsmetoder uppnådde 

samma resultat.  

I en inventering av Nacka kommuns våldsutsatta barn och vuxna samt vilka insatser kommunen 

har att tillgå för våldsutsatta och våldsutövare framgår att ATV i Nacka är en av fyra enheter i 

                                                 
12 Fisksätra är ett bostadsområde med en betydligt högre invandrartäthet och personer med lägre inkomster jämfört 

med övriga delar av Nacka. 

http://psykodynamiskt.nu/?tag=abft
http://psykodynamiskt.nu/?tag=abft
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Sverige där den ursprungliga norska metoden för behandling av våldsutövande tillämpas (Lar-

sson och Steive, 2014). Ungefär hälften av klienterna har sökt sig dit på eget initiativ, de andra 

kommer efter biståndsbeslut från socialförvaltningen. Personalen anger att en stabil och erfaren 

personalstyrka samt att nästan alla familjeverksamhetens enheter finns under samma tak är po-

sitiva faktorer för behandlingen. Brister uppges vara en viss underbemanning samt avsaknad av 

verksamhet grundad på ATV för barn som upplevt våld. Personalen får regelbunden handled-

ning från Oslo. Uppföljning av verksamheten befinner sig på planeringsstadiet.  

 

ART 

ART (Aggressive Replacement Training) är ett vanligt förekommande program riktat till kri-

minella och utagerande ungdomar. Knappt hälften av kommunerna erbjuder ART eller varian-

ter på ART (Familje - ART i Haninge) och RePULSE  på Gotland, i Nacka, Södertälje och 

Värmdö) ). Programmet erbjuds antingen som service eller bistånd, eller både och, men det 

växlar mellan kommunerna. ART är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar 12-

20 år som beter sig aggressivt med betydande brister i sociala färdigheter, förmåga till ilskekon-

troll och moraliskt resonerande. Metoden utvecklades av amerikanska psykologer under 1980-

talet, ursprungligen på en institution för pojkar dömda för våldsbrott. och introducerades i Sve-

rige under slutet av 1990-talet. Insatsen genomförs med tre lektioner per vecka i tio veckors tid 

av två utbildade ART-tränare i mindre grupper om maximalt sex till åtta ungdomar. Insatsen 

innehåller en beteendekomponent (social färdighetsträning), en emotionell komponent (ilsk-

ekontrollträning) samt en värderingskomponent (träning i moraliskt resonerande). Se vidare 

Socialstyrelsens metodguide.  

 

Forskning/utvärdering  

Botkyrka kommun har följt upp tio ungdomar som fått insatsen ART och studerat om en för-

bättring skett avseende deras sociala färdigheter, moraliska tänkande och förmågan till ilsk-

ekontroll. Detta mättes genom att ungdomarna använde olika självskattningsinstrument. För de 

ungdomar som följdes förbättrades deras förmågor. Resultaten diskuteras utifrån att uppfölj-

ning av enskilda individers förändring kan ge bra underlag för dialog med ungdomen om insat-

sen varit tillräcklig för att möta deras behov och problembild. Studien kan inte säga något om 

effekterna av ART på gruppnivå p.g.a urvalsmetoden och att kontrollgrupp och långtidsupp-

följning saknas (Wallier, 2014). I en utvärdering om ART i Sverige från 2009 (Kaunitz & 

Strandberg, 2009) framkommer att majoriteten av kommunerna inte följde ART-manualen och 

att effekten av insatsen är oklar.  

 

BARNKRAFT 

Barnkraft är stödgrupper för föräldrar som har psykisk ohälsa och för deras barn. Insatsen er-

bjuds i Botkyrka och i Huddinge som service. Här har man börjat pröva metoden även till barn 

vars föräldrar har fysisk ohälsa. Metoden kommer från psykiatrin i Finland ursprungligen – 

Verttigrupper (framtagen av Britta Söderholm) och är en pedagogisk manualbaserad stöd-

gruppsform. Den tillhör ”samma” familj” som Beardslees familjeintervention och metoden 

Föra barnen på tal. Föra barnen på tal var en metod som utvecklades som stöd till personal som 

behandlar den psykiskt sjuka föräldern (Nationellt Kompetenscentrum för Anhöriga; www.an-

horiga.se/). I Barnkraft träffar föräldrar med psykisk ohälsa och deras barn andra föräldrar och 



37 

 

 

barn vid tio tillfällen. Föräldrar och barn träffas i sina grupper var för sig, utom vid tre tillfällen 

då man har träffarna tillsammans. Metoden innehåller teman för varje träff och har i princip 

samma syfte som klassisk stödgrupp enligt Ersta vändpunktsmodellen, förutom att man jobbar 

lika intensivt med föräldrarna och deras föräldraroll utifrån hur man förstår sin sjukdom. Bot-

kyrka och Huddinge samarbetar med Psykiatri sydväst.  

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

BEARDSLEES FAMILJEPROGRAM 

Tyresö erbjuder Beardsley familjeprogram som service och bistånd. Det är ett manualbaserat 

program utvecklat för att minska riskerna för barn till deprimerade föräldrar att själva utveckla 

depression. De kortsiktiga målen är att hjälpa föräldrarna att börja prata om sjukdomen med 

barnen och att främja deras medvetenhet om andra skyddsfaktorer i barns utveckling. Andra 

mål är att förbättra barnens förståelse för förälderns sjukdom och minska deras oro och känslor 

av skuld samt att förbättra familjeklimatet. Insatsen omfattar vanligtvis sex samtal med en eller 

två veckors mellanrum samt uppföljande samtal efter sex månader. Nätverksträffar och ytterli-

gare samtal läggs till vid behov. Se vidare Socialstyrelsens metodguide.  

 

Forskning/utvärdering 

En studie på svenska familjers erfarenheter av insatsen visar på positiva resultat (Pihkala, 2011; 

Pihkala m.fl. 2010). Flera effektstudier har gjorts och enligt SBU som gjort systematiska över-

sikter av effektstudier har insatsen oklar effekt och pekar på att fler studier behöver göras (SBU, 

2010). Se http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide [2015-08-08]. 

 

BIFF-grupper 

BIFF-grupper (Barn i Föräldrars Fokus) är en föräldrautbildning som syftar till att ge föräldrar 

ökad kunskap om hur barn reagerar och påverkas av föräldrars samarbetssvårigheter i samband 

med separation. Syftet är också att ge föräldrarna redskap för hur de kan hjälpa sina barn i 

vardagen. Modellen är framtagen av Rädda Barnen i samarbete med Kvinnofrid/Frizon och 

familjerätten i Södertälje. Huddinge, Nacka, Salem, Södertälje och Värmdö erbjuder insatsen. 

Grupperna erbjuds i Nacka, Värmdö och Huddinge som service och i Södertälje som bistånd i 

Salem saknas uppgift om vilket.  

 

Forskning/utvärdering  

FoU Södertörn har utvärderat de första utbildningsomgångarna av BIFF i Södertälje kommun 

(Nyberg & Åkerlund, 2008). Enligt föräldrarna har kontakten/relationen/klimatet i triaden 

barn/mamma/pappa har förbättrats i drygt hälften av fallen mellan det första och andra inter-

vjutillfället. I efterhand har föräldrarna i sina intervjuer förmedlat att utbildningen är ett väl-

kommet inslag i familjerättsarbete och något som bör finnas kvar i verksamheten.  

 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide
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BOPS 

I Värmdö erbjuds BOPS-grupper (Barn med förälder som har psykisk ohälsa). Det är grupper 

riktade till barn/tonåringar som har en förälder med psykisk ohälsa. Verksamheten utgår från 

ERSTA-vändpunktsmodellen (se beskrivning).  

 

Forskning/utvärdering  

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

BRA-SAMTAL (Barns Rätt som Anhörig)  

BRA-SAMTAL erbjuds i Botkyrka till barn som har föräldrar med missbruk eller psykisk 

ohälsa. Modellen är framtagen av Allmänna Barnhuset med barnets rättigheter som utgångs-

punkt och bygger på barnets delaktighet. Enligt Allmänna Barnhusets hemsida syftar modellen 

till att vara ett stöd till personal i hur de kan uppmärksamma anhöriga barn och medverka till 

att de får information och vid behov råd och stöd. BRA - samtal är en struktur för fem samtal; 

samtal med förälder, samtal med barn och förälder, två samtal med barnet och uppföljande 

samtal med barn och förälder. De ges både som service och bistånd. BRA-samtal verkar använ-

das för målgrupperna barn till missbrukande föräldrar och barn till föräldrar med psykisk 

ohälsa. 

 

Forskning/utvärdering  

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

CANNABISPROGRAMMET 

Cannabisprogrammet erbjuds av Botkyrka.  

 

Forskning/utvärdering  

Någon beskrivning eller utvärdering har inte gått att finna. 

 

COACH 

COACH erbjuds på Gotland till föräldrar med barn nio till tretton år som stöd och vägledning 

i syfte att stärka deras föräldraförmåga. Närmare beskrivning av insatsen saknas. Ungdoms- 

COACH erbjuder Nacka istället för kontaktperson till ungdomar 13 – 20 år. I Nacka ska ung-

domscoach ha liknande innehåll som en kontaktperson, d.v.s. en skräddarsydd insats för att 

stödja och vägleda den unge 

 

Forskning/utvärdering  

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

CONNECT 

Connect är ett föräldrastödsprogram på universell nivå med anknytningsteoretisk grund som 

riktar sig till föräldrar med barn som är åtta till tolv år (Socialstyrelsen, 2015. Kursdeltagarna 

får genom föreläsningar, rollspel och reflektionsövningar hjälp att öka sin empatiska känslighet 

och utveckla sin förmåga att tolka sina barns beteende. Det utvecklades under tidigt 2000-tal i 

Kanada med familjer med höga belastningssymtom och där barn var placerade i familjehem 
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och på institution (Moretti & Obsuth, 2009). En svensk manual togs fram under ledning av 

Håkan Stattin vid Örebro universitet. I Sverige erbjuds idag utbildning och handledning i me-

toden av företaget Humana Konsult. De riktar sig till föräldrar familjehemsföräldrar och be-

handlingspersonal till barn och unga mellan åtta till arton år. Företaget ger utbildning och cer-

tifiering till utbildare och handledare i metoden.  

 

Forskning/utvärdering  

Programskaparen Marlene Moretti har publicerat flera artiklar om metoden i internationella 

tidskrifter. I en svensk nationell jämförande studie med andra föräldrastödsprogram (KOMET, 

COPE och De otroliga åren visar Connect precis som de andra programmen på förbättringar i 

relationen mellan föräldrar och barn och på minskade utagerande beteende hos barn i familjer 

med interna påfrestningar (Socialstyrelsen, 2015). Studien har genomförts med familjer som 

valts ut p.g.a. inre påfrestningar och inte för att de lever under svåra socioekonomiska förhål-

landen. För en grupp barn kvarstod eller ökade beteendeproblemen. Den gruppen hade i högre 

grad än de andra barnen empatiproblematik (Socialstyrelsen, 2015; Högström, 2014).  

 

CHILLED 

Chilled erbjuds av Hamnen i Värmdö och är en KBT-behandling utvecklad för ångestsyndrom 

hos barn och ungdomar av psykologen Ronald Rapee och hans medarbetare vid Macquarie 

University, Royal North Shore Hospital och University of Queensland i Australien. Chilled är 

samma metod som COOL-Kids men riktar sig till en äldre åldersgrupp som är mellan fjorton 

till arton år. Behandlingen består av gruppträffar för barn och föräldrar för att lära ut hur man 

kan hantera ångest och rädsla. Chilled består av nio träffar för ungdomar och fyra träffar för 

föräldrar. BUP Malmö har översatt och innehar rättigheterna att sälja de svenska Cool Kids-

programmen. 

 

Forskning/utvärdering  

I en klinisk studie på fem BUP-mottagningar gjorda inom Stockholms Barn- och 

Ungdomspsykiatri (BUP) under åren 2006-2007 genomfördes före- och eftermätning av för-

äldrar och barn som tog del av gruppverksamheten COOL-Kids. Enligt författarna tyder resul-

taten på minskad ångestproblematik hos barnen. Eftersom kontrollgrupp inte användas kn några 

säkra slutsatser om effekter inte dras (Enebrink, m.fl. 2009).  

 

COOL-Kids 

Metoden är densamma som CHILLED (se ovan) men riktar sig till barn som är mellan sju och 

tretton år. Den erbjuds av Hamnen i Värmdö och är en KBT-behandling utvecklad för ångest-

syndrom hos barn och ungdomar. Behandlingen består av gruppträffar för barn och föräldrar 

för att lära ut hur man kan hantera ångest och rädsla. Cool Kids består av tio träffar, för barn 

respektive föräldrar. BUP Malmö har översatt och innehar rättigheterna att sälja de svenska 

Cool Kids-programmen. 

 

Forskning/utvärdering  

I en klinisk studie på fem BUP-mottagningar gjorda inom Stockholms Barn- och 
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Ungdomspsykiatri (BUP) under åren 2006-2007 genomfördes före- och eftermätning av för-

äldrar och barn som tog del av gruppverksamheten. Enligt författarna tyder resultaten på mins-

kad ångestproblematik hos barnen. Eftersom kontrollgrupp inte användas kn några säkra slut-

satser om effekter inte dras (Enebrink, m.fl. 2009).  

 

 

 

COPE 

COPE (The Community Parent Education Program) erbjuds av Nacka som ett strukturerat för-

äldrautbildningsprogram för tonårsföräldrar. Det ges i grupp på tio tillfällen. Socialstyrelsens 

metodguide beskriver det som ett manualbaserat program med syfte att stödja föräldrar till barn 

med någon form av utagerande beteende. Insatsen utvecklades av den kanadensiske psykologen 

Charles Cunningham i början av 1990-talet och har använts i Sverige sedan 2001. Den ur-

sprungliga målgruppen var föräldrar till förskolebarn med uttalade beteendeproblem. Insatsen 

erbjuds i dag mer generellt till föräldrar med barn i åldrarna 3–12 år och som upplever behov 

av stöd i sitt föräldraskap. På så vis vill man få större möjlighet att nå dem som har ett stort 

behov av stöd än som ges genom riktade insatser. Programmet finns även i en tonårsversion. 

Utbildning och certifiering ges av den svenska Cope föreningen men inget krav finns på licens-

avtal. 

 

Forskning/utvärdering  

COPE ingick i den nationella effektutvärdering som gjordes av Örebro universitet av fyra olika 

föräldrastödsprogram (Komet, Cope, De otroliga åren och Connect). I studien av COPE ingick 

föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Resultaten visar att föräldrastöd kan minska barns och 

ungdomars beteendeproblem och stärka föräldraskapet för föräldrar som har mer omfattande 

problem hemma (Socialstyrelsen, 2015). 

 

EFFEKT 

EFFEKT erbjuds av Nynäshamn till föräldrar på föräldramöten som har barn mellan 13-20 år. 

Effekt har utvecklats ur det som tidigare kallades Örebro- preventionsprogram (ÖPP) och är ett 

generellt förebyggande föräldrastödsprogram som syftar till att förebygga tidig alkoholdebut. 

Idag drivs det av Nicolaus Koutakis Örebro univetsitet enterprise. Kommuner betalar en med-

lemsavgift för att få tillgång till materialet. 

 

Forskning/utvärdering  

Studier av programmakarna själva visar positiv effekt (Koutakis et al., 2008; Koutakis & Ozde-

mir, 2010). I en senare effektstudie av ÖPP genomförd av STAD (Stockholm förebygger alko-

hol och drogproblem) av Strandberg & Bodin (2011) visas att inget tyder på att ÖPP, som det 

ges i Sverige idag, minskar eller skjuter upp ungdomarnas berusningsdrickande eller alkohol-

konsumtion.  
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ERSTA VÄNDPUNKTS-modellen 

I flertalet kommuner (åtta av tio) erbjuds gruppverksamheter för målgrupperna barn till föräld-

rar med missbruksproblematik och psykisk ohälsa under olika namn, mer eller mindre inspire-

rade av ERSTA VÄNDPUNKTS-modellen.  I majoriteten av kommunerna erbjuds gruppverk-

samheterna enbart som service. I Södertälje och Nynäshamn ges insatsen såväl som bistånd 

som service.  

 

Ersta Vändpunktens barnprogram bygger på ett amerikanskt program CAP (Children are Pe-

ople too). Grundtanken är att kunskaper om problemen i familjen, möjligheten att dela sina 

tankar och erfarenheter med andra i samma situation och att tillfälle ges till självreflektion, kan 

hjälpa barn och unga att hantera en svår livssituation och att fungera och ”må” bättre. Program-

men innehåller moment av lärande och övningar som syftar till att göra gruppdeltagarna med-

vetna om sitt eget sätt att reagera och om alternativa handlingsstrategier. 

Forinder, & Hagborg (2008; Skerfving, 2009). 

 

Enligt Socialstyrelsens metodguide består ERSTA VÄNDPUNKTS-modellen av pedagogiska 

träffar som bygger på olika teman. Modellen riktar sig till barn som är fyra år och äldre. De 

syftar till ökade kunskaper inom områdena alkohol, droger och kemiskt beroende, anhörigpro-

blematik, självförståelse, personliga rättigheter och gränssättning. Arbetet genomförs med öv-

ningar, lekar och miniföreläsningar. En viktig del i programmen är att möta andra i samma 

situation och dela deras erfarenheter, att få veta att man inte är ensam och kunna identifiera sig 

med andra. Programmet löper över femton veckor med en sammankomst à 1,5 timmar per 

vecka. Vid träff nummer åtta och femton deltar också föräldrarna.  

 

Forskning/utvärdering  

SBU:s systematiska översikt från 2010 (sidan 337) av CAP konstaterar att det saknas kontrol-

lerade studier och graderar därför det vetenskapliga underlaget som otillräckligt för att man ska 

kunna göra en bedömning av insatsens effekter. Det pågår en effektutvärdering av Ersta Vänd-

punktens barngrupper. Studien genomförs av Forum vid Maria Ungdom och Karolinska Insti-

tutet (Socialstyrelsens metodguide).  

 

FAMILJEBEHANDLING/FAMILJEPEDAGOGISKA INSATSER 

I samtliga kommuner beskrivs insatsen familjebehandling. Några beskriver att de erbjuder fa-

miljepedagogiska insatser, medan flera uppger att insatserna inte kan skiljas ut från varandra. 

Det är en av de vanligaste insatserna i Sveriges kommuner och också i Södertörnskommunerna. 

I Haninge erbjuds Boendestöd som ett praktiskt stöd till barnfamiljer. I Nacka och Värmdö som 

erbjuder mottagningen HAMNEN för familjer med barn och unga med psykisk ohälsa bedrivs 

flera KBT-inriktade behandlingsformer, individuellt och i grupp, med barn och föräldrar. Några 

av kommunerna uppger att beroendeverksamheten för ungdomar också bedriver familjebe-

handling (Botkyrka, Nacka). I Huddinge bedrivs LIHF (Lösningsinriktad Intensiv Hemmaba-

serad Familjebehandling). Den beskrivs närmare under kvalificerat nätverksarbete. Salem be-

skriver att de inom insatsen familjebehandling erbjuder programbaserade metoder som FFT 
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(Funktionell Familjeterapi och ABFT (Anknytningsbaserad Funktionell familjeterapi) de besk-

rivs under sina respektive beteckningar. Inom ramen för familjebehandling erbjuder Nynäs-

hamn, Salem och Tyresö enskilt samtalsstöd. 

 

Forskning/utvärdering  

Familjebehandling har i forskningen beskrivits som en paraplybeteckning för olika slags insat-

ser som erbjuds en familj. Familjebehandling har sin bakgrund i influenser från kommunikat-

ions- och systemteori och idag finns ca 250 olika inriktningar. Dagens utveckling verkar gå mot 

en integrering av olika teoretiska modeller (Hansson, 2001). Trots detta vet vi lite om hur fa-

miljerna upplever insatsen (Sjöblom & Wiklund, 2012). Under detta paraply har en mängd olika 

behandlings- och stödformer utvecklats och kan bestå av familjesamtal, samspelsbehandling 

mellan föräldrar och barn, enskilt stöd till barn, unga och föräldrar, nätverksarbete praktiskt 

stöd m.m. (Sjöblom & Wiklund, 2012). I den nationella kartläggningen av socialtjänstens öp-

penvård som socialstyrelsen gav ut (Forkby, 2006), och i den kartläggning som Socialstyrelsen 

gav ut 2009 om hur kommuner och landsting förebygger allvarlig psykisk ohälsa, används inte 

termen familjebehandling. Under rubriken socialpedagogiska insatser uppges däremot familje-

pedagogiska insatser i hemmet. I Socialstyrelsens rapport från 2009 räknas som socialpedago-

giska insatser familjepedagogiska insatser i hemmet, resurspersoner eller boendestöd till unga. 

De beskriver insatsformerna som i regel individuellt utformade och ofta ges i hemmet. Ibland 

är det enbart barnet eller den unge som får del av insatserna. Ibland ges de till hela familjen och 

även till deras nätverk. Insatserna ges i regel efter utredning av behov och beslut om bistånd 

enligt SoL och är därmed så kallad indikerad prevention. En socialpedagogisk insats beskrivs 

vara en insatsform som syftar till att påverka barnets eller den unges och/eller familjens situat-

ion genom att pedagogiskt använda aktiviteter och upplevelser i vardagen (a.a.). 

 

FoU Södertörn följde arbetet i en nystartad familjebehandlarenhet inom Södertäljes socialtjänst 

Process och effekt i en familjebehandlingsverksamhet – en interaktiv utvärdering av det första 

året (rapport 37/04, Sternudd & Bons, 2004). Utvärderingen gjordes i nära samarbete med den 

berörda enheten och familjerna. Huvudparten av ärendena var ungdoms- relations- och place-

ringsärenden och man träffade familjerna i genomsnitt en gång/vecka, något oftare i början av 

en behandling. Svårigheter fanns att kategorisera familjernas problematik då en kontakt ofta 

ledde till att olika slags problematik identifierades vartefter. Teamen hade svårt att formulera 

någon särskild teori som påverkade deras arbetssätt, men pekade på vikten av att få alla inom 

familjen involverade och relationerna tydliga och för det behövde man använda sig av olika 

teoretiska utgångspunkter. Barnperspektivet ansågs liktydigt med att se barnet som en del av 

en helhet, familjen. I intervjuer med familjer framkom att man önskar sig någon form av sam-

manfattning över vad som skett under behandlingen och att formella avslutningsmöten med 

familj och socialsekreterare kunde dröja eller rent av helt utebli. Familjebehandlarna hade olika 

synsätt på om familjebehandling kunde bedrivas samtidigt som en omsorgsutredning. 

 

FoU-Södertörn har i FoU-rapporten ”Samforskning i behandlingsteam” (Wallmark, 2008) be-

skrivit en metod för utvärderande samtalsintervjuer som lämpar sig för systemisk familjebe-

handling för att söka förändringsfaktorer i familjebehandlingsarbetet. En utomstående behand-
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lare eller konsult intervjuar växelvis behandlaren och klienten om den avslutade behandlings-

relationen i syfte att lära behandlaren mer om sig själv till nytta för kommande klienter. Meto-

den har utvecklats utifrån att det finns så många olika faktorer som påverkar om en behandling 

lyckas eller inte. Möjligheten att avgränsa ett relationellt problem är begränsad. Och därmed är 

det svårt att evidenspröva en familjebehandlingsmetod.  Eftersom forskning om terapi visar att 

kvalitén på relationen är en viktig del i behandlingsresultatet är det skäl nog, menar författaren, 

att undersöka vad i mötet som är verksamt (a.a., 2008).  

 

Öppenvårdsteamet i Salems kommun har i en liten rapport publicerat sina resultat av fyra in-

tervjuer som gjorts i reflekterande team (Salems kommun, 2015). De beskriver att fyra teman 

trädde fram i intervjuerna som klienterna lyfte som viktiga för att behandlingen hade varit lyck-

osam; en positiv förväntan på att modell och tekniker är verkningsfulla (Metod), att terapeuten 

upplevs som varm, accepterande och öppen (Relation), att terapeuten avslöjar något personligt 

om sig själv (Self disclosure), en gemensam upplevelse av att vandra i samma riktning, även 

om målet kan komma att ändras under processens gång (Moving along). 

  

På uppdrag av socialnämnden i Haninge har utvecklingsteamet med Marie Nyström och Sofia 

Nordgren gjort en uppföljning av familjebehandlingen i kommunal regi (Haninge kommun, 

2014). Statistik togs fram om antalet aktuella, avslutade och återaktualiserade ärenden och in-

tervjuer gjordes med chefer och med 36 föräldrar som genomgått familjebehandling. Majorite-

ten av föräldrarna upplevde att de fått stöd och hjälp. Hälften av föräldrarna att de fått mycket 

stöd och hjälp av familjebehandlarna och ungefär lika många föräldrar uppgav att de fått en del 

stöd och hjälp (46 procent). Man konstaterar att familjebehandling är ett samlingsbegrepp för 

de insatser som ges av Familjeresursen, där öppenvårdsbehandling bedrivs. Enligt författarna 

är det svårt att avgränsa insatsen, då andra insatsformer, t.ex. Trappan och Stegen erbjuds i 

samma uppdrag som familjebehandling. Familjeterapeutisk teori och metod anpassas utifrån 

familjens önskemål om hjälp (a.a.) ”Behandlingen rör sig på en skala mellan terapeutiskt och 

pedagogiskt arbete och rör sig om kognitiva respektive emotionella områden och balansen där-

emellan. Det kan i olika grad handla om till exempel informativa samtal, undersökande samtal, 

motiverande samtal, hållande samtal, bearbetande samtal, vägledning, rådgivning och läxor.” 

(a.a s 2). Slutsatserna från rapporten är att p.g.a. insatsens flexibla utformning är den svår att 

utvärdera. Förslaget är att mer systematiskt följa upp brukarnas nöjdhet och deras upplevelser 

av om de har fått stöd och hjälp. 

 

Socialstyrelsens metodguide tar endast upp manualbaserade familjebaserade program för grup-

pen unga lagöverträdare (Socialstyrelsens metodguides webbplats, 2015-03-17). Baserat på ge-

nomgångna metaanalyser pekas på att det finns ett visst stöd för vissa manualbaserade familje-

fokuserade program, men oklart vilka specifika familjefokuserade program som är effektiva. 

Flest metaanalyser, samtliga utanför Sverige visar att två behandlingsinriktningar går i positiv 

riktning avseende effekt på återfall i kriminalitet. Det är insatser med familjefokus och med 

kognitiv eller kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) inriktning. Effekten i båda fallen är liten till 

medelstor. De faktiska effekterna av de mest effektiva programmen är generellt små. Det inne-

bär att även om några blir hjälpta så är det många unga lagöverträdare som deltar i insatser som 
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återfaller i kriminalitet.  Dessutom påpekas vikten av att anpassa insatsernas innehåll och ge-

nomförande efter individens behov och faktorer som påverkar dennes beteende, som till exem-

pel motivation och inlärningsstil (IMS/Socialstyrelsen, 2008).   

 

FAMILJECENTRAL 

Familjecentral är en samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och 

den förebyggande delen av socialtjänsten gentemot barnfamiljer. Familjecentraler finns i 

Nacka, Huddinge, Haninge, Värmdö och Salem. I Huddinge finns fyra familjecentraler. De 

bedriver såväl generella som riktade föräldrastödsprogram och andra slags föräldrastödsgrup-

per.  

 

Forskning/utvärdering  

I en svensk kartläggning och forskningsöversikt av familjecentralen som förebyggande verk-

samhet framkommer att familjecentralens öppna och tillgängliga verksamhet uppskattas av för-

äldrar som besöker verksamheten. Samlokalisering skapar goda förutsättningar för samverkan, 

men att samverkan kräver tid. Resultaten är motstridiga när det gäller frågan om huruvida fa-

miljecentraler bidrar till att utöka familjernas sociala nätverk. Några studier, som undersökt 

vilka grupper som besöker familjecentraler visade att de i huvudsak besöks av socioekonomiskt 

starka föräldragrupper (Socialstyrelsen 2008). I en senare svensk studie av sexton familjecen-

traler i Västra Götalandsregionen (Abrahamsson m.fl. 2009) har djupgående intervjuer genom-

förts med föräldrar och personal. Resultaten visar att familjecentralerna är en stödjande och 

lärande miljö där såväl barn, föräldrar och personal binder ihop verksamheten till en helhet 

genom att de rör sig mellan verksamheterna i huset. Personalen upplever att det vardagliga 

arbetet förändrats avsevärt i positiv riktning sedan de börjat arbeta på familjecentral. Socio-

nomerna kommer in tidigare i en problemutveckling och mödra- och barnhälsovårdens personal 

har större möjlighet att erbjuda stöd genom andra. Förskollärarnas arbete har förändrats mest 

eftersom de till skillnad från annan förskoleverksamhet här arbetar genom föräldrarna men för 

barnens skull. De positiva förändringarna kan ses som en indikator på ökad tillgänglighet i 

stödet till föräldrar. Den medicinska personalen, sjuksköterskor och barnmorskor, upplever en 

konflikt mellan det fasta basprogrammet och tid för samverkan i huset. Västra Götalandsstudien 

visar att för föräldrar som är nya i Sverige fungerar öppna förskolan som en brygga in till sam-

hället. Många barnrika familjer som bor trångt har också upplevt familjecentralen som positiv 

eftersom barnen där får svängrum. Förutom integrationsperspektivet tas jämställdhetsperspek-

tivet upp genom att barnmorskorna oftare når blivande fäder och kan berätta om de verksam-

heter som finns och att föräldralediga män med erfarenhet av öppna förskolan vill vara mer med 

sitt barn. 

 

FoU Södertörn har publicerat flera rapporter om Familjecentraler (Öquist, 1999; Öberg, 1999; 

Andersson Holmer m.fl. 2003; Bons m.fl., 2003; Evers & Nyberg, 2003; Mattsson Lundström, 

2004). I den senaste konstateras att Familjecentralen som verksamhet ligger helt i linje med de 

strategier som idag efterfrågas i det förebyggande arbete som har barn och deras familjer som 

målgrupp. Där finns det universella/generella förebyggande arbete (MVC, BVC, öppen för-

skola) som krävs för att tidigt fånga upp familjer i behov av mer riktade insatser. Familjecen-

tralens arbete har den tidiga relationen mellan spädbarn och föräldrar i fokus. Den fungerar som 
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en gynnsam miljö för att främja de skyddsfaktorer som identifierats som avgörande för en god 

utveckling och där socialt arbete bedrivs utifrån forskningsbaserad kunskap (Mattsson Lund-

ström, 2004).  

 

Betydelsen av organisation och styrning av familjecentraler har undersökts i Gävleborgs län 

(Almqvist m.fl. 2011). Resultaten visar att familjecentralen har ett starkt stöd, dels från perso-

nalen på basplanet, dels på den politiska nivån, men att den är en anomali i linjeorganisationen, 

vilket skapar en speciell problematik som ställer frågorna om styrning och ledning i fokus. Det 

kan vara bra för familjecentralen med en styrgrupp vid bristande legitimitet i ledningsgruppen, 

särskilt om inrättandet av familjecentralen är ett politiskt beslut som fattats utan stöd från le-

dande tjänstemän i kommuner och/eller landsting. 

 

FAMILJERÅDGIVNING 

Familjerådgivning finns i alla kommuner då det sedan 10 år tillbaka är en lagstadgad verksam-

het. 

 

Forskning/utvärdering 

Enligt en avhandling på området behandlas ca 40 - 50.000 ärenden inom verksamheten varje 

år, men det finns få vetenskapliga studier om problematikens omfattning och svårighetsgrad, 

likväl som det saknas uppgifter om behandlingsresultat (Lundblad A-M. (2005). I avhandlings-

studien ingick mer än 300 par som besökt familjerådgivningar på sex byråer i sydvästra Sverige 

i en långtidsstudie. Den visade att par som kommer till familjerådgivningen har allvarliga pro-

blem både i relationen, i familjen och på det personliga planet. Kvinnorna är mer utsatta än 

männen, och barnen lever i en miljö som innebär allvarliga risker för deras hälsa och utveckling. 

Behandlingen ger goda resultat på flera områden. Behandlingsinsatsen var relativt liten. Hälften 

av paren genomförde 3-8 besök och det vanligaste var 5 besök. Med tanke på problemens om-

fattning menar författaren att kanske behandlingsinsatsen borde ha varit mera omfattande (a.a.).  

 

En studie genomförd av FoU Södertörn utifrån brukarenkäter genomförda i Södertälje kommun 

visar att de som vänder sig till familjerådgivningen har önskemål som spänner över ett brett fält 

och att mötet med familjerådgivningen spelat har en central roll för de som uppsökt den. Bety-

delsen av den enskilde rådgivaren framkommer både när besökaren är nöjd och missnöjd. Det 

är familjerådgivarens kompetens och egenskaper som står i centrum i bedömningen (Gustafs-

son, 2008).  

 

FFT 

FFT (Funktionell Familjeterapi) används inom familjebehandling i Salem. Det är en manual-

baserad familjebehandlingsmetod som riktar sig mot familjer med ungdomar i åldrarna 11–18 

år, som visar ett utagerande beteende eller har begått brott eller missbrukar. Företaget FFT-

Sverige ger utbildning, handledning och certifiering i metoden. Enligt metodens hemsida är det 

en metod för behandling där ett barn eller ungdom uppvisar relationsförsvårande beteenden. 

http://www.fft-sverige.se/.  Insatsen bygger på systemteori, kommunikationsteori samt beteen-

deterapeutiska principer. Enligt Socialstyrelsen är det en metod med det kortsiktiga syftet att 

http://www.fft-sverige.se/
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förbättra relationerna och kommunikationen i familjerna och det långsiktiga att ungdomens an-

tisociala beteende ska upphöra. Det finns inget krav på licensavtal för verksamheter som vill 

använda metoden, men grundutbildning förordas. 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/fft.  

 

Forskning/Utvärdering 

Det finns två svenska studier av FFT av den person som infört metoden i Sverige (Hansson m 

fl., 2000 och 2004). FFT ingår i Socialstyrelsens rapport Insatser för unga lagöverträdare – en 

systematisk sammanställning av översikter om effekter på återfall i kriminalitet. Det är en sam-

manställning som gäller systematiska översikter av familjebaserade insatser för unga lagöver-

trädare, bland annat FFT. (sidorna 43-48). FFT ingår i flera systematiska översikter som har 

studerat effekter av flera metoder samtidigt, men där FFT inte går att urskilja som en egen 

insats. Därför kan inget sägas om dess effekt. Det pågår en systematisk översikt av FFT inom 

Campbell Collaboration. FFT ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroende-

vård. Där beskrivs FFT minska användandet av cannabis och alkohol jämfört med sedvanlig 

behandling i upp till cirka tio månader efter behandling. Det vetenskapliga underlaget för de 

resultaten betecknas som ”måttligt starkt”.  

 

FRIDLYST 

I Huddinge kallas ERSTA-vändpunktsmodellen (se tidigare beskrivning) för barn till missbru-

kande föräldrar för FRIDLYST. 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. (Se tidigare beskrivning av ERSTA-vändpunktsmo-

dellen). 

 

FÖRÄLDRAKOORDINATOR 
Parenting Coordinator är en nordamerikansk modell där föräldrar ges stöd efter dom eller efter att 

föräldrarna har ingått ett bindande avtal om barnets vårdnad, boende och umgänge. Arbetssättet är 

väl spritt i USA och Kanada och har utarbetats sedan mitten av 90-talet. Parenting Coordinator har 

utvecklats i samspel mellan praktiker och en forskargrupp knuten till Harvard Universitetet i USA. 

FÖRÄLDRAKOORDINATOR erbjuds som stöd till föräldrar i vårdnadskonflikter i Haninge 

efter beslutad dom. Arbetsmodellen Koordinator är utformad för föräldrar med de svåraste och 

mest långvariga konflikterna, även om den passar lika bra för dem som själva förmår utveckla 

en viss försonlighet mot varandra. Inspirationen att prova och lokalt anpassa arbetsmodellen 

Koordinator kom från ett projekt vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd i Stockholm, där 

man arbetat med modellen under några år. Se Gabrielsson & Collins (2011) för fördjupad be-

skrivning av anpassningen av modellen till Sverige.   

 

Forskning/utvärdering 
Resultat från studier av Parenting Coordinator visar att konflikterna mellan föräldrarna minskar, 

att samarbetsförmågan förbättras och att förmågan att samarbeta kvarstod ett år efter att koordina-

torn avslutat sitt uppdrag. Studier visar också att föräldrarnas behov av konfliktlösning i domstol 
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halverades då en koordinator arbetade i familjen (Vick et al 1996, Kelly 2002; Kirkland et al 

2008; Henry et al 2009) Se vidare i Gabrielsson, 2014.  

 

I en FoU Södertörnrapport har verksamheten beskrivits och några brukares och praktikers er-

farenheter redovisas (Gabrielsson, 2014). Sammanfattningsvis verkar insatsen koordinator leva 

upp till utvecklingsarbetets tre målsättningar, ett tydligt barnperspektiv, insatsen ger stöd och 

kan ha behandlande inslag samt verkar främja samverkan genom att koordinatorn erbjuder stöd, 

koordinerar och kan lotsa familjerna till ytterligare stöd. Önskvärt är att sträva mot att bevilja 

insatsen tidigare, att fler familjer får möjlighet att ta emot stödet och att insatsen kan komplet-

teras med ett riktat stöd för barn i vårdnadskonflikt. 

 

FÖRÄLDRAMOTTAGNINGEN 

FÖRÄLDRAMOTTAGNINGEN i Haninge är en råd- och stödenhet som arbetar på föräldrar-

nas uppdrag. Familjebehandling, nätverksarbete, krisstöd, skolsamverkan och föräldramottag-

ningen är alla delar av det Haninge kallar ”Familjeresursen”. 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

FÖRÄLDRAPROGRAMMET och FÖRÄLDRASTÖD 

Botkyrka erbjuder två egna program, FÖRÄLDRAPROGRAMMET och FÖRÄLDRASTÖD 

riktat till barn med våld i familjen. De erbjuds som bistånd. FÖRÄLDRAPROGRAMMET ar-

betar integrerat med föräldrar som misshandlat och barnet. Behandlingen sker såväl individuellt 

som med barnet och föräldrarna tillsammans under 15 veckor. FÖRÄLDRASTÖD är en be-

handling som erbjuds våldsutsatta och våldsutövande föräldrar. Det har fokus på barnets upp-

levelser av våld, utifrån barnets behov, och har liknande upplägg. FÖRÄLDRAPROGRAM-

MET utvecklades ur ett projekt kallat Pappaverksamheten med start 2005 som i sin tur inspire-

rats av ett program hämtat från Canada (Caring Dads) utvecklat för att säkerställa att barn inte 

fortsatt utsätts för våld och försummelse. Programmet bygger på inlärningsteori med övningar, 

hemuppgifter och feedback.  

 

Forskning/utvärdering 

FoU-Södertörn har publicerat en studie som beskrivit och följt verksamheten när den bedrevs i 

projektform (Åkerlund, 2007).  Syftet med gruppverksamheten är att få till stånd en medveten-

het hos papporna om konsekvenserna för barnens utveckling och hälsa av våldshandlingar som 

riktas mot deras mamma. I en uppföljning av barnens situation en tid efter gruppverksamheten 

avslutats för deras pappor, förefaller det som om de sluppit uppleva nya våldshandlingar. I en 

kanadensisk studie av programmet Caring Dads med för- och eftermätning och uppföljning 

efter ett år, men utan en kontrollgrupp visas lovande resultat avseende fäders överreaktioner på 

barnens beteende (Scott & Lishack, 2012) Utvärderingen är gjord av programutvecklarna 

själva, bygger på fädernas egna uppgifter, ett litet urval och ingen uppföljning. 
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FÖRÄLDRASTEGEN 

Föräldrastegen används i Gotland, Huddinge och Nynäshamn. Det är ett manualbaserat pro-

gram och gruppverksamhet som vänder sig till föräldrar med barn i åldern 13–17 år som är i 

riskzonen för problem med skolk, kriminalitet, tobak, alkohol eller droger. Det är en svensk 

version av det amerikanska familjeprogrammet Iowa Strengthening Families Program (ISFP). 

Följande går att läsa om programmet på Socialstyrelsens metodguides hemsida. ”Programmet 

administreras av företaget Prev & Info AB. För att vara gruppledare i Föräldrastegen krävs 

passande utbildning inom det sociala verksamhetsfältet. Det är även önskvärt med yrkesmässig 

eller likvärdig erfarenhet från arbete med utsatta ungdomar. Utbildningen omfattar en kursdag 

och innehåller en inledande teoretisk kunskapsgrund, genomgång av manualens sex steg för 

föräldrar, diskussioner och praktiska övningar baserade på manualer och dvd-filmer. För att 

utbilda föräldragruppsledare krävs certifiering. Det finns inget krav på licensavtal för verksam-

heter som vill använda metoden.” http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/soki-

metodguidenforsocialtarbete/foraldrastegen  

 

Forskning/utvärdering 

En randomiserad studie om metoden har publicerats som en avhandling av Eva Skärstrand vid 

Karolinska Institutet, som studerat metodens anpassning och överföring till svenska förhållan-

den. Hennes slutsatser är följande: ”Även om det är möjligt att överföra ett familjeprogram, 

såsom the Strengthening Families Program, från dess amerikanska ursprung till Sverige, och 

också att många föräldrar kan rekryteras till att delta i programmet, har inga effekter hittats för 

programmet, varken på ungdomars drickande eller på de risk-och skyddsfaktorer programmet 

syftar till att påverka ” (Skärstrand, 2010). En Studie vid STAD (Stockholm förebygger Alko-

hol och Drogproblem) och Forum inom Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institu-

tet och Stockholms läns landsting pågår. I en jämförande kontrollerad studie mellan Föräldra-

stegen och Komet av unga inom socialtjänsten med normbrytande beteende och missbruk som 

fick föräldrastödsprogrammen Komet och Föräldrastegen, visade ingen av programmen effekt 

på ungdomars beteende eller bruket av droger, snarare ökade drogbruket i den grupp som fick 

insatsen (Jalling, m.fl, 2015).  

 

GRÖNA HUSET 

GRÖNA HUSET är en kommunal dagbehandling med skola i samarbete med utbildnings- och 

socialförvaltning i Haninge.  

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

HAMNEN 

HAMNEN i Värmdö är en första linjens mottagning för barn och unga som riskerar att utveckla 

eller har lindriga symtom på psykisk ohälsa och som kan behöva stöd. Det är en öppen mottag-

ning för barn, ungdomar och föräldrar i samarbete mellan Värmdö kommun och Stockholms 

läns landsting, med syfte att snabbt kunna erbjuda stöd. Den riktar sig dock brett och beskriver 
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sig som en öppen mottagning för barn, ungdomar och föräldrar som behöver stöd av olika an-

ledningar. Här erbjuds stöd och enskilda samtal till föräldrar och barn efter en psykologisk 

bedömning av barnet. Ett skattningsformulär används för att avgöra vårdbehov och eventuell 

remittering till andra vårdgivare. Behandlingen är KBT-inriktad och ges framförallt som ser-

vice, men kan också förekomma inom myndighetsutövningen. Inom ramen för Hamnen ges ett 

antal olika manualbaserade behandlingsmetoder och föräldrastödsprogram till föräldrar och 

barn t.ex. ATV, BIFF, COOP, COOL-KIDS, Chilled, KOMET, Connect och Skilda världar (de 

beskrivs under sina respektive beteckningar). På Hamnen arbetar socionomer, psykologer och 

specialpedagog.  

 

Forskning/utvärdering 

I Hamnens egen processutvärdering av verksamheten (Ejeby mfl. oklart utgivningsår) har skatt-

ningar av hur barnen mår efter behandling tyder på att de mår bättre efter behandlingen.  Någon 

utvärdering av utomstående forskare har inte gått att finna.  

 

HANBA 

I Haninge erbjuds Haningebarngrupper (HANBA-grupper) som är en lokalt framtagen modell 

baserad på ERSTA-vändpunktsmodellen (se tidigare beskrivning) för barn till föräldrar med 

missbruksproblematik och psykisk ohälsa samt till barn som upplevt våld i familjen. 

 

Forskning/utvärdering 

Se tidigare beskrivning av ERSTA-vändpunktsmodellen. 

 

HAP 

HAP (Haschavvänjningsprogrammet) erbjuds i Botkyrka och på Gotland. På Gotland erbjuds 

en kort och en lång version. Den långa versionen omfattar tre samtal per vecka under sex 

veckor. Strävan är att någon anhörig deltar i början och i slutet. I programmet ingår också re-

gelbunden provtagning och att avstå helt från alkohol. Målgruppen är personer som röker ofta 

och har gjort det regelbundet i minst ett halvår och som fått minnesproblem. Den korta vers-

ionen riktas till unga mellan 13 och 18 år som inte brukat så mycket, men ändå befinner sig i 

en riskzon. Kort-HAP genomförs vid åtta tillfällen.  

HAP är enligt Socialstyrelsens metodguide ett program riktat till ungdomar över 18 år som 

missbrukar eller är beroende av cannabis och som vill sluta använda drogen. Metoden är ma-

nualbaserad, men terapeuten måste anpassa sessionerna efter varje ungdoms enskilda behov. 

Den är KBT-inriktad med innehålls- och metodmässiga inslag som även används i motiverande 

samtal (MI) och i återfallsprevention.  

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/hap-

haschavvanjningsprogrammet 

 

HAP har utvecklats av Thomas Lundqvist och Dan Eriksson. Lundqvist arbetar på Rådgiv-

ningsbyrån för narkotikafrågor i Lund, Psykiatri Skåne. Insatsen varierar i interventionsinten-

sitet beroende på ålder och missbrukets frekvens och varaktighet. Det handlar dock om minst 

sex och högst åtta veckor och minst 18 sessioner. Samtalen är på cirka 50 minuter och sker 
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enskilt. För att arbeta med HAP krävs utbildning och certifiering, som ges av SKL som utför 

HAP-utbildningar i Cannabisnätverkets regi. 

 

Forskning/utvärdering 

Enligt Socialstyrelsens metodguide är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att kunna 

säga något om effekten, men insatsen ingår i riktlinjerna för behandling av missbruk eller be-

roende av cannabis p.g.a. av inslagen av MI och KBT, vilket visat sig ha effekt som metod att 

minska cannabismissbruk. Att HAP tagits med i riktlinjerna beror på att det enligt Socialstyrel-

sen råder konsensus om att metoden fungerar.  

 

HASCHPROGRAMMET 

HASCHPROGRAMMET erbjuds i Nynäshamn.  Det saknar beskrivning. 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

HÄR- OCH NU-SAMTAL 

Nacka erbjuder ett eget framtaget program kallat HÄR- OCH NU-SAMTAL Stabilisering och 

psykoedukation och som bygger på Trappan-samtalsmodellen, men utan rekonstruktionsdelen. 

Det är för barn som har fortsatt umgänge med den våldsutövande föräldern (i Trappan ska de 

inte ha det under krisbearbetningen). Syftet är inte krisbearbetning utan att ge trygghet och 

stabilisering för barnet i en fortsatt osäker situation. Viktiga delar i metoden är säkerhetsplane-

ring, att få barnet att uttrycka känslor samt att ge barnet en känsla av kontroll. 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

INSATS UNGDOM  

INSATS UNGDOM erbjuds av Gotland och är en egen utvecklad insats. Den bygger på en 

serie samtal om åtta träffar baserade på olika metoder (oklart vilka) och med inslag av screening 

(oklart vad) och ett informationsmaterial.  

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

JOURPATRULLEN 

JOURPATRULLEN erbjuds av Södertälje och är inrättad för att förhindra akuta placeringar 

och för en fortsatt behandlingsplanering.  

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 
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KLARA 

KLARA är en samspelsbehandling mellan barn och föräldrar som erbjuds föräldrar i Botkyrka 

med kognitiva svårigheter.  

 

Forskning/utvärdering 

Någon beskrivning eller utvärdering har inte gått att finna. 

 

KOMET 

KOMET (KOmmunikationsMETod) är ett är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar 

och lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i 

skolan. Det bygger på det amerikanska programmet PMT (Parent Management Training). Det 

är manualbaserat och utgår från lektioner, rollspel och hemuppgifter. Gotland, Salem, Söder-

tälje och Värmdö erbjuder KOMET. I Salem erbjuds programmet för olika åldersgrupper; 

BARN-KOMET och TONÅRS-KOMET. FÖRSTÄRKT KOMET erbjuds av Södertälje. För-

äldrastödsprogram av typen KOMET erbjuds framförallt som service utom i Nynäshamn och 

Södertälje där de erbjuds som bistånd. Botkyrka erbjuder inte något manualbaserat föräldra-

stödsprogram. Stockholms stad erbjuder gruppledarutbildning i KOMET-programmet och 

ceritfiering. Licensavtal krävs inte.  

 

Forskning/utvärdering 

En systematisk översikt av KBT-baserad föräldraträning i grupp med målgruppen föräldrar till 

barn mellan tre till elva år där barnen har en klinisk grad av beteendeproblem (enligt testpoäng) 

eller en psykiatrisk diagnos (uppförandestörning alternativt trotssyndrom) visar att KBT-base-

rad föräldraträning i grupp kan hjälpa föräldrar att utveckla nya färdigheter och minska barnens 

problem (Furlong m.fl. 2012). Svenska utvärderingar av KOMET har visat på ett ökat positivt 

samspel mellan barn och föräldrar (Kling & Sundell, 2006; Kling m.fl. 2010). Skol-Komet har 

utvärderats i en avhandling med positiva resultat (Karlberg, 2011). I en nationell effektstudie 

av fyra föräldrastödsprogram (NJF-studien) visar resultaten att KOMET och andra liknande 

program, som CONNECT, De Otroliga Åren och COPE minskade beteendeproblemen hos bar-

nen och föräldrars stress minskade (Socialstyrelsen, 2014). När det handlar om ångest och de-

pression hos barnen visade programmen ingen effekt. Någon skillnad mellan programmen har 

inte påvisats. Programmen har vetenskapligt stöd för att de minskar utagerande beteende hos 

barn i familjer med interna påfrestningar, men alla barn förändrar inte sitt beteende. I en senare 

kontrollerad studie av unga inom socialtjänsten med normbrytande beteende och missbruk som 

fick föräldrastödsprogrammen Komet och Föräldrastegen, visade ingen av programmen effekt 

på ungdomars beteende eller bruket av droger, snarare ökade drogbruket i den grupp som fick 

insatsen (Jalling, m.fl, 2015). Dessa resultat pekar på att för barn som lever under svåra socio-

ekonomiska förhållanden och har allvarligare problem är föräldrastödsprogram inte en tillräck-

lig insats.   

 

I Södertälje erbjuds FÖRSTÄRKT KOMET som är en vidareutveckling av Komet för föräldrar 

som har barn mellan tre och elva år och som av olika skäl behöver extra stöd för att genomföra 

en Kometkurs. Insatsen riktar sig till föräldrar med egen psykosocial problematik och har visat 

goda resultat i en effektstudie gjord vid Karolinska Institutet i Stockholm (Jacobsson, 2013).  
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KONTAKTFAMILJ/KONTAKTPERSON  Samtliga kommuner erbjuder insatsen och re-

dovisar barn som tagit del av den. I alla utom två kommuner är det den största insatsen efter 

råd- och stödsamtal och familjepedagogiska insatser/familjebehandling. I Tyresö får fler barn 

kontaktfamilj/kontaktperson jämfört med familjepedagogiska insatser/familjebehandling. 

Nynäshamn är den enda kommunen som inte genomfört insatsen kontaktfamilj/kontaktperson 

i något fall under 2013. I intervju med deras öppenvårdschef framgår att det inte är en priorite-

rad insats i kommunen.  

 

Forskning/utvärdering 

Kontaktfamilj/kontaktpersonsinsatsen är en lagstadgad insats (SoL) och infördes i syfte att 

stärka nätverket och att ge ensamstående mödrar stöd i sitt föräldraskap. En viktig princip när 

den infördes var att inte använda den i svåra ärenden (Andersson & Arvidsson, 2001). Insatsen 

har sedan införandet (1970-talet) mer och mer kommit att betraktas som en förebyggande insats 

för att hejda fortsatt negativ utveckling av redan identifierade problem och förhindra placering 

i dygnsvård (Andersson, 1992). En kvalitativ studie om 50 barn som fått insatsen kontaktfamilj 

år 2000 visar att såväl föräldrar som barn betraktar insatsen som avlastning för föräldern, och 

att insatsen i stort upplevts som positiv (Berg-Eklund, 2010). Insatsen är efter behovsprövat 

personligt stöd den vanligaste inom öppenvården (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Studier om insatsen kontaktfamilj/kontaktperson visar lite olika resultat mycket beroende på 

vad man har frågat efter. FoU-Södertörn gav ut en rapport om insatsen 2001 i Botkyrka, där en 

kartläggning och en intervjustudie gjordes. Fyra familjer inklusive barn intervjuades och med 

hjälp av nätverkskartor och livslinjer fick de beskriva sina erfarenheter av att ha kontaktfamilj. 

Ett av resultaten var att det var vanligt att kontaktfamiljer blev extrafamiljer och gjorde långt 

utöver det som var avtalat (Lindén, 2001). En senare FoU-rapport beskriver en studie av hur 

kontaktpersonsinsatser avslutas och varför. Materialet består av akter på 75 ungdomar samt 

intervjuer med socialsekreterare och ungdomar. Sammanfattningsvis visar resultaten att de 

flesta kontaktpersonsinsatserna avslutas oplanerat medan de intervjuade socialsekreterarna 

uppger att ett planerat avslut är det mest eftersträvansvärda. För de unga vuxna som intervjuades 

i studien hade insatserna med kontaktperson avslutats på olika sätt, men för alla hade kontakt-

personen varit ett viktigt stöd (Teng, 2010). 

 

Bo Vinnerljung och Lars Brännström har i en nationell registerstudie av barn födda mellan 

1973-1990 undersökt hur det har gått för barnen efter avslutad insats. Eftersom registren inte 

skiljer ut kontaktfamilj från kontaktperson är detta ett sammanslaget mått. Statistiskt vet man 

att något mer än hälften av barn som får insatser (57 %) får kontaktfamilj. Studien har använt 

bakgrundsdata som socioekonomisk bakgrund och förekomst av tecken på missbruk, allvarlig 

psykisk ohälsa eller betydande kriminalitet hos föräldrarna. Problemfaktorer som undersökts är 

problem i hemmet, men inte problem kopplade till barnet självt som t.ex. beteendeproblem. 

Resultaten visar att på lång sikt verkar inte insatsen när det gäller den äldre gruppen barn före-

bygga för fortsatt psykosocial utsatthet och eventuell senare placering (Vinnerljung m.fl. 2011). 

Inte heller visar resultaten på någon skillnad om insatsen ges under kort eller lång tid. När det 
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gäller yngre barn med många problemfaktorer i hemmiljön kan man se att en längre tids kon-

taktfamiljsinsats ger en något mindre försämring av hur barnen får det på lång sikt. Det är barn 

med stark utsatthet (höga överrisker för allvarligt utfall) som får insatsen. Forskarna ställer frå-

gan om problematiken kanske är för allvarlig för den äldre gruppen för att den ska göra någon 

skillnad på lång sikt.  

 

Forskarna framhåller också att eftersom sambandsanalyserna inte har någon jämförelsegrupp 

av barn som inte fått någon insats (alla som ingår i analysen har fått mer eller mindre av insatsen) 

kan man heller inte säga något om insatsen är effektiv eller inte. De mönster som trätt fram ska 

därför tolkas som ’tendenser till dämpad försämring’ över tid. Det finns dock ingenting som 

tyder på att socialtjänsten bör vara restriktiv med att ge yngre barn från utsatta familjer en kon-

taktfamiljsinsats under lång tid.  För de äldre barnen påpekas att det dessvärre inte finns resultat 

som är tillräckligt handfasta för att tjäna som underlag för rekommendationer. 

 

Eftersom barn och föräldrar upplever insatsen positivt bör den användas mer strukturerat och 

genomtänkt särskilt för de äldre barnen. Man framhåller vikten av att insatsen behöver ses över 

för att se vilken målgrupp den passar bäst för och om den behöver ges tillsammans med andra 

insatser. Det kan t.ex. handla om att kombinera insatsen med stöd i skolarbetet för barnen, 

språkträning och med insatser som är anpassade för unga med känslomässiga- och beteende-

problem. Här framhålls också vikten av att föräldrar, nätverk och stödpersoner är delaktiga i 

insatserna (Vinnerljung m.fl 2011; 2013, 2014, Brännström m.fl. 2014, 2015; Brännström & 

Vinnerljung, 2015).  

 

KRISSTÖD 

KRISSTÖD i Huddinge är en egen framtagen modell som stöd till barn som misstänks vara 

utsatta för våld och utreds på Barnahus. Insatsen ges enbart som bistånd och är influerat av 

KIBB, kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel, då förövarna tagit på sig våldet (ma-

nualbaserad KBT – behandling utvecklad vid Linköpings universitet). Modellen är amerikansk 

och riktar sig till familjer där en eller båda föräldrarna utsatt barn för någon typ av fysisk miss-

handel. Krisstöd erbjuds alla familjer som blivit aktuella för polisens utredning för barnmiss-

handel och ges oavsett om föräldrarna tar på sig våldet eller inte. Haninge erbjuder krisstöd 

med max fem samtal (kopplas in efter att barn varit på kommunens Barnahus (”Barnrättscent-

rum”) och ges av deras familjebehandlare. 

 

Forskning/utvärdering 

Resultatet av utvärderingar av KIBB visar att föräldrar efter behandling minskat sin användning 

av våld och utvecklat bättre föräldrastrategier och hos barnen rapporterades minskade symtom 

som tyder på posttraumatisk stress samt beteendeproblem (Allmänna Barnhusets hemsida). En 

svensk randomiserad effektstudie pågår med forskare från Linköping och Lund. 

 

LIHF  

LIHF (lösningsinriktad intensiv hemmabaserad familjebehandling) erbjuds av Huddinge 

familjebehandlargrupp. Den beskrivs av Huddinge vara en multisystemisk behandlingsmodell, 

som innebär att hela teamet som består av fyra personer, arbetar med alla inskrivna familjer 
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utifrån olika roller (en samordnare, två familjebehandlare och en ungdomsbehandlare). 

Modellen anger ramarna för arbetets upplägg, som är indelat i tre faser. Innehållet i 

behandlingsarbetet utformas efter varje enskild familjs behov/problem. I behandlingen ingår 

också enskilt samtalsstöd. Till LIHF remitteras familjer där omfattande problem föreligger, som 

ett alternativ till extern placering. I modellen ingår återkommande nätverksmöten där arbetet 

följs upp och planeras.  

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering av LIHF har inte gått att finna. I en forskningsöversikt om olika familjebe-

handlingsmetoder beskrivs IFT (Intensiv familjebehandling) Hansson, (2001). IHF (Intensiv 

Hemmabaserad Familjebehandling) är en föregångare till LIHF och beskrivs av Socialstyrel-

sens metodguide som en modell som riktar sig mot familjer med dysfunktionella beteenden i 

form av konflikter i familjen, beteendeproblem, skolproblem, otillräcklig tillsyn eller låg om-

sorgsnivå i familjen. Behandlingen sker oftast i familjens hem. Arbetet bedrivs av ett team som 

består av en samordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare. I vissa fall ingår en 

färdighetstränare och en skolhandledare. En utvärdering har gjorts av programmakarna själva 

(Fransson m.fl 2009). Kunskap om metodens effekter saknas enligt Socialstyrelsen.  

 

LJUSPUNKTEN 

Barngruppsverksamhet i Nynäshamn för barn i familjer med missbruk. Gruppverksamheten 

bygger på Ersta-Vändpunktsmodellen (Se beskrivning under Ersta-Vändpunktsmodellen). 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

LYFT 1 

LYFT 1 erbjuds i Haninge. Det är en dagbehandling för missbrukande ungdomar och unga 

vuxna 16-24 år. 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

MARTE MEO 

MARTE MEO erbjuds i Gotland, Haninge och Huddinge. Det är en metod att hjälpa föräldrar, 

lärare och vårdare att stimulera och stödja en positiv utveckling hos barn, elever och patienter 

genom att ge dem verktyg för ett stödjande samspel i den dagliga samvaron. På Gotland kan 

det förekomma i skolmiljö, men det är ovanligt. I Haninge sker det i hemmiljö eller i kommu-

nens lokaler.  

Metodens teoretiska grund är anknytningsteori och den har beskrivits som en praktisk tillämp-

ning av modern utvecklingspsykologi, där Daniel Sterns begrepp affektintoning och intersub-

jektivitet har en tydlig plats.  
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Forskning/utvärdering 

I Socialstyrelsens metodguide hänvisas till SBU:s översikt av psykosociala, pedagogiska och 

psykoterapeutiska insatser som används vid ADHD hos barn och vuxna. I SBU:s översikt har 

man inte kunnat bedöma effekterna i de studier som gjorts p.g.a. av SBU:s inklusions- och 

kvalitetskriterier. Det finns två svenska studier av Marte Meo som publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter. Där har man undersökt Marte Meo i skolan (Axberg m.fl., 2006) och i öppenvårds-

psykiatri (Neander & Engström, 2009), när insatsen har getts i kombination med samordnings-

möten. Båda har visat på positiva resultat. 

 

MEDLING 

MEDLING erbjuds av Botkyrka, Gotland och Nynäshamn. Insatsen är främst avsedd för lagö-

verträdare under 21 år samt berörda brottsoffer. Insatsens syften är att ge stöd till brottsoffret 

och att förebygga att gärningspersonen begår nya brott.  

 

Forskning/utvärdering 

Socialstyrelsen sammanfattar kunskapen från systematiska översikter (Socialstyrelsen, 2008) 

som en lovande insats för att minska risken för återfall i brott. Den genomsnittliga positiva 

effekten är dock liten. 

 

MI 

MI (Motiverande samtal) erbjuds som enskilt samtalsstöd till barn och unga av Södertälje, 

Nacka, Salem och Gotland. MI är en metod ursprungligen framtagen för att behandla alkohol-

problem, numera för att främja motivation och beteendeförändring i rådgivning och behandling 

för personer med problematiskt bruk av alkohol, tobak, droger, kost och motion. MI ingår också 

i Salems familjebehandling och i den behandling som erbjuds av verksamheten Hamnen i 

Nacka.  

 

Forskning/utvärdering 

Enligt en kunskapsöversikt av Cochrane Collaboration från 2011 (Smedslund m.fl. 2011) om 

motiverande samtal med personer med missbruksproblem konstateras att motivationshöjande 

samtal är en kort intervention med högst fyra sessioner, där man inte kan förvänta sig stora 

effekter på beroende eller missbruk. Resultaten vid uppföljning upp till ett år visar dock statist-

iskt signifikanta skillnader på konsumtionen jämfört med att inte göra något. I en kommentar 

på SBU:s hemsida konstaterar man att man inte ser några signifikanta skillnader mellan MI och 

annan behandling (SBU, 2014).  I en tidigare genomgång har Folkhälsoinstitutets pekat på att 

det finns flera andra studier som visat på positiva effekter jämfört med annan behandling 

(Andréasson, 2006). Socialstyrelsen rekommenderar MI i sina riktlinjer om behandlingsmetoder 

vid missbruk eller beroende av narkotika.   

 

MOTTAGNING FÖR UNGDOM MED ALKOHOL, OCH DROGPROBLEM.  

Flertalet kommuner uppger att de har beroendemottagningar för ungdomar med alkohol- och 

drogproblem där enskild och gruppbehandling bedrivs. De rubriceras som MINI-MARIA (Bot-

kyrka, Södertälje, Värmdö) Hanna-mottagningen (Haninge) Ungdom, Alkohol och droger 

(Nynäshamn).  
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Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering av själva verksamheten har inte eftersökts. De flesta mottagningarna arbetar 

med råd- och stödsamtal samt med olika modeller och metoder, flera av dem finns beskrivna i 

denna genomgång. 

 

MST 

Två av kommunerna, Värmdö och Nacka arbetar med den programbaserade metoden MULTI-

SYSTEMISK TERAPI (MST), som är en programbaserad insats riktad mot ungdomar med 

allvarliga känslomässiga- och beteendeproblem som riskerar att placeras utan för hemmet. Det 

är ett intensivt familj- och samhällsbaserat behandlingsprogram, med ett team av terapeuter 

som finns tillgängliga för familjerna dygnet runt, sju dagar i veckan. Insatsen pågår under 4–6 

månader med varje familj. Nacka och Värmdö erbjuder insatsen efter biståndsbeslut.  

 

Forskning/utvärdering 

Metoden är utvärderad i effektstudier i USA, Norge och Sverige. Den senaste svenska 5-års-

uppföljningen visar att MST och traditionella insatser var lika effektiva för den undersökta 

gruppen ungdomar.  Sammantaget betyder det att MST-behandlingen inte motsvarade de för-

hoppningar som funnits om att metoden skulle vara mer effektiv för att förhindra fortsatt nega-

tiv utveckling hos de unga än traditionella insatser (Socialstyrelsen, 2014). Det innebär inte att 

insatsformen fungerar dåligt bara att den inte verkar vara bättre än någon annan modell med 

liknande innehåll. En ny meta-analys av MST bekräftar resultatet; utvärderingar av MST i USA 

visar att MST var effektivare än traditionell behandling, medan det sammantagna resultatet för 

de utvärderingar som är genomförda i Europa inte visar på någon fördel för MST.  

 

NÄTVERKSARBETE, KVALIFICERAT NÄTVERKSARBETE/NÄTVERKSLAG 

Alla kommuner utom Södertälje rapporterar att de arbetar med nätverket antingen genom att de 

har särskilda mottagningar och team/nätverkslag (Botkyrka, Haninge och Huddinge, Nacka) 

eller att de familjebehandlare som finns har ett nätverkstänkande i arbetet. I Huddinge och 

Nacka arbetar nätverksledarna också som familjebehandlare. MST och LIHF i Huddinge, som 

beskrivs separat, anges vara ett slags manualbaserat nätverksarbete. Gotland utrycker att nät-

verksarbete förekommer inom det systemiskt inriktade familjebehandlingsarbetet och Tyresö 

att de arbetar med nätverket inom familjeteamens och det mobila teamets arbete. Grunderna i 

nätverksmetodiken är s.k. Nätverksmöten som syftar till att samla viktiga personer inom såväl 

det privata nätverket (släkt och vänner) som det formella (myndighetspersoner, lärare etc) för 

att mobilisera stöd och ansvarstagande för en familjs utsatta situation. I Nya Zeeland har Fa-

miljerådslag utvecklats som en utrednings- och beslutsmetod i samma syfte, med skillnaden att 

familjenätverket har en enskild överläggning om hur de kan utgöra ett stöd för barnet. Tanken 

är att detta kan leda till ett bättre samarbete mellan familjen och myndigheterna och till mer 

adekvata och stabila insatser.   

 

Forskning/utvärdering 

Nätverksmöten och nätverkslag kommer ur nätverksterapin som växte fram under sent 1960-

och 70-tal i USA (Speck & Attnevae, 1975; Seikkula, Arnkil & Eriksson, 2003). Botkyrka 
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kommun var tidiga med att använda metodiken i socialt arbete. Nätverksgruppen och dåvarande 

Krismottagningen utvecklade metodiken vidare och gav ut boken “Nätverksterapi i teori och 

praktik” (Svedhem, 1985). Ett flertal publikationer, metodrapporter och läroböcker om nät-

verksmetodiken har senare publicerats av delar av den dåvarande nätverksgruppen (Klefbeck 

& Ogden 1996; Forsberg & Wallmark, 2002). En studie av familjer inom den norska sociala 

barnavården visar, genom intervjuer med familjerna och observationer av rådslag, att familje-

rådslag har en potential att stärka sammanhållning och självkänsla hos familjerna (Johansen, 

2014). 

 

Ett antal studier bedrevs i samband med att Kommunförbundet spred Familjerådslagsmodellen 

i Sverige. (Sundell & Haeggman, 1999; Sjöblom, 1999; Andersson & Bjerkman, 1999; Sundell, 

& Haeggman, 1999; Sundell, 2002). Ett flertal av studierna bedrevs vid Stockholms stads FoU 

enhet. I en studie där barn som utreddes med stöd av familjerådslag jämfördes med barn som 

utreddes på traditionellt sätt visar resultaten att familjerådslagsbarnen i högre utsträckning hade 

en allvarligare problematik redan från start jämfört med barn som utretts traditionellt (Sundell, 

2002). Detta kontrollerades för i den fortsatta analysen. Familjerådslagsbarnen återaktuali-

serades något oftare för misstankar om övergrepp medan det var lika vanligt att barnen i båda 

grupperna återaktualiserades för misstankar om omsorgsbrist. Barn från familjerådslag aktua-

liserades något mindre ofta av sina familjemedlemmar och något oftare placerats de inom den 

utvidgade familjen istället för på institution och i ”främmande” familjehem, men majoriteten 

placerades i främmande familjehem eller på institutioner. Barn från familjerådslag var som 

grupp betraktat något oftare fortsatt aktuella för insatser efter tre år samtidigt som insatserna 

för dessa barn familjerådslagen tenderade att gå från placeringar till öppenvård. Sammanfatt-

ningsvis pekas på att familjerådslag bara infriar delar av de förväntningar som funnits, men att 

det är för tidigt att döma ut modellen. En anledning till resultaten menar utvärderaren är att de 

statistiska försöken att kontrollera för initiala skillnader mellan grupperna kan ha misslyckats. 

En annan anledning är att familjerådslag kan ha fungerat som beslutsmodell och att det finns 

andra förklaringar till resultaten, exempelvis att det saknas kunskap om vilka insatser som är 

effektiva när det gäller att lösa sociala problem och att handlingsplanerna inte genomförts som 

planerat (a.a.).  

 

FoU Södertörn har också beskrivit och utvärderat kommunernas arbete med nätverksarbete och 

familjerådslag. En genomgång av forskning och praktik om familjerådslag i norden gavs ut i 

två rapporter (Erkers & Nyberg, 2001; 2003). 2005 gjordes en utvärdering av föräldrarådslag i 

Botkyrka, (Hagman & Nyberg). En ytterligare rapport gavs ut 2006 om barns syn på sin delak-

tighet i familjerådslag (Åkerlund, 2006). Här visas att beskrivningarna av rådslagsmötena, med 

sina väldefinierade faser, ger ungdomarna möjligheter att ställa sig i centrum för uppmärksam-

heten. 2009 gavs en FoU-rapport ut om Botkyrkas arbete med familjerådslag vid bostadspro-

blem (Lagerman & Åkerlund, 2009). Rådslaget blir ett tillfälle att klargöra klientens situation 

och att lyfta fram de medverkande parternas resurser. Barn- och familjeenheten upplevde arbe-

tet med familjerådslag som tidsbesparande, medan det för socialbidragsenhetens del var en 

mycket tidskrävande metod.   
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Två examensarbeten har lagts fram om Mobilisering i Nätverksarbete utgivna av FoU Söder-

törn. Det första examensarbetet (Eckstein & Angerbjörn, 2010) var en kvalitativ, explorativ 

intervjustudie. Studiens fokus ligger vid mobiliseringen, ”förberedelsearbetet” inför mötet och 

10 deltagare från 4 möten intervjuades. Författarnas slutsats är att svaga länkar, det vill säga de 

personer som inte står barnet/familjen allra närmast, har potential att identifiera nya resurser 

och tillföra nya perspektiv till situationen. Studien visar dock att de svaga länkarna tycks ha ett 

större behov av aktiv mobilisering inför nätverksmötet. I det andra examensarbetet analyseras 

36 intervjuer med klientfamiljer, anhöriga, socialsekreterare, nätverksledare och andra profess-

ionella som deltagit vid fem olika nätverksmöten såväl kvantitativt som kvalitativt (Steive, 

2010). Studien tyder på att nätverksmöten blir mer lyckade när syftet med mötet är en något 

sånär gemensam överenskommelse i den grupp personer som samlas runt ett barns situation. 

En slutsats av det är att nätverksmötets fulla potential bäst uppnås då deltagarna får möjlighet 

att gemensamt konstruera syfte med mötet samt eventuella förslag på lösningar kring barnets 

situation. 

 

2013 publicerades en utvärdering av tre nätverkslags arbete i Haninge och Huddinge med fa-

miljer vars barn utreds eller får insatser (Nyberg & Bons, 2013). Mer än 50 intervjuer genom-

fördes. Nätverksprocessen diskuteras och även nätverksledarens roll, mötets struktur och varför 

nätverksmötet inte används oftare i socialtjänstens familjearbete. Aspekter som tas upp och som 

påverkar hur man kommer till tals i mötet är om man känner sig delaktig i förberedelserna eller 

känner osäkerhet inför mötet. Såväl det professionella som det privata nätverkets perspektiv tas 

upp.  

 

PEGASUS 

Riktad fritidsverksamhet till barn 0-12 år i Södertälje. Barnen kan vistas där upp till fem dagar 

i veckan och är en biståndsbedömd insats. 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

RePULSE 

RePULSE är en svensk variant på ART och är individuellt inriktad mot utagerande och krimi-

nella ungdomar. Den kan erbjudas som service och efter biståndsbeslut, medan Gotland och 

Södertälje enbart erbjuder insatsen efter biståndsbeslut.  

 

RePULSE bygger på kognitiva teori inspirerad av ART. Utvecklingen av modellen har skett 

p.g.a. den kritik som riktats mot att ART sker i grupp, något som forskning menar inte är att 

rekommendera för ungdomar. RePULSE är benämnd som en strukturerad modell utvecklad av 

terapeuten Gunilla Dobrin i syfte att utveckla empati, sociala färdigheter och impulskontroll. 

RePULSE AB utbildar, föreläser och handleder i RePULSE-metoden. Böcker och material säljs 

via hemsidan. Medlemskap och avtal krävs för att ta del av en del av utbildning och material. 

Licens krävs inte för att bedriva metoden.  
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Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

RESURSPERSON/KVALIFICERAD KONTAKTPERSON  

Särskilt kvalificerad kontaktperson är en lagreglerade insats och utses med stöd av 4 kap. 1 § 

SoL eller enligt 22 § LVU om en person som är under 20 år kan komma att behöva beredas vård 

enligt 3 § LVU. Den brukar beskrivas som en mentorsinsats och innebär ofta att man för samman 

en ungdom i riskzon med en äldre, mer erfaren person som kan tjäna som förebild och stöd. 

Uppdraget innebär ofta relativt tät kontakt med den unge under längre tid, men variationen är 

stor och insatsen läggs upp utifrån individuell planering 

 

Forskning/utvärdering 

2008 sammanställde Socialstyrelsen resultaten från systematiska översikter av insatser för unga 

lagöverträdare (Söderholm Carpelan, m.fl., 2008). Författarna sammanfattar att mentorskaps-

insatser såsom SKKP (Särskilt kvalificerad kontaktperson) möjligen kan minska risken för åter-

fall i brott. Ett förbehåll görs att forskningen gäller främst formella mentorskapsprogram, där 

ungdomarna generellt har lättare problem än målgruppen för SKKP. http://www.socialstyrel-

sen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/mentorskapsarskiltkvalificerad 

 

RESURSSKOLA 

RESURSSKOLA i Botkyrka är ett samverkansprojekt mellan grundskola och socialtjänst där 

dagverksamhet och familjebehandling ingår. Insatsen ges som ett bistånd. 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

RÅD- OCH STÖDSAMTAL 

Råd- och stödsamtal ges utan särskild angiven metod/modell i flera av kommunerna oftast med 

ett maxtak på mellan tre till fem samtal. Södertälje har inte uppgivit något maxtak för antalet 

enskilda samtal. Familjecentralerna (fyra stycken) erbjuder också råd- och stödsamtal. I den 

nationella statistik som förs av öppenvårdsinsatser benämns behovsprövat personligt stöd som 

den insats flest barn och unga berördes av (Socialstyrelsen, 2013). Någon närmare beskrivning 

görs inte av vad som ingår i insatsen, men man kan anta att där ingår stödsamtal. I söder-

törnskommunerna tycks huvuddelen av de behovsprövade enskilda stödsamtalen ges inom 

andra insatser, som t.ex. familjebehandling eller någon manualbaserad metod som t.ex. MI. 

Huvuddelen av råd-och stödsamtal i södertörnskommunerna bedrivs som service. 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

SAMTALSMOTTAGNINGEN  

SAMTALSMOTTAGNINGEN i Botkyrka ingår i Sektionen för nätverks- och familjevåldsar-

bete tillsammans med Barn- och ungdomsverksamheten, Kvinnorådgivningen och Pappaverk-
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samheten. De arbetar med familjer och deras nätverk och ordnar nätverksmöten och familje-

rådslag. Samtalsmottagningen har vuxit fram ur krismottagningens arbete som påbörjades re-

dan på 1970-talet.  

 

Forskning/utvärdering  

FoU Södertörn publicerade 1999 en rapport om Krismottagningen (Eidenstedt, m.fl. 1999). I 

den presenterar dess medarbetare sina erfarenheter av tio års arbete och sin metodkunskap. 

Några av de teman rapporten tar upp är att inför ett nätverksmöte behöver nätverkslaget aktivt 

arbeta med att göra barnens röster hörda. Ett bidrag till det kan vara att man träffar barnet före 

ett möte och tillsammans med det rita nätverkskartor. Nätverkslaget har ett stort ansvar för att 

nätverket kommer (mobilisering). Det är viktigt att uppdraget till nätverkslaget formuleras så 

att det kommer från såväl privatpersonerna som socialsekreteraren och att de som deltar upple-

ver att de får hjälp, såväl socialsekreteraren i sin utredning som föräldrarna i sina föräldraroller 

och att barnen kommer till tals. Nätverksmöten kan vara bra att anordna i låsta lägen och när 

socialtjänsten funnits med sedan lång tid i familjen. Familjerådslag kan vara bättre i utrednings-

situationer när det finns en stor oro för barnet och beslut behöver fattas. Det eftersom formen 

lämpar sig för tydliga krav på professionella, i synnerhet socialtjänsten. Senare har gruppverk-

samheter och självhjälpsgrupper vuxit fram utifrån behovet av att skapa nätverksskapande stra-

tegier.  

 

SKILDA VÄRLDAR  

SKILDA VÄRLDAR är en barngruppsmodell framtagen av BRIS för att stödja barn till sepa-

rerade föräldrar. Modellen påminner om Ersta-vändpunktsmodellen och innehåller ett antal 

träffar som tar upp olika teman. (Se Ersta Vändpunktsmodellen). Hälften av kommunerna; Got-

land, Haninge, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö erbjuder insatsen. Nynäshamn erbjuder insat-

sen efter ett biståndsbeslut, medan de övriga erbjuder insatsen som en service.  

 

Forskning/utvärdering 

2009 utvärderades gruppverksamheten Skilda världar som pågått under tio års tid på familje-

rättsenheten i Sundsvall av FoU Västernorrland. Sammanfattningsvis kom man fram till att de 

barngrupper som genomförts inom ramen för Skilda Världar innehåller många av de element 

som forskningen nämner som viktiga för barns möjlighet att hantera en svår situation. De teman 

man arbetar med och kontakten med andra barn och vuxna kan också bidra till ökad resiliens 

(motståndskraft) för barnen. Genom att ge barnen möjlighet att i en trygg miljö diskutera och 

bearbeta sina upplevelser tillsammans med andra barn kan deras känsla av sammanhang öka, 

och därmed också deras förmåga att hantera situationen. Flera deltagare nämner hur de har 

blivit stärkta av den kunskap de fått, till exempel om att barn inte ska behöva agera som bud-

bärare mellan sina föräldrar (Jacobsson & Gavelin, 2009). 

 

SKOLAKUTEN 

SKOLAKUTEN i Södertälje erbjuds dels som dagverksamhet och som service för unga mellan 

12-16 år med omfattande skolfrånvaro, dels för barn mellan 7-15 år som en biståndsbedömd 
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insats. Det bedrivs i samverkan med skolan i syfte att få mer insyn och insikt i den unges pro-

blematik så familjen och den unge kan få rätt stöd både från skola och socialtjänstens öppen-

vård. Insatsen kan vara en del av en social utredning vid barn- och ungdomsenheten. 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

SKOLSOCIAL INSATS 

Alla kommuner har någon form av skolsamverkande insats, där man arbetar med barn och unga 

som har stor skolfrånvaro. Det sker antingen genom att insatserna är integrerade i en vanlig 

skola (Nacka) eller genom mobila enheter och behandlingsteam. I Salem ligger den mobila 

enheten under utbildningsförvaltningen. 

 

Forskning/utvärdering 

FoU Södertörn har utvärderat Haninge kommuns familjebehandlingsmetod som inkluderar så-

väl barnets familj som skolpersonal (Kvamme, 2012). En kvalitativ studie genomfördes med 

fyra föräldragrupper respektive fyra skolpersonalgrupper som deltagit efter en relativt kort prö-

votid av metoden. I intervjuerna beskrivs att processen under behandlingen påminner om nät-

verksspiralen i nätverksterapi. Studien visar också att korttidsbehandling passar för föräldrar 

och skolpersonal när man vill stärka samarbetet mellan de olika systemen. Ett annat fynd är att 

mötets struktur och behandlarnas förhållningssätt ”jämnar” ut en ojämlik situation och bidrar 

till att förståelsen mellan skolpersonal och föräldrar ökar. Slutligen visar studien att förälder 

och skolpersonal tycker att de fått stöd i att hitta en gemensam plan för att skapa förändring för 

det utsatta barnet. För att kunna säga något om behandlingen haft positiva effekter för barnet 

behövs ytterligare studier.  

 

SOCIALA INSATSGRUPPER (SIG) 

Social insatsgrupp är en lokal och individanpassad insats som riktar sig mot unga personer som 

befinner sig i en kriminell kontext. Insatsen går ut på att förebygga eller avsluta kriminalitet 

genom att viktiga aktörer i den unges liv ska samverka med varandra utifrån den enskilde ung-

domens behov och förutsättningar (Socialstyrelsen, 2012). Insatsen erbjuds av Huddinge. 

 

Forskning/utvärdering 

Sociala insatsgrupper i Huddinge har utvärderats av FoU Södertörn (Hellqvist, 2014). Resulta-

ten kan sammanfattas som följande: 1. För knappt hälften av ungdomarna kom inga nya polis- 

eller orosanmälningar in efter påbörjad insats. 2. Variationen var stor när det gällde hur många 

aktörer som var med på mötena. Det varierade också mellan olika insatsgrupper. Aktörerna som 

företrädde myndigheter eller organisationer i en insatsgrupp bestod av flera personer. 3. Alla 

intervjupersoner är till övervägande del positivt inställda till sociala insatsgrupper, de tycker att det 

finns en välfungerande samverkansstruktur och de tror att insatsen kan hjälpa.  

 

STEGEN 

Stegen är en samtalsmodell där föräldern berättar om sin situation och våldet inom 
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familjen. Föräldern får hjälp att bearbeta sina upplevelser, uttrycka sina egna tankar och känslor 

samt se sina val och egna resurser. Syftet är att föräldern ska få kunskap om familjevåld och 

våldets påverkan på barn och den våldsutsatta föräldern.  Kunskap ges också om hur man som 

förälder kan vara ett stöd för sitt barn och hur förändringsmöjlighet för familjen kan se ut. Målet 

är att föräldern ska få hjälp att lyssna på barnen och att förstå deras situation och hjälp i att 

stärka självkänslan. STEGEN erbjuds våldsutsatta vuxna med barn i Haninge.  

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

STEGET 

STEGET i Tyresö var en dagverksamhet för unga, som lades ner 2014. 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

STIGEN 

STIGEN erbjuds i Haninge. Det är ett intensivt individanpassat stöd för ungdomar och unga 

vuxna mellan 16-24 år. Insatsen ges till unga som inte går i skolan. Stödet är individanpassat 

och syftar till att skapa förutsättningar till studier, praktik eller att komma till andra instanser. 

Över tid vill man skapa förutsättningar för egen försörjning. Insatsen ges till unga som inte går 

i skolan.  

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

STÖDKONTAKT 

STÖDKONTAKT erbjuds i Nynäshamn som ett socialpedagogisk insats och kontrakterat stöd 

till barn 12- 20 år. Det ges som alternativ till kontaktfamilj/kontaktperson till barn som har egen 

problematik 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER 

STÖDCENTRUM för unga brottsoffer finns i Huddinge och i Södertälje. Här ingår enskilt 

samtalsstöd till ungdomen. Södertälje har dock inte redovisat verksamheten för 2013 

 

Forskning/utvärdering  

FoU Södertörn har beskrivit Stödcentrum i Södertälje (Bringlöf 2010). Tonvikten ligger på er-

farenheter från de professionella som har arbetat med modellen utifrån ett antal ärenden. En 

modell som prövades var snabba reaktioner och konfliktlösning på plats (reparativ rättvisa). I 

projektet samarbetade polis, skola, socialtjänst, brottsofferstödjare och konfliktlösare/medlare 
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i ett så kallat LuL-center. De professionella framhåller positiva effekter både för de egna verk-

samheterna och för eleverna och deras vårdnadshavare. Modellen har inneburit att verksamhet-

erna har kunnat synkronisera sina åtgärder och att det har varit möjligt att agera snabbt. Att det 

har funnits en namngiven person i de olika verksamheterna som man kontaktar, både i akuta 

lägen och för att ’bolla med’. Skolan har fått stöd att se över det egna trygghetsarbetet och blivit 

bättre på både det långsiktigt förebyggande arbetet och att själv agera när konflikter uppstår. 

Konflikthanteringsmodellen har inneburit en möjlighet att arbeta med medling/konflikthante-

ring även i ärenden som inte har lett till polisanmälan. Ur polisens perspektiv har kombinationen 

av den snabba reaktionen och de parallella processerna utredning och konflikthantering ökat 

kvaliteten i insatserna. 

 

STÖDCENTRUM FÖR BROTTSUTSATTA 

Tyresö och Botkyrka har uppgivit att de har ett stödcentrum för brottsutsatta. 

 

Forskning/utvärdering  
Ett Stödcentrum för unga brottsoffer i Södertörn startade i januari 2007 som ett tvåårigt samver-

kansprojekt mellan Södertörns polismästardistrikt och de fyra kommuner som ingår i distriktet; 

Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn. Projektet var föremål för utvärdering från starten 

och två FoU-rapporter publicerades, Delrapport I med samverkan i fokus och Delrapport II med 

ungdomarna i fokus (rapport 72/09, Franzen 2009; rapport 73/09, Franzen & da Mata, 2009). De 

som kontaktats av utvärderaren är positiva till projektet Stödcentrum för unga brottsoffer. Samman-

fattningsvis visar utvärderingen att ungdomarna fått stöd i att bearbeta den personliga upplevelsen 

av kränkningen och att de fått stöd och hjälp i den rättsliga processen. 

 

STÖD TILL UNGA BROTTSOFFER  

STÖD TILL UNGA BROTTSOFFER erbjuds på Gotland till unga brottsoffer. 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

TRAPPAN 

Flertalet kommuner (8 av 10) erbjuder TRAPPAN-modellen. Det växlar mellan kommunerna 

om det erbjuds som service eller bistånd eller både och. TRAPPAN är en stödmodell utvecklad 

av Rädda Barnen, som erbjuder ett eller flera krissamtal med barnen i tre steg. Samtalen sker 

såväl i grupp som individuellt och bygger på kristeori på psykodynamisk grund.  

 

Forskning/utvärdering 

Trappan som modell finns beskriven i Arnell, A. & Ekbom, I. (2010). En första utvärdering av 

Trappan gjordes som en del av ett större projekt att ta fram en utvärderingsmodell för för- och 

eftermätningar i alla typer av gruppverksamheter för barn i dysfunktionella familjer (Skerving, 

2009). I studien deltog sammanlagt 90 barn och ungdomar i åldern 6 – 21 år i mätningarna. 

Bearbetning och analys genomfördes vid Uppsala universitet. 

Den utvärdering som genomfördes för att pröva frågeformulären visade att insatsen hade haft 

positiv effekt. De flesta av barnen och ungdomarna fick minskade psykiska - särskilt emotion-
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ella – problem. Deras känsla av hoppfullhet och framtidstro (Livsstegen) och känsla av sam-

manhang hade ökat. Sammantaget visar resultaten att barnens och ungdomarnas förutsättningar 

för en positiv utvecklig hade blivit större genom gruppdeltagandet. 

 

I en utvärdering av Trappan-modellen vid Örebro universitet pekas på att det verkar som om 

barn efter samtal enligt Trappan-modellen generellt sett har mindre svårigheter och mår bättre 

(Källström Cater, 2009). I en systematisk kunskapsöversikt av program som förebygger psykisk 

ohälsa hos barn av SBU konstateras att det saknas kontrollerade studier av Trappan och SBU 

graderar därför det vetenskapliga underlaget som otillräckligt för bedömning av insatsens ef-

fekter (SBU, 2010). I en studie av Broberg (2011) konstateras att verksamheter som arbetat 

med Trappan även har använt andra arbetssätt parallellt vilket gör det svårt att säga något om 

insatsens enskilda effekter (Socialstyrelsens metodguide). I en senare studie av Källström Cater 

med för- efter- mätning och uppföljning efter ett år, men utan en kontrollgrupp, visar resultaten 

att rent generellt verkar problemen för många barn ha lindrats under tiden de fick Trappan-

samtal, medan problemen ökade för ett fåtal. Efter Trappan-samtal verkar eventuell hyperakti-

vitet minska och känslomässig hälsa ha förbättrats mest bland pojkar.  De flesta barnen utrycker 

själva att de upplevt någon positiv förändring efter Trappan-samtalen. (Källström Cater, 2014). 

 

TRYGGVE 

På Gotland kallas ERSTA-vändpunktsmodellen för TRYGGVE (se tidigare beskrivning)  

 

 

TRÄNINGSLÄGENHET 

Träningslägenheter för unga/stödboende med egen lägenhet erbjuds av fyra kommuner, Bot-

kyrka, Haninge och Tyresö och Södertälje som bistånd. 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

UNGDOMSBEHANDLARE 

UNGDOMSBEHANDLARE erbjuds som en del av deras familjebehandlingsverksamhet i Sa-

lem. 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

UNGDOMSMOTTAGNING 

Ungdomsmottagningar uppger flertalet kommuner att de har. De flesta är samlokaliserade med 

landstinget och vissa är landstingsdrivna (Nacka). 

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte eftersökts. 
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VÄGVALET 

Vägvalet är ett påverkansprogram för unga som har en kriminell livsstil eller som är i farozonen 

för att hamna där. Vägvalet erbjuds av Värmdö (under rubriken Enskilt samtalsstöd) och av 

Södertälje som en insats inom Ungdomstjänst.  

Kartläggningen av livsstilen är en viktig del av programmet. Utgångspunkten är att kriminalitet 

drivs av tankemönster som på olika sätt rättfärdigar och vidmakthåller kriminella handlingar. 

För att förebygga och bryta kriminalitet försöker man därför med insatserna identifiera och 

förändra dessa tankemönster. Programmet omfattar i sin helhet 15-30 träffar och arbetet sker 

individuellt, i grupp och om möjligt tillsammans med familjen. Programmet är utvecklat av 

Gunnar Bergström. För att bedriva insatsen krävs licens och utbildning administrerad av stif-

telsen Kriminalitet som livsstil.  

 

Forskning/utvärdering 

Utvärdering saknas av metoden. Metoden beskrivs av programmakaren Gunnar Bergström 

(Bergström, 2012). Det pågår en utvärdering av en ny version av metoden under namnet Ett 

Nytt Vägval av Sophia Lindblom vid Karlstads universitet. 

 

ÄLSKADE FÖRBANNADE TONÅRING 

ÄLSKADE FÖRBANNADE TONÅRING beskrivs som ett riktat föräldrastödsprogram för 

föräldrar med barn i tonåren och erbjuds av Haninge.  

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

ÖPPEN FÖRÄLDRAUTBILDNING 

ÖPPEN FÖRÄLDRAUTBILDNING är ett generellt förebyggande föräldraprogram som er-

bjuds i Salem riktad till alla föräldrar som har barn 0-12 år. En familjebehandlare anställd av 

kommunen leder gruppen som träffas en gång i veckan under en period och går igenom ett antal 

teman.  

 

Forskning/utvärdering 

Någon utvärdering har inte gått att finna. 

 

ÖPPEN FÖRSKOLA 

Öppna förskolan uppges av Gotland som öppenvård i annan form. Verksamheten driver grupp-

verksamheter för föräldrar med olika teman. 

 

Forskning/utvärdering 

I en utvärdering av öppna förskolor på familjecentraler publicerad i Socialmedicinsk tidskrift 

bedöms Öppna förskolan fungera som en jordmån dit föräldrar är välkomna för föräldraskap-

ande tillsammans med andra utan krav på att prestera. Personalen skapar struktur och en vänlig 
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atmosfär som förutsättning för flexibilitet, dynamik, trygghet och erkännande av individen. Ge-

nom personalens arbetssätt skapas maximala förutsättningar för föräldrar att i gemenskap med 

andra utvecklas som föräldrar. Anledningen till att föräldrar och barn gynnas förklaras med att 

föräldrar får möjlighet; att lära sig, att genom gemenskap med andra få distans till sig själv och 

att få stöd till att knyta an till sitt barn (Abrahamsson & Bing, 2011). 
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 BILAGA 2: Insatsformer uppdelade på kommunerna 

Denna bilaga visar varje insatsform i samtliga kommuner i tabell utifrån enkätens kategorier 

och med de insatser som kommunerna uppgivit. Här redovisas också antalet barn som tagit del 

av insatsen, om insatsen ges som bistånd eller som service och om den utförs av personal an-

ställda av kommunen eller köps in av externa utförare. 

 

Den första tabellen startar med Programverksamhet och med kommunerna i bokstavsordning. 

Sedan följer med kommunerna i bokstavsordning Riktad dagverksamhet, Socialpedagogisk in-

sats, Skolsocial insats, Kvalificerat nätverksarbete, Enskilt samtalsstöd och Öppenvård i annan 

form. 

 

 

 

 

-

 



74 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
1 Statistiken under 2013 enbart åldersindelad på nytillkomna barn. 
2 BRA-samtal (Barns Rätt som Anhörig).  
3 BARNKRAFT är stödgrupper för föräldrar med psykisk ohälsa och för deras barn.  
4 På mottagningen för våld i nära relationer tas våldsutövare och våldsutsatta emot samt anhöriga. 
5 Föräldrastöd- Stöd till våldsutsatta o våldsutövande föräldrar. 
6 Föräldraprogrammet – vänder sig till föräldrar där barn utsatts för misshandel.  
7 Akut krisstöd ges till barn och föräldrar när barn varit på förhör på Barnahus. Ska pågå max tre veckor. 
8 ABC är Föräldrautbildning på universell nivå.  
9 HAP (Haschavvänjningsprogrammet).  
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10 RePULSE är en svensk strukturerad modell i syfte att utveckla empati, sociala färdigheter och impulskontroll hos barn och unga.  
11 Tryggve är stödgrupper i missbruksfamiljer utvecklat av Gotland själv och bygger på Erstagruppmodellen. 
12 Tryggve – stödgrupper i familjer med psykisk ohälsa – som ovan men annat upplägg på träffarna. 
13 Utöver de 16 barnen deltar även ett antal familjehemsplacerade barn. Uppgift saknas på hur många. 
14 För barn som lever i familjer där det förekommer våld. Alltid barn i kö. 
15 Vänder sig till föräldrar med barn i åldern 13–17 år som är i riskzonen för problem med skolk, kriminalitet, tobak, alkohol eller droger.  
16 KOMET är ett föräldraprogram som vänder sig till föräldrar med trotsiga/bråkiga barn.  
17 Skilda Världar är en barngruppsmodell framtagen av BRIS för barn till separerade föräldrar. 
18 Insats Ungdom är en serie samtal om åtta träffar baserade på olika metoder och inslag av screening, informationsmaterial mm. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

19 I Haninge finns utbildad personal i ART såväl som i familje-ART. Personalen är licensierad och följer manualen, om än inte slaviskt. 

Samtliga 17 barn som fick ART 2013 fick det som individuell insats. 
20 Hanba-grupper (Haningebarngrupper). Baseras på Ersta-vändpunktens program.  
21 Ett program för föräldrar med barn i tonåren. 
22 Bygger på Skilda Världar framtagen av BRIS. 
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___________________________________________________________________________ 
23 Fridlyst i Huddinge är Gruppverksamhet utifrån Ersta Vändpunktsmodellen. 
24 Kan ges som bistånd av barnenheten men ej från ungdomsenheten.  
25 I huvudsak internt. Köps in om det behövs. 
26 Barnkraft i Huddinge är grupper av barn och föräldrar. Bygger på Britta Söderholms arbete. 
27 Krisstöd i Huddinge är en egen framtagen modell som stöd till barn som varit på Barnahus.  
28 Föräldrautbildning erbjuds av Mobila teamet till föräldrar med tonåringar. 
29 BIFF -Barn i Föräldrars Fokus. Grupper i Huddinge för föräldrar om hur barn påverkas av att de har en familjerättslig tvist. 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

30 RePULSE används istället för MST och ART för ungdom. 
31 Här och nu samtal ges till barn som har fortsatt umgänge med en förövare (förälder). Saknas statistik då samtalen ingår i andra insatser. 
32 ATV (Alternativ till Våld) Manualbaserad metod från Norge.  
33 Hamnen är en öppen mottagning för barn, unga och föräldrar i behov av stöd med fokus på psykisk ohälsa.  
34 BIFF för föräldrar till barn 0-12 år som går gruppverksamheten Skilda Världar.  
35 COPE föräldrautbildning som riktar sig till barn 13-20 år. 
36  COOLKIDS stödinsats riktad till föräldrar med barn som har en ångestproblematik.  
37 CHILLED är detsamma som COOLKIDS men för tonåringar. 
38 Familjecentralen i Fisksätra: Mammagrupp med spädbarn (psykiskt sköra mammor som blivit hänvisade via öppna förskolan och BVC). 

Föräldrautbildning invandrarföräldrar: info om barnkonventionen och alternativ till fysisk disciplinering. 
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39 Använder en individbaserad ART, eftersom gruppverksamheter har kritiserats. 
40 Föräldrastegen riktar sig till ungdomar med drog- och kriminalitetsproblematik. 
41 Info om droger och hälsa, ett kort- och ett längre program, kognitiva övningar ingår Återfallsprevention. 
42 Effekt Föräldraprogram som utbildar föräldrar på föräldramöten i skolan om alkohol och droger. Tidigare benämnt Örebro preventionspro-

gram (ÖPP). 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

42 Gruppverksamhet finns också för barn med föräldrar i vårdnadstvister och mamma-barngrupper. I barngrupperna kan man vara anonym. 
44 Köper in Trappan-samtal och plats i gruppverksamhet från Södertälje kommun. 
45 BIFF-Snigeln är barngrupper där föräldrar ligger i vårdnadstvister. 
46 Öppen föräldrautbildning: En föräldragrupp där vem som helst kan anmäla sig. Riktar sig till föräldrar till 0-12 års barn. En familjebehand-

lare håller i gruppen. De ses en gång i veckan och behandlar ett antal återkommande teman. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

47 Beardslee familjeprogram är utvecklat för att minska riskerna för barn till deprimerade föräldrar att själva utveckla depression. 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
48 BOPS-grupp är grupper för barn/tonåringar med en förälder som har psykisk ohälsa.  
49 Kvinnojouren i Tyresö ordnar Trappan-samtal. 
50 ATV (Alternativ till Våld).  
51 BIFF (Barn i Föräldrars Fokus) insatsen riktar sig till separerade föräldrar. 
52 COOLKIDS stödinsats riktad till föräldrar med barn som har en ångestproblematik.  
53 CHILLED är detsamma som COOLKIDS men för tonåringar.  
54 Connect är ett föräldrastödprogram med anknytningsteoretisk grund. 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
55 Björkhagagruppen – samverkansprojekt skola och socialtjänst.  
56 Marte Meo är en metod för att stimulera och stödja samspel mellan barn och föräldrar/vårdare/lärare.  
57 Arbetar med Marte Meo i familjen eller i kommunens lokaler. 
58 Gröna huset: kommunal dagbehandling med skola i samarbete mellan Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. 
59 Magelungen och Solå. 
60 Stigen: Intensivstödsverksamhet för ungdomar och unga vuxna.  
61 Lyft 1: Dagbehandling för missbrukande ungdomar och unga vuxna. 
 



85 

 

 

 
 

 

 

_________________________________________________________________________ 
62 Marte Meo erbjuds på Familjecentralen. 
63 Magelungen, Norrgården, Funkis i Haninge, Sofiaängen, Tassava. Ramavtal. 
64 Magelungen, Sofiaängen. 
65 Strukturerad öppenvård (speciallösning)– Dagverksamhet Sofiaängen – ramavtal. Lite MST-liknande speciallösning. 
66 Salemskolan har relativt omfattande insatser. Ligger inte inom Socialtjänstens ram utan ligger under barn- och utbildningsnämnden.  
67 Skolakuten en dagverksamhet för unga mellan 12 och 16 år med omfattande skolfrånvaro och för barn 7 -15 år som bistånd. 
68 Pegasus är en riktad fritidsverksamhet 0-12 år 
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___________________________________________________________________________ 
69 Steget- kommunens dagbehandlingsverksamhet för unga. Nedlagd fr.o.m. 2014. 
70 Magelungen. 
71 Magelungen, Sofiaängen (1barn). 
 



87 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
72 Familjebehandling har lagts in under socialpedagogisk insats, då såväl samtal av terapeutisk art som pedagogiska moment kant ingå i fa-

miljebehandling. 
73 Akutteamet arbetar med en tät samtalskontakt under kort tid för att förhindra en placering. 
74 Klara samspelsbehandling för föräldrar med kognitiva svårigheter.  
75 Vuxen förebild (manlig) ”Bredare”, göra bra saker med poliser, brandmän – stabila vuxna. 
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___________________________________________________________________________ 
76 Familjebehandling har lagts in under socialpedagogisk insats, då såväl samtal av terapeutisk art som pedagogiska moment kant ingå i famil-

jebehandling. 
77 Om man inte hittar någon kontaktfamilj kan det köpas in. Ett barn 0-12 hade kontaktfamilj externt 2013. 
78 Boendestöd i Haninge är praktiskt stöd som kan ges till föräldrar med hemmaboende barn. 
79 I Haninge är viss familjebehandling av pedagogisk art. Familjebehandling tillhandahålls av verksamheten Familjeresursen som tillhör ut-

föraravdelningen Social Omsorg. 
80 Insatsen erbjuds mestadels internt men ett antal barn har också fått externt personligt stöd från flera företag. Det framgår dock inte om det 

gäller familjebehandling. 
81 Kan ingå i insatspaket från Ungstöd. 
82 I Huddinge ges det inte som en separat insats. Det ingår i familjebehandling. 
83 Förekommer ibland – Söderstöd, ABC. 
84 I statistiken har uteslutits kontaktpersoner för barn inom familjerätten och placerade barn. Särskilt kvalificerade kontaktpersoner rekryteras 

och anställs vanligtvis av kommunen, men 10 stycken ungdomar har 2013 haft en kvalificerad kontaktperson som köpts in. Vanligen köps 

insatsen från ovan nämnda företag, men i några udda fall från särskilt riktade organisationer t.ex. KRIS. 
85 Förekommer ibland –Attendo. 
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___________________________________________________________________________ 
86 Familjebehandling har lagts in under socialpedagogisk insats, då såväl samtal av terapeutisk art som pedagogiska moment kant ingå i famil-

jebehandling. 
87 Nacka beskriver insatsen som praktisk hjälp. De ska lära ut vardagsstruktur, städa, lära ut hygien, sköta hem och barn. 
88 Viss familjebehandling bedrivs på Planiavägen i Nacka, där familje- ungdoms- och beroendeverksamhet bedrivs. Familjebehandling i Nacka 

har köpts in till 61 barn och 40 ungdomar via mindre konsulter och större företag som Magelungen, Vårljus, Svalnäs, Familjeforum, Söderstöd, 
Attendo, Stadsmissionen. Familjebehandling kan också erbjudas som kundval men får då inte överstiga 5 tim/veckan eller sex månader. 
89 Maskrosbarn. 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

90 Familjebehandling har lagts in under socialpedagogisk insats, då såväl samtal av terapeutisk art som pedagogiska moment kan ingå i famil-

jebehandling.  
91 FFT Funktionell FamiljeTerapi. ABFT Anknytningsbaserad FamiljeTerapi. 
92 I Salem är målsättningen att 50 procent all öppenvårdsbehandling ges som service. De senaste åren har de legat runt 80 procent. 
93 Salem har fyra familjebehandlare och en av dem riktar sig mot barnet särskilt. 
94 Unga KRIS. 
95 Se också enskilt samtalsstöd. 
96 I Södertälje finns Jourpatrullen för att förhindra akuta placeringar och länka till fortsatt behandlingsplanering. 
97 I Södertälje erbjuds Kvarteret – eget boende med stöd till ungdomar 17-20 år. 
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___________________________________________________________________________ 
98 Familjebehandling har lagts in under socialpedagogisk insats, då såväl samtal av terapeutisk art som pedagogiska moment kan ingå i famil-

jebehandling.  
99 Familjepedagogiska insatser i hemmet: arbetar med anknytning, samspel, och att ta fram strukturer och praktiska rutiner med familjen. 
100 Maskrosbarn. 
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___________________________________________________________________________ 
101 Team skolnärvaro riktar sig till elever med långvarig och sammanhängande skolfrånvaro.  
102 Skolprojekt består av två familjebehandlare som arbetar med 8-10 barn mellan 12-15 år. Skolan står för undervisningen. 
103 I Haninge menar man att såväl familjebehandling som ”Stigen” kan syfta till att barnet ska kunna gå kvar i ordinarie skola. Om skolan är 

en del av problematiken arbetar man med det. Även nätverksmöten menar man kan bidra till det skolsociala arbetet.  
104 Familjebehandling i skolsamverkan arbetar med Marte Meo tillsammans med familjen och skolpersonal när akuta behov finns att förbättra 

skolsituationen. Modellen utvecklad av kommunens familjebehandlare. Finns en kort och en lång modell. 
105 Mobila Teamet är en samverkan med skolorna där fältsekreterare träffar ungdomar och föräldrar enskilt och i skolan. 
106 Integrerad insats i en vanlig skola. Ingår nätverksmöten, råd o stöd, fältverksamhet och medling. 
107 Salem har en mobil skolenhet som ligger under utbildningsförvaltningen. Fritidspedagog och pedagoger samverkar med en psykolog knuten 

till sig. Arbetar med hemmasittare enligt Nytorpsmodellen. 
108 Södertälje skolakut är samverkan mellan socialtjänst och skola för ungdomar med omfattande skolfrånvaro.  
109 Mobila skolteamet i Tyresö sätts in när skolan aktualiserar bekymmer. Arbetar strukturerat med familje- och barnsamtal och återkoppling 

med skolan. 
110 Insatsen Hemmasittarprogram köps in från företaget Magelungen som man slutit ramavtal med. 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

111 Nätverksarbete förekommer på samtalsmottagningen. Man ordnar nätverksmöten och familjerådslag. 
112 Föräldrarådslag efter inspiration från familjerådslag. Leder också nätverkssamlande SIP-möten.    
113 Systemiskt inriktade familjebehandlare som arbetar med nätverket. 
114 Nätverksmöten kan göras under en utredning, men det tas inget biståndsbeslut. Erbjuds inte som service. Nätverksledarna leder också 

nätverkssamlande SIP-möten, vilka kallas Barnplansmöten. 
115 Lösningsfokuserad Intensiv hemmabaserad Familjebehandling. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

116 Köper in MST av Värmdö kommun. 
117 Nätverkstänkandet finns i all familjebehandling i Nacka och i den insatsen kan ingå nätverksmöten. 
118 Har ett nätverkstänkande i Familjeteamens och det mobila Teamets arbete. En av personalen håller i nätverksmöten. Flera är nätverksutbil-

dade. 
119 Ingår i statistiken om familjebehandling och skolsocial insats. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

120 Ingår i samtalsmottagningens arbete, familjebehandling och verksamheten för barn som upplevt våld samt i sektionen för öppenvårds- 

arbete. Det går inte i Botkyrkas statistik att särskilja enskilt samtalsstöd till barn och föräldrar. I de flesta insatser ingår både enskilt till 

barnet/ den unge och enskilt till föräldrar och till hela familjen samlat. Se även familjepedagogiska insatser/familjebehandling. 
121 All personal har gått utbildning i barnsamtal (7,5 hp Ersta-Sköndal). All personal kan MI-metoden. 
122 I insatserna Gröna huset, Stigen, Trappan och Krisstöd ingår enskilt samtalsstöd till barn. Enskilt samtalsstöd till barn kan ingå i familjebe-

handling, men det går inte att säga hur ofta det har förekommit. Enskilt samtalsstöd kan ingå i insatser som köps in från företaget Ungstöd.  
123 I insatsen Stegen ingår enskilt samtalsstöd till föräldrar. Familjebehandling ges ibland som enskilt samtalsstöd till föräldrar men vanligare 

är att enskilda samtal ingår som en del av familjebehandling. 
124 Föräldramottagningen ger stödsamtal som service med upp till fem samtal.  
125 Föräldrakoordinator ger stöd i vårdnadskonflikter efter beslutad dom. Kan ta två familjer/året. 
126 I Huddinge får alla ungdomar som får insatsen LIHF också enskilda samtal. Enskilda samtal till barn kan ingå som en del i familjebehandling. 
127 Enskilt samtalsstöd till föräldrar kan ges som service på familjecentralerna, ges som service (max fem gånger) genom familjebehandlarnas 

råd och stödverksamhet samt ingår i det krisstöd som sätts in vid misstanke om barnmisshandel (se krisstöd under verksamhet för barn som 

upplevt våld). Enskilt samtalsstöd ingår också ofta i familjebehandling. 
128 Nacka ungdomsverksamhet har individuella råd-stödkontakter med ungdomar. 
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129 I Nynäshamn ingår ibland enskilda samtal med ungdomar i familjebehandling. 
130 Ingår ofta i familjebehandling. Finns också en råd- och stödverksamhet, där upp till fem samtal kan ske utan föregående utredning. 
131 I samtalsstödet till föräldrar i Salem arbetar man också med FFT (Funktionell FamiljeTerapi), ABFT (Anknytningsbaserad FamiljeTerapi), 

MI 13-20 år (Motiverande intervju/samtal) av kommunens egna familjebehandlare (4 st).  
132 Enskilt samtalsstöd till barn ingår i familjebehandling.  
133 För 2 barn köpt psykolog-insatser. 
134 Enskilt samtalsstöd till föräldrar ingår i familjebehandling. I Tyresö ges också orienterande samtal i familjer med barn 0-12 år max tre 

gånger som en service. 
135 Polisen erbjuder alltid. Oklart dock om det är polisen eller socialtjänsten som utför samtalen. 
136 Hamnen (Stödenhet i samverkan med landstinget (1:a linjen) ger stöd till föräldrar och barn efter en psykologisk bedömning. Serviceinsats. 

Insatser via Hamnen kan också förekomma inom myndighetsutövningen. I insatserna Repulse, Vägvalet och på MiniMaria ingår enskilt 

samtalsstöd till ungdomar. 
137 Hamnen erbjuder samtalsstöd även till föräldrar. Går inte att utläsa av statistiken vem som får insatsen. 
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138 MiniMaria är samlokaliserat med landstinget. Råd och stöd ges som service. Behandling är beslutade insatser och tillhandahålls av social-
tjänstens behandlare. Metoder som använts är MI, återfallsprevention, cannabissamtal, familjebehandling m.m. Kan också ges som vård 

enligt ungdomskontrakt som eftervård efter t.ex. behandlingshem.  
139 129 inkomna ärenden varav 45 unga har tagit emot stödkontakt. 
140 Det framgår inte vilken typ av insats dessa fått samt om insats givits som bistånd eller service. 
 

 



98 

 

 

 
 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

141 Hannamottagningen är en öppen beroendemottagning för unga och deras föräldrar. 
142 UngBo är ett boende för unga 16-22 år som inte kan bo hos föräldrarna. Det är ett trappstegsboende. 
143 Nackas kommunala alternativ innehåller 5 samtal för 270 kr. I kommunen finns många privata familjerådgivningar. 
144 Landstinget. 
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145 Träffar alla åk 6 tillsammans med en teatergrupp, FOURUM- teatern. ÅK 7 gemensam lägerskola med polis, skola, ungdomsmottagning. 
146 Tillsammans med idrottsföreningar, frikyrkor, fritidsgård och bibliotek arbetar man med ett påverkansprogram utifrån olika teman; Ty-

resömodellen (Ann Näver) och leds av en anställd från IFO. 
147 Oklart hur många som tagit del av insatsen. 
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