En dag om
föräldrastöd
Om föräldrastöd till tonårsföräldrar,
föräldrar som är nya i Sverige
och föräldrar till barn med
funktionshinder.

Dokumentation från konferens 5 december 2013 i Uddevalla, arrangerad av Länsstyrelsen Västra
Götalands län, Hälsokällan/Fyrbodals kommunalförbund, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund, Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Folkhälsokommitten i Västra Götalandsregionen i samarbete med Statens folkhälsoinstitut.

Det värdefulla föräldrastödet – en vinst för både den

Flera föräldrastödsprogram är nu
evidensprövade och intresset för föräldrastöd är stort runt om i landet.
– Det är äntligen dags att sprida
kunskapen och få fler att inse att
det här är en guldgruva, säger
Ragnwi Marcelind.

K
En regional dag om föräldrastöd
Det var många samverkande parter som bjöd in till konferens i Uddevalla den 5 december 2013.
– Skogen av loggor på inbjudan visar att vi är många som vill fortsätta att utveckla och stärka det goda föräldrastödsarbete som pågår
runt om i Västra Götaland, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare
vid Länsstyrelsen Västra Götalands län, som hälsade välkommen tillsammans med Anne-Sofie Skälegård, verksamhetsutvecklare vid Hälsokällan/Fyrbodals kommunalförbund.
– Vårt arbete med föräldrastöd startade här på Bohusgården för 6–7
år sedan. Så detta är varken avstamp eller avslutning, utan ett led i en
strategisk satsning, säger Anne-Sofie Skälegård.
Dagens konferens hade tre teman – att vara ny förälder i Sverige, att
vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara tonårsför
älder. Den var en del av Statens folkhälsoinstituts ”turné” med regionala
konferenser runt om i landet för att sprida kunskap om hur framgångsrikt föräldrastödsarbete kan bedrivas.
Över 200 medarbetare, chefer och politiker från kommuner, Västra
Götalandsregionen och idéburna organisationer hade hörsammat inbjudan och trotsade dessutom stormen Sven och kom till Uddevalla för att
ta del av både forskningsresultat och praktiska erfarenheter.

Länsstyrelserna stödjer och samordnar
Länsstyrelserna ska under 2014–2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande
aktörer i arbetet med att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd
till föräldrar med barn i tonåren. Föräldrastöd definieras som ”en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars
sociala nätverk”, i enlighet den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd. Viktiga utgångspunkter i arbetet ska vara det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter.
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onferensen i Uddevalla är en av
många regionala konferenser om
föräldrastöd som Statens folk
hälsoinstitut tagit initiativ till. Det har
varit ett mycket stort intresse för kon
ferenserna runt om i landet och intresset
för föräldrastöd växer.
– Nu börjar vi se resultat av studier
som visar att det inte bara är bra för
föräldrar och barn, utan att det också
är hälsoekonomiskt lönsamt, vilket är
en nyckel inför framtiden, säger Ragnwi
Marcelind.
Hon går tillbaka till grundfrågan var
för det är så viktigt med stöd till föräld
rar och beskriver ytterligheterna när man
diskuterar stöd till föräldrar. Den ena
sidan hävdar att socialtjänsten bara ska
rycka ut när det handlar om liv och hälsa,
för övrigt vill man inte att någon annan
lägger sig i familjens situation. Den andra
sidan tycker tvärtom att det offentliga
ska ställa upp och täcka alla möjliga
behov så att barn kan tas om hand av
det professionella. Men varken det ena
eller det andra är möjligt eller önskvärt,
menar Ragnwi Marcelind.
– Föräldrarna är de viktigaste per
sonerna för att barn ska få en bra start
i livet och föräldrastöd handlar om att
stärka föräldrarna så att de ska klara de
påfrestningar som alltid kommer.
Det frivilliga föräldrastödet,

till
sammans med riktade insatser till famil
jer, är en nödvändighet i varje kommun,
menar Ragnwi Marcelind, som har varit
med under hela resan sedan föräldrastö
det infördes.
– Och jag är glad och stolt över att
vi har kommit så här långt och vidgat
föräldrastödet till att också nå barn i
tonåren.
Det är en allmänt accepterad kunskap
att en bra anknytning och ett gott sam
spel mellan föräldrar och barn skapar
grunden för en trygg uppväxt. Det är
också en god grund för god hälsa längre
fram i livet. Föräldrastöd är en relativt
billig insats och den hälsoekonomiska
analysen visar att insatsen är lönsam för
samhället.

enskilde och samhället • Ragnwi Marcelind, statssekreterare, Socialdepartementet

”Föräldrastödet är en guldgruva”
– Studier visar att när föräldrarna
deltagit i ett föräldrastödsprogram kän
ner de sig stärkta i sitt föräldraskap och
beteendeproblemen hos barnen minskar.
Slutsatsen är att föräldrastöd är en sats
ning som betalar sig själv redan efter ett
par år. För varje satsad krona får vi två
tillbaka. Det låter som ett fantastiskt
politiskt budskap som alla politiker bor
de ta till sig.
Samverkan mellan verksamheter och
professioner är viktigt för att öka effek
tivitet och tillgänglighet i föräldrastödet.
De exempel som finns på samlokalise
ring av olika verksamheter visar sig ska
pa goda förutsättningar för samverkan.
– Familjecentraler är ett väldigt bra
exempel på hur man kan samlokalisera.
Och i regeringens budget för 2014 har
vi med ett förslag som rör familjecentra
lerna. Under året ska vi ge ett uppdrag att
utvärdera olika modeller av familjecen
traler, säger Ragnwi Marcelind.
En sådan utvärdering ska ge mer
kunskap om hur arbetet på familjecen
tralerna kan utvecklas och bli en resurs
för att nå fler föräldrar med stöd i för
äldraskapet.
Ett annat område som uppmärksam
mas i budgeten är stöd till tonårsföräldrar.
Var tredje tonåring tycker att föräldrarna
ofta är trötta och stressade och att de inte
har någon vuxen att prata med. På webb
platsen och till stödtelefonen för vuxna
som finns hos Bris hör föräldrar av sig
med många frågor. Det kan handla om
första fyllan, för mycket datorspel och
skolk. En kartläggning visar att föräldrar
med barn i tonåren vill ha stöd och därför
har regeringen valt att sätta extra ljus på
tonåren. Fram till 2017 kommer reger
ingen att satsa nästan 40 miljoner kronor
på att utveckla stödet till tonårsföräldrar,
varav 10,1 miljoner under 2014.
– Lycka till med ert arbete och fort
sätt kämpa för att föräldrastöd ska nå så
många som möjligt. Regeringen vill stöd
ja och stimulera arbetet med föräldrastöd
så långt det är möjligt, avslutar Ragnwi
Marcelind. n

– Föräldrastöd är en satsning som betalar sig själv redan efter ett par år. För varje satsad
krona får vi två tillbaka, säger Ragnwi Marcelind.
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Att lyckas med föräldrastödsarbetet • Elsa Rudsby Strandberg, projektledare, Statens folkhälsoinstitut

Kartlägg och synliggör –
viktigt för att nå föräldrarna
Föräldrastöd är ett brett begrepp som kan innebära olika saker. Behoven
växlar också under barnets uppväxt, men det grundläggande är att ett gott
samspel mellan föräldrar och barn är en skyddsfaktor för barnen.

D

et är också utgångspunkten för
de projekt som pågått i landet
inom ramen för Folkhälsoin
stitutets uppdrag att utveckla föräld
rastödet. Under hösten genomfördes
21 konferenser, en i varje län, för att
sprida kunskap om utvecklingsarbetet,
och konferensen i Uddevalla var en av
de sista.
Att en varm och förtroendefull rela
tion mellan föräldrar och barn fungerar
som en skyddsfaktor för barnen är väl
känt genom forskningen. Det handlar om
allt från den tidiga anknytningen med det
nyfödda barnet till att kunna kommuni
cera och samspela med sin tonåring.

En gemensam
strategi
Den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd, En vinst för alla, som kom 2009
innehåller ett antal grundtankar:
•

Strategin ska inspirera kommuner att
utveckla stöd- och hjälpinsatser till föräldrar i deras föräldraskap

•

Alla föräldrar med barn i åldern 0–17 år
ska erbjudas ett universellt stöd i sitt föräldraskap

•

Stödet ska vara frivilligt och ges utifrån
föräldrars önskemål och behov

•

Nyckelord är samverkan

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla kan laddas ner från
Länsstyrelsens och Regeringskansliets webbplatser.

I intervjustudier säger barn att föräld
rar ska vara ”snälla och lagom stränga”.
Relationen med föräldrarna är viktigare
än materiella förhållanden och ofta vikti
gare än kamraterna. Föräldrar ska kunna
trösta och alltid ställa upp, men också
sätta gränser.
– Särskilt för tonåringar kan det vara
skönt att få skylla på mamma och pappa
ibland, att kunna säga ”jag får inte göra
det här”. Det är också viktigt för barn
och ungdomar att göra saker tillsam
mans med föräldrarna, säger Elsa Rud
sby Strandberg.
Samspelet påverkar också

en rad hälso
faktorer. Det är inte bara beteende
problem och utåtagerande beteende som
påverkas, utan även depression och ång
est, användning av alkohol, tobak och
illegala droger, fetma och matvanor.
– Det kan även spela roll för hjärt- och
kärlsjukdomar, vilket nog inte alla kän
ner till, påpekar Elsa Rudsby Strandberg.
Föräldrastöd kan innebära olika saker.
Det kan vara både grundläggande skydd
från samhället som föräldraförsäkring
och barnbidrag, och ett strukturerat
utbud som föräldragrupper, rådgivning
och program för föräldrastöd.
– Och så har vi förstås det informella
stödet av vänner, nära och kära. Det är
där många hämtar stöd i hur det är att
vara förälder.
När föräldrar intervjuas om vilket
slags stöd de önskar handlar det bland
annat om mötesplatser. De vill kunna
prata med andra föräldrar, men önskar
också professionell rådgivning när de har
behov av det. Fler föräldrar uppger att de
har behov av stöd än som faktiskt deltar.
– Ett skäl till det är att många helt
enkelt inte känner till vilket utbud som
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finns och då är det inte så lätt att efter
fråga det. Och jag tror att det inte bara
är föräldrarna som inte känner till vad
som finns, utan att även professionen
ibland saknar den kunskapen. Därför
är det så viktigt att kartlägga och synlig
göra föräldrastödet, säger Elsa Rudsby
Strandberg.
Ordet föräldrastöd kan i sig vara lite
problematiskt. Det kan förknippas med
problem och svårigheter och många ser
socialtjänsten som avsändare. Därför har
en del kommuner valt att ha till exempel
utbildningsförvaltningen som avsändare
och kallar det för ”inspiration” eller
”peppa” i kontakt med föräldrarna.
Föräldrastöd kan ges på olika nivåer,
från det universella stödet som erbjuds
alla, till selektivt stöd som erbjuds en
särskild målgrupp, och indikerat stöd
som riktas till de barn och föräldrar som
man vet har problem. Regeringens stra
tegi från 2009, En vinst för alla, omfattar
det grundläggande universella stödet till
alla föräldrar.
– Självklart ska barn som har akuta
svårigheter få stöd, men det grundläg
gande stödet behövs också. Det är svårt
att förutsäga vilka barn som får problem
längre fram och fördelen med att rikta
sig till alla är att ingen behöver känna sig
utpekad, säger Elsa Rudsby Strandberg.

”effektivt”? Ger
det några vinster på kort eller lång sikt?
Forskning om föräldrastödsprogram för
familjer med uttalade problem visar att
barnens beteendeproblem minskar, för
äldrarna stärks och deras stress, ångest
och depression minskar.
– Men vi vet mindre om effekter av
de universella stöden, här finns ännu

Men är föräldrastöd

”Jag tror att det inte bara är
föräldrarna som inte känner
till vad som finns, utan att
även professionen ibland
saknar den kunskapen.”

inga färdiga studier. Men preliminära
resultat indikerar positiva effekter på
föräldrarna. Det finns heller inga studier
om mötesplatser för föräldrar har någon
effekt på barnen, säger Elsa Rudsby
Strandberg.
Hon påpekar att föräldrastöd inte
bara är strukturerade program och att
vi inte får glömma bort att föräldrar
na efterfrågar arenor som exempelvis
familjecentraler och förskola och skola.
Folkhälsoinstitutet har haft samman
lagt 140 miljoner att fördela till olika
projekt. En del är avslutade och andra
pågår än och ska redovisas till halvårs
skiftet 2014. Dessutom hade 50 miljoner
kronor avsatts tidigare till ”lokalt sek
torsövergripande hälsofrämjande arbete
för barn och unga” och där hade Uppsala

och Skara valt att arbeta med föräldra
stöd, så därför ingår även deras erfaren
heter.
De första åren, 2010–2011, anslogs
70 miljoner till projekt som hade fokus
på samverkan. Totalt sett deltog ett
70-tal kommuner och man slog fast
vikten av att kartlägga, synliggöra och
marknadsföra sitt föräldrastödsarbete.
Att rikta sig till alla föräldrar, avsätta
resurser och samverka visade sig också
vara framgångsfaktorer.
Under 2011–2013 fortsatte pro
jekt med inriktning på utvärdering och
utveckling av universellt stöd (60 mil
joner) samt riktat föräldrastöd (10 mil
joner). Bland annat pågår i Örebro en
randomiserad, kontrollerad studie av
föräldrastödsprogrammet Connect, där

5

de preliminära resultaten visar på högre
föräldrakompetens och mindre depres
siva symtom hos de föräldrar som gått
programmet. Andra studier och projekt
pågår i bland annat Linköping, Umeå
och Angered i Göteborg.
Projekten om riktat föräldrastöd
handlar bland annat om stöd till föräldrar
som har barn med funktionsnedsättning
(Göteborg) och lindrig utvecklingsstör
ning (Jönköping). I den senare visar pre
liminära resultat att föräldrar som har
barnen integrerade i grundskolan nyttjar
färre tjänster från kommun och habilite
ring än föräldrar som har barn i grund
särskolan.
Sommaren 2014 kommer slutrappor
terna och till hösten planeras dialogfo
rum och spridningskonferens. n

Föräldrastöd – är det värt pengarna? • Inna Feldman, hälsoekonom, fil.dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

En låg kostnad som betalar sig på
Att satsa på föräldrastödsprogram kan spara pengar i en kommun. För
varje satsad krona får man i genomsnitt tillbaka två kronor. Det visar analyser av kostnad och nytta av fem av de vanligaste föräldrastödsprogrammen som används i Sverige.

Ä

r föräldrastöd värt pengarna? Är
det en kostnadseffektiv insats sett
till hälsoeffekterna? Studier har
sedan länge visat på samhällsekonomiska
vinster av förebyggande arbete.
– Alla här har säkert läst eller hört
om de studier som visar att en stor del
av kostnaderna för utanförskapet skulle
kunna undvikas med förebyggande insat
ser. Men i dessa kalkyler finns inte hälso
vinsterna med, säger Inna Feldman.
Det räcker alltså inte med att påstå att
det går att minska kostnaderna i fram
tiden med förebyggande arbete, utan
frågan är: Vad ska vi satsa på? Vilka
insatser har effekt? Hur länge består
effekten? Vad kostar de olika insatserna?
Vilka effekter kan leda till att till exempel
kommunens kostnader minskar? Det är
de ”avvärjda oönskade fallen”, de som
inte behöver resurser i framtiden som är
hälsoeffekten.
Ett problem är att det är lång tid mel
lan insatser och effekter på framtida psy
kisk hälsa och social anpassning. Men
internationella studier med uppföljning
under lång tid bekräftar att tidiga insat
ser minskar problembeteenden vilket i
sin tur främjar social anpassning. Det
finns inga svenska långtidsuppföljningar,
men numera finns svenska effektstudier
av ett antal föräldrastödsprogram.
Den hälsoekonomiska utvärderingen
har avgränsats till universella och rik
tade föräldrastödprogram. Fullständiga
hälsoekonomiska analyser har gjorts av
fem program och självinlärning med en

bok. Det är endast hälsoeffekter hos bar
nen som studerats, inte hos föräldrarna.
Man har beräknat kostnaderna, iden
tifierat och beräknat möjliga besparingar
på kort och lång sikt. De kostnader som
kommunerna har för att hålla föräldra
stödprogram är framför allt utbildning
och arbetstid för ledare, annonsering,
marknadsföring och lokaler. Föräldrarna
satsar också resurser i form av tid.
– Och så kommer vi till det viktigaste:
vilka hälsoeffekter kan vi använda? Finns
det något sätt att uttrycka dem i siffror
eftersom vi inte nöjer oss med att ”bar
nen mår lite bättre” eller att ”föräldrarna
känner sig lite starkare”. Det räcker inte
för en hälsoekonomisk analys, effekten
måste kunna uttryckas i en siffra, förkla
rar Inna Feldman.
De förväntade hälsoeffekterna var
bättre psykisk hälsa som visar sig i mins
kad nivå av utagerande beteende, färre
kliniska fall av utagerande beteende och i
förlängningen mindre behov av stöd från
kommunen.
– Vi valde minskning av utagerande
beteende för att det kan definieras på
en klinisk problemnivå. Det finns ock
så omfattande forskning som visar att
ut
agerande beteende i barndomen kan
ge framtida svårigheter. Vi vet också att
samhället har kostnader för barn med
dessa problem, säger Inna Feldman.
föräldrastöds
program analyserats vad gäller utbild
ningskostnader, driftskostnader och
föräldrarnas tid. Hälsoeffekterna i form

Sammantaget har 18

Föräldrastödet är värt pengarna, men det behövs fler studier, långsiktiga och med andra
effekter, för att göra fler hälsoekonomiska utvärderingar, menar Inna Feldman.
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ett par år

av minskat utagerande beteende, base
ras på fem program. Dels en studie från
Uppsala av Triple P, ett universellt pro
gram där cirka fem procent av barnen
bedöms ha utagerande beteende på kli
nisk nivå. Dels de fem insatser (Komet,
Connect, De otroliga åren, Cope och
självinlärning med boken Fem gånger
mer kärlek), som ingått i nationella jäm
förelsestudien, som är riktade till barn
med hög nivå av riskbeteende, cirka 50
procent bedöms ligga över klinisk nivå.
är att kommu
nens kostnad för föräldrastödsprogram
är ganska låg, mindre än 3 000 kronor
per barn. Analysen visar också att det
kostar mellan 26 000 och 110 000 kro
nor, beroende på program, att avvärja
ett kliniskt fall av utagerande beteende,
medan ett barn med utagerande bete
ende kostar kommunen 82 000 kronor
varje år.
– Om effekten består under minst två
år får kommunen tillbaka sina satsade
pengar. Och det låter ju lysande, säger
Inna Feldman samtidigt som hon pekar
på frågor som behöver diskuteras:
– Vi har bara studerat hälsoeffekter
hos barn, vi behöver även titta på föräld
rarna. Vi har ett begränsat urval av häl
soeffekter, vilket innebär att vi troligtvis
underskattar hälsoeffekterna, det finns
mer vinster. Och hur länge kan effekterna
vara? Vi behöver fler långsiktiga svenska
studier för att kunna göra fler hälsoeko
nomiska utvärderingar. Och jag tror att
de kommer i framtiden. n

Slutsatsen av analysen

Vad är hälsoekonomisk analys?
Den jämför de relativa kostnaderna och utfall (hälsoeffekter) av två eller flera insatser med samma
syfte och avgör vilken av insatserna som ger ”mest hälsa” för satsade resurser.
Hälsoekonomiska analyser används till exempel inom hälso- och sjukvården för att jämföra nya
läkemedel eller olika folkhälsoinsatser.
Den hälsoekonomiska kalkylen är alltså ett sätt att räkna på nytta och kostnader i samma kalkyl
för att värdera olika alternativ. Det handlar inte om att spara pengar, utan att använda pengarna
på bästa sätt. Skälet till att hälsoekonomiska analyser görs är att resurserna är begränsade och
behöver prioriteras.
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Föräldrastöd till föräldrar som är nya i Sverige. Modersmålspersonalen – en viktig resurs i föräldrastödsarbetet • Safiya Barre, modersmålspedago

Brobyggare kan nå
Personal som kan vara brobyggare mellan språk och
kulturer är förutsättningar för att föräldrastöd till
utlandsfödda föräldrar ska bli lyckosamt. Det visar
Linköpings arbete med olika insatser för nyanlända
föräldrar.

L

inköpings kommun har arbetat med föräldrastödspro
gram och föräldrakurser sedan år 2000. Den första
familjecentralen startade 2004 och 2010–2013 har
Linköping ingått i Folkhälsoinstitutets föräldrastödsprojekt
tillsammans med Linköpings universitet.
En utgångspunkt för arbetet är – som i allt föräldrastöd
– att det är föräldrarna som har störst påverkan på ett barns
utveckling.
– En annan utgångspunkt, som vi har lagt till, är att en av
de största riskfaktorerna för ett barn är att inte klara grund
skolan med godkända betyg, säger Mats Mikiver.
Det generella stödet erbjuds via kommunens sju familjecen
traler, föräldrakurser och rådgivning och stöd från socialtjäns
tens öppna insatser.
– Men vi vet också att det generella stödet inte når alla.
Kan man inte svenska så går man inga föräldrakurser eller
ringer för att få råd och stöd. Gör vi inget särskilt för dem så
når vi ju inte alla. Därför bör åtgärderna vara universella, men
anpassas till dem med störst behov, konstaterar Mats Mikiver.
finns det en mängd olika stöd,
men Linköpings erfarenhet är att det saknas en del, till exem
pel hur det är att vara förälder i Sverige. Hur fungerar den
svenska skolan? Vilket ansvar har jag som förälder och vad
förväntas av mig?
När Safiya Barre kom till Sverige från Somalia för 24 år
sedan fick hon bostad i ett område där det bodde nästan bara
svenskar och fick på egen hand lära sig hur det svenska sam
hället fungerar genom att fråga sig fram. Idag är det annorlun
da. Många fler kommer till Sverige men det finns också riktade
insatser till nyanlända. Gemensamt för alla är att språket är
en nyckel för att livet ska fungera på ett bra sätt. Det gäller
särskilt för barnen som ska in i skolan.
De behov som identifierats är bland annat att nyanlända
föräldrar vill ha möjlighet att på sitt modersmål diskutera hur
det är att vara förälder i Sverige. De behöver också praktisk
hjälp med myndighetskontakter. Hos barnen har man sett att
vissa inte klarar skolan så bra delvis beroende på att de inte
får tillräckligt stöd av föräldrarna.

Som nyanländ till Sverige

– Använd inte barnen som tolkar i familjen. Barnen ska inte ha
den makten eller det ansvaret, säger Safiya Barre.
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og, och Mats Mikiver, projektledare, Linköpings kommun

– Det generella stödet når inte
alla. Därför bör åtgärderna vara
universella, men anpassas till dem
med störst behov, konstaterar
Mats Mikiver.

nyanlända familjer
Därför erbjuder Linköping flera olika insatser och aktivi
teter för nyanlända föräldrar, till exempel information om att
vara förälder i Sverige, föräldrastödskurser på modersmålet
och Lära tillsammans, som handlar om ökad kunskap och
samspelet mellan förälder och barn.
modersmålspedagogerna i förskolan
och modersmålslärarna i skolan. De har dubbel kulturkompe
tens, är särskilt utbildade för föräldrastöd och har en hög tro
värdighet hos föräldrarna. Några av dem, bland andra Safiya
Barre, har också en del av sin tjänst som brobyggare på en
familjecentral.
– Jag arbetar i förskolan och skolan, är med vid inskolning,
har kontakter med föräldrarna och är med vid utvecklings
samtal. Det kan också handla om att hjälpa till inför placering
i förskolan, berättar hon.
Safiya Barre arbetar också med ett projekt med en systuga
och gymnastik för somaliska kvinnor, för att nå kvinnor som
är hemma mycket och inte har så många kontakter utanför
hemmet. Dessutom arbetar hon med sommarskola för både
grundskole- och gymnasieelever.
Brobyggarprojektet går mot sitt slut och kommunen har
avsatt medel för en fortsättning. Som brobyggare på familje
centralen är Safiya även en länk även mellan svenska och soma
liska familjer.
– Det blir ett lärande även för de svenska familjerna, påpe
kar Mats Mikiver.
”Att vara förälder i Sverige” är ett program med informa
tion till nyanlända föräldrar på modersmålet. En fråga som
diskuteras mycket är hur föräldrastrukturen förändras efter
flytten till Sverige. Att mannens/pappans position förändras
och att barnen får en stark roll i familjerna.
– Jag upprepar gång på gång att man inte ska använda
barnen som tolkar i familjen. Fråga hellre grannen eller några

Nycklar i arbetet är

vänner. Barnen ska inte ha den makten eller det ansvaret, säger
Safiya Barre.
Linköpings kommun erbjuder också föräldrastödskurser på
flera språk. Av cirka 40 gruppledare har 15 arabiska, somaliska
eller romska som modersmål. Kurserna som hålls är Småbarns
liv, Cope och Tonårs-Cope. Föräldraforum kan anordnas när
det behövs träffar för en särskild språkgrupp.
Lära tillsammans (Family learning) är ytterligare ett pro
gram som erbjuds nyanlända föräldrar och deras barn från två
år och uppåt. Här ligger fokus på att utveckla olika färdigheter
med särskilt fokus på svenska språket och vardagsmatematik.
Man leker till exempel affär och lär sig både orden och att
räkna. Målet är att bli medvetna om sin roll och att det är
viktigt att vara med och leka med barnen.
– Det är inte så vanligt i somaliska familjer att man leker
tillsammans och spelar spel eller kryper på golvet, säger Safiya
Barre.

Mer om arbetet
i Linköping

i Linköping är
att om man ska lyckas med insatser för utlandsfödda föräldrar
måste man ha personal med brobyggarfunktioner. Projektet
med föräldrakurser på annat språk än svenska följs av fors
kare från Linköpings universitet. De rapporterar om nöjda
föräldrar och att föräldrarna framhåller att kurserna stärkt
dem i sitt föräldraskap.
– När vi pratar om utsatta grupper är det viktigt att tänka
på att även om prognosen kan vara dålig på befolkningsnivå,
så finns det fortsatt stora möjligheter på individnivå, tack vare
engagerade föräldrar och stöd från samhället. Det är aldrig för
sent, säger Mats Mikiver. n

Slutsatsen från föräldrastödsprojektet

Lära tillsammans (Family learning) har manualer på engelska som man
översatt delar av och temana har anpassats till svenska förhållanden.
Att vara förälder i Sverige är ett ”hemmabygge”, som tagits fram inom
verksamheten i Linköping och som kan användas som en grund för den
som vill göra någon liknande i sin egen kommun. Kontakta Mats Mikiver, 013– 20 63 18, mats.mikiver@linkoping.se, om du vill veta mer.
Information finns också på www.linkoping.se/familjeprogram och
www.linkoping.se/forebyggandeforaldrastod (Fhi-projektens hemsida).
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Blir man en bättre förälder av att delta i föräldragrupp? – enligt mammor och deras barn • Elin Alfredsson, doktorand, Psykologiska institutionen,

Mammorna tycker att de blivit säkrare i
sin föräldraroll och ökat sin förståelse –
barnen är inte lika övertygade om det.
– Det ska bli spännande att se om detta är en bestående förändring vid nästa
uppföljning, säger Elin Alfredsson.
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Göteborgs universitet

Säkrare mammor –
men tveksamma barn

F

orskarna vid Psykologiska institu
tionen har sedan hösten 2011 följt
över 300 familjer i tolv kommuner
i västra Sverige som erbjuder något av
programmen Connect, Aktivt föräldra
skap, Komet, Cope och Ledarskapsträ
ning för tonårsföräldrar till föräldrar
med barn i åldern 10–17 år. Föräldrarna
har vid första träffen fått förfrågan om
de vill vara med i studien och ungefär
90 procent har sagt ja. De har svarat
på skriftliga frågor i samband med för
sta och sista gruppträffen. Dessutom
har deras barn fått egna frågeformulär
hemskickade och ungefär 70 procent av
barnen har deltagit. Gruppledarna har
också intervjuats. Cirka ett år efter för
sta gruppträffen får föräldrar och barn
nya frågeformulär på posten.
De frågor som föräldrarna har besva
rat handlar om bland annat om föräld
rastil och beteende, klimatet i familjen,
barnets psykiska hälsa och temperament
samt öppenhet gentemot föräldern. Bar
nen har skattat föräldrastil/beteende, kli
matet i familjen, relation till föräldern,
den egna psykiska hälsan och socialt väl
befinnande samt temperament.

Studien och datainsamling pågår fort
farande och hittills finns preliminära
resultat från de för- och eftermätningar
från familjer där både barn och deras
mammor har fyllt i frågeformulär före
juni 2013. Åtta av tio föräldrar som del
tog i föräldragrupperna var mammor så
därför har inledningsvis bara deras svar
bearbetats. I slutrapporten kommer även
papporna till tals.
På den övergripande frågan om
det har skett någon förändring svarar
mammorna ett rungande ja, enligt Elin
Alfredsson:
– Det gäller både den egna föräldrasti
len och klimatet i familjen. Det egna väl
befinnandet är bättre och de tycker att
barnets psykiska hälsa och temperament
förbättrats.
Däremot tycker inte barnen, som
grupp, att det skett någon förändring.
Men i de fall som mammorna rappor

terar minskade känslomässiga utbrott,
tycker också barnen att de har minskat,
så där finns en överensstämmelse. Det
finns även en överensstämmelse mellan
mammor som rapporterar ett ökat posi
tivt föräldrabeteende och barn som upp
ger att mammorna har blivit mer ”lagom
intresserade” av vad de gör, snarare än
kontrollerande eller ointresserade.
– Men det som sticker ut lite är att
de mammor som känner sig säkrare i sin
föräldraroll upplevs av barnen som mer
oförutsägbara. Och mammor som upp
ger ökade försök till förståelse uppges av
barnen ha blivit mindre varma. Det ska
bli spännande att se när alla data är inne
och vid ettårsuppföljningen, om detta är
resultat som håller i sig. Om barnen kan
ske accepterar att okej, det är så här det
kommer att vara, säger Elin Alfredsson.
De preliminära resultaten visar också
på ett samband mellan mammors rap
porterade förändring i föräldrabeteende
och hur de uppger att deras barn föränd
rats. Ett ökat positivt föräldrabeteende
relaterar till ökad öppenhet och mins
kade negativa känslouttryck hos barnen
– och tvärtom. Även barnens rapporter
om förändring i mammans beteende har
ett samband med barnens uppfattning av
den egna förändringen.
Resultaten så här långt kan samman
fattas som att mammorna tycker att grup
per för tonårsföräldrar fungerar, medan
barnen är mer tveksamma. Mammor
och barn är dock överens om att positiva
och negativa förändringar i föräldrarnas
beteende är relaterade till förändringar i
samma riktning hos barnen.
I de fall där mamma och barn är
överens, till exempel att förälderns upp
fostringsstil ändrats i positiv riktning, så
är man alltså också överens om att bar
nets beteende och välmående förändrats
positivt. Kruxet är den bristande över
ensstämmelsen mellan mammornas och
barnens svar, som alltså till stor del hand
lar om att man ser olika på om det skett
någon förändring eller ej.
– Kanske är det så att föräldrarna
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tycker att de förändrat sitt beteende, men
att det inte märks så mycket utåt ännu,
säger Elin Alfredsson.
Studien fortsätter och efter sommaren
2014 ska den sista ettårsuppföljningen
göras.
om effekten av
grupper för tonårsföräldrar har en under
sökning gjorts av vilken typ av stöd som
föräldrar med barn i åldern 10–17 år vill
ha och vad man känner till om vad som
erbjuds i den egna kommunen. Genom
telefonintervjuer har 875 föräldrar från
797 familjer i Göteborg och ytterligare
sex närliggande kommuner svarat.
En fjärdedel uppgav att de tidigare
hade deltagit i någon form av ledarledd
föräldragrupp – och då har det likaväl
kunnat handla om en grupp på BVC
eller i fotbollsklubben – och fyra procent
uppgav att de deltog vid intervjutillfället.
Nästan tre fjärdedelar hade inte deltagit
och lika stor andel visste inte att kom
munen erbjöd grupper för föräldrar till
äldre barn/tonåringar.
– Och detta i kommuner där vi vet
att man faktiskt aktivt bedriver dessa
grupper. Över 30 procent sa att de skulle
tacka ja om de blev erbjudna ledarledd
föräldragrupp. Det är alltså stor skillnad
mot de fyra procent som faktiskt deltar,
påpekar Elin Alfredsson.

Vid sidan av studien

En majoritet tycker att föräldrastödet
är viktigast när man har barn i åldern
13–17 år, men förslagen på vilket slags
stöd de önskar varierar.
– Men vi uppfattar att många upple
ver ett glapp mellan BVC och BUP, att det
behövs ett slags enklare stöd där tröskeln
inte är så hög som till BUP och där BVC
inte är aktuellt eftersom barnen är över 6
år. Man vet inte vart man ska vända sig,
säger Elin Alfredsson.
Det finns också önskemål om att sko
lan ska vara en central punkt, och att
kommunens hemsida ska vara bra och
informativ – något om sällan var fallet.
Och det är viktigt att det finns ett brett
utbud av föräldrastöd. n

Stöd till föräldrar till barn med funktionshinder • Malin Broberg, professor, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Måste ständigt kämpa för sina barns
Nästan hälften av föräldrarna som medverkar i RiFS-projektet har någon
gång överklagat ett beslut. Av dessa fick 41 procent ett bättre beslut efter
överklagan – det första beslutet följde alltså inte lagen.
– Det visar hur de här föräldrarna gång på gång måste kämpa för sina
barns rättigheter, säger Malin Broberg.

N

är man i RiFS-projektet pla
nerade vad de ville göra med
de forskningspengar om riktat
stöd till grupper med särskilda behov
som de fått del av, kom de fram till att
de inte skulle utvärdera något särskilt
program för föräldrastöd. I stället ville
de fokusera på det som är ovanligt och
särskiljande, nämligen allt runt omkring
familjerna där det finns barn med funk
tionsnedsättningar.
– Och vi ville inte bara kartlägga, utan
hitta sätt att förbättra stödet, säger Malin
Broberg.
I projektet ingår en mängd olika sam
arbetspartners, vilket visar på hur många
aktörer som finns runt barnen. Projektet
förankrades noggrant både bland föräld
rar och i kommunerna och det inleddes
med en kartläggning. Den omfattade en
enkät till professionella samt telefonin
tervjuer och webbenkäter till ett slump
mässigt urval av föräldrar (144 föräldrar
i 109 familjer) vars barn tillhör LSS per
sonkrets.

– Telefonintervjuerna tog mellan tre
kvart och en och en halv timma – de här
föräldrarna har massor att berätta, säger
Malin Broberg.
Intervjuerna gjordes av handläg
gare i kommunerna (men de intervjuade
förstås inte familjer där de själva varit
handläggare). Tanken var att det i sig
skulle bli ett lärande och att deltagarna i
projektet blev medforskare. Efteråt sam
lades de 14 intervjuarna och delade med
sig av erfarenheterna. De tyckte det var
både lärorikt och utvecklande att få mer
kunskap om föräldrarnas situation.
– I början var de oroliga för att för
äldrarna skulle vara arga och missnöjda.
Men det var tvärtom. Föräldrarna ville
gärna berätta och telefonintervjuarna
kände att det var väldigt lärorikt att pra
ta med föräldrarna om mer öppna frågor.
Det blir en helt annan bild än när man
är handläggare och har specifika frågor.
Många blev ganska drabbade när de fick
en familjs hela historia, från att barnet

var litet till att det nu var kanske 16 år,
säger Malin Broberg.
Resultaten visar att föräldrarna lägger
mycket tid på kontakter med myndighe
ter och andra, framför allt under barnets
första sex år. Det är då utredningar görs,
barnet ska börja förskolan och under
den här tiden finns också mycket stöd
för familjerna.
– Under skolåldern och senare har
man inte alls lika mycket stöd och inte
heller det stöd man behöver, säger Malin
Broberg.
På frågan hur väl de insatser de fått
motsvarat behoven, svarar 29 procent att
de får vad de har behov av. En tredjedel
tycker att de behöver lite mer insatser,
medan övriga, nästan 40 procent, behö
ver mycket mer eller inte har fått de insat
ser de behöver.
ju främst om stödet
till föräldrarna, därför fick de frågan om
insatserna har fokuserats på barnens
eller föräldrarnas behov. Resultatet visar

Projektet handlar

Detta är RiFS
Projektet Riktat föräldrastöd, RiFS, undersöker stödet till föräldrar med barn som har funktionsnedsättning i Göteborgs, Kungälvs
och Tjörns kommun:
• Vilket stöd finns det för föräldrar vars barn har funktionsnedsättning?
• Hur uppfattar och upplever föräldrarna stödet?
• Vilket stöd tycker föräldrarna att de behöver?
• Vad kan göras bättre?
Projektet inleddes 2011 med kartläggningar och nu pågår fem utvecklingsprojekt som ska leda till ett bättre stöd till de berörda föräldrarna och deras barn. RiFS pågår till och med 2014 och finansieras av Statens folkhälsoinstitut (numera Folkhälsomyndigheten).
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Struktur och samordning i stödet till föräldrar med barn som har funktionshinder
måste bli bättre, konstaterar Malin Broberg.

rättigheter

att det är främst barnens behov som har
tillgodosetts.
Föräldrarna tycker att personal inom
habiliteringen har god kunskap om barn
med funktionsnedsättning, medan det är
sämre med kunskapen inom LSS/social
tjänst och förskola och skola. Kunskapen
om föräldrarnas livssituation är ännu
sämre.
Information om rättigheter är ett
behov som hälften av föräldrarna inte
tycker är tillgodosett.
– Här finns förbättringsmöjligheter,
till exempel med information på web
ben om hur det är att vara förälder till
ett barn med funktionshinder. Det finns
information som är lika över hela landet
som kan kompletteras med specifik infor
mation från varje kommun.
Föräldrarna får sin information om
stöd och insatser framför allt genom
att leta själv, genom habiliteringen och
andra föräldrar.
Det praktiska stödet, med läger, vård
bidrag, avlösarservice med mera, har de
flesta föräldrar fått. Men bland de för
äldrar som är födda utomlands finns ett
större behov av praktiskt stöd eftersom
dessa ofta inte har ett lika bra socialt
skyddsnät runt sig.
Känslomässigt stöd är ett område där
föräldrarna har stora behov som inte till
godoses. Det kan handla om stresshan
tering, stödsamtal, krisbearbetning eller
parsamtal.
– Det är ett behov som tycks falla mel
lan stolarna. Vem ska ta hand om det stö
det? Kommunen? Eller psykiatrin om det
blir riktigt akut? Den här frågan måste
lösas, betonar Malin Broberg.
Även de professionella anser att stress

hantering är en stödinsats som det behövs
mer av. Inom habiliteringen möter perso
nalen nästan varje dag föräldrar som är
hårt pressade eller mår psykiskt dåligt.
De professionella anser också att i
skol- och tonåren, när barnen är äldre
och i övergången från barnhabiliteringen
till vuxenhabilitering fungerar stödet
särskilt dåligt. Endast 14 procent arbetar
proaktivt med övergångar.
– Många föräldrar berättar hur de har
fått ta initiativ och dra i allt som handlar
om skolstarten till exempel. Här måste
det bli tydligare och finnas rutiner, säger
Malin Broberg.
Ett resultat som hon funderat mycket
på är att 46 procent av föräldrarna har
överklagat ett beslut och att 41 procent
av dem har fått ett bättre beslut efter
överklagan.
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– De har alltså inte bara varit miss
nöjda med beslut, utan tänkt att det
nog är felaktigt och orkat överklaga,
säger Malin Broberg och jämför med
bygglov där 4,6 procents överklagningar
i en kommun var en ”explosionsartad
utveckling” och knappt 20 procent blev
ändrade i nästa instans.
i Göte
borg pågår nu utvecklingsprojekt som
bland annat syftar till minska antalet
kontakter för föräldrar och ge stöd till
föräldrar och ungdomar i övergången till
vuxenlivet.
Malin Broberg konstaterar att
många är väldigt nöjda med sina indi
viduella kontakter, men att det är sam
ordningen och strukturerna som måste
förbättras. n

På Tjörn och sex stadsdelar

Läs och lär från
tidigare konferenser
Länsstyrelsen har under de senaste åren
genomfört ett flertal konferenser, i samverkan med bland andra FoU i Väst/GR
och Göteborgs universitet, om föräldraskap och barns och ungdomars psykiska
hälsa. Konferenserna har dokumenterats i
skrift och ibland även filmats. De skriftliga
dokumentationerna kan laddas ner från
både Länsstyrelsens och FoU i Väst/GR:s
webbplatser.
2010: ”Skolk & Komet” (18 mars). ”Mer
kärlek mindre trots” (Föräldrakomet, 29
september).
2011: ”Förutsättningar för föräldrastöd
– ledarskap och samverkan” (18 maj).
”Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa
hos barn?” (6 april). ”Ledsna barn” (8
december). ”Barn som bevittnat våld”
(23 november). FoU i Väst/GR gav också
ut ”Barn av vår tid. Aktuell forskning om
barn och familjer” samma år.
2012: ”Psykisk ohälsa hos flickor” (19
april och 20 september). ”Graviditet och
tidigt föräldraskap vid missbruk eller
beroende. Stöd till barn och föräldrar”

Elsa Rudsby Strandberg och Ulf Axberg svarade på sms-frågor.

– Nu gäller det att hålla i,
hålla ut och hålla på!
Moderator under dagen var Ulf Axberg, universitetslektor vid Psykologiska
insitutionen vid Göteborgs universitet och forskare vid FoU i Väst/GR. Han
avslutade med att tillsammans med Elsa Rudsby Strandberg svara på
några av publikens sms-frågor som kommit in under dagen.

(18 oktober). ”Föräldrar i vår tid. Om
barns och familjers villkor” (15 november).
2013: ”Föräldrastödsprogram. Spelar det
någon roll vad man väljer?”. Här presenteras bland annat Nationella jämförelsestudien av Håkan Stattin med flera (29 maj).
Dessutom finns filmade föreläsningar om
föräldrastöd från Förebygg.nu 2011, på
Länsstyrelsens webbplats, Föräldrastöd.
För information om aktuella konferenser
och publikationer gå in på:  
• www.grkom.se/fouivast
• www.grkom.se/sociala
• www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Ny myndighet
Den 1 januari 2014 upphörde Statens
folkhälsoinstitut och blev, tillsammans med
Smittskyddsinstitutet och delar av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten.
På www.folkhalsomyndigheten.se finns
detta material om föräldrastöd att ladda ner:
•	Föräldrar spelar roll. Handbok i lokalt och
regionalt föräldrastödsarbete.
•	Så arbetar kommuner, landsting och ideella organisationer med föräldrastöd.

• Hur är det tänkt att stöd till föräldrar
med kognitiva svårigheter ska se ut?
Det finns ännu inte så mycket forskning,
men det pågår utvecklings- och forsk
ningsprojekt i Sverige. Föräldrastöd till
föräldrar med kognitiva svårigheter stäl
ler speciella krav. Det stöd som vi talat
om här fungerar inte för den gruppen,
utan behöver anpassas efter den grup
pens behov.
• Ifrågasätter utåtagerande beteende
som mått på lyckat föräldrastöd, då
det kan bero på reaktion av misshandel, missbruk, sexuella övergrepp, våld
i nära relationer med mera. Man har ju
inte utrett familjen innan! Hur tänker
ni om det?
Det är ett mått, men inte tillräckligt, vi
behöver titta på mer. Men om vi tar de
studier som gjorts ser vi att 60–70 pro
cent av barnen blir hjälpta av struktu
rerat föräldrastöd. Det är fantastiska
resultat – för några år sedan visste vi
inte detta. Men det är fortfarande 30–40
procent av barnen som insatserna inte
räcker för. Och de är ju lika viktigt att
se när stödet inte fungerar som när det
fungerar. Hur kan vi hjälpa de barnen
och föräldrarna? Det finns så många
andra faktorer att ta hänsyn till, som
till exempel förekomst av våld och över
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grepp, där andra insatser behövs, eller
att barn med utåtagerande beteende
också kan vara deprimerade eller ångest
fyllda. Utåtagerande beteende är, precis
som Inna sa i sin föreläsning, ett mått,
men det behövs fler och det kommer tro
ligtvis i framtiden.
• Har ni använt kvalitativ metod eller
bara självskattningsformulär (fråga till
Malin Broberg som besvarades av Ulf
Axberg).
Självskattningsformulär används ofta
när man ska göra effektstudier. Man kan
också använda observationsmått, men
det är väldigt kostsamt och är knepigt
att analysera. Vill man få en fördjupad
förståelse för processer är det vanligt att
kombinera olika metoder.
Ulf Axberg avslutar med att det skett
mycket inom föräldrastödet på bara
några år.
– Nu gäller det att hålla i, hålla ut
och hålla på! Den 20 mars arrangeras
en spridningskonferens i Skara och vi
planerar fortsatta konferenser specifikt
runt tonåringar och föräldrastöd. Arbete
pågår!
Inbjudan till konferensen i Skara 20 mars kommer att finnas på www.skaraborg.se.
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