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Förord
Vetenskapliga studier finner ofta samband mellan unga människors
upplevelser i familjen och en kriminell livsstil. Därför är föräldrar en
av samhällets viktigaste resurser i det brottsförebyggande arbetet.
Föräldrastödjande verksamhet har blivit ett samlingsnamn för de
åtgärder och projekt som involverar föräldrar i arbetet med att för-
hindra sociala problem hos sina barn. 

Denna idéskrift vänder sig till lokala brottsförebyggande aktörer
och andra som planerar att arbeta med föräldrastödjande verksamhet
ur ett brottsförebyggande perspektiv. Idéskriften är indelad i två delar. 

I den första delen ges läsaren möjlighet till en vetenskaplig för-
djupning inom området för föräldrastödjande verksamhet. Där pre-
senteras ett urval av olika föräldrastödjande verksamheter som har
haft dokumenterad effekt på barn- och ungdomskriminalitet. Urvalet
baserar sig på en genomgång av internationell vetenskaplig litteratur,
utförd år 2001 av Laura Ferrer-Wreder, professor i psykologi vid Penn
State University, och Håkan Stattin, professor i psykologi vid Örebro
universitet. 

Den andra delen är baserad på en sammanställning av lokala brotts-
förebyggande projekt, inriktade på föräldrastödjande verksamhet,
som under år 2000 fick ekonomiskt stöd från brå, samt på kunskap
hämtad från en enkätundersökning bland lokala brottsförebyggande
råd. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande,
utan är i stället tänkt att inspirera lokala brottsförebyggande aktörer
till att arbeta med föräldrastödjande verksamhet. Materialet har in-
hämtats under år 2001 av Erica Karlsson som då var projektanställd
vid Örebro universitet. Erica Karlsson är i dag universitetsadjunkt i
psykologi vid Högskolan i Kalmar.

Stockholm april 2003
Jan Andersson Malena Carlstedt
T.f. generaldirektör T.f. enhetschef 
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Det betyder dock inte att projekten saknar värde. I många kommuner
är de föräldrastödjande verksamheterna en inspirationskälla. Genom
de aktiviteterna dras andra verksamheter med och nya erfarenheter
skapas. Sammanställningen baseras på projekt som under år 2000
fick ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet, samt på kun-
skap hämtad från en enkätundersökning bland lokala brottsföre-
byggande råd. 

Statens folkhälsoinstitut, fhi,  har fått i uppdrag av regeringen
att år 2004 lägga fram förslag på nya former av stöd till föräldrar.
Som ett led i det arbetet presenterade de våren 2003 delrapporten
”Föräldrastöd i Sverige år 2002” (Rapport nr 2003:8). I redovisningen,
som avgränsats till att gälla insatser som främjar barns psykiska
hälsa, presenteras 60 svenska stödinsatser. Den omfattande rapporten
ger matnyttig information om vilka insatser som finns runt om i landet.
Rapporten kan också med fördel läsas för att få uppslag och idéer
på nya arbetssätt. 

9
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Inledning 

En trygg hem- och uppväxtmiljö är en av förutsättningarna för ett
fungerande socialt liv. När det brister i kommunikationen och i relatio-
nerna inom en familj ökar risken att barnen utvecklar sociala problem
som exempelvis kriminalitet eller drogmissbruk. Familjestödjande
verksamhet är därför oftast främst inriktad mot att förbättra rela-
tionerna mellan föräldrar och barn samt att hjälpa föräldrarna att
fungera som positiva förebilder för sina barn. Det kan exempelvis
handla om att lära föräldrarna att sätta gränser eller att förbättra
kommunikationen mellan föräldrar och barn. Många forskare
menar att de barn som ofta berättar för sina föräldrar om sitt liv
utanför hemmet som regel fungerar bättre i skolan, tenderar att ha
en bättre självkänsla och generellt är mindre brottsbelastade än barn
i familjer där föräldrarnas kunskaper om barnens fritidsaktiviteter
är små. Föräldrarna har då insyn i barnens liv och därmed också
möjlighet att ingripa om något gått snett. Föräldrarnas roll som
förebilder är också viktig då missbruksproblem och kriminalitet hos
föräldrar har samband med ungdomsvåld och kriminalitet. 

I många sammanhang har kunskap om forskning om föräldra-
stödjande verksamhet efterfrågats. Därför består denna idéskrift av
två delar. I den första delen presenteras ett urval av föräldrastödjande
åtgärder som i den vetenskapliga litteraturen visat sig ha effekt på
barn- och ungdomskriminalitet. Till skillnad från tidigare idéskrifter
innehåller denna skrift även en utökad litteraturlista för att ge läsaren
möjlighet att ytterligare fördjupa sig inom området.

Den andra delen beskriver hur föräldrastödjande verksamhet ur
ett brottsförebyggande perspektiv kan organiseras. Dessutom pre-
senteras exempel på lokalt brottsförebyggande projekt, inriktade
mot föräldrastödjande verksamhet. De projekt som beskrivs är
endast ett axplock av alla de verksamheter som finns runt om i landet.
Tanken med exemplen är att inspirera de lokala brottsförebyggande
aktörer som arbetar, eller planerar att arbeta med, föräldrastödjande
verksamhet. Inget av projekten har blivit ordentligt vetenskapligt
utvärderat. Det är därför inte möjligt att bedöma vilka effekter de
har haft på ungdomsbrottsligheten och på tryggheten i kommunen.

8
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kapitel 1.

Brottsföre-
byggande arbete
med föräldrar – 
i teorin 

del 1
I denna del av idéskriften presenteras en genomgång av 
de familjestödjande verksamheter som i olika vetenskapliga
utvärderingar har visat sig förhindra och minska ungdoms-
våld respektive kriminalitet. Texten vänder sig främst till 
praktiker och beslutsfattare som intresserar sig för ungdoms-
och preventionsfrågor.
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Sambandet mellan familjelivet 
och utvecklingen 
av en kriminell livsstil
Det finns en stor mängd vetenskapliga studier som belyser vilka typer
av risk- och protektiva faktorer som gör det mer eller mindre sanno-
likt att ungdomar ska utveckla ett våldsamt eller kriminellt beteende.

I många undersökningar återkommer exempelvis ett flertal viktiga
riskfaktorer när det gäller antisocialt beteende bland barn och ung-
domar (Rutter, Giller och Hagell, 1998). Se tabell 1 på nästa sida för
några exempel.

Dessutom har det i flertalet vetenskapliga studier visat sig finnas
ett samband mellan unga människors upplevelser i familjen och deras
inblandning i våld och kriminella aktiviteter (Farrington, Barnes och
Lambert, 1996; Griffin, m.fl., 2000; Gorman-Smith m.fl., 1998). Här
är det främst tre aspekter av familjelivet som har dragit till sig upp-
märksamhet.

• Familjestruktur: Vilken sammansättning har familjen? 
Är båda föräldrarna närvarande?

• Familjerelationer:  Kommer familjemedlemmarna överens och 
har de goda relationer till varandra?

• Föräldrarnas roll som förebilder: Påverkar föräldrarnas 
agerande hur barnet beter sig?

FAMILJESTRUKTUR

Många forskare har studerat ”splittrade familjer” och hur en upp-
växt med endast en förälder kan påverka ett barns beteende och
utveckling. Det har visat sig att familjestrukturen har betydelse för
ungdomskriminalitet, men endast under vissa förutsättningar. Ett
bra föräldraskap fungerar som en protektiv, skyddande faktor både
i de familjer som består av endast en förälder och i familjer med två
hemmavarande föräldrar (Griffin m.fl., 2000). Dessutom tycks det
vara så att ungdomar som bor med båda sina föräldrar, och där för-
äldrarna ofta grälar, är överrepresenterade bland dem som utvecklar
ett kriminellt beteende. Det betyder att familjestrukturen kan funge-
ra som en riskfaktor, men oftast bara i kombination med andra
familjerelaterade risker, exempelvis om föräldraskapet inte fungerar

Inom forskningen har det vid upprepade tillfällen konstaterats att barn,
som har ett våldsamt eller utagerande beteende tidigt i utvecklingen,
i större utsträckning än andra barn riskerar att utveckla problem även
inom andra områden.1 I dag är de mest framgångsrika föräldrastödjan-
de verksamheterna utformade i syfte att förändra de risk- och protek-
tiva faktorer som leder till problembeteenden hos ungdomar. 

• Riskfaktorer är de förhållanden – hos individen eller i individens 
miljö – som ökar sannolikheten att en person i framtiden ska utveckla 
uttalade svårigheter inom ett eller flera problemområden 
(till exempel våld och kriminalitet; missbruk av alkohol och andra 
droger; riskfyllt sexualliv samt problem med att följa med och 
prestera bra i skolan). 

• Protektiva faktorer är förhållanden – hos individen eller i individens 
miljö – som minskar sannolikheten att en person ska utveckla 
problembeteenden.

De protektiva faktorerna behöver inte nödvändigtvis eliminera risk-
faktorerna (Jessor m.f1., 1995). Exempelvis, om ett barn bor i ett
område med hög kriminalitet och samtidigt har en god relation till
sina föräldrar hjälper familjelivet barnet att klara sig trots den risk-
fyllda omgivningen. Den protektiva faktor som de goda familjerela-
tionerna innebär undanröjer dock inte nödvändigtvis barnets upp-
levelser av att växa upp i ett högriskområde.
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1) För en mer generell översikt av problembeteenden, se Jessor (1998); Jessor och Jessor (1977).



RELATIONER INOM FAMILJEN

Det finns belägg i den vetenskapliga litteraturen för att kvaliteten i
samspelet mellan föräldrar och barn är relaterad till hur livet senare
gestaltar sig (Cashwell och Vacc, 1996; Dishion och Patterson,
1997; Eddy, Leve och Fagot, 2001). 

Coercion theory (Tvångsinriktad familjemodell; Patterson, 1982)
betraktas i dag som en av de bästa modellerna för att förklara sam-
bandet mellan kvaliteten i familjerelationer och ungdomars anpass-
ning. Enligt denna teori utvecklar unga människor beteendeproblem
(övervägande aggressiva, men även andra beteendeproblem) delvis
som en följd av det samspel mellan föräldrar och barn som etable-
ras tidigt i livet (Patterson, Reid och Dishion, 1998). Grundtanken
är att föräldrar som inte kan upprätthålla regler i familjen på ett
konsekvent, rationellt, rättvist och icke-våldsamt sätt ger sina barn
förvirrande budskap och gör dem osäkra på vad som kommer att
hända om de uppför sig illa. 

OLÖSTA KONFLIKTER SKAPAR ETT KALLT FAMILJEKLIMAT

Föräldrar som har ett både oförutsägbart och strängt sätt att relate-
ra till sina barn skapar ett negativt samspelsmönster i familjen. Det
kan handla om att ibland ge efter för att hejda ett temperamentsut-
brott och ibland ge hårda bestraffningar för minsta regelbrott. Ett
sådant samspelsmönster kan fungera som en förstärkning av barnets
beteendeproblem. Dessutom har det visat sig att konflikter i dessa
familjer sällan får en lösning, utan när det dyker upp problem rea-
gerar bägge parter aggressivt och konflikten löses först när någon
drar sig undan. Över tid kommer även små händelser att leda till
häftiga konfrontationer och ingen av parterna har tid eller ork att
reflektera eller finna en lösning på problemet. Det är detta som
”Coercion theory” handlar om; hur aggressiva och olösta konflikter
mellan föräldrar och barn leder till ett stereotypt aggressivt och kallt
familjeklimat. 

När små barn upptäcker att de ofta kan få som de vill genom ett
aggressivt förhållningssätt, kan de börja hantera konflikter med vän-
ner och klasskamrater på samma sätt (Loeber och Dishion, 1984;
Patterson, 1998). Det kan få allvarliga konsekvenser, eftersom barn
som är aggressiva mot sina vänner och klasskamrater snabbt riske-
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eller om det är vanligt med konflikter i familjen (Adlaf och Ivis,
1996; Griffin m.fl., 2000; Juby och Farrington, 2001; Miller, 1997;
Sokol-Katz, Dunham, och Zimmerman, 1997).
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TABELL 1 EXEMPEL PÅ RISKFAKTORER SOM PÅVERKAR ETT 
VÅLDSAMT BETEENDE OCH KRIMINALITET*

INDIVIDUELLA
Tidiga aggressionsproblem
Uppfattningar, tankar och känslor som upprätthåller ett antisocialt beteende
Tolkningsfel (att missuppfatta omvärldens signaler [attribution biases])
Brister i social kompetens 
Separation från familjen
Drogmissbruk
Uppmärksamhetsstörningar 

FAMILJERELATERADE
Att utsättas för moderns drogmissbruk eller undernäring under fostertiden
Komplikationer under fostertiden eller vid födseln
Fysisk misshandel eller försummelse
Stränga eller tvingande uppfostringsmetoder
Bristande socialt stöd för föräldrarna och en mycket stressad livssituation
Bristande insyn och tillsyn av barnen
Låg grad av föräldraengagemang
Svagt emotionellt band till föräldrar/vårdnadshavare
Många konflikter inom familjen och att utsättas för våld
Positiva attityder till våld hos föräldrarna
Brist på problemlösningsförmåga i familjen
Kriminella syskon

KAMRATRELATERADE
Påverkan av kriminella kamrater
Gängmedlemskap

SKOLRELATERADE
Lärarens bristfälliga sätt att hantera klassen
Struktur som motverkar sociala och akademiska möjligheter i skolan

SAMHÄLLSRELATERADE
Låg ekonomisk status
Samhällelig desorganisation och instabilitet
Lågt samhällsengagemang
Att det är lätt att få tillgång till droger och vapen  
Att exponeras för våld och diskriminering i närsamhället

* Denna lista har sammanställts av material från flera olika källor (Reid och Eddy, 1997; Rutter, 
Giller och Hagull, 1998; Tolan och Guerra, 1994).



Val av föräldrastödjande 
verksamhet
Det är främst relationerna inom familjen och föräldrarnas roll som
förebilder som brukar beaktas vid upplägg av familjestödjande verk-
samheter/preventionsprogram och syftet brukar vara att: 

• åstadkomma en förbättring i föräldra-barnrelationen
• hantera föräldrarnas negativa och avvikande beteenden (relaterade 

till drogmissbruk och/eller kriminalitet)

Föräldrastödjande verksamheter inriktade mot ovanstående riskfak-
torer anses mycket lovande (Lipsey och Wilson, 1998). Försök att
hålla samman de båda biologiska föräldrarna tillräckligt länge för
att uppfostra ett barn har däremot varit mindre vanligt i föräldra-
stödjande verksamheter. Det beror delvis på denna faktors svaga
förebyggande förmåga då den verkar enskilt samt på att västvärlden
alltmer accepterar olika familjestrukturer (se t.ex. officiell statistik:
Statistiska Centralbyrån, 1992). 

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR URVALET AV EXEMPEL

I denna del av idéskriften sammanfattas de föräldrastödjande verk-
samheter som publicerats i den vetenskapliga litteraturen fram till
och med år 2001 och som har haft påvisbar effekt på ungdomsvåld
och kriminalitet. Dessutom kommer ett urval av särskilt betydelse-
fulla åtgärder att belysas i några exempel.2 Det bör dock noteras att
de flesta förebyggande verksamheter som hittills blivit grundligt
utvärderade huvudsakligen har varit amerikanska. Både de sociala
uppväxtbetingelser som råder för amerikanska barn och ungdomar
samt de välfärdssystem som är vanliga i usa skiljer sig på många sätt
från svenska förhållanden. 

Den vetenskapliga standard som gör det möjligt att avgöra om ett
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rar att bli utstötta av andra barn i klassen. Det ökar i sin tur sanno-
likheten för att de ska etablera vänskapsrelationer med ungdomar
som accepterar det aggressiva beteendet. När aggressiva barn har
vänner som också har ett aggressivt beteende finns det risk att pro-
blemen ökar under den sena barndomen och tonåren (Dishion m.fl,
1996). 

I tonåren kan sedan samma negativa och inkonsekventa sam-
spelsmönster återkomma inom familjen. Detta negativa, tvingande,
samspelsmönster karaktäriseras av en dålig kommunikation mellan
barn och föräldrar, föräldrarnas brist på kunskap om tonåringens
fritidsaktiviteter utanför hemmet och inkonsekventa regler inom
familjen  (French, Conrad och Turner, 1995) Åtgärder som syftar till
att bryta den onda cirkeln är effektiva inte bara för att hämma kon-
flikthärdar i hemmet utan också för att skydda ungdomar från att
göra negativa erfarenheter på fritiden utanför hemmet (Dishion
m.fl.,1991; Patterson, 1992). 

FÖRÄLDRAR SOM FÖREBILDER

Det har i många studier visat sig finnas ett samband mellan barn och
ungdomars kriminalitet och/eller våldsamma beteende, och föräldrar-
nas kriminella och/eller missbruksproblem. Några av orsakerna till
varför föräldrars negativa agerande verkar som en riskfaktor är
uppenbara, men alla samband har hittills inte kunnat klarläggas.
Om föräldrars avvikande beteende verkar som en isolerad faktor
kan föräldrarna öppet eller omedvetet stärka och stödja barnets
antisociala beteenden. Om föräldrarnas avvikande beteende i stället
påträffas samtidigt med andra familjeproblem (s.k. multipel problem-
konfiguration) kan det avvikande beteendet hänga samman med
djupa och långvariga störningar, exempelvis konflikter och misshan-
del samt instabilitet i familjestrukturen och föräldraskapet (Brewer
m.fl, 1998). Slutsatsen från forskningen är att det är väsentligt att
skilja mellan föräldrars asocialitet som en isolerad faktor och föräl-
drars antisocialitet i kombination med andra problem.
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2)  En litteratursökning med hjälp av lämpliga sökmotorer (t.ex. PsychInfo) genomfördes, där följande 
söktermer kombinerades: ”prevention, intervention, family, parents, violence, crime, aggression, conduct
and infancy, childhood, adolescence, youth”. Sökningen gav information om ett antal resultatutvärderingar,
litteraturgenomgångar och metaanalyser. Referenslistorna i dessa dokument har genomsökts för att kunna
hänvisa till ytterligare studier. Här analyseras endast de familjepreventionsprogram som påvisats minska
ungdomsvåld och kriminalitet och som haft en viss vetenskaplig standard.
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preventionsprogram är framgångsrikt eller inte baseras på följande
kriterier:

• effektiviteten måste vara utvärderad, både före och efter 
insatsen. Detta kallas även ett ”före” och ”efter” test, eller en 
”pre-post test” design.

• programmet måste ha haft en positiv effekt på ungdomsvåld 
eller kriminalitet och det måste finnas en skillnad mot en 
grupp ungdomar som inte deltagit i programmet. Den gruppen kallas 
ofta kontroll- eller jämförelsegrupp. 

När dessa kriterier är uppfyllda går det att i högre utsträckning ha
tilltro till att programmet lever upp till sina intentioner; att hindra
unga människor från att göra illa både sig själva och andra samt bli
involverade i kriminell aktivitet (Sherman m.fl., 1997). Utan denna
vetenskapliga standard är det svårt, om inte omöjligt, att ha en upp-
fattning om vilken nytta (eller skada) en viss föräldrastödjande verk-
samhet skulle kunna göra. De åtgärder som benämns som ”fram-
gångsrika” eller ”lovande” i beskrivningarna i nästa kapitel lever upp
till denna standard. Det ska samtidigt sägas att även välutformade och
utvärderade program som inte visat sig fungera kan säga oss mycket.

18
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kapitel 2.

Exempel på 
föräldrastödjande
verksamheter 



Ett bra sätt att minska risken för att ett barn ska bli inblandat i våld
och kriminalitet är att hjälpa föräldrar till en bra start tillsammans
med sina nyfödda barn. De familjestödjande åtgärder som vänder
sig till föräldrar med späd- och småbarn har oftast koncentrerats till
två olika typer av familjer: 

• förstagångsföräldrar
• föräldrar som har varit eller är i riskzonen att 

själva utveckla problem

Då en åtgärd vänder sig till en hel population (exempelvis första-
gångsföräldrar) kallas det för ett universellt preventionsprogram
(eller primärprevention). Ett exempel på universell prevention är den
svenska regeringens praxis att erbjuda föräldrautbildning till alla
förstagångsföräldrar (Socialstyrelsen, 1996:7). 

De åtgärder som endast inriktas mot grupper i riskzonen kallas
för ett selektivt preventionsprogram (eller sekundärprevention)
Dessa program har traditionellt varit hembesöksprogram som utfor-
mats för att tillhandahålla information, service och utbildning till
föräldrar.  För de individer som har ett upprepat och akut problem-
beteende kallas åtgärderna för indikerade preventionsprogram (eller
tertiärprevention). Dessa åtgärder handlar ofta om behandling. Ett
exempel på ett indikerat preventionsprogram är familjestödjande
åtgärder för ungdomsbrottslingar. Eftersom dessa problem ofta ökar
under sena barndomen och tonåren, genomförs indikerade preven-
tionsprogram som regel inte under spädbarnstiden3. 
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Förebyggande insatser under 
späd- och småbarnsåren
Olds med medarbetare (1999) har gjort en genomgång av den veten-
skapliga litteraturen kring familjestödjande verksamheter under
spädbarnstiden. De identifierade då 23 program med en positiv
effekt på risk- och protektiva faktorer relaterade till barnets beteen-
de och emotionella hälsa. Programmen sträckte sig från någon gång
under graviditeten (prenatalt) upp till fem års ålder. Av de 23 pro-
grammen handlade 17 om hembesök. Som tidigare nämnts ger hem-
besöksprogram information, service och utbildning till förstagångs-
föräldrar eller föräldrar i riskzonen.   

I den genomgång av den vetenskapliga litteraturen som gjorts
inför denna skrift återfanns ytterligare exempel på hembesökspro-
gram som förbättrade barnets hälsa både före och efter födseln,
samt hjälpte föräldrarna att utveckla starka emotionella band till
sina barn. Se tabell 2 för en förteckning över dessa program. I de
framgångsrika hembesöksprogrammen ingick ofta:

• utbildning och fakta om barns tidiga utveckling
• åtgärder som underlättar för familjer att få tillgång till den hälsovård 

respektive sociala omsorg och service som de har behov av 
• utbildning och övning i emotionellt varm och konsekvent omsorg 

och uppfostringsmetodik 
• åtgärder som får föräldrarna att känna sig tryggare i sina roller som 

vårdnadshavare
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TABELL 2 I litteratursökningen till denna skrift återfanns följande hembesöks-
program som gett positiva resultat. Notera att programmen i förteckningen 
inte är inkluderade bland de 23 som identifierats i Olds med medarbetares 
(1999) översikt. 

• Attachment-Based Intervention Study av Van den Boom, 1994; 1995

• Community Infant Project av Huxley och Warner, 1993 

• The Child Development Project av Barker och Anderson, 1998; Barker, Anderson
och Chalmers, 1992 

• A Home Visitation Program av Heins, Nance och Ferguson, 1987 

• The Norfolk Resource Mothers Program av Julner m.fl, 1994 

• The Parent Advisor Service av Davis och Rushton, 1991; Davis och Spurr, 1998

3)  Ett undantag från detta är när spädbarn föds med drogberoende på grund av moderns missbruk.
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EXEMPEL 1
HEMBESÖKSPROGRAM

Elmira Project som genomförts i norra delen av staten New York är
ett av de hembesöksprogram som visat sig ha en långvarig positiv
effekt på ungdomsvåld och kriminalitet (Olds, 1997; Olds m.fl., 1998).
Projektet erbjöd hembesök av sjuksköterskor till föräldrar i regionen.
Några grupper av föräldrar fick mer service än andra och det var
också de som på lång sikt fick ut mest av projektet. Föräldrarna del-
tog från och med graviditeten upp till barnets andra levnadsår.
Besöken följde ett specifikt schema: 

Under graviditeten gjorde en sjuksköterska ungefär nio hembesök. 

• När barnet var 6 veckor till 4 månader besökte sjuksköterskan 
familjen varannan vecka.

• När barnet var 4 till 14 månader besökte sjuksköterskan 
familjen var tredje vecka.

• När barnet var från 14 till 20 månader besökte sjuksköterskan 
familjen var fjärde vecka

• När barnet var från 20 till 24 månader besöktes familjen var sjätte vecka. 

Om det fanns särskilda behov besökte sköterskan familjen varje vecka. 

Projektet ledde till omedelbara förbättringar – 
• bättre hälsa hos modern under graviditeten
• fler föräldrar utnyttjade hälsovården
• färre tidiga förlossningar och färre barn med för låg födelsevikt
• färre fall av barnmisshandel 

Uppföljningar längre fram i tiden visade att barnen i de familjer som
fått mest stöd uppvisade mindre problembeteenden i jämförelse med
barnen i jämförelsegrupper. Elmira Project gav positiva resultat upp
till 15 år efter det att projektet upphört.

INSATSER FÖR ATT REDUCERA MISSBRUKSPROBLEM HOS MÖDRAR

Flera hembesöksprogram har utformats för att reducera de risker som
kan orsakas av låg födelsevikt och/eller av att vara för tidigt född, i
kombination med problem i hemmiljön. Studier i usa och Danmark
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har funnit att svårigheter under fosterstadiet i kombination med en
negativ uppväxtmiljö har samband med våldsbenägenheten senare i
livet (Joffee, 1982; Piquero och Tibbetts, 1999; Raine m.fl, 1997). 

För att minska dessa risker används hembesöksprogram som
omedelbart förbättrar spädbarnets fysiska hälsa och föräldrarnas
omsorg om barnet. Som tidigare nämnts påverkas barnen negativt
om föräldrarna är kriminella och/eller har missbruksproblem. Det
finns dock effektiva – åtminstone på kort sikt – åtgärder som är
utformade för att reducera effekten av moderns missbruksproblem
(Kaltenbach och Finnegan, 1998; Olds m.fl., 1999; Peterson, Gable
och Saldana, 1996). En viktig sakfråga i många länder är att minska
riskerna för att utsättas för alkohol och andra droger under foster-
stadiet (t.ex. sou 2000 – Nationell Handlingsplan för att förebygga
alkoholskador; u.s.Department of Health and Human Services,1999).

ETT ÖKAT ANTAL DROGFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

I usa har hembesök och specialdesignade kliniker varit de mest
populära sätten att handskas med dessa problem. De åtgärder som
tar itu med mammans missbruksproblem kan sträcka sig från försök
att få gravida kvinnor att sluta röka (selektiv intervention) till insat-
ser som arbetar med drogmissbrukande kvinnor som väntar barn
(selektiv/indikerad intervention). Antalet hembesöks- och klinikpro-
gram som varit framgångsrika med att få gravida kvinnor att sluta
röka ökar, och därigenom exponeras allt färre spädbarn för passiv
rökning (Greenberg m.fl, 1994; Wall och Severson, 1995; Windsor
m.fl., 1993). Även antalet program som riktar sig till mödrar som
använder alkohol och andra droger under graviditeten ökar. I den
tidigare nämnda genomgången av den vetenskapliga litteraturen
gjord av Olds och medarbetare (1999) var det dock bara två av de
23 framgångsrika programmen som fungerade för mödrar med
drogproblem (t.ex. Black m.fl., 1994; Marcenko och Spence, 1994).  

FÖRDELAR MED ATT BEHANDLA MÖDRARS MISSBRUK

Det finns ännu inga studier som tyder på att de program som arbetar
med inriktning mot mödrars missbruk har långtidseffekter på ung-
domsvåld och kriminalitet, men många av programmen har ännu inte



Förebyggande insatser för 
barn och ungdomar
Föräldrastödjande verksamheter inriktade mot barn och ungdomar
arbetar främst med att förbättra kvaliteten i familjerelationerna.
Ofta handlar det om olika typer av föräldrautbildningar som i regel
vänder sig till riskfamiljer (selektiva interventioner), men det finns
exempel på program i litteraturen som varit framgångsrika även när
de riktats mot familjer som inte varit i riskzonen (t.ex. Davis och
Hester, 1996; Webster-Stratton, 1998). Det finns relativt många
föräldrautbildningar som har visat sig förbättra kvaliteten i familje-
relationerna och förändra beteendet hos barn och ungdomar (t.ex.
Webster-Stratton, 1981; 1982; 1984; 1990a; 1990b; 1992; 1998).
De mest framgångsrika föräldrautbildningarna innefattar ofta:

• föräldrautbildning i varm omsorg och icke våldsamma 
uppfostringsmetoder där föräldrarna lär sig tekniker som betonar 
konsekvens i utdelning av belöningar och bestraffningar till 
barnen – ”positive youth management techniques”

• en ansats till att lägga tyngdpunkten på att öka den 
emotionella närheten och kommunikationen. Dessutom ingår 
ofta träning i problemlösning och aktiviteter för att skapa 
gemensamma värden mellan familjemedlemmar

Det finns många exempel i litteraturen där föräldrautbildningar har
visat sig ge varaktiga positiva resultat (Taylor och Biglan, 1998). 

EXEMPEL 3

FÖRÄLDRAUTBILDNING

basic-programmet är ett exempel på en välutvärderad verksamhet
med varaktiga positiva förtjänster. basic är en del av Incredible
Years Series (Webster-Stratton och Herbert, 1994), som är en sam-
ling program med liknande mål och strategier och som kan använ-
das i arbetet med många olika familjer. basic har riktats mot föräl-
drar vars barn inte är i riskzonen (universell nivå), föräldrar som har
dåliga sociala och ekonomiska förutsättningar (selektiv nivå), samt
föräldrar till barn med utpräglade beteendeproblem (indikerad
nivå). Programmets upplägg involverar utbildning och övningar i ett
effektivt (icke-tvingande) föräldraskap och i problemlösning.
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följt upp de barn (och föräldrar) som deltagit. Trots denna begränsning
är den allmänna uppfattningen att det finns en rad fördelar med att
behandla mödrars missbruksproblem. Det kan ha en betydande
inverkan på barnets utveckling genom att:

• de minskar både antalet barn med låg födelsevikt och 
antalet tidiga förlossningar

• de minskar de negativa konsekvenser som är 
relaterade till spädbarns drogberoende

• de ökar föräldrarnas kapacitet att ge sina barn 
högkvalitativ omsorg

• de minskar antalet fall av barnmisshandel/vanvård
• de förbättrar samspelet mellan föräldrar och ungdomar
• de reducerar risken att föräldrarna ska agera som 

negativa förebilder

Även om det finns ett stort behov av ytterligare forskning inom detta
område finns några exempel på åtgärder som visat sig vara lovande. 

EXEMPEL 2
HEMBESÖK I KOMBINATION MED BEHANDLING 
AV MISSBRUKSPROBLEM

Ett exempel på åtgärder som vänder sig till mödrar med missbruks-
problem är Black med medarbetares (1994) studie. I denna småskaliga
studie (n = 60 mödrar och deras spädbarn) med en strikt utvärde-
ringsdesign gjordes hembesök av sjuksköterskor ungefär två gånger
under graviditeten och sedan varannan vecka till dess att barnet var
18 månader gammalt. Under besöken arbetade mödrarna med sjuk-
sköterskorna som partners eller lagkamrater med det gemensamma
målet att förbättra barnets hälsa och kvaliteten i omsorgen, samt för
att motverka föräldrarnas missbruksproblem. Till skillnad från kon-
trollgruppen hade mödrarna, vid en utvärdering efter 18 månader,
minskat bruket av droger, vände sig i större utsträckning till sjuk-
vården och tillhandahöll en bättre uppfostringsmiljö. 
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kalkylera med den roll kamratinflytandet spelar i tonåringars liv. 

FÖRÄLDRAUTBILDNING I KOMBINATION MED TERAPI

Åtgärder som omfattar både föräldraundervisning och terapi inklu-
derar ofta samma aktiviteter som visat sig effektiva i andra åtgärder
för barn och ungdomar, exempelvis undervisning där föräldrarna
förbättrar sin förmåga att kommunicera. Kombinationen av föräldra-
utbildning och terapi är unik eftersom högriskungdomar inte samman-
förs, utan tonvikten ligger i stället på arbete med enskilda familjer.
Ett annat kännetecken för dessa åtgärder är den skräddarsydda service
som familjerna får. Individualiserade aktiviteter utformas utifrån
den enskilda familjens svagheter respektive styrkor och utifrån
familjens behov och resurser.  

EXEMPEL 4

FÖRÄLDRAUTBILDNING I KOMBINATION MED TERAPI

Brief Strategic Family Therapy (bsft) är ett exempel på föräldraut-
bildning i kombination med terapi. bsft är främst utformad för
riskfamiljer (selektiv nivå) eller familjer med äldre barn och ungdo-
mar som har beteendeproblem (indikerad nivå). bsft är unikt
genom att det bemöter frågeställningar om kultur och assimilation i
invandrarfamiljer. bsft kan huvudsakligen beskrivas som en pro-
cess där personalen (vanligtvis en utbildad psykoterapeut) och famil-
jen når en djupare förståelse av de interaktionsmönster (och reak-
tioner) som förstärker ungdomarnas problembeteenden. Personal
och familj arbetar sedan tillsammans för att utveckla de förhåll-
ningssätt och attityder som behövs för att skapa mer positiva famil-
jerelationer. Åtgärden är individualiserad och anpassad till den spe-
cifika familjen, och pågår under ett minimum av tre månader
(12–15 sessioner). Det har gjorts en rad utvärderingar av bsft och
liknande åtgärder som har visat positiva resultat (Szapocznik och
Williams, 2000). Bland annat visade de ungdomar som deltog i
bsft mindre antisociala och aggressiva beteenden i jämförelse med
ungdomar som enbart gick i gruppterapi. 

Det finns flera lovande föräldrautbildningar som i kombination
med terapi har lett till positiva förändringar av ungdomsvåld och
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Föräldrarna får också möjlighet att dela och jämföra sina attityder/
känslor kring föräldraskapet med andra. Föräldrarna träffas i små
grupper om 10 till 12 personer och får utbildning under 12–14
veckor. En stor del av programmet baseras på pedagogiska video-
band. De utvärderingar som gjorts av basic-programmet har visat att:

• föräldrarnas uppfostringsmetoder förbättrades
• föräldra-barnrelationerna förbättrades
• barnen uppvisade färre beteendeproblem
• färre fall av barnmisshandel konstaterades (Scott, 1999; Taylor m.fl., 1998;

Webster-Stratton, 1981; 1982; 1984; 1990a; 1990b; 1992; 1998). 

Dessa förbättringar har konstaterats upp till tre år efter att programmet
avslutades (Webster-Stratton, 1990a; Webster-Stratton, Hollinsworth
och Kolpacoff, 1989; Webster-Stratton, Kolpacoff, och Hollinsworth,
1988). 

BETYDELSEN AV GRUPPTRYCK OCH KAMRATPÅVERKAN

Grupptryck och kamratpåverkan ökar markant under den sena
barndomen och ungdomsåren. Under senare tid har man blivit mer
och mer överens om vikten av att vara försiktig när tonåringar sam-
manförs (Dishion, McCord och Poulin, 1999). Ibland undervisas
föräldrar och ungdomar i separata små till medelstora grupper.
Detta har exempelvis tillämpats i den barnfokuserade versionen av
basic-programmet som kallas Dinosaur School (Webster-Stratton
och  Hammond, 1997) och Adolescent Transitions Program,  atp
(Dishion och Andrews, 1995; Dishion m.fl, 1996; Poulin, Dishion
och Burraston, under tryck). Dessa två försök har gett ganska olika
resultat (Ferrer-Wreder m.fl., 2001). 

I både atp och i andra studier har det visat sig vara riskfyllt att föra
samman högriskungdomar i gemensamma grupper (Dishion, McCord
och Poulin, 1999). I stället för att minska problemen kan en grupp
som endast består av ungdomar med utpräglade sociala svårigheter
leda till att medlemmarna påverkar varandra negativt – trots närvaro
av vuxna. Även med utbildade ledare kan det vara svårt att arbeta
förebyggande med en grupp ungdomar som har liknande antisociala
värderingar.  Dessa problem verkar dock inte uppstå när yngre barn
förs samman (Webster-Stratton och Hammond, 1997). Det betyder
att de åtgärder som vänder sig till risk- eller högriskungdomar måste
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Dessa typer av insatser har dock ännu inte visat sig ha några långtids-
effekter på ungdomsvåld och kriminalitet (Lipsy och Derzon, 1998). 

EXEMPEL 5
FÖRÄLDRAUTBILDNING I KOMBINATION MED BEHANDLING 
AV MISSBRUK HOS FÖRÄLDRAR

Michigan State University Multiple Risk Children Outreach Program
är ett exempel på föräldrautbildning plus missbruksbehandling för
föräldrar. I det här exemplet hade fäderna i familjerna en historia av
alkoholrelaterade problem. Ett av målen med programmet var att
förbättra familjens uppfostringsmetoder och problemlösningsförmå-
ga för att förbättra relationerna (Patterson m.fl.,1993). Ytterligare
ett mål var att applicera problemlösningstekniker på konflikter som
var direkt relaterade till faderns alkoholism. Utbildade psykotera-
peuter arbetade med familjerna under en tiomånadersperiod 
(ungefär 28 sessioner). Utvärderingen visade att endast de barn vars
mödrar varit mycket aktiva i programmet uppvisade beteende-
förbättringar. I de fall där mödrarna var aktiva förbättrades också
föräldraskapet (Nye, Zucker och Fitzgerald, 1995).  Detta program
har också använts i familjer med ungdomar och har då haft positiva
effekter (t.ex. Catalano m.fl, 1999; Kumpfer, 1987; Kumpfer,
Molgaard och Spoth, 1996).
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kriminellt beteende över lång tid (t.ex. Alexander m.fl., 1998;
Borduin, 1999; Henggeler m.fl, 1993; Szapocznik och Williams,
2000). Många föräldrautbildningar och föräldrautbildningar i kom-
bination med terapi är utformade för att avvärja de problem 
som hänger samman med negativa, tvingande familjeinteraktioner i
barndomen och under tonåren. I de fall där ungdomar uppvisar en
hög grad av problembeteenden kan ett bredare och mer intensivt
stöd till enskilda familjer vara till hjälp för föräldrar som försöker
bryta en ond cirkel av tvingande interaktioner inom familjen (Taylor
och Biglan, 1998). 

FÖRÄLDRAUTBILDNING I KOMBINATION MED 
MISSBRUKSBEHANDLING

Utöver föräldrautbildningar och föräldrautbildning i kombination
med terapi finns det allt fler åtgärder som är utformade för de högrisk-
familjer där föräldrarna tidigare haft ett avvikande beteende (oftast
missbruksproblem). Föräldrautbildningar i kombination med miss-
bruksbehandling för föräldrar är specifikt inriktade mot att hjälpa
föräldrarna att komma tillrätta med sina missbruksproblem och
samtidigt förbättra den övergripande kvaliteten i föräldraskapet. 

De mest framgångsrika insatserna inom detta område har aktivi-
teter som inriktat sig på:

• etablering av lämpliga regler i familjen
• hjälp till föräldrar att agera konsekvent, rättvist och varsamt 

Till skillnad från andra föräldrautbildningar innehåller föräldraut-
bildningar i kombination med behandling av föräldrars missbruk även
aktiviteter som syftar till att:  

• minska föräldrarnas drogberoende 
• förebygga återfall
• förhindra föräldrars umgänge med avvikande vänner
• diskutera frågeställningar kring medberoende4
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4) ”Termen understryker hur en partner, annan familjemedlem eller vän till en missbrukare ofta omedvetet
spelar med i och ursäktar, möjliggör, underlättar och förlänger ett missbruk. Genom handledning och
stöd kan den medberoende komma till insikt om sin egen roll, bearbeta skuldkänslor och handla mer
rationellt.” (Nordegren, T. och Tunving, K, 1997, sid 288)



lans resulterat i långvariga minskningar av våld och kriminalitet.
Hembesök har ibland kombinerats med intellektuellt stimulerande
aktiviteter i förskolan. Målen med dessa åtgärder är att stödja för-
äldrarna så att de kan ge en högkvalitativ omsorg hemma och dess-
utom tillhandahålla en god miljö för inlärning. High/Scope Perry
Preschool Project (Weikart och Schweinhart, 1997) är ett av de pro-
jekt bestående av hembesök plus intellektuell stimulans (t.ex. Johson
och Walker, 1987; Lally, Magione och  Honig, 1988) som har upp-
visat en varaktig positiv effekt på våld och kriminalitet. Det finns
även multinivå-interventioner för familjer med äldre barn som har
visat sig ge positiva resultat.
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Förebyggande insatser i flera miljöer

I normalfallet genomförs familjestödjande verksamheter i en och
samma miljö, exempelvis i hemmet eller på en klinik. Men det finns
även en annan typ av åtgärder som samordnar de förebyggande
insatserna i två eller flera miljöer, så kallade multinivå-interventioner
eller multimodala program. Dessa har varit framgångsrika både i
familjer med spädbarn och med äldre barn, såväl som i familjer med
tonåringar  (Catalano m.fl. 1999; Durlak, 1997; Olds m.fl., 1999). 

Hur involverade föräldrarna är varierar beroende på vad åtgärden
kräver. Föräldrarna blir ofta ombedda att engagera sig i konsensus-
byggande aktiviteter och att direkt ge sina synpunkter på utform-
ningen, implementeringen och underhållet av åtgärderna inom skola
och samhälle. Föräldrar är alltså viktiga samarbetspartners och källor
till information i storskaliga multinivå-interventioner. Oftast har
multinivå-interventioner vänt sig till riskfamiljer (selektiv nivå). I en
rapport om forskningsläget angående åtgärder för ungdomar, fann
Catalano och medarbetare (1999) 25 väl utvärderade åtgärder som
förändrade de risk- och protektiva faktorer som är relaterade till
problembeteenden (inklusive ungdomsvåld och kriminalitet) till det
bättre. Sextio procent (n=15) av de identifierade åtgärderna hade en
komponent som specifikt riktade sig till familjen (Catalano m.fl.,
1999). Av de sju åtgärder som fungerade väl inom familjen och skolan,
hade fem förändrat de risk- och protektiva faktorer som var relaterade
till ungdomsvåld och kriminalitet. Av de åtta åtgärder som identifi-
erades som effektiva inom familjen, skolan och samhället uppvisade
tre positiva resultat. Se tabell 3. 

I sökningen av litteraturen till denna skrift identifierades också
andra multinivå-interventioner (med tydligt familjefokus) som för-
bättrade familjerelationerna och/eller förändrade de risk- eller pro-
tektiva faktorer som gäller ungdomsvåld och kriminalitet till det
bättre. Se tabell 4. 

EFFEKTIVT MED HEMBESÖK I KOMBINATION MED 
INTELLEKTUELL STIMULANS

Under spädbarnsåldern och den tidiga barndomen har åtgärder som
innehåller hembesök i kombination med en tidig intellektuell stimu-
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TABELL 3 Multinivå-intervention med positiva effekter på specifikt vålds- och
brottspreventiva risk- och protektiva faktorer (Catalano med medarbetare, 1999) 

P R O G RAM M E D AKTIV ITETE R I  FAM I L J  O C H S KO LA:

• The Child Development Project av Battistich m.fl, 1996
• Fast Track av Conduct Problems Prevention Research Group, 1999a; 1999b
• Metropolitan Area Child Study av Guerra m.fl., 1997
• Seattle Social Development Project av Hawkins m.fl., 1992
• Social-Competence Promotion Program for Young Adolescents av Weissberg,

Barton och Shriver, 1997

P R O G RAM M E D AKTIV ITETE R I  FAM I L J ,  S KO LA O C H SAM HÄLLE:

• Adolescent Transitions Program av Anderws, Soberman och Dishion, 1995*
• Responding in Peaceful and Positive Ways av Meyer m.fl., 2000
• Woodrock av LoSciuto m.fl, 1997; LoSciuto m.fl., 1999

*) En uppföljning efter tre år indikerade skadliga effekter (rökning och utagerande beteende) för
de ungdomar som deltagit i separata ungdomsgrupper och grupper av föräldrar + ungdomar i
denna intervention (Poulin, Dishion och Burraston, in press). Denna information fanns inte till-
gänglig vid tiden för Catalanos rapport. 

TABELL 4 I litteratursökningen till denna skrift återfanns följande multivnivå-
program som  förbättrade familjerelationer och/eller hade positiva effekter på
risk/protektiva faktorer relaterade till ungdomsvåld och kriminalitet.

• High/Scope Perry Preschool Project av Weikart och Schweinhart, 1997

• Houston Parent-Child Development Center av Johnson och Walker, 1987; 1991;
Walker och Johnson, 1988

• Montreal Prevention Experiment av Tremblay m.fl., 1996

• River Region Human Services Program av Reynolds och Cooper, 1995

• Syracuse University Family Development Research Program av Lally, Mangione
och Honig, 1988; Lally m.fl., 1988



började och följdes till 28 års ålder. Under barndomen minskade det
antisociala beteendet bland barnen. Senare i livet, under ungdomen
och i vuxen ålder, var deltagarna mindre kriminellt belastade än en
kontrollgrupp (Schweinhart m.fl., 1993; Schweinhart och Weikart,
1988). 

EXEMPEL 8
EN TVÄRVETENSKAPLIG MULTINIVÅ-INTERVENTION

Montreal Prevention Experiment var en skolbaserad åtgärd inriktad
mot aggressiva pojkar och deras föräldrar. Ett tvärvetenskapligt
team av barnskötare, psykologer, socialarbetare och lärare drev
verksamheten under två år då barnen var mellan sju och nio år
gamla. Föräldrarna till dessa barn fick föräldrautbildning. För att
öka barnens sociala kompetens inriktades aktiviteterna i skolan mot
livskunskap och konflikthantering samt att barnen fick öva själv-
kontroll och problemlösning tillsammans med en välsocialiserad
klasskamrat. Uppföljningar fram tills pojkarna var 15 år har visat
att de hade färre problem med missbruk och droger samt uppvisade
ett mindre kriminellt beteende än pojkar i en kontrollgrupp. Hittills
har åtgärden inte resulterat i några signifikanta skillnader i antalet
registrerade fall av kriminalitet (McCord m.fl, 1994; Tremblay m.fl.,
1995). Pojkarna följs upp även i vuxen ålder (Tremblay m.fl., 1996).

De aktiviteter som har använts i föräldrautbildning finns även
med i ett flertal multinivå-interventioner. De mest framgångsrika
multinivå-interventionerna innehåller en varierad kombination av
de aktiviteter som är specifikt utformade för att förändra de risk-
och protektiva faktorer som återfinns inom familjen, i skolan, kamrat-
grupper och övriga samhället. En utmaning i arbetet med multinivå-
interventioner är samordning och implementering av de separata
aktiviteterna. För vidare läsning om olika insatser i skola och samhälle
och om multinivå-interventioner, se Weissberg och Greenberg (1998).
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EXEMPEL 6
MULTINIVÅ-INTERVENTIONER I SKOLMILJÖ

Responding in Peaceful and Positive Ways (ripp;  Att ge gensvar på
ett lugnt och positivt sätt) är ett av de multinivåprogram som visat
sig leda till en dokumenterad minskning av ungdomsvåld och krimi-
nalitet. ripp är utformat för riskungdomar. Programmet bygger på
en läroplan som innehåller tjugo 50-minuters sessioner. Läroplanen
fokuserar på att förbättra de kunskaper/färdigheter och attityder
som minskar våld samt hjälper ungdomar att hantera sina känslor
på ett positivt sätt. Lektionerna hålls i klassrummet och appliceras
sedan på livet i skolan. ripp inkluderar ytterligare aktiviteter, exem-
pelvis en kamratmedlingsåtgärd för att hantera bråk mellan elever
(likväl som mellan elever och personal). De familjefokuserade akti-
viteterna ger färdighetsträning för föräldrar där lektionerna är upp-
byggda som de normalt är i skolan. Två utvärderingar av ripp har
gett positiva resultat (Farrell och Meyer, 1997; Meyer och Farrell,
1998). I ett experimentellt test (Meyer och Farrell, 1998) uppvisa-
de de ungdomar som deltog i programmet en omedelbar minskning
i slagsmålsrelaterade skador, de bar också i lägre utsträckning vapen
eller hade problem med att uppföra sig. För att lösa konflikter
använde de sig också oftare av kamratmedling, jämfört med ungdo-
mar i en kontrollgrupp. De positiva resultaten kvarstod även efter
sex månader. Det var 1,8 gånger mer sannolikt att kontrollgruppen
skulle hota att skada en lärare och det var 3,4 gånger större sanno-
likhet att de skolkade av rädsla för sin egen säkerhet. Ytterligare en
utvärdering har gett liknande positiva resultat (Meyer m.fl., 2000). 

EXEMPEL 7
FÖRÄLDRAUTBILDNING I SAMARBETE MED FÖRSKOLA

High/Scope Perry Preschool Project omfattade aktiviteter för föräl-
drar och barn samt för förskolan. Projektet utformades för att ge
barnen en intellektuellt stimulerande upplevelse av förskolan och
samtidigt skapa ett föräldraengagemang och uppmuntra föräldrarna
att använda lämpliga uppfostringsmetoder. Utbildade förskolelärare
genomförde hela projektet. High/Scope Perry Preschool Project startade
1962 och avslutades 1967. Barnen var tre till fem år när projektet
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Vetenskap och socialpolitik
Den kunskap som finns om familjepreventivt arbete har direkt inver-
kan på ungdomars utveckling och har därmed betydelse för svensk
välfärdspolitik. Många av de nuvarande svenska handlingsprogram-
men är i linje med det som litteraturen inom preventionsforskning-
en funnit fungera och bygger därför ofta på amerikanska erfarenheter.
Det gäller exempelvis den barncentrerade pedagogik som används i
svenska förskolor (Alvestad och Pramling Samuelsson, 2001). En barn-
centrerad förskola och läroplanen för förskolan betonar en indivi-
dualiserad ansats till undervisning och inlärning och baseras delvis på
barnets egen uppfinningsrikedom och förmåga.  I de mest framgångs-
rika insatserna som innehåller hembesök och intellektuell stimulans
står det klart att en av grundvalarna i dessa är en läroplan som främjar
utveckling och som är ”barncentrerad” (Bremberg och Karlsson,
2001). För att en välinformerad socialpolitik ska bli verklighet är
det viktigt att göra de vetenskapliga utvärderingsmetoderna mer till-
gängliga för dem som aktivt arbetar med föräldrar och barn. För att
underlätta utvärderingen av åtgärder har det därför gjorts flera för-
sök att utveckla användarvänliga guider för preventionsarbetet (Center
for the Study and Prevention of Violence, 1998; U.S. Department of
Health and Human Services, Thornton m.fl., 2000). 

Familjeprevention och framtiden
För att motverka ett våldsamt och kriminellt beteende bland ung-
domar är det viktigt att bryta den onda cirkel av negativa tvingande
samspelsmönster som finns inom vissa familjer. Därför har främst
åtgärder och strategier som förbättrar kvaliteten i relationen mellan
föräldrar och ungdomar varit framgångsrika.

De åtgärder som hanterar ett avvikande beteende hos föräldrar
är inte lika välutvecklade och det finns ett behov av fler tekniker
som kan hantera problem som beror på föräldrars missbruk. Det är
också viktigt att lägga en större vikt på att engagera de familjer som
är svåra att nå i den föräldrastödjande verksamheten. 

Även om kunskaperna kring multinivå-interventioner behöver
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Samhällsekonomiska förtjänster
Det kostar pengar att satsa på brottsförebyggande arbete med barn
och deras föräldrar, men samtidigt kan insatserna vara förknippade
med en samhällsekonomisk vinst. För att beräkna dessa vinster har
Greenwood med flera analyserat två av tidigare nämnda exempel,
Elmira Prenatal-Early Infancy Project (peip) och Perry Preschool
Project. Det visade sig då att bägge programmen ledde till större
långsiktiga besparingar för samhället än vad de kostat att genomföra.
I Elmira Project gällde det dock endast för de högriskfamiljer som
deltog i programmet.

Forskarna fann åtminstone fyra områden där de tidiga åtgärderna
gav en positiv ekonomisk effekt. Programmen ledde till lägre arbets-
löshet och högre inkomster bland dem som fått ta del av åtgärderna.
Det betyder i sin tur ökade intäkter från såväl skatter som arbets-
givaravgifter och sociala avgifter. Även kostnaderna för olika sociala
utgifter, exempelvis stöd till särskilt utsatta barn samt matkuponger,
minskade. Programmen gav också minskade kostnader för utbild-
ning och hälsa. Bland annat minskade antalet besök på akutmottag-
ningen för de barn i åldern 25 till 50 månader, som deltog i Elmira
Prenatal-Early Infancy Project. Dessutom visar uppföljningar av Perry
Preschool Project att kostnaderna för specialundervisning, likväl som
kostnaderna för de barn som behöver gå om en årskurs, minskat.

Eftersom programmen antas leda till en minskad brottslighet
bland deltagarna senare i livet, beräknas även kostnaderna för rätts-
väsendet minska.

Samtidigt är det viktigt att beakta att det inte går att sätta en
prislapp på alla effekter av framgångsrika program. Dit hör exem-
pelvis förbättrade relationer mellan mor och barn samt de samhälle-
liga vinsterna till följd av att barn som deltagit i en åtgärd förbättrar
sina studieprestationer. Ytterligare läsning om ekonomiska effekter
av brottsförebyggande arbete finns i Cost and benefits of preventing
crime (Welsh, Farrington och Sherman, 2001).
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förbättras är dessa ett av de mest effektiva instrument som finns för
att hantera problemet med ungdomsvåld och kriminalitet (Ellis,
1998; Thornton m.fl., 2000). Det ska också sägas att även om det
finns många framgångsrika familjepreventionsprogram är behovet
av att integrera dessa bredare inom skola och samhälle stort. 
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kapitel 3.

Lokalt brotts-
förebyggande
arbete med 
föräldrar 

del 2
I denna andra del beskrivs hur man praktiskt kan organisera 
föräldrastödjande verksamheter. För att exemplifiera 
presenteras dessutom några svenska projekt som arbetat 
med föräldrastödjande verksamhet ur ett brottsförebyggande
perspektiv. Inget av projekten är vetenskapligt utvärderat, 
utan presentationen syftar i stället till att inspirera läsaren.



Att organisera föräldrastödjande 
verksamhet 
Föräldrastödjande verksamhet organiseras på olika sätt beroende på
de förutsättningar som finns i närmiljön. Den vanligaste formen för
föräldrastödjande verksamheter är olika typer av föräldrautbildning
där föräldrarna uppmuntras att diskutera ungdomars utveckling och
uppfostran via föreläsningar eller studiecirklar.  

Det är en stor fördel om verksamheten företräds av en kontakt-
person som fungerar som en sammanhållande länk och som ansva-
rar för kontakterna med de samverkande parterna. I de kommuner
där det finns ett lokalt brottsförebyggande råd kan det med fördel
vara delaktigt i den föräldrastödjande verksamheten.

De aktörer som kan samarbeta i en föräldrastödjande verksam-
het är exempelvis:

• Närpolisen
• Kommunen
• Socialtjänsten
• Skolan
• Fritidsgårdar
• Föräldrar
• Barn och ungdomar
• Studieförbund
• Barn- och mödravård
• Kyrkan

Stadsdelen Sätra i Gävle kommun är ett exempel där personal från
flera olika verksamheter och med olika yrkesroller samverkat kring
arbetet med barn och ungdomar i riskzonen. De uppmärksammade
att lösningen på många av de problem som fanns i Sätra låg i gräns-
landet mellan skola, socialtjänst och kultur/fritid. De skapade därför
en förvaltningsgemensam fältgrupp som aktiverades av skolan eller
fritidsgården när man där uppmärksammade att ett barn av någon
anledning mådde dåligt. 
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Alla föräldrar har inte den tid, de resurser eller personliga förutsätt-
ningar som behövs för att skapa en gynnsam uppväxtmiljö. Det är
här olika stödåtgärder kommer in i bilden. Insatserna kan antingen
påbörjas i ett tidigt skede för att motverka problem på sikt, eller när
det redan identifierats problem i skolan eller i lokalsamhället, exempel-
vis mobbning, skadegörelse, klotter, snatteri eller våld.

Statens Folkhälsoinstitut har identifierat sex grupper av föräldra-
stödjande insatser. 

UNDER SPÄDBARNS- OCH SMÅBARNSÅREN:

• Rådgivning eller föräldragrupper för att minska konflikter i familjen
samt risken att föräldrar separerar. Det finns svenska erfarenheter
av metoderna men hittills har ingen sådan verksamhet utvärderats.

• Metoder som främjar att föräldrar utvecklar sitt informella sociala
nätverk. Inte heller här har effekterna studerats.

UNDER SMÅBARNSÅREN:

• Strukturerade föräldragrupper inriktade på att hantera barn med
utagerande beteenden. När föräldrarna får kunskaper om pedagogik
förändras deras sätt att bemöta barnen, vilket har visat sig leda till
minskade problem (Bremberg, 2001a). Det finns utländska studier
som visar att metoden har effekt. Det finns även försöksverksamhet
inom förskolans verksamhet i Linköping och Stockholm.

• Individuell rådgivning som syftar till att förändra hur föräldrar
bemöter sina barn vilket förväntas leda till minskade problem
(Bremberg, 2001a). Studier från bland annat Finland har visat att
även denna metod är effektiv. I Sverige saknas det dock dokumen-
terade erfarenheter från individuell verksamhet. 

I  SKOLÅLDERN:

• Strukturerade föräldragrupper eller individuell rådgivning, också
det i syfte att förändra hur föräldrar bemöter sina barn. Det finns
vissa försök i Sverige, men det saknas utvärderingar.

• Individuell rådgivning som förväntas förändra föräldrarnas bemötan-
de av sina barn, vilket i sin tur förväntas leda till minskade problem
bland barnen. Det förekommer arbete enligt sådana metoder i
Sverige, men det saknas utvärderingar.

Källa: Statens Folkhälsoinstitut



Familjer med sociala svårigheter hade av ekonomiska och andra skäl
svårt att finna fritidsverksamheter som var anpassade till barnens
behov. I det utbud som fanns saknades både bredd och kompetenta
vuxna som kunde leda verksamheterna.

Många av de insatser som krävdes för att komma till rätta med
problemen i Sätra var uppgifter i gränslandet mellan skola, social-
tjänst och kultur/fritid. Därför skapades en förvaltningsgemensam
fältgrupp som aktiverades av skolan eller fritidsgården när personalen
fick information om barn som av olika anledningar signalerade att
de mådde dåligt – anpassningssvårigheter i skolan, oroligt beteende,
skolk, skadegörelse, våld mot andra elever eller vuxna. Fältgruppen
kontaktades också av polisen om ett barn blev polisanmält.
Föräldrar och barn kunde också på eget initiativ ta kontakt med fält-
gruppen under särskilda telefon- och rådgivningstider. 

När fältgruppen aktiverades togs en omedelbar kontakt med för-
äldrarna och de fortsatta kontakterna förutsatte samtycke från för-
äldrarna. Vid en enskild händelse, exempelvis stöld eller misshandel,
samlades barn, föräldrar, skol- och fritidspersonal samt fältgrupp
inom 1–2 dagar. De stödinsatser som då genomfördes var riktade
mot barnets hela livssituation; skolan, familjen och fritiden. De
skedde genom familjerådslag, samtalsstöd och aktivt stöd till en fun-
gerande fritidssysselsättning för barnet.
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PROJEKT 1  
EN IDÉGRUPP I GÄVLE

Sätra är ett bostadsområde i utkanterna av Gävle kommun med
cirka 10 000 invånare, varav en förhållandevis hög andel är invand-
rare och ensamstående mammor. Majoriteten av de familjer som har
kontakt med socialtjänsten i kommunen kommer från Sätra.

År 1999 bildades en idégrupp för lokal samverkan i Sätra för
barn som riskerade att utveckla sociala problem. Idégruppen bestod
av personal som utifrån olika verksamheter och yrkesroller (polis,
socialtjänst, högstadieskola, mellanstadieskola, fritidsgård och Brotts-
förebyggarna i Gävle) skaffat sig goda erfarenheter från arbete med
dessa barn. Gruppens direktiv var att komma med idéer om, och
förslag på, hur en bättre samverkan kring barn med riskbeteenden
skulle kunna utformas.

Gruppen uppmärksammade följande svårigheter i arbetet med
barn och ungdomar mellan 10 och 15 år:

• Socialtjänstens insatser upplevdes stigmatiserande av de berörda 
familjerna. De behandlings- och förändringsinsatser som socialtjänsten
erbjöd togs inte emot på ett bra sätt av föräldrarna till barn med tidigt 
riskbeteende. En av anledningarna var att föräldrarna upplevde 
socialtjänsten avskräckande på grund av dess myndighetsroll och 
rykte som kontrollinstans. 

• Det saknades snabba reaktioner när ungdomar visade tecken på 
riskbeteende. Det fanns undersökningar som visade att ungdomar med
riskbeteende hade önskat att vuxenvärlden reagerat tydligare, och 
markerat när de inledde sitt missbruk eller sin kriminella bana. Tydliga 
reaktioner vid tidiga signaler var något som saknades i kommunen, 
och det gällde även att se till att familjerna fick snabb hjälp.

• Barn med svårigheter i skolgången fick inte kvalificerat stöd. 
Personalen inom skolan upplevde att de hade svårt att ge barn med 
skolproblem det stöd och den anpassade skolgång de behövde. 

• Många barn hade en innehållslös fritid och saknade positiva förebilder. 
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dessa familjer behövde också hjälp med att komma in i arbetslivet
och att finna nya nätverk. Det övergripande målet med projektet var
att utveckla samarbetet med skola och förvaltning, öka föräldra-
inflytande och engagemang, stärka föräldrarna i deras roll som gräns-
sättare och att fästa speciell uppmärksamhet på invandrarfamiljer-
nas situation. Tankarna resulterade i en föräldrautbildning, Mat &
Prat, där föräldrar under avslappnade former kunde träffas för att
laga mat och samtidigt kommunicera kring ungdomar och uppfost-
ran. Föräldrautbildningen anordnades i skolans hemkunskapssal.
Även samtalsledare och organisatörer deltog för att stötta både dis-
kussionerna och det praktiska köksarbetet. Föräldragruppen bjöd
också in både tjänstemän och politiker för att samtala över maten
och lärare från Bergsjöskolan engagerades för att informera om sko-
lan, pedagogik och förväntningar på elever och föräldrar.

För att öka uppslutningen av föräldrar bjöds deras tonårsbarn
in. Det visade sig vara ett lyckat drag. Ungdomarna deltog gärna i
samtals- och matlagningsgruppen tillsammans med sina föräldrar.
Under träffarna blev det många konstruktiva diskussioner om hur
det är att vara förälder i Sverige. Trots att deltagarna hade olika syn
på barnuppfostran eftersom de kom från olika kulturer, kunde grup-
pen enas om gemensamma normer. Flera av kvinnorna hittade även
ett arbete och ett nytt nätverk genom gruppen.
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Utmaningar i det föräldrastödjande
arbetet
Många föräldrastödjande verksamheter brottas med problemet att
väcka intresse och engagemang hos föräldrarna. De flesta föräldrar
har en begränsad fritid och de aktiviteter som inte direkt har med
barnets skolgång att göra kan bli sekundära.

Det är därför bra om det redan när projektet planeras finns klara
strategier för hur föräldrarna ska bli delaktiga. 

Ett sätt att kan vara att använda så kallade fokusgrupper. Då
inventeras de problem som föräldrar tycker finns i en kommun,
kommundel eller skola, samtidigt som tanken är att det ska leda till
att de upplever det brotts- och problemförebyggande arbetet i skolan
som viktigt.  I fokusgrupperna får föräldrar diskutera problem som
har att göra med föräldrarollen, vilket stöd de anser sig vara i behov av
och hur de anser sig ha blivit bemötta av kommunens institutioner. 

Ytterligare en metod har använts i stadsdelen Bergsjön utanför
Göteborg. Där ville Göteborgs kyrkliga Stadsmission engagera för-
äldrar i arbetet med ungdomar som riskerade att utveckla en krimi-
nell livsstil. Därför drog de igång projektet Mat & Prat där föräldrar
i området träffades för att laga mat och samtidigt diskutera ungdo-
mars situation och uppfostran. Inledningsvis var det få föräldrar
som kom till träffarna och för att locka fler att delta bjöds även
deras tonårsbarn in. Initiativet slog väl ut eftersom ungdomarna
gärna kom till träffarna tillsammans med sina föräldrar.

PROJEKT 2  
MAT & PRAT I BERGSJÖN

Bergsjön är en stadsdel i Göteborg som haft problem med våld och
hot om våld. För att tidigt fånga in ungdomar i riskzonen ville
Göteborgs kyrkliga Stadsmission skapa en dialog och hitta former
för samverkan kring ungdomar med riskbeteenden samt framförallt
hitta nya vägar att engagera föräldrarna.  

Främst gällde det invandrarfamiljerna i stadsdelen, som bland
annat var i behov av att få information om hur de svenska myndig-
heterna fungerar och vilka rättigheter deras barn har. Kvinnorna i



Ett välplanerat innehåll ökar 
motivationen att delta
Lika viktigt är innehållet i den föräldrastödjande verksamheten. Om
upplägget inte leder till en tänkt förändring kommer föräldrastödet
sannolikt inte att få föräldrarna motiverade att delta. Precis som på
många andra områden behöver föräldrar få god information, känna
att de kan vara med och besluta om handlingsplaner samt vara del-
aktiga i genomförandet. 

Ett exempel på en genomtänkt strategi i det föräldrastödjande
arbetet är en informationsutbildning som startades i Hofors bland
annat för att föräldrarna i kommunen skulle få kunskap om ung-
domskulturen och hur det fungerade på ortens skola. Det uppmärk-
sammades dock att föräldrarna inte tog sig tid att medverka när
mötena blev för många. Därför begränsades träffarna till tre tillfällen
under ett läsår. Det fanns också en inneboende utveckling i mötena
som byggde på insikten att det behövdes en kartläggning av problemen
ur både de vuxnas och ungdomarnas perspektiv. Under det första
mötet ventilerade därför de vuxna hur de uppfattade situationen och
under det andra fick ungdomarna ge sina synpunkter. Det tredje och
avslutande mötet var mer aktionsinriktat med syfte att genomföra
de faktiska förändringarna. Strategin var lika enkel som genom-
tänkt. Inte bara föräldrarna, utan också ungdomarna, fick komma
till tals och alla kände sig därför delaktiga i förändringsarbetet. 

PROJEKT 3  
INFORMATIONSUTBILDNING I HOFORS

Hofors kommun ligger i västra Gästrikland och har 11 000 invånare.
Upprinnelsen till föräldrautbildningen var att allt färre föräldrar kom
på föräldramöten, att skolpersonalen hade problem med att nå fram
till föräldrarna och att många föräldrar upplevde en otrygghet i sin
föräldraroll. Samtidigt fanns det problem med en grupp ungdomar
som skolkade mycket. Därför startades en informationsutbildning i
tre steg för att ge både föräldrar och elever möjlighet att titta på hur
deras skola fungerade. För att komma i kontakt med föräldrarna
skickade rektorn en inbjudan till klassvisa föräldramöten. Det var
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Omfattningen avgörande för 
föräldrarnas engagemang
Det finns inga givna regler för hur intensiv och omfattande en föräl-
drastödjande verksamhet ska vara. Val och tillvägagångssätt måste
anpassas efter de lokala förutsättningarna och de resurser som står
till förfogande. En verksamhet som riktar sig till alla föräldrar i en
skola eller årskurs är till sin natur en annan än den som riktar sig till
föräldrar med barn som har dokumenterade anpassningsproblem. 

Om målet är att nå föräldrar i ett visst område eller på en viss
skola kommer verksamheten att konkurrera med mycket annat som
föräldrarna gör på kvällar och helger. Därför fungerar det sällan att
be föräldrar boka in veckovisa möten under en hel termin. Det kan
däremot krävas en annan strategi när föräldrastödet är inriktat mot
föräldrar som har barn med riskbeteenden. Då är det ofta bra att
antingen arbeta mer intensivt under en begränsad tid eller att ha
mindre täta möten under en längre tidsperiod.
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tre träffar under ett läsår, med relativt täta intervall. Erfarenheterna
från Hofors visar att föräldrarna inte tog sig tid att delta när utbild-
ningen var uppbyggd på för många träffar. Vinsten med trestegs-
utbildningen var att föräldrarna i betydligt högre utsträckning än
tidigare kom på föräldramöten. De blev också mer öppna för att
söka hjälp och råd när det uppstod konflikter med ungdomarna.
Eleverna, å sin sida, upplevde att samhället och föräldrarna ställde
upp för dem. Det fanns även önskemål från föräldrarna att trestegs-
utbildningen skulle bli en del av den ordinarie läroplanen. 
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inte obligatoriskt att delta på föräldramötena, men för att få så
många som möjligt att delta skickades ett personligt brev till de från-
varande föräldrarna. Syftet var bland annat att få information om
varför föräldrarna inte kom och utifrån den informationen förändra
mötena så att fler lockades att delta. Dessutom erbjöds de frånva-
rande föräldrarna en personlig kontakt med projektledaren, social-
sekreteraren eller någon från polisen. 

Vid föräldramötet fick föräldrarna skriva ner i en dagbok vad
som sagts under träffen, vad som varit positivt/negativt och vad som
behövdes följas upp. För att alla föräldrar skulle få reda på vad som
sagts under träffen skickades anteckningarna hem till de föräldrar
som inte var närvarande. 

Föräldrastödsmodellen i Hofors omfattar tre steg:

STEG 1: DISKUSSIONSTRÄFF

SÅ HÄR SER DET UT I VUXNAS ÖGON. 

Representanter från det lokala brottsförebyggande rådet, skola, 
polis, ungdomsgård, föreningar, socialtjänst, föräldrar med flera 
presenterar tillsammans hur de upplever situationen just nu. 

STEG 2: DISKUSSIONSTRÄFF

SÅ HÄR SER DET UT I ERA BARNS ÖGON.

Eleverna presenterar dagens ungdomskultur för föräldrarna. 
Vad säger klädmodet, musiken, språket? Ungdomarna väljer 
själva hur de vill genomföra presentationen. Det kan till exempel 
vara en modevisning, teater eller video. Förberedelserna till 
denna andra träff görs under skoltid och därför betyder lärarnas 
engagemang mycket för att denna träff ska bli av. 
Meningen är att alla elever ska delta.

STEG 3: DISKUSSIONSTRÄFF

SÅ HÄR VILL VI ATT DET SKA VARA I FRAMTIDEN.

Tillsammans diskuterar vuxna och elever fram en åtgärdsplan 
för hur det ska fungera på skolan och i klasserna.

Denna trestegsutbildning riktar sig främst till föräldrar med barn i
högstadiet, men med vissa förändringar kan utbildningen även fungera
bra för föräldrar med barn i yngre och äldre åldrar. Den bygger på
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Relationen mellan forskare 
och lokala aktörer 
När brottsförebyggande arbete genomförs som forskningsprojekt
kan olika intressen ibland kollidera. Den enskilde forskaren är
främst intresserad av att veta om projektet faktiskt leder till att
brottsvolymen minskar. Men de som är lokalt ansvariga har dessut-
om behov av att finna ett instrument, en organisationsform eller en
idé som kan vara vägledande i det dagliga arbetet och som kan få
verksamheten att fungera över en längre tid.

Det finns en risk att brottsförebyggande program kan bli topp-
styrda eller expertorienterade. En kraftig fokusering på grundforsk-
ning innebär en stark betoning på vetenskapliga metoder, designer
och empirisk verifierbarhet, för att få klarhet i om programmet har
någon effekt. Det är kanske inte det viktigaste på lokalnivå, åtmins-
tone inte i ett inledande skede. I stället är det viktigare att veta om
det finns resurser att driva verksamheten, personer som kan arbeta
med den och om verksamheten överensstämmer eller kolliderar med
andra verksamheter som pågår i kommunen.  

”De som arbetar på lokal nivå är trötta på initiativtagare som
invaderar kommunen och initierar aktiviteter, för att sedan försvinna
och lämna de lokalt verksamma att driva projektet, eller helt enkelt
bara lämnar dem med ett dåligt samvetet: “här är ytterligare något
som vi inte lyckats med i vår kommun” (Elmeland, 1999; sid. 118). 

För att undvika detta har preventionsforskningen alltmer betonat
att alla som direkt eller indirekt kommer att involveras i det lokala
förebyggande arbetet ska finnas med i arbetet från början till slut.

Men det finns också det motsatta problemet; att påbörja något
utan att ha kunskap om vilka effekter detta arbetssätt visat sig ha i
utvärderingsstudier. Då finns risk att tid och energi slösas på att utveck-
la ”nya” program som redan existerar eller att initiera ett förebyggande
arbete som vid tidigare utvärderingar visat sig ha en liten, ingen eller
motsatt effekt. Ett sätt att lösa den potentiella konflikt som finns
mellan lokala intressen och forskningsintressen är att utveckla pre-
ventiva verksamheter som kombinerar både lokala intressen och
forskningsintressen i samma arbete. (Se t ex. Communities that Care
– Hawkins, Catalano och medarbetare, 1993).  
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Kontinuitet i den föräldrastödjande
verksamheten 
All föräldrastödjande verksamhet bör utgå från att aktiviteterna till
slut ska bli en del av det reguljära arbetet i en kommun, antingen det
är inom förvaltningarna, föreningarna eller i skolan. Tanken är att
de ska bli en del av det stadigvarande lokala brottsförebyggande
arbetet i kommunen. Det blir inte alltid så. Alltför ofta lanseras för-
äldrastödjande verksamheter som ”projekt”, med ett start- och slut-
datum. De drivs av eldsjälar som, när de försvinner, kan lämna ett
vakuum efter sig. Andra gånger genomförs verksamheten av män-
niskor som kommer utifrån och som saknar lokalkännedom. De kan
lämna efter sig en ovisshet om hur arbetet ska fortsätta inom orga-
nisationen, och vilka förändringar i arbetssätt eller organisation som
krävs för att den ursprungliga tanken ska kunna realiseras.
Föräldrastödjande arbete är oftast ingen tidsavgränsad verksamhet
eller ”projekt”. Det måste planeras med målet att bli en stadigva-
rande resurs i kommunen, och en verksamhet som är en del av andra
samverkande aktiviteter i kommunen.

PROJEKT 4  
REGELRÄTT FÖRÄLDRAUTBILDNING I MALMÖ

De projekt som redovisats ovan har i allt väsentligt riktats mot för-
äldrar generellt. I Malmö har det tagits initiativ till en lite annorlunda
föräldrastödjande verksamhet som riktar sig till föräldrar med barn
och ungdomar vid kliniken för Barn och Ungdomspsykiatri. 

Föräldrarna till de barn och ungdomar som fick stöd på kliniken
saknade redskap för uppfostran av sina barn och de saknade även
ett kontaktnät där de kunde utbyta erfarenheter. För att lösa dessa
problem skapades en regelrätt och intensiv föräldraundervisning
kring grundläggande strategier och förhållningssätt vid uppfostran
av framför allt ”bråkiga barn”. I undervisningsgruppen deltog 20
föräldrar och två ledare som träffades två timmar/vecka vid tio till-
fällen. De tittade på korta (ca 2 min) videoavsnitt av vardagssituationer
mellan barn och föräldrar. Sedan diskuterades avsnitten i smågrupper.
Dessa diskussioner resulterade i förslag på en strategi som föräl-
drarna fick i hemuppgift att testa på sina barn.
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Att gå vidare

Det behövs mycket ny kunskap om hur föräldrar ska involveras i sina
ungdomars liv. 

Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort de erfarenheter av
föräldrastödsarbete som finns utanför Sveriges gränser. I dag finns
det en gedigen litteratur inom detta område och det är erfarenheter
som bör beaktas vid planering av nya insatser eller utvärdering av
redan existerande. 
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Vikten av utvärdering

Det kan vara svårt att avgöra om de åtgärder som sätts in i en kom-
mun har några effekter på ungdomars beteende många år senare.
För att göra det, är det vetenskapligt ideala ett slumpmässigt urval
av föräldrar och/eller ungdomar som deltar i en typ av program och
som sedan jämförs med en annan grupp föräldrar och/eller ungdo-
mar. På lokal nivå finns det oftast varken tid, praktisk möjlighet eller
intresse av att genomföra sådana omfattande undersökningar. De
utvärderingar som normalt görs på lokalnivå handlar främst om att
intervjua de föräldrar som deltagit i verksamheten och andra personer
inom kommunen som berörs av verksamheten.

En sådan utvärdering kan ske genom att exempelvis ställa frågor
som:

•  Känner sig föräldrarna styrkta i sin föräldraroll?
•  Tycker föräldrarna att de har fått stöd så de kan hantera 

problem hemma på ett bättre sätt? 
•  Har de problem som var upphov till den föräldrastödjande 

verksamheten minskat eller försvunnit? 
•  Har det skapats en bättre organisation för att ta itu med 

framtida problem? 
•  Finns det en bättre beredskap i kommunen? 

När olika förvaltningar, föreningar och andra lokala verksamheter
samverkar för att förebygga brott är det svårt, på gränsen till ogör-
ligt, att fastställa om en speciell insats – exempelvis föräldrastödjan-
de verksamhet – är den som minskat de sociala problemen bland
ungdomar i kommunen eller skolan. Det är hela ”paketet” som ver-
kar, inte de enskilda komponenterna var för sig. Det förebyggande
föräldrastödjande arbetet blir här en del av en större helhet. Det går
därför inte att enkelt säga om insatserna är av betydelse för att mot-
verka ungdomsbrott utan att samtidigt se till vad som görs på andra
håll i kommunen.
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Mer information

Brottsförebyggande rådet (brå) är en myndighet under justitiede-
partementet. brå:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete
genom utveckling, utvärdering, forskning och information inom det
kriminalpolitiska området. brå ansvarar också för Sveriges officiella
kriminalstatistik.

Stöd till det lokala brottsförebyggande arbetet är en av brå:s
huvuduppgifter. Internetadressen till brå är www.bra.se. På samma
webbadress finns ansökningsblanketter och riktlinjer för dem som
vill söka ekonomiskt stöd till lokala projekt. Där finns också en kon-
taktdatabas där ett stort antal lokala brottsförebyggande råd pre-
senteras.  

Tidigare utgivna idéskrifter:
Idéskrift 1.  Bygga upp lokalt brottsförebyggande arbete.

Idéskrift 2.  Kartläggning, problemanalys & prioriteringar.

Idéskrift 3.  Brottsförebyggande åtgärder i praktiken.

Idéskrift 4.  Utvärdering och dokumentation.

Idéskrift 5.  Brott på karta.

Idéskrift 6.  Grannsamverkan.

Idéskrift 7.  Brottsförebyggande arbete i skolan.

Idéskrift 8.  Lupp. En lokal uppföljnings- och prognosprocedur 
i problemorienterat arbete mot brott.

Idéskrift 9.  Att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer.
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