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Sammanfattning 

Familjehuset är en verksamhet som ingår i behandlingsenheten på Arbets-

marknads- och socialförvaltningens familjeavdelning i Karlstads kommun. 

Uppdraget är att arbeta med barn, ungdomar och föräldrar och deras rela-

tionsproblem, kriser och konflikter. Arbetet präglas av ett systemteoretiskt 

och multimodalt tänkande och kan sorteras in under fem huvudrubriker; 

familje-, föräldra-, nätverks-, barn- och ungdomsfokuserat behandlingsarbete. 

Dessa olika former tillämpas var för sig eller i kombination med varandra. 

På uppdrag av och i samarbete med Familjehuset genomfördes en utvärde-

ring av verksamheten år 2005 av FoU Välfärd Värmland vid Karlstads uni-

versitet och Socialhögskolan vid Lunds universitet. Familjehuset bedriver sin 

verksamhet i tre team, basteamet, hemma-hos teamet och ett team som arbe-

tar med intensiv familjebehandling, if-teamet. Undersökningen har genom-

förts med deltagande av familjer från två av de tre teamen; basteamet och 

hemma-hosteamet. Syftet var att undersöka om behandlingen vid Familjehu-

set leder till förändring för dem som deltagit i den. 41 familjer med samman-

lagt 39 mammor, 24 pappor och 50 barn, 113 personer, deltog i undersök-

ningen. Ensamstående mamma var den vanligaste familjetypen, 65,9%, 

bland deltagande familjer. Symtombelastningen för dessa barn och familjer 

var vid behandlingens början i paritet med en klinisk jämförelsegrupp. 

Studien visar på ett flertal positiva signifikanta skillnader mellan mätningar-

na före respektive efter behandlingen vad avser symtombelastning. Dessa 

skillnader är i första hand kopplade till mammorna, i andra hand till barnen 

och i tredje hand till papporna. Resultaten pekar på att barnens och famil-

jens väl främst utgår från och angår mammorna. 
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Abstract 

”The Family House” is an outpatient care facility in Karlstad that works with 

children, young people, and parents and their relationship problems, crises 

and conflicts. The work is characterized by a systemic and multi-modal theo-

retical orientation and can be categorized under five main headings: family-

focused, parent-focused, network-focused, child-focused, and young people-

focused treatment. These various forms are applied separately or in combina-

tion with one another. 

A 2005 evaluation of “the Family House” activity was conducted in coopera-

tion with the Research and Development Unit in Social Welfare for the 

County of Värmland at Karlstad University, and the School of Social Work 

at Lund University, in order to investigate whether the treatment at ”the 

Family House” leads to any change. 41 families participated in the investiga-

tion, 39 mothers, 24 fathers and 50 children, for a total of 113 people. Single 

mothers are the most common type of family among participating families 

at 65.9 %. The symptom load for these children and families were, at the 

start of treatment, at parity with a clinical comparison group. 

The study shows a number of positive significant differences in symptom 

load between respective measurements taken before and after treatment. 

These differences are primarily connected to the mothers, secondarily to the 

children, and thirdly to the fathers. The results demonstrate that the child’s 

and the family’s well being originates with and concerns primarily the moth-

ers. 
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Förord 

FoU Välfärd Värmland har uppdraget att bidra till en kunskapsbaserad soci-

altjänst i kommunerna i Värmlands län. I FoU Välfärd Värmlands rapportse-

rie publiceras resultat från olika projektarbeten med utgångspunkt i kun-

skaps- eller utvecklingsbehov inom kommunernas välfärdsverksamheter. Pro-

jekten och rapporterna har oftast ett generellt intresse och kan bidra till en 

långsiktig kunskapstillväxt. Studierna genomförs utifrån ett grundläggande 

vetenskapligt förhållningssätt. 

Denna rapport redovisar resultatet av en utvärdering av verksamheten vid 

Familjehuset i Karlstad och är genomförd som en före – eftermätning. Arbe-

tet med utvärderingen och texten genomfördes 2005 – 2009. Teamen vid 

Familjehuset svarade under 2005-2006 för insamling och sammanställning av 

data. Fil dr Per Folkesson, FoU välfärd Värmland, har bearbetat insamlade 

data och författat rapporten. Såväl databearbetning som framskrivande av 

texten till rapporten har skett under en kontinuerlig dialog mellan teamet på 

Familjehuset och författaren. 

Det ursprungliga syftet var att utvärderingen skulle publiceras som en artikel 

i den nordiska tidskriften Fokus på familien. Det är anledningen till att tex-

ten är formaterad i enlighet med den redaktionella mallen vid denna tid-

skrift, en relativt ovanlig form för en FoU-rapport.  

Den 24 februari 2010 genomfördes ett välbesökt rapportseminarium vid Fa-

miljehuset med Lisbeth Bekkengen, universitetslektor vid avdelningen för 
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sociala studier vid Karlstads universitet, och Ann-Karin Häger, verksamhets-

utvecklare vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads Kom-

mun, och Jan Sundström, samverkanskoordinator vid Familjehuset i Karl-

stad, som opponenter. Därefter, tidigt under våren 2010, sändes texten till 

redaktionen för Fokus på familien för granskning, men blev inte antagen för 

publicering eftersom endast en av de båda fackgranskarna tillstyrkte detta. 

Resultaten redovisas nu i stället som en rapport i FoU Välfärd Värmlands 

rapportserie. 

 

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet december 2011 

 

Birgit Häger 

Föreståndare 
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1 Introduktion 

Familjehuset är en verksamhet som ingår i behandlingsenheten på Arbets-

marknads- och socialförvaltningens familjeavdelning i Karlstads kommun. 

Uppdraget är att ta emot och arbeta med barn och ungdomar i åldern 0-20 år 

med beteendeproblem, relationsproblem, kriser och konflikter och deras för-

äldrar. Verksamheten startades år 2000 som ”ett lokalt behandlingsalternativ” 

och man tar emot omkring 100 nya ärenden varje år. Den genomsnittliga 

behandlingstiden är ungefär ett år. En biståndsbedömning om insats enligt 

socialtjänstlagen måste alltid göras. Efter remiss från biståndsbedömande 

socialsekreterare och ett behandlingsarbete inletts följs insatserna kontinuer-

ligt upp för att säkerställa att familjen får rätt hjälp och för att avgöra om 

kompletterande insatser behöver sättas in efterhand. 

När Socialnämnden i Karlstad 1999 fattade beslut om att starta Familjehuset 

formulerades även uppdragen att ”utveckla modeller och arbetssätt för ett 

psykosocialt förändringsarbete” och att utarbeta ”en modell för uppföljning 

och utvärdering”. Då var `utvärdering´ ett centralt begrepp i diskursen om 

psykosocialt behandlingsarbete (Jerkedal, 1999; Karlsson, 1999; Vedung, 

1998). Idag anger diskursen om `evidens´ vad som är rättesnöre när det gäller 

att tänka, tala, fatta beslut och genomföra och följa upp åtgärder inom det 

psykosociala behandlingsområdet (APA, 2006; Färm, Ljunggren, Marklund, 

& Bergsgtröm, 2010; Lindgren, Folkesson, & Almqvist, 2009; Norcross, 

Beutler, & Levant, 2006; Oscarsson, 2009; Rubin, 2008). Föreställningar och 

språkbruk om vad som är gott, värdefullt eller effektivt behandlingsarbete 
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förändras över tid och debatten om olika psykosociala behandlingsmetoders 

effekt och evidens (APA, 2006; Falkenström, Werbart, Ankarberg, & 

Jacobsson, 2008; Jergeby, 2008; Norcross et al., 2006; Rubin, 2008) har lett 

fram till ökade krav på utvärdering av psykosociala verksamhetsformer, efter-

som politiker, klienter, klientorganisationer och myndigheter vill veta vilka 

behandlingsmetoder som är till nytta i olika situationer. Socialstyrelsen 

(2001) har utarbetat nationella riktlinjer som anger att socialtjänstens insatser 

skall grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Verksamheten vid Fa-

miljehuset har sedan starten bedrivits med denna utvärderings- och evidens-

diskussion som viktig referens. Personal vid Familjehuset har sedan starten år 

2000 samarbetat med forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads 

universitet, Socialhögskolan vid Lunds universitet och FoU Välfärd Värm-

land vid Karlstads universitet för att utforma modeller och metoder för verk-

samhetsutveckling och utvärdering av familjebehandling. 

En första utvärdering genomfördes 2002-2003 (Vitalis & Östlund, 2005) med 

syftet att undersöka om behandlingen av familjernas problematik ledde till 

önskad förändring som med viss trovärdighet kunde hänföras till behand-

lingen. Utvärderingen visade på signifikanta skillnader när det gällde känsla 

av sammanhang, närhet inom familjen, symtom på aggressivitet och upp-

märksamhetsstörning. En andra utvärdering genomfördes 2005 med samma 

syfte och det är resultatet av den som redovisas i denna rapport. 
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1.1 Familjehusets uppdrag, verksamhet och målgrupp 

Familjehusets uppdrag är dels att erbjuda stöd och behandling som syftar till 

positiv förändring utifrån barns, ungdomars eller familjers behov. Det är all-

tid ett barn eller en ungdom som står i centrum för de insatser som genom-

förs baserade på de mål som formulerats av remitterande socialsekreterare. 

Målen är inriktade på att barnet eller ungdomen och deras familj ska utveck-

las i en viss riktning. De kan ha olika fokus, föräldern kan behöva utveckla 

ett mer stödjande föräldrabeteende, ungdomen kan behöva utveckla andra 

strategier för att fungera socialt både hemma, i skolan och på fritiden, et ce-

tera. 

Problematiken hos de familjer man arbetar med vid Familjehuset rör sig i 

huvudsak om relationsproblem, kriser och konflikter. Det innebär i vissa fall 

att stärka och förbättra föräldrars omsorgsförmåga, i andra fall att barn och 

ungdomar erbjuds eget stöd i form av gruppverksamhet. Inom enheten 

genomförs även insatser som ungdomstjänst och olika program. 

Man kan inte själv kontakta Familjehuset för att få hjälp. En biståndsbe-

dömning om insats enligt socialtjänstlagen måste alltid göras av en socialsek-

reterare. Familjehusets insatser följs därefter kontinuerligt upp av socialsekre-

teraren för att säkerställa att familjen får rätt hjälp och för att avgöra om 

kompletterande insatser behöver sättas in efterhand. 
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Tabell 1: Översikt över verksamhetens totala omfattning vid Familjehuset år 2005. 
 

 Antal ärenden Barn Föräldrar 
 Totalt Varav nya ärenden Flickor Pojkar Mammor Pappor 

Familjer/Ärenden 186 100     
Personer 490      
Barn 233  99 134   
Vuxna 257    159 98 

 

Klienterna är oftast positivt inställda till kontakten med Familjehuset och 

den hjälp man kan få. Många kommer frivilligt för att man vill ha hjälp men 

i sällsynta fall föreligger en tvångssituation. Då har en socialsekreterare be-

dömt att en förändring måste ske i familjen för att barnen ska kunna bo kvar 

i hemmet. I dessa senare fall har familjen oftast blivit aktuell genom en an-

mälan. 

Verksamheten präglas av ett systemorienterat synsätt och ett multimodalt 

tänkande. Det innebär ett integrerande arbetssätt med så kallade ekologiska 

interventioner där flera olika metoder kan tillämpas samtidigt under en be-

handling för att möta ett brett spektrum av behov hos dem man arbetar med 

(Lagerberg & Sundelin, 2000). Barn och unga i riskzonen har stora möjlighe-

ter till positiv utveckling om de på ett tidigt stadium erbjuds lämpliga inter-

ventioner (ibid). Tidigt normbrytande beteende kan fortsätta upp i högre 

åldrar i brist på insatser (Andershed & Andershed, 2005).  

Forskare har visat (Ferrer-Wreder, Stattin, Cass Lorente, Tubman, & 

Adamson, 2005) att interventioner samtidigt behöver riktas mot flera områ-

den såsom skola, närmiljö och familj för att barn och ungdomar ska utveck-

las positivt. Mot den bakgrunden har multimodala och ekologiska (Lagerberg 

& Sundelin, 2000) familjeinterventioner kommit att utgöra basen i Familje-
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husets behandlingsutbud. Valet av behandlingsmetod (-er) baseras i varje 

enskilt fall dels på ett systemteoretiskt och multimodalt tänkande dels på en 

ingående utredning av den särskilda problematik som föreligger.  

 

1.2 Familjehusets behandlingsmetoder 

Inom ramen för Familjehusets uppdrag och verksamhet kan man urskilja 

flera former för behandling som kan sorteras in under fem huvudrubriker 

beroende på fokus; familje-, föräldra-, nätverks-, barn- och ungdomsfokuserat 

behandlingsarbete. Dessa olika former tillämpas var för sig eller i kombina-

tion med varandra.  

De behandlingsmetoder som tillämpas vid Familjehuset i dag kan sorteras in 

under samma huvudkategorier som 2005. Några enskilda metoder som Ak-

tivt föräldraskap (Popkin, 2005) och Trappan (Arnell & Ekbom, 1999) har till-

kommit sedan dess. De behandlingsmetoder som redovisas nedan är det ut-

bud av behandlingsmetoder man hade tillgång till 2005 då den utvärdering 

som redovisas här genomfördes. 

Ambitionen vid Familjehuset är att alltid göra en bedömning av de risk- och 

skyddsfaktorer som föreligger. Forskning (Broberg, Almqvist, & Tjus, 2005) 

har visat att risk- och skyddsfaktorer har en väsentlig betydelse för att vissa 

barn klarar sig bra och andra inte. En riskfaktor definieras som en ogynnsam 

social, psykologisk, medicinsk eller biologisk faktor som kan leda till en pro-

blematisk utveckling av hälsa, anpassning eller beteende. Den samlade risk-

bedömningens utfall beror på antalet ogynnsamma faktorer och dessas in-
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tensitet och varaktighet. Det är oftast antalet riskfaktorer snarare än någon 

speciell enskild faktor som ökar risken för en problematisk utveckling. Ett 

barn bedöms ha en hög risk om antalet riskfaktorer är tre eller fler. Skydds-

faktorer är gynnsamma och kan neutralisera eller dämpa risker. De är särskilt 

viktiga när risken bedöms som hög. Skyddseffekten ökar oftast med antalet, 

men en enskild faktor kan ha stark påverkan (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

För högriskungdomar finns väletablerade familjeterapeutiska och evidensba-

serade metoder tillgängliga (Andreassen, 2003). Behandlingen måste främst 

inriktas på att förebygga, hindra och undanröja riskfaktorer som är förknip-

pade med anknytning, familjestress, uppfostringsbrister och skolk samt att 

upptäcka, skapa och stödja skyddsfaktorer som socialt stöd, bra familjerela-

tioner och bra skolgång (Hansson, 2001).  

Målsättningen är att valet av interventioner vid Familjehuset förutom på en 

riskbedömning ska baseras på en kartläggning av deltagarnas problematik 

med hjälp av standardiserade bedömningsinstrument som YSR-Youth Self 

Report (Achenbach, 1991; Achenbach & Rescorla, 2001), KASAM 

(Antonovsky, 1991), Familjeklimat (Hansson, 1989), CBCL-Child Behaviour 

Checklist (Achenbach & Rescorla, 2001), ”Jag tycker jag är” (Ouvinen-

Birgerstam, 1985). Skattningar med hjälp av dessa bedömningsinstrument 

görs vanligtvis vid två tillfällen, dels innan behandlingsarbetet inleds dels när 

det avslutas. Den inledande skattningen gör det möjligt att få en bild av fa-

miljen och familjemedlemmarnas syn på sig själva och sina resurser och svå-

righeter. De avslutande skattningarna ger möjlighet dels att utvärdera be-

handlingsarbetet i det enskilda ärendet dels att ge underlag för en utvärde-

ring och kvalitetsutveckling av verksamheten vid Familjehuset.  
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Genom en sammanvägning av riskbedömningen och de standardiserade be-

dömningsinstrumenten får man en inledande mångfacetterad bild av famil-

jen och dess medlemmar i olika väsentliga avseenden. Form, innehåll och 

längd på den behandling och de interventioner som genomförs baseras van-

ligtvis på resultaten av dessa bedömningar (Ferrer-Wreder et al., 2005).  

 

Familjefokuserade interventioner 

Familjeterapi och familjesamtal tillämpas när flera familjemedlemmar är berör-

da av ett problem och behöver hjälp med samspel och kommunikation. Ar-

betssättet utgår från systemteori, kommunikationsteori och konstruktivistisk 

teori (Anderson & Goolishian, 1992). 

Krisinriktade familjesamtal är en korttidsbehandling som omfattar maximalt 8 

behandlingstillfällen om 1-2 timmar. Denna interventionsform tillämpas i 

familjer där socialsekreterare bedömt att de svårigheter familjen har inte be-

höver utredas ytterligare men där det finns en vilja hos familjemedlemmarna 

att arbeta med sina problem (Berg, 2009). 

Intensiv familjebehandling av ungdomar som uppvisar normbrytande beteende är en 

behandlingsmetod där man arbetar med ett så kallat ”intensivt familjearbe-

te”. En familjebehandlare och en ungdomsbehandlare arbetar samtidigt i 

familjen flera gånger i veckan. Telefonstöd kan erbjudas under kvällar och 

helger (Andershed & Andershed, 2005). 
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Föräldrafokuserade interventioner 

Föräldrasamtal används när föräldrar behöver få nya infallsvinklar och red-

skap för att förändra sin föräldraroll. Föräldrasamtal utgår främst från system-

teori och utvecklingspsykologi (Hansson, 2001). 

Föräldrautbildning är en form av insatser som genomförs som två olika föräld-

rautbildningsprogram. ”De otroliga åren” (Webster-Stratton, 2007) riktar sig 

till föräldrar med barn i åldern 3-10 år som upplever att de har svårhanterliga 

barn eller där det finns riskfaktorer i familjen. ”Aktivt föräldraskap” (Active 

Parenting) är en manualbaserad föräldrautbildning för tonårsföräldrar. 

Gruppdiskussioner, övningar och videovinjetter är viktiga inslag i utbild-

ningen som också följer en fast kursplan (Popkin, 2005). 

Marte Meo är en samspelsbehandling som tillämpas när föräldrar önskar stär-

ka och utveckla sin förmåga att bemöta sitt barn. Föräldrar och barn video-

filmas tillsammans i vardagliga situationer. Genom filmen uppmärksammas 

föräldrar på hur barn kan stödjas i sin utveckling (Øvreeide & Hafstad, 

1996). 

Hemterapi är en insats för föräldrar till barn i åldrarna 0-12 år, där föräldrarna 

behöver praktisk och pedagogisk vägledning i vardagliga situationer (Sandell, 

1985). 
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Nätverksfokuserade interventioner 

Nätverksmöten arrangeras när det är kris i en familj och det finns behov av att 

samla viktiga personer i barnets nätverk som föräldrar, släkt, grannar, vänner, 

skolpersonal och socialsekreterare. De teoretiska grunderna är socialantropo-

logi och systemteori (Forsberg & Wallmark, 2002). 

Handledning kan erbjudas personer som ingår i ett behandlingsnätverk till-

sammans med Familjehuset. Syftet är att den handledde ska bli mer kompe-

tent i sin yrkesutövning (Selander & Selander, 1993). 

 

Barnfokuserade interventioner 

Barnsamtal i form av enskilda samtal används när barn har behov av känslo-

mässigt stöd och hjälp att förstå och hantera sin situation. Syftet är att agera 

bekräftande och stödjande och skapa sammanhang för barnet (Øvreeide, 

2001). 

Stödgruppsverksamhet för barn bedrivs i flera olika former. Syftet är att ge barn 

möjlighet att dela sina erfarenheter med andra, ge kunskap om föräldrarnas 

problem och hur familjen påverkas och att göra vardagssituationen mer be-

griplig, hanterbar och hoppfull (Antonovsky, 1991; Skerfing, 2005). 
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Ungdomsfokuserade interventioner 

ART och RePULSE är kognitiva behandlingsmetoder som erbjuds främst till 

unga människor, men även till vuxna, som har problem med att kontrollera 

sina impulser.  

Ungdomsbehandling är en specifik insats som riktas till enskilda ungdomar när 

behandlingsarbete inte kan bedrivas i ungdomens familj eller där ungdomen 

behöver hjälp till ett eget boende (Goldstein, Gibbs, & Glick, 1998). 

Dag- och skolverksamhet bedrivs vid Familjehuset för ungdomar 13-20 år där 

socialtjänsten bedömt att det föreligger risk för placering på institution till 

följd av problem både i hemmet och i skolan. Verksamheten erbjuder ung-

domarna redskap att utveckla strategier för att hantera sin livssituation med 

fokus på familj, fritid och lärande (Bokhoven, Walter, Goozen, & Engeland, 

2006).  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i socialnämndens riktlinjer om utvärdering av verksamhe-

ten vid Familjehuset genomfördes en andra utvärdering år 2005 som en upp-

följning av den tidigare 2002-2003 (Vitalis & Östlund, 2005).  
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Följande frågeställningar var vägledande för undersökningen: 

- Föreligger en skillnad1 före och efter behandlingen vid Familjehuset? 

- Kan en eventuell skillnad hänföras till behandlingen? 

                                                 
1 Den skillnad som avses är en positiv skillnad i symtombelastning mellan före behandlingen 
och efter. Symtombelastningen har mätts med hjälp av de skattnings- och bedömningsin-
strument som redovisas i metodkapitlet på sidorna 27 – 28. 
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2 Metod 

Undersökningen har haft en deduktiv ansats med utgångspunkt i beprövade 

teorier, evidensbaserade arbetsmetoder inom familjebehandlingsområdet och 

etablerade och validerade mätinstrument för att bedöma olika egenskaper 

och tillstånd hos familjer och barn. Undersökningen är en före – eftermät-

ning2 med familjer från två av de tre teamen vid Familjehuset som deltagare, 

basteamet och hemma-hos teamet3.  

När de deltagande familjerna första gången besökte Familjehuset tillsammans 

med remitterande socialsekreterare fick de muntlig och skriftlig information 

om undersökningen, dess upplägg, syfte och lagbestämmelser för registrering 

och insamlande av personuppgifter i forskningssyfte. 

Datainsamling och kodning har utförts av de familjebehandlare som arbetat 

med respektive familj. Man valde att själva genomföra dessa moment inom 

ramen för sitt ordinarie behandlingsarbete. 

De familjer som medverkat i undersökningen är de första 55 nya familjer 

som blev aktuella för behandling vid Familjehuset år 2005 för basteamet och 

hemma-hos teamet. 4 familjer exkluderades eftersom behandlingen inte kom 

igång, barnet omplacerades från ett familjehem till ett annat, språksvårigheter 

eller att familjen bedömdes behöva en annan behandlingsinsats. 7 familjer 

föll bort ur undersökningen eftersom behandlingen avbröts, formulär aldrig 

                                                 
2 Mätvärden för samtliga deltagare har samlats in dels före dels efter behandlingen. 
3 Inga familjer från det så kallade if-teamet deltog i undersökningen. I detta team arbetar man 
med intensiv familjebehandling i familjer med tonåringar med hög risk för asocialt beteende, 
problem i skolan, i hemmet, på fritiden och med en egen problematik. 

25



 

 26 

blev ifyllda eller att barn av olika anledningar överfördes till annan behand-

lingsinsats. Det innebär att 44 familjer fullföljde behandlingen. 

Av dessa 44 familjer var det 26 familjer vars behandling hade ett föräldrafo-

kus, 15 hade ett familjefokus, 2 ett ungdomsfokus och 1 ett nätverksfokus. 

Eftersom de sistnämnda båda formerna var så pass ovanliga i relation till de 

båda övriga uteslöts dessa ur undersökningen och således även de 3 familjer 

som varit föremål för sådana insatser. Undersökningen och dess resultat ba-

seras därmed på ett behandlingsarbete med 41 familjer. 

Tabell 2: Det empiriska underlaget för 2005 års utvärdering av Familjehuset; antal familjer, 
föräldrar, mammor, pappor, barn, flickor, pojkar och personer. 
 

 Inledningsvis aktuella Externt bortfall Deltagare i undersökningen 
  n %  
Familjer 55 14 25,5 41 
Föräldrar 86 23 26,7 63 

Mammor 52 13 25,0 39 
Pappor 34 10 29,4 24 

Barn 65 15 23,1 50 
Flickor 35 10 28,6 25 
Pojkar 30 5 16,7 25 

Personer 151 38 25,2 113 

 

I de 41 familjerna har 39 mammor deltagit i behandlingen vilket innebär att 

2 pappor deltagit utan mammornas deltagande. 24 pappor har deltagit i be-

handlingen vilket innebär att 17 mammor deltagit utan pappornas deltagan-

de. Av papporna har 3 styvpappor deltagit i behandlingen. Sammanlagt har 

50 barn och ungdomar och 63 föräldrar deltagit i behandlingsarbetet, 113 

personer totalt. 

Av de 50 barn som deltog i behandlingen var det 34 som inte hade några 

syskon som deltog i den. 10 barn hade ett syskon och 6 hade två syskon som 
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samtidigt deltog i behandlingen. Ålders- och könsmässigt karaktäriseras de 50 

barnen av att de 25 flickorna var i åldern 1-19 år med Md=12,0 år, M=10,9 

år och Sd=5,2 år och att de 25 pojkarna var 1-18 år med Md=11,0 år, 

M=10,4 år och Sd=4,5 år. 

Tabell 3: Typ av familj som deltagit i behandlingen. 
 

 

 

 

 

2.1 Undersökningsinstrument 

Vid det andra besöket, besöket efter det att man fått information om under-

sökningen, fick deltagande föräldrar och barn från och med 13 års ålder fylla 

i skattningsformulären Familjeklimat, Kasam-29 och CBCL. Samma formu-

lär fylldes i vid den andra mätningen efter behandlingen. För de familjer där 

behandlingen varade längre tid än ett år genomfördes den andra mätningen 

ett år efter det att behandlingen inleddes. För de familjer som avslutade sin 

behandling inom ett år genomfördes den andra mätningen i samband med 

behandlingens avslutning. 

 

Familjetyp n % 
Ensamstående mammor 27 65,9 
Ensamstående pappor 2 4,8 
Sammanboende föräldrar; biologiska föräldrar 9 22,0 
Sammanboende föräldrar; mamma och styvpappa 3 7,3 
Total 41 100 
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Familjeklimat 

Familjeklimat (Hansson, 1989) är ett familjediagnostiskt självskattningsin-

strument som används för att beskriva samspel och stämning i en familj. Det 

tillämpas för barn från 11 år, ungdomar och vuxna. Skattningen bygger på 

85 adjektiv fördelade på fyra faktorer. Närhet anger ett positivt klimat med 

värme, trygghet och harmoni. Distans anger en negativ stämning med kyla 

och avståndstagande. Spontanitet anger känslomässig uttrycksfullhet. Kaos 

refererar till upplevelsen av oordning i familjen. 

 

KASAM-29 

Begreppet kasam (Antonovsky, 1991) är en förkortning av `känsla av sam-

manhang´, ett begrepp som refererar till en känsla eller upplevelse av integre-

rad helhet och tillit till tillvaron och sin egen person. Känsla av sammanhang 

är relaterat till begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och psykisk hälsa. 

Skattningsinstrumentet, som rymmer 29 item, mäter graden av den känsla av 

sammanhang en person upplever, på en skala mellan 29 och 203.  

 

Child Behavior Checklist, CBCL 

CBCL (Achenbach & Rescorla, 2001) ger en beskrivning av den psykiska 

problematiken hos barn och ungdomar. Föräldrar ger information om barnet 

och dess svårigheter på 118 påståenden inom 20 områden som beteende, 

sociala relationer och skolprestationer.  
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2.2 Analys av data 

Inledningsvis genomfördes explorativa dataanalyser av samtliga variabler i 

det empiriska materialet. Frekvensstatistik, diagram, tabeller, centralmått, 

spridningsmått och sambandsmått användes för att få kännedom om materi-

alet och för att kunna upptäcka viktiga mönster och samband. 

Det är ofta viktigt i en studie av detta slag att kunna avgöra om de personer 

som deltagit i en behandling skiljer sig från andra grupper eller kategorier av 

personer. Signifikansprövningar av medelvärdesskillnader mellan gruppen av 

deltagare å ena sidan och kliniska respektive och normalgrupper å den andra 

genomfördes för vissa variabler med hjälp av t-test (Field, 2005). En så kallad 

normalgrupp utgörs av ett slumpmässigt urval av personer som motsvarar 

deltagarna i en undersökning eller behandling vad avser bakgrundsvariabler. 

En klinisk jämförelsegrupp motsvarar såväl en normalgrupp som gruppen av 

deltagare i undersökningen när det gäller bakgrundsvariabler men har också 

den egenskapen att samtliga som ingår i den har varit brukare, klienter eller 

patienter i någon form av klinisk verksamhet. 

T-test (Field, 2005) användes också för att pröva signifikanta skillnader vad 

avser beroendevariabler före respektive efter behandlingen. Statistisk signifi-

kans är dock av begränsat värde när det gäller att avgöra effekterna av en be-

handling. En effekt behöver vara av en viss storlek för att vara intressant. 

Cohen’s d är ett mått på effektstorlek. En tumregel är att d<0,2 visar på en 

betydelselös effekt, 0,2<d<0,5 anses som en liten effekt, 0,5<d<0,8 som en 

måttlig effekt och 0,8<d som en stor effekt (Cohen, 1988).  
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Mixed ANOVA är en statistisk metod som använts för att undersöka interak-

tionseffekter och multivariata samband mellan flera olika variabler i materia-

let (Field, 2005). 
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3 Resultat 

Som nämnts ovan har 26 av de 41 familjerna, 63,4 %, deltagit i ett föräldra-

fokuserat behandlingsarbete och 15 av 41, 36,6 %, i ett familjefokuserat be-

handlingsarbete. Vid de mätningar som gjorts före behandlingen visar sig 

följande bild av deltagarna i undersökningen. 

Tabell 4: Symtombelastning för flickor respektive pojkar för CBCL enligt mammornas be-
dömningar och KASAM enligt egna skattningar, vid behandlingstidens början4.  
 

 Familjehuset 2005 Klinisk grupp5 Normalgrupp6 
Flickor          
CBCL M Sd n M Sd n M Sd n 
Internalisering 11,0 8,0 19 15,2 11,6 29 4,3 4,4 681 
Externalisering 16,6 10,4 19 20,6 11,0 29 5,4 5,3 681 
Totalt 41,3 19,8 19 52,7 27,0 29 14,3 12,4 681 
KASAM 121,6 18,2 5 124,8 21,7 32 144,0 17,3 150 
Pojkar          
CBCL M Sd n M Sd n M Sd n 
Internalisering 8,0 5,7 21 14,2 9,2 51 3,7 4,1 627 
Externalisering 20,1 11,2 21 23,7 12,0 51 5,9 5,6 627 
Totalt 46,2 23,0 21 54,6 26,0 51 14,3 12,9 627 
KASAM 146,4 22,2 5 124,8 21,7 32 143,8 20,6 140 

 

Av tabell 4 kan man utläsa att varken de pojkar eller flickor som deltagit i 

behandlingen befinner sig på samma nivå av symtombelastning som en kli-

nisk jämförelsegrupp med avseende på CBCL totalt. Skillnaden är dock inte 

signifikant vare sig för flickor7 eller pojkar8. Däremot skiljer sig deltagarnas 

                                                 
4 Jämförelsevärden har hämtats från (Vitalis & Östlund, 2005), för CBCL från sidan 23-24 och 
för KASAM från sidan 20-21. 
5 Se förklaring på sidan 29 2:a stycket. 
6 Se förklaring på sidan 29 2:a stycket. 
7 Flickor: t(46)=-1,58 p>0,05. 
8 Pojkar: t(71)=-1,13 p>0,05. 
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symtombelastning signifikant från en normalgrupp både för flickor9 och poj-

kar10 för samma skattningsinstrument.  

När det gäller KASAM ser bilden något annorlunda ut. Deltagande pojkar 

har högst KASAM och skiljer sig inte från en normalgrupp11 men signifikant 

från en klinisk jämförelsegrupp12. Deltagande flickor har lägst KASAM och 

skiljer sig signifikant från en normalgrupp13 men inte från en klinisk jämfö-

relsegrupp14. Å andra sidan är antalet mätvärden för både pojkar och flickor 

endast 5 till antalet, vilket ger stort utrymme för inverkan av slumpfaktorer. 

Tabell 5: Skillnader mellan den undersökta gruppen och en normalgrupp respektive en kli-
nisk grupp15 vad avser mammornas skattning av Familjeklimat vid behandlingstidens början.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Av tabell 5 kan man utläsa att mammornas bedömningar av familjeklimatet 

vid behandlingens början skiljer sig signifikant från en normalgrupp för alla 

variabler utom `spontanitet´. De befinner sig på samma nivå som en klinisk 
                                                 

9 Flickor: t(698)=9,18 p<0,01. 
10 Pojkar: t(646)=10,79 p<0,01. 
11 t(143)=0,28 p>0,05. 
12 t(35)=2,06 p<0,05. 
13 t(153)= -2,84 p<0,01. 
14 t(35)= -0,31 p>0,05. 
15 Jämförelsevärdena har hämtats från (Söderlind, 2006) sidan 8. 
16 Se förklaring på sidan 29 2:a stycket. 
17 Se förklaring på sidan 29 2:a stycket. 

 Familjehuset 2005 Normalgrupp16 Signifikans 
 M Sd n M Sd n t df p sign 
Närhet 1,23 0,77 38 2,20 0,72 1073 -8,14 1109 <0,01 ** 
Distans 0,55 0,59 38 0,27 0,30 1073 5,40 1109 <0,01 ** 
Spontanitet 0,90 0,77 38 0,87 0,68 1073 0,27 1109 >0,05 ns 
Kaos 1,54 1,06 38 0,25 0,39 1073 18,19 1109 <0,01 ** 

      
 Familjehuset 2005 Klinisk grupp17 Signifikans 

 M Sd n M Sd n t df p sign 
Närhet 1,23 0,77 38 1,28 0,90 553 -0,33 589 >0,05 ns 
Distans 0,55 0,59 38 0,48 0,57 553 0,73 589 >0,05 ns 
Spontanitet 0,90 0,77 38 1,28 1,16 553 -1,99 589 <0,05 * 
Kaos 1,54 1,06 38 1,10 1,30 553 2,03 589 <0,05 * 
*p<0,05; **p<0,01; ns=icke signifikant. Tvåsidig signifikansprövning. 
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jämförelsegrupp med avseende på `närhet´ och `distans´ men skiljer sig signi-

fikant med avseende på `spontanitet´ och `kaos´. Mammornas skattning av 

`spontanitet´ är i paritet med en normalgrupp medan skattningen av `kaos´ är 

signifikant högre än för en klinisk jämförelsegrupp.  

Det visar sig således att symtombilden för de barn och familjer som deltagit i 

undersökningen vid behandlingens början står klart närmre en klinisk jämfö-

relsegrupp än en icke-klinisk så kallad normalgrupp. 

Tabell 6: Sammanställning av mätvärdena före behandlingen (Mätning 1) respektive efter 
(Mätning 2) för dem som deltagit, oavsett familjetyp eller behandlingsfokus. 
 
  Mätning 1 Mätning 2 Signifikans Effektstorlek 
 n M1 Sd1 M2 Sd2 t p ES ES-nivå 
CBCL          
Mammor 40 43,88 21,38 27,63 19,56 6,53 *** 0,8 L 
Pappor 19 38,00 15,79 31,58 16,50 1,80 * 0,4 S 
          
KASAM          
Mammor 39 127,51 26,65 135,62 24,65 -2,69 ** 0,3 S 
Pappor 19 141,63 20,72 142,47 18,39 -0,27 ns 0,0 - 
Barn 10 134,00 23,18 140,30 21,21 -1,08 ns 0,3 S 
          
FAMILJEKLIMAT          
Mammor 38         

Närhet  1,23 0,78 1,97 0,90 -4,73 *** 0,9 L 
Distans  0,55 0,59 0,3 0,36 2,91 ** 0,5 M 
Spontanitet  0,90 0,77 0,98 0,91 -0,47 ns 0,1 - 
Kaos  1,54 1,06 0,65 1,02 4,01 *** 0,9 L 

Pappor 19         
Närhet  1,23 0,97 1,68 1,1 -2,56 ** 0,4 S 
Distans  0,67 0,83 0,5 0,58 1,25 ns 0,2 S 
Spontanitet  0,97 0,95 0,88 0,99 0,40 ns 0,1 - 
Kaos  1,27 1,42 0,86 1,20 1,29 ns 0,3 S 

Barn 11         
Närhet  1,22 1,03 1,97 0,60 -2,70 * 0,9 L 
Distans  0,47 0,67 0,36 0,49 0,57 ns 0,2 S 
Spontanitet  1,20 0,85 0,71 0,63 1,87 * 0,7 M 
Kaos  1,97 1,43 0,54 0,78 3,54 ** 1,2 L 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ns=icke signifikant. Ensidig signifikansprövning. 
ES = Effektstorlek = Cohens d = Mf-Me/SQRT((Sdf2+Sde2)/2) (Cohen, 1988). 
ES-nivå: Small = 0,2<ES<0,5; Medium = 0,5<ES<0,8; Large = 0,8<ES (Cohen, 1988). 
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Tabell 6 redovisar resultatet av de mätningar som genomförts före och efter 

behandlingen vid Familjehuset. De statistiska bearbetningarna av materialet 

antyder att det i första hand är mammorna som förändrats under behand-

lingstiden, i andra hand barnen. Papporna har inte förändrats i samma grad. 

Det är signifikansnivåerna för de uppmätta skillnaderna tillsammans med 

effektstorleken för dessa skillnader som talar för detta. 

Eftersom den största effektstorleken (ES) visar sig för Familjeklimat; `närhet´ 

och `kaos´, framförallt för mammor och barn, har en mixed ANOVA (Field, 

2005) genomförts för att undersöka huvud- och interaktionseffekter med av-

seende på behandlingsinsats (föräldrafokus, familjefokus), roll i familjen 

(mamma, pappa, barn), pappans deltagande (pappan inte deltagit, pappan 

deltagit) och effekt (närhet, kaos), det vill säga mätningarna före respektive 

efter behandlingen med avseende på dessa båda effektvariabler.  

Det som visar sig är en generell signifikant F(1, 59)=8,95 p<0,01 behand-

lingseffekt med avseende på mätningarna både av `närhet´ före behandlingen 

(M=1,23 Sd=0,86) respektive efter (M=1,90 Sd=0,93) och `kaos´ F(1, 

59)=14,42 p<0,001 före (M=1,53 Sd=1,23) respektive efter (M=0,69 

Sd=1,03). Denna signifikanta behandlingseffekt gäller generellt, oavsett be-

handlingsfokus, roll i familjen eller om pappan deltagit i behandlingen eller 

ej.  

När pappan deltagit i behandlingsarbetet visar sig, oberoende av behand-

lingsfokus, en signifikant F(1, 59)=8,63 p<0,01 behandlingseffekt för varia-

beln `närhet´ genom skillnaden mellan mätningen före (M=1,21 Sd=0,91) 

och efter (M=2,02; Sd=0,89). För `kaos´ är dock skillnaden mellan mätning-
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en före (M=1,47 Sd=1,33) och efter (M=0,66 Sd=1,01) inte signifikant F(1, 

59)=0,02 p>0,05. 

En signifikant F(1, 59)=5,56 p<0,05 effekt visar sig i skillnaden mellan före 

(M=0,91 Sd=0,92) och efter (M=1,82 Sd=0,99) med avseende på `närhet´ 

när man valt `familj´ som behandlingsfokus medan val av behandlingsfokus 

inte gör någon signifikant skillnad F(1, 59)=1,82 p>0,05 mellan mätningarna 

före (M=1,77, Sd=1,24) respektive efter (M=0,90 Sd=1,21) med avseende på 

`kaos´. 
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4 Diskussion 

De frågeställningar som varit vägledande för undersökningen är dels om det 

föreligger en skillnad före och efter behandlingen vid Familjehuset med av-

seende på den undersökta gruppen och de variabler man undersökt dels om 

dessa skillnader kan hänföras till behandlingen. För det första kan konstate-

ras att undersökningsgruppen skiljer sig från en normalgrupp. Både familje-

funktion och symtommängd motsvarar kliniska gruppers värden. Detta in-

nebär att Familjehuset arbetar med relativt tunga ärenden. Studien visar på 

flera signifikanta skillnader och höga effektstorlekar mellan mätningarna före 

respektive efter behandlingen. Dessa skillnader och effekter är i första hand 

kopplade till mammorna, i andra hand till barnen och i tredje hand till pap-

porna.  

Huruvida de signifikanta skillnader som föreligger mellan mätvärden före 

respektive efter behandlingen är ett resultat av behandlingen kan diskuteras. 

Eftersom designen för undersökningen inte rymmer någon kontrollgrupp 

och inga försökspersoner således kunnat fördelas slumpmässigt på en be-

handlings- och en kontrollgrupp, kan man inte säga något med hög evidens-

styrka (www.sbu.se). Frågan är dock hur väsentligt detta är ur ett annat per-

spektiv. Det viktiga ur behandlingssynpunkt och när det gäller Familjehusets 

uppdrag kan sägas vara att det faktiskt är en skillnad, oavsett vad denna skill-

nad beror på. Om det beror på de interventioner som genomförts under be-

handlingsperioden, eller har andra orsaker.  

Från ett annat perspektiv kan man betrakta resultaten som ganska tillförlitliga 

eftersom de undersökningsinstrument som ingår anses ha hög reliabilitet och 
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validitet. Självklart skulle det vara bättre med en randomiserad kontrollerad 

studie men det låter sig inte helt enkelt göras inom en enskild verksamhet 

(Oscarsson, 2009). Det skulle kräva att man har en grupp som får behandling 

och en annan som inte får det. Det skapar ett etiskt dilemma att lämna fa-

miljer med en jämförbar problematik utan behandling i en kontrollgrupp. 

Det finns möjligheter att på olika sätt hantera dessa typer av osäkerhet ge-

nom vetenskapliga undersökningar med extern finansiering oberoende av en 

kommunal verksamhetsbudget. Att en kommunal verksamhet inom ramen 

för sin ordinarie verksamhet kan ta sig utrymme att genomföra undersök-

ningar av den egna verksamheten med tillämpning av en experimentell me-

todologi som rymmer såväl experiment- som kontrollgrupper kommer med 

all sannolikhet att fortsätta att vara mycket ovanligt. Det betyder att före – 

eftermätningar av den typ som redovisas i denna rapport bör anses vara gott 

nog och som ett betydelsefullt inslag i en kontinuerlig kvalitetssäkring.  

I jämförelse med den tidigare studien som gjorts på Familjehuset tycks det 

vara i stort samma kategori av klienter som kommer till behandling även nu. 

Symtombelastningen tycks vara lika och resultaten är slående lika (Vitalis & 

Östlund, 2005). Detta betyder flera saker. För det första har det inneburit 

föga förändring av de klientgrupper som utnyttjar Familjehuset, för det andra 

att förändringarna under behandlingstiden tycks ge samma resultat. Detta är 

viktigt eftersom det inte sällan sker förändringar i personalgrupp, organisa-

tion med mera som påverkar behandlingen. Även om sådana förändringar 

skett tycks resultaten bestå. 

Om man jämför deltagarnas symtombelastning är den generellt lägre än de 

som ingår i en del intensiva behandlingsupplägg som MST (MultiSystemisk 
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Terapi) och MTFC (Multidimensionell Treatment Foster Care) (Fransson, 

Balldin, Hansson, & Schüller, 2009; Gustle, Hansson, Sundell, Lundh, & 

Andrée Löfholm, 2007). Här är det dock viktigt att påpeka att if-teamet, som 

arbetar med intensiv familjebehandling i familjer med högriskungdomar, 

inte deltagit i undersökningen. Det gör att de deltagande barnens och famil-

jernas symtomtyngd inte är helt rättvisande för Familjehuset som helhet.  

Familjer med ensamstående mammor utgör en klar majoritet, 65,9 %, av 

dem som deltog i behandlingen. Statistik från SCB (www.scb.se) visar att 

22,4 % av 10 457 familjer i Karlstad med barn 0-21 år 2005 utgjordes av en-

samstående mammor. Ensamstående mammor var således starkt överrepre-

senterade i den undersökta gruppen. Innebär det en belastning att vara en-

samstående mamma även på så sätt att denna kategori av familjer kommer 

att bli överrepresenterade vid kommunala familjebehandlingsenheter? Från 

tidigare studier (Hjern, Lindblad, & Vinnerljung, 2002) vet man att det finns 

en överrepresentation av barn med ensamstående föräldrar bland barn med 

en psykosocial problematik. Det innebär att ensamstående föräldrar borde 

vara en viktig målgrupp för förebyggande insatser. 

Resultaten pekar också på att barnens och familjens väl främst utgår från och 

angår mammorna. 95,1 % av mammorna deltog i familjebehandlingen och 

det var mammorna som utvecklades mest i positiv riktning under den tid 

behandlingen pågick. Det är uppenbarligen mammorna som befinner sig i 

centrum för de förändringar som äger rum under behandlingsperioden. När 

papporna deltar verkar det som om behandlingen som erbjuds inte påverkar 

deras upplevelser speciellt mycket om man jämför med mammorna. Detta är 

ett område där det finns all anledning att formulera forskningsfrågor och 
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genomföra studier för att undersöka vad som bidrar till detta och hur man 

skulle kunna utveckla familjebehandlingsmetoder för att nå papporna i högre 

utsträckning.  

Statistik som förs vid Familjehuset visar att antalet nya ärenden mellan 2005-

2008 ökat med 110 %. Antalet flickor har ökat med 75,8 % och pojkar med 

40,3 %. Värt att notera är att antalet pappor inte ökat i motsvarande omfatt-

ning, endast 5,1 %. Här har Familjehuset en utmaning att engagera papporna 

mera, särskilt som man anser att barnen har rätt till sina pappor. Nyberg 

(2008) undersökte i en kvalitativ intervjustudie nyblivna pappors `pappabli-

vande´ och tankar om att bli pappa. Resultatet visade att det ger både blan-

dade känslor och förändringar av såväl positiv som negativ karaktär att bli 

pappa. Det visade sig också att mamman gavs företräde till barnet, och att 

pappan såg som sin uppgift att stödja och hjälpa mamman i hennes relation 

till barnet. De såg inte sin egen betydelse så klart under barnets första halvår 

utan pappa, det var något man ”blev sedan”. Även Bekkengen (2002) får lik-

nande resultat i sin undersökning av föräldraskap och föräldraledighet. Detta 

skulle innebära att man i preventivt arbete skulle trycka ännu mera på pap-

pors betydelse för barn.  

En utvärdering som denna innehåller naturligtvis flera svårigheter och till-

kortakommanden. För det första är det ett relativt litet antal famil-

jer/individer som deltagit vilket ibland gör att resultaten inte blir helt säkra. 

Ett annat problem är att utvärderingen inte renodlats till en speciell in-

sats/modell för familjebehandling. Detta skulle vara möjligt men då hade 

antalet blivit ännu mindre. Vidare saknas i denna studie kunskap om föräld-
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rarnas egen psykiska hälsa. Har man ett familjeperspektiv är det antagligen 

lika viktigt med föräldrarnas psykiska hälsa som barnens. 

Det är ett engagerat och tålmodigt arbete som genomförts vid Familjehuset 

under lång tid för att utvärdera och utveckla verksamheten. Vid starten år 

2000 fanns också uppdragen att ”utveckla modeller och arbetssätt för ett 

psykosocialt förändringsarbete” och utarbeta ”en modell för uppföljning och 

utvärdering”. Detta uppdrag har förvaltats väl under det gångna decenniet. 

Resultaten från de utvärderingar man genomfört har också bidragit med un-

derlag för en intern reflektionsprocess och metodutveckling, bland annat när 

det gäller pappornas roll i behandlingsarbetet. Detta är positivt och utgör ett 

gott exempel på vad Oscarsson (2009) menar med reflekterande praktiker 

och ett arbete med att utveckla en lokalt beprövad erfarenhet. 
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I denna rapport redovisas en utvärdering av verksamheten vid Familjehuset 
i Karlstad. Familjehuset ingår i behandlingsenheten på Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningens familjeavdelning i Karlstads kommun. Uppdraget är att 
arbeta med barn, ungdomar och föräldrar och deras relationsproblem, kriser 
och konflikter.

Utvärderingen är genomförd av FoU Välfärd Värmland på uppdrag av och i 
nära samarbete med Familjehuset. Syftet var att undersöka om behandlingen 
leder till förändring för dem som deltagit i den. Det är en så kallad före – efter-
mätning som genomförts och resultaten visar på ett flertal positiva signifikanta 
skillnader mellan mätningarna före respektive efter behandlingen vad avser 
symtombelastning. Dessa positiva skillnader är i första hand kopplade till 
mammorna, i andra hand till barnen och i tredje hand till papporna.
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