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Förord 

Stort tack till Stiftelsen Allmänna Barnhuset som har finansierat den studie som ligger till 

grund för denna rapport. Studien har publicerats för en internationell publik i den inom 

socialt arbete högt rankade tidskriften Research on Social Work Practice (Brännström, L., 

m.fl., 2014. Effectiveness of Sweden’s Contact Family/Person Program for Older Children). 

Stiftelsens intresse har gjort det möjligt för oss att utifrån en personorienterad ansats använda 

registerdata för att undersöka hur det gått på längre sikt för de barn som får insatsen 

kontaktfamilj eller kontaktperson när de var 10-13 år. Vi menar att denna studie i flera 

avseenden har minskat bristen på kunskap om långsiktiga utfall av insatsen för äldre barn. 

Men det är fortfarande mycket vi inte vet.  

 

Om författarna 

Lars Brännström är docent i sociologi och arbetar som universitetslektor i socialt arbete med 

inriktning mot kvantitativa metoder vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms 

universitet. Hans forskningsintressen inbegriper effektutvärderingar av sociala interventioner 

samt longitudinella registerstudier av ekonomisk, hälsomässig och social ojämlikhet. 

 

Bo Vinnerljung är professor i socialt arbete och är verksam vid Institutionen för socialt 

arbete, Stockholms universitet. Hans forskning rör huvudsakligen socialt utsatta barns 

utveckling, placerade barns hälsa och skolgång samt adoption. Han arbetar främst med 

registerforskning och interventionsstudier i tvärvetenskapliga forskargrupper. 
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Sammanfattning 

I denna rapport sammanfattas resultat från en internationellt publicerad studie där vi utifrån 

en personorienterad ansats använt en stor mängd registerdata för att undersöka hur det gått för 

de barn som fick insatsen kontaktperson/familj när de var 10-13 år. Fokus har lagts på 

insatsens effekter på deltagarnas långsiktiga utvecklingsvägar, här definierat som olika 

kombinationer av psykisk ohälsa, socialbidragstagande, missbruk, placering i dygnsvård, 

skolprestationer och kriminalitet. Analyserna omfattar alla barn födda i Sverige 1973-1984 

(n=1 002 122), varav 6 386 barn som fick insatsen när de var 10-13 år.  

Vi har med hjälp av matchning på så kallade urvalssannolikheter (eng. propensity score 

matching) jämfört skillnader i utvecklingsvägar mellan barn som faktiskt fått insatsen med 

jämnåriga – som givet deras observerade bakgrund – kunde ha fått insatsen men som inte fick 

den. Vi har även gjort omfattande känslighetsanalyser där vi har undersökt hur våra resultat 

skulle påverkas av påhittade faktorer som hade liten, medelstor och stor effekt på 

sannolikheten att få insatsen. Vi simulerade även effekten av en påhittad faktor vars påverkan 

skulle vara så stor att våra slutsatser helt skulle omkullkastas.  

Trots att kontaktperson/familj sedan årtionden är en populär insats bland brukare, 

socialarbetare och politiker fann vi inga tecken på att insatsen verkade minska risker för 

ogynnsam utveckling på lång sikt. Analyserna pekar på – i bästa fall – ett nollresultat, vilket 

är samma som vi tidigare med samma metodik funnit för barn som fick insatsen i 

förskoleåldern. Även om studien har brister – vi har exempelvis inga data om varför barnen 

fick insatsen – visar våra simuleringsbaserade känslighetsanalyser att det måste till en extremt 

stark påhittad bakomliggande – ej observerad faktor – för att ändra resultaten på ett 

substantiellt sätt. Det är inte troligt att det finns någon sådan faktor.  

Avslutningsvis diskuteras möjliga konsekvenser av resultaten för policy och praktik. 
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Bakgrund 

Kontaktperson/familj (KP/KF) är idag den vanligaste barnavårdsinsatsen i Sverige. Den 

infördes som en lagstadgad insats i Socialtjänstlagen i början på 1980-talet och blev snabbt en 

vanlig intervention (Vinnerljung & Franzén, 2005). Runt år 2000 hade mellan tre och fyra 

procent av alla unga vuxna haft kontaktfamilj/-person någon gång under uppväxten, det vill 

säga runt ett barn i en genomsnittlig skolklass. Under 2000-talet verkar det ha skett en liten 

nedgång i antalet barn/unga som under ett visst år har KP/KF. År 2010 var det nästan 21 000 

barn och unga upp till 20 år som någon gång under året hade fått insatsen, ungefär 

motsvarande en procent av befolkningen i samma ålder (Socialstyrelsen, 2011).  

En rad svenska och utländska forskare har tydligt identifierat KP/KF som en förebyggande 

insats (Andersson, 1992; Andersson & Bangura Arvidsson, 2001; Barth, 1991; Berg Eklundh, 

2010; Gould, 1988). Framförallt anses insatsen förebygga placeringar i dygnsvård men även 

hindra att redan existerande problem i familjen förvärras (Andersson & Bangura Arvidsson, 

2001). Andersson (1992: 13) konstaterade för drygt 20 år sedan att:  

Det förebyggande arbete, som socialtjänsten avser genom kontaktpersoner/-familjer, är riktat till enskilda 

barn och familjer med redan identifierade problem. Den förebyggande tanken är att insatsen ska förhindra 

eller lindra fortsatt problemutveckling, så att allvarligare problem i familjens liv kan undvikas, framförallt 

placering av barnen utanför hemmet – även om det inte är klart uttryckt. 

Även Berg Eklundh (2010: 221) för ett liknande resonemang och efterlyser ”… stora 

kvantitativa studier som kan visa vad som hänt barnen med kontaktfamilj över tid”. Hon 

menar att uppföljningar i vuxen ålder av barn som haft kontaktfamilj ”... borde ge värdefulla 

inblickar i vilken betydelse insatsen kan ha haft i ett livsperspektiv och i vilken mån den kan 

ha varit en skyddsfaktor för dessa barn under sin uppväxt.” I föreliggande rapport redovisas 

resultat som syftar till att besvara denna typ av frågor.  

KP/KF har flera likheter med de i USA populära mentorsprogrammen (Rhodes, 2004, 

2008), men också med Aunts and Uncles Co-operative Family Program i Australien (Wilkes, 

Beale & Cole, 2006). I grunden handlar det om att organisera och erbjuda socialt utsatta barn 

tillgång till en stödjade vuxen/familj utanför den egna familjekretsen. Insatserna utförs av 

frivilliga på uppdrag av barnavårdsmyndigheterna. Metaanalyser av de amerikanska 

mentorsprogrammen har visat positiva effekter på barns utveckling i ett kort tidsperspektiv, 

medan studier av långsiktiga effekter är mer motsägelsefulla (Eby et al, 2008; Tolan et al, 

2008). 
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Men trots att den svenska KP/KF-insatsen använts i över 30 år har kunskapen om 

utfall/effekter tills nyligen varit mycket begränsad. Idag finns det tre studier av KP/KF-

insatsen som närmat sig frågor om utfall/effekter av interventionen och som haft 

jämförelsegrupper i designen, alla baserade på registerdataanalyser. Den ena (Franzén & 

Vinnerljung, 2005) använde flera nationella register för att undersöka förekomsten av 

placeringar i dygnsvård under en femårsperiod efter kontaktfamiljsinsats för barn som var  

a) 0-2 år eller b) 10-12 år när barnet fick insatsen. Sammanlagt ingick nästan 3 500 barn som 

fått insatsen under någon av de två åldersintervallen. Dessa jämfördes med jämnåriga från tre 

grupper som inte fått insatsen: barn till ensamstående mödrar, barn med mödrar som vårdats 

på sjukhus med missbruks- eller psykiatrisk diagnos under samma åldersperiod som barnen i 

undersökningsgruppen, samt barn vars mödrar fick mycket socialbidrag (minst 50 % av den 

disponibla inkomsten). Resultaten visade att placeringar i dygnsvård under 

uppföljningsperioden var mycket vanligare bland de som fått insatsen. Även efter justeringar 

för familjens socioekonomiska bakgrund, socialbidragsmottagande och förekomst av 

indikationer på missbruk/allvarlig psykisk ohälsa kvarstod en två- till trefaldig överrisk för 

placering i grupperna som fått KP/KF, jämfört med barn till missbrukande eller psykiskt 

sjuka mödrar.  

Den andra studien (Vinnerljung m.fl., 2011) analyserade hur det gick för de ungefär 14 

000 barn som fått insatsen när de var 2-5 år respektive 10-13 år under perioden 1981-1997. 

Här användes ett betydligt större registerdatamaterial som möjliggjorde att ett femtontal olika 

indikatorer på utfall efter insatsen och i ung vuxen ålder kunde studeras, bland annat 

placering i dygnsvård, skolprestationer, utbildning, dödlighet, psykisk ohälsa, 

socialbidragstagande, missbruk och kriminalitet och hälsa (N>1 000 000). Materialet 

möjliggjorde även en längre uppföljningstid (>15 år). Sammantaget pekade även denna studie 

på att såväl yngre som äldre barn som får kontaktfamilj/person är en högriskgrupp för 

placeringar i social dygnsvård och för ogynnsam utveckling i allmänhet (vilket också har 

visats i en rad nationella registerstudier, t.ex. Hjern m.fl., 2004; Vinnerljung m.fl., 2005; 

Vinnerljung m.fl., 2006; Vinnerljung m.fl., 2007; Vinnerljung m.fl., 2010). Oavsett 

analysmetod fanns dock inga tecken på bättre resultat för barnen som fått KP/KF jämfört med 

barn med liknande bakgrund som inte fått insatsen. Resultaten tenderade snarast att peka i 

motsatt riktning. Dessutom hade längden på insatstiden inga positiva samband med framtida 

utfall, oavsett utfallsmått. 
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Att undersöka individers utveckling på det ovan beskrivna sättet är emellertid en ansats 

med flera begränsningar. Främst innebär det att betydelsefulla kombinationer av utfall 

förbises. Vi vet från annan forskning att olika problem tenderar att gå hand i hand (Korpi 

m.fl., 2007). Den s.k. personorienterade ansatsen med ursprung i utvecklingspsykologi kan 

här utgöra ett intressant alternativ. Här görs bland annat antaganden om att det är individer 

och inte variabler som utvecklas och att det är helhetsbilden snarare än dess enskilda 

komponenter som är central (Bergman & Trost, 2006). På så sätt tvingas inte alla individer in 

i en enda förklaringsmodell, utan tillåts uppvisa olika utvecklingsvägar. Att tillämpa denna 

ansats på forskning om de långsiktiga resultaten av insatsen KP/KF innebär att tonvikten 

läggs på vilket sätt barnen liknar respektive skiljer sig åt beträffande den samlade 

problembilden på sikt. För en del barn kan exempelvis enstaka problem vara dominerande 

medan specifika kombinationer eller ansamlingar av problem kan gälla för andra.  

Som ett komplement till tidigare analyser använde vi i en tredje utfallsstudie en 

personorienterad ansats för att undersöka hur det gick för de barn som fick kontaktfamilj när 

de var 2-5 år (Brännström m.fl., 2013). Med hjälp av avancerad statistisk metodik 

identifierades en handfull utvecklingsvägar med en varierande grad av ansamling av problem. 

Noterbart i sammanhanget var att placering i dygnsvård alltid uppträdde tillsammans med 

annan problematik (framför allt bristfälliga skolprestationer och framtida 

socialbidragstagande). Resultaten från dessa analyser gav en mindre dyster bild av 

kontaktfamiljsbarnens utveckling jämfört med ovan refererade studier. Samtidigt fanns det 

inget som tydde på att det gick bättre för de som fick insatsen. Dessa utvidgade analyser 

indikerade snarare ett nollresultat istället för den klara trend mot negativa effekter av insatsen 

som vi såg när vi analyserade enskilda utfallsvariabler var för sig (Vinnerljung m.fl., 2011). 

Den studie av äldre barn – de var 10-13 år när de fick KP/KF - som vi redogör för i denna 

rapport bygger vidare på dessa erfarenheter. 

Studiens syfte var att genom nya och för området innovativa registerdataanalyser utvidga 

kunskaperna om hur det går för de barn som via socialtjänsten fick insatsen KP/KF när de var 

10-13 år. Fokus har lagts på insatsens effekter på deltagarnas långsiktiga utvecklingsvägar, 

här definierat som olika kombinationer av psykisk ohälsa, socialbidragstagande, missbruk, 

placering i dygnsvård, skolprestationer och kriminalitet. Studiens resultat har publicerats för 

en internationell publik (Brännström et al., 2014). Här sammanfattas dessa resultat för en 

nationell publik. 
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Data och metod 

Studien har gjorts med hjälp av ett registerdataset som skapats för ett annat forskningsprojekt. 

Datasetet baseras på samkörningar av ett tiotal olika nationella register. Insatsen 

kontaktperson/familj registrerades från 1981-1997 på individnivå i Socialstyrelsens 

Barn/Unga-register. Detta fönster på 17 år utnyttjar vi, och det är också de enda insatsår som 

kan studeras med hjälp av registerdataanalyser. Grundpopulationen är alla barn födda i 

Sverige 1973-1984. Dessa barn har identifierats i Socialstyrelsens Medicinska 

Födelseregister. För att underlätta analyserna har vi uteslutit barn som invandrat till Sverige. 

Dessa är dock underrepresenterade bland barn som får kontaktperson/familj. Ytterligare tre 

små grupper har exkluderats: 1) Alla som har en notering om utvandring efter födelsen i 

SCB:s Totalbefolkningsregister; 2) alla som enligt SCB:s LISA-register (inkomster, 

förmögenhet, utbildning m.m.) hade inkomster från förtidspension året de fyllde 23 år 

(förtidspension i så unga år är ett tecken på förekomst av allvarligt fysiskt eller psykiskt 

funktionshinder som sannolikt skulle påverka flera av våra adresserade utfall, exempelvis 

skolprestationer); samt 3) ett fåtal barn som avled före året de fyllde 16. 

I Socialstyrelsens Barn/unga register identifierades alla barn som inledde en KP/KF-insats 

när de var 10-13 år, men som inte var i dygnsvård under de tre åren. Dessa bestod av 6 386 

barn födda 1973-1984 och de kommer jämföras med 995 736 jämnåriga som inte fick 

insatsen under samma tid. Analyserna av äldre barn omfattar således totalt 1 002 122 

individer. Barn födda 1973 är de äldsta som kan ingå i de föreslagna analyserna. 

Avgränsningen i andra änden, födelseår 1984, bestämdes av att individregistreringen 

upphörde 1997 (då barn födda 1984 var 13 år). Barnen följs i registren från 10-13 års ålder 

fram till 2008. Barnen är följaktligen vid uppföljningstidens slut 24-35 år. 

Tyvärr är det inte möjligt att skilja på kontaktperson och kontaktfamilj i Socialstyrelsens 

Barn/Unga-register. Därför studeras dessa tillsammans. En nyligen genomförd aktstudie av 

138 Stockholmsbarn som fick insatsen fann att vartannat barn 10-13 år fick kontaktperson 

och vartannat kontaktfamilj (Westin & Österlund, 2013). Det är troligt att det även i vår 

studie finns en blandning av dessa båda versioner av insatsen. 

Det finns heller inga uppgifter i Socialstyrelsens Barn/unga-register om skäl för insatsen 

och inga uppgifter om förekomst av olika problem hos barnen före insatsen. I vår studie, som 

handlar om äldre barn, är det troligt att avsaknaden av data om utagerande beteende hos 

barnen före insatsen är det som kan mest kan påverka våra möjligheter att undersöka om 
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effekterna av insatsen varierar för olika grupper av ungdomar (Andershed & Andershed, 

2005). I den tidigare nämnda aktstudien av Stockholmsbarn var det en minoritet, 38 procent, 

av barnen 10-13 år som enligt journalmaterial och utredningar hade någon indikation på 

utagerande beteende (Westin & Östlund, 2013). 

För att kunna urskilja långsiktiga utvecklingsvägar har vi använt oss av samma 

klusteranalytiska metodik (latent klassanalys) som vi använde när vi utifrån en 

personorienterad ansats analyserade hur det gått för de barn som var mellan två och fem år 

när de fick kontaktfamilj (Brännström m.fl., 2013). För att kunna skapa en lämplig 

jämförelsegrupp och därmed beräkna effekten av själva insatsen tillämpade vi en annan 

avancerad statistisk metodik som vi också använde i den fördjupade analysen av de yngre 

barnen, så kallad matchning på urvalssannolikheter (eng. propensity score matching). Denna 

ansats innebar i vårt fall att vi först med hjälp av en logistisk regressionsmodell skattade 

individers sannolikhet att ha fått insatsen. De faktorer vi har med i skattningen är sådana som 

vi från tidigare forskning vet har samband med sannolikheten att ha fått insatsen och som 

också påverkar sannolikheter/risker för de studerade utfallen (t.ex. föräldrars civilstånd, 

missbruk, psykisk ohälsa). Därefter matchade vi, med hjälp av de sannolikheter modellen 

skattar, ihop individer från normalpopulationen som så mycket som möjligt liknar de 

individer som fått insatsen med avseende på dessa sannolikheter. I ett tredje steg jämförde vi 

de olika utfallen mellan grupperna. Annorlunda uttryckt så jämförde vi skillnaden i utfall 

mellan de som faktiskt fått insatsen med dem - som givet deras observerade 

bakgrundsegenskaper - kunde ha fått insatsen men inte fick den.  

De analysmetoder som använts har tidigare utnyttjats för att utvärdera och beräkna 

effekter av social dygnsvård i såväl USA som i Danmark (Berger m.fl., 2009; Berzin, 2008; 

Doyle, 2007; Olsen m.fl., 2011). Metoderna erbjuder möjligheter att utvärdera reguljära 

insatser i efterhand (särskilt om det finns tillgång till stora material med långa 

uppföljningstider), och insatser som är svåra eller omöjliga (bl.a. av lagmässiga/etiska skäl) 

att utvärdera med experimentell/kvasiexperimentell design. 

Forskning i socialt arbete handlar ofta om små selekterade grupper av befolkningen. 

Dessutom är många av de utfall som är av intresse för longitudinella studier sällsynt 

förekommande i normalbefolkningen. Exempel är självmord, självmordsförsök, allvarlig 

psykisk ohälsa, socialbidragstagande över en längre tid, missbruk och allvarlig kriminalitet. 

Det krävs följaktligen stora urval av både studie- och jämförelsepopulationer för att beräkna 
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överrisker med meningsfullt smala konfidensintervall för olika tillstånd/utfall jämfört med 

normalbefolkningen, eller en jämförelsegrupp som inte fått interventioner.  

Vidare är ett grundläggande praktiskt problem att det mesta av det sociala arbetet utförs i 

landets 290 kommuner. Storlek på och sammansättning av olika målgrupper för det sociala 

arbetet samt vad som görs med dessa varierar stort mellan olika kommuner (Wiklund, 2006). 

Detta innebär stora problem för forskning i socialt arbete när man arbetar med lokala urval 

(vilket är det vanligaste) avseende resultatens generaliserbarhet. Dessutom är höga bortfall 

vanliga, bland annat på grund av svårigheter att få tillgång till de personer som är föremål för 

socialt arbete (det s.k. grindvaktsproblemet, Sallnäs m.fl., 2010) och på grund av att stora 

bortfall i surveystudier av socialt utsatta människor är regel snarare än undantag 

(Vinnerljung, 1996).  

Vi menar att den ansats som vi använder har en rad metodologiska fördelar för forskning i 

socialt arbete. För det första har vi med hjälp av nationella kohorturval kunnat studera 

sällsynta fenomen över tid i en liten undergrupp av befolkningen. För det andra: Eftersom 

data har samlats i register under lång tid har det varit möjligt att göra en studie med 

longitudinell design i efterhand, något som om det initierades idag skulle kräva 20–30 år av 

datainsamling. För det tredje har vi kunnat göra robusta justeringar för olika bakomliggande 

faktorer, exempelvis socioekonomisk bakgrund och indikationer på psykosocial patologi hos 

föräldrarna (t.ex. missbruk). Slutligen har de statistiska metoder som använts i analyserna 

också gett oss möjlighet att med hygglig trovärdighet faktiskt beräkna effekter av insatsen, 

vilket annars vanligtvis kräver någon form av experimentell design. 

 

Utfall 

Vi har skapat sex variabler från registerdata som indikerar förekomst av olika utfall (ja=1, 

nej=0). Dessa utfall är baserade på erfarenheter från tidigare forskning och avser att spegla 

olika sidor av barnens liv under uppväxten och i vuxen ålder (’hur det gått’ på lång sikt).  

 Indikation på psykiska hälsoproblem (PS) har definierat som minst en registernotering 

i Socialstyrelsens Läkemedelsregister under 2009 (när barnen hade hunnit bli 25-36 

år) om uthämtade: 

a. Neuroleptika och/eller litium, läkemedel som huvudsakligen skrivs ut till 

psykos- och bipolära patienter (ATC-kod ’NO5A’) eller 

b. Sömnmedel (ATC-kod ’NO5C’) eller 
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c. Ångestdämpande läkemedel (ATC-kod ’NO5B’) eller 

d. Antidepressiva läkemedel  (ATC-kod ’N06A’). 

 Indikation på missbruk (MB) efter 16-årsdagen. Här kombinerar vi data från följande 

register: Socialstyrelsens Patientregister och BRÅ:s Lagfördaregister. Indikation finns 

när personen antingen varit inlagd på sjukhus med en missbruksrelaterad diagnos efter 

16-årsdagen eller blivit lagförd för narkotikabrott och/eller rattfylleri/rattonykterhet. 

 Inledd placering i dygnsvård (PL) efter kontaktfamiljsinsatsen, när barnen var 13-18 

år. Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Barn/Unga register. 

 Omfattande socialbidragstagande (SB) vid 21 års ålder enligt SCB:s LISA-register, 

definierat som att mer än 50 procent av den disponibla årsinkomsten det året utgjordes 

av socialbidrag. 

 Inga/ofullständiga/låga betyg från årskurs 9 i grundskolan, i tabellerna förkortat till 

dåliga betyg (DB). Data har hämtats från Årskurs 9/elevregistret som administrerats 

av SCB och Skolverket. Utfallet är definierat på samma sätt som i Social Rapport 

2010 (Vinnerljung m fl, 2010). ’Dåliga betyg’ avser medelbetyg från ÅK 9 som 

tillhör den sämsta sjättedelen i riket för det år barnen är födda. 

 Lagförd för allvarlig kriminalitet (KR) när personen var 20-23 år, definierat som 

dömd till skyddstillsyn, fängelse eller rättspsykiatrisk vård enligt Lagfördaregistret. 

Dessa påföljder indikerar betydande kriminalitet eller allvarliga brott, särskilt i en ung 

population. Samma utfallsmått användes i Social Rapport 2010 (Socialstyrelsen, 

2010). 

I syfte att kunna identifiera relevanta kombinationer (utfallsprofiler/utvecklingsvägar) av 

ovanstående utfall som beskriver individer och inte variabler använde vi klusteranalytisk 

metodik (latent klassanalys) som är relaterad till den personorienterade ansatsen (Rosato & 

Baer, 2012). Analyser som inte redovisas här (för detaljer, se Brännström m.fl., 2014) 

identifierade sju utvecklingsvägar (Tabell 1). Ungefär 82 % (n=825 389) av populationen 

återfinns i en profil där inga ogynnsamma utfall har identifierats. Drygt 8 % (n=83 433) av 

populationen har enbart problem psykisk ohälsa (PS). En annan profil, som omfattar ungefär 

4 % av populationen (n=36 756), har identifierat de som endast har problem med 

socialbidragstagande (SB). En annan profil beskriver de som har problem relaterade till 

socialbidragstagande, placering i dygnsvård samt dåliga betyg (SB, PL, DB). Denna profil 

utgör cirka 3 % av populationen (n=32 949).  
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Tabell 1.  Utfallsprofiler/utvecklingsvägar som andel av populationen.  

______________________________________________________________ 

   Urval 

Utfallsprofila   Allab  Flickorc Pojkard 

______________________________________________________________ 

Inga ogynnsamma utfall  82,4 % 80,0 % 84,5 % 

PS   8,3 % 10,8 % 6,0 %  

SB   2,7 % 4,4 % 3,0 %  

SB, PL, DB   3,3 % 2,9 % 3,7 % 

PS, MB, SB, DB, KR  0,9 % 0,5 % 1,4 % 

PS, SB, PL, DB  0,9 % 1,2 % 0,7 % 

PS, MB, SB, PL, DB, KR  0,5 % 0,2 % 0,8 % 

______________________________________________________________ 

a Resultat från latent klassanalys. b n=1 002 122. c n=483 023. d n=519 099. 

PS=Psykisk ohälsa. MB=Missbruk. SB=Socialbidragstagande. PL=Placering i dygnsvård.  

DB=Dåliga betyg. KR=Kriminalitet.  

 

En fördel med vår mycket stora undersökningspopulation (N>1 000 000) är att vi kan 

identifiera förhållandevis små undergrupper som kännetecknas av en ökad problembild. De 

tre återstående profilerna har identifierat sådana problemtyngda individer. Nästan 1 % av 

populationen (n=9 277) har problem relaterade till psykisk ohälsa, missbruk, 

socialbidragstagande, dåliga betyg och kriminalitet (PS, MB, SB, DB, KR). Ungefär lika 

många (n=9 151) har problem relaterade till psykisk ohälsa, socialbidragstagande, placering i 

dygnsvård och dåliga betyg. Den sista profilen har identifierat de cirka 5 000 individer (0,5 % 

av populationen) som har indikationer på problem för samtliga av de studerade utfallen (PS, 

MB, SB, PL, DB, KR). Noterbart i sammanhanget är att utfallet placering i dygnsvård (PL) 

aldrig uppträder ensamt i våra analysgrupper. Med undantag för profilen som indikerar enbart 

problem relaterade till psykisk ohälsa (PS), där flickor är överrepresenterade, skiljer sig inte 

utvecklingsvägarna åt mellan flickor och pojkar på något substantiellt sätt. De här 

identifierade utvecklingsvägarna liknar även i allt väsentligt de vi fann när vi studerade de 

yngre barnen (Brännström m.fl., 2013). De enda skillnaderna var att det bland de yngre 

barnen fanns individer som bara hade problem relaterade till dåliga betyg samt att det inte 

fanns några som enbart hade problem relaterat till omfattande socialbidragstagande. 
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Bakgrundsfaktorer som påverkar sannolikheten att få insatsen 

Barn som får socialtjänstinsatser skiljer sig rejält från andra jämnåriga barn, de vi vanligtvis 

kallar normalbefolkningen. Därför är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa olikheter i 

analyserna av hur det går för KP/KF-barnen jämfört med andra barn. För att kunna skapa en 

så relevant jämförelsegrupp som möjligt har vi använt oss av matchning på 

urvalssannolikheter (Barth et al., 2008). Som tidigare nämnts innebär det rent konkret att vi 

först med hjälp av en logistisk regressionsmodell skattar individers sannolikhet att ha fått 

insatsen. De faktorer vi har med i skattningen är sådana som vi från tidigare forskning vet har 

samband med sannolikheten att ha fått insatsen och som också påverkar sannolikheter/risker 

för de studerade utfallen. Därefter matchas de individer som fått insatsen med de som inte fått 

den på basis av dessa sannolikheter. I ett tredje steg beräknas sedan den genomsnittliga 

effekten av att ha fått insatsen (eng. average treatment effect on the treated, ATT) genom att 

räkna ut medelvärdesskillnaden i utfall mellan de två grupperna. Annorlunda uttryckt så 

jämför vi skillnaden i utfall mellan de som faktiskt fått insatsen med dem- som givet deras 

observerade bakgrundsegenskaper - kunde ha fått insatsen men inte fick den. Själva 

matchningen kan ske på en mängd olika sätt och handlar om hur många individer som tillåts 

att ingå i jämförelsegruppen. Då våra resultat inte ändrar sig nämnvärt beroende på hur 

matchningen görs har vi valt att redovisa de resultat vi får när vi använder oss av 1-1 

matchning, dvs. när en individ som fått KP/KF jämförs med en individ som inte fått insatsen. 

Mot bakgrund av de många registerstudier som en av författarna (Vinnerljung) gjort 

tidigare gjort vet vi ganska väl vilka bakgrundsfaktorer som är rejält olika men också vilka 

relevanta bakgrundsfaktorer som faktiskt kan identifieras i de nationella registren (Franzén 

m.fl., 2008; Vinnerljung m.fl., 2008). Det betyder inte att vi har hittat alla viktiga 

bakgrundsfaktorer där KP/KF-barnen skiljer sig från andra jämnåriga barn – långt därifrån. 

Det är mycket som inte finns i nationella register, exempelvis familjeklimat och 

familjerelationer, barns erfarenhet av omsorgsbrist och övergrepp, genetiskt relaterade 

riskfaktorer m.m.  

Vi använder nedanstående sjutton (17) bakgrundsfaktorer i den logistiska 

regressionsmodell som skattar sannolikheten att en individ fått insatsen (Tabell 2). Barnens 

biologiska eller adoptivföräldrar har identifierats i SCB:s Flergenerationsregister. Med 
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undantag för barnets födelseår samt utbildningsnivå och födelseland för barnets moder 

indikerar samtliga variabler förekomst (ja=1, nej=0). Registerkälla anges inom parentes. 

1. Fått kontaktperson-/familj när barnet var i förskoleåldern, d.v.s. 2-5 år 

(Socialstyrelsens Barn-unga register). 

2. Barnets kön (Medicinska födelseregistret). 

3. Barnets födelseår (Medicinska födelseregistret). 

4. Geografisk uppväxtmiljö vid 17 års ålder, kategoriserat som storstad, stad/tätort eller 

landsbygd. Vi har utgått från SCB:s H-regionsklassificering av kommuner (Registret 

över totalbefolkningen, RTB). 

5. Mors födelseland, kategoriserat som Sverige, Norden, Europa och utanför Europa 

(SCB:s Befolkningsregister). 

6. Mor tonåring vid sitt första barn födelse (SCB:s Flergenerationsregister). 

7. Mor ensamstående när barnet var 17 år (Longitudinell integrationsdatabas för 

sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier, LISA). 

8. Mors högsta utbildning när barnet var 17 år (LISA), klassat som max grundskola, 

gymnasium eller högskolexamen. 

9. Mor förvärvsarbetade den 1 november då barnet fyllde 17 år (LISA). 

10. Mor förtidspension då barnet var 17 år (LISA). 

11. Mor omfattande socialbidragstagande när barnet var 17 år, definierat som att mer än 

hälften av den disponibla årsinkomsten utgjordes av socialbidrag (LISA). 

12. Mor indikation på psykisk sjukdom under observationsperioden (fram till 2008), 

definierat som antingen inläggning på sjukhus med psykiatrisk diagnos 

(Patientregistret).  

13. Far indikation på psykisk sjukdom under observationstiden (se ovan). 

14. Mor indikation på missbruk under observationstiden, definierat som antingen vårdad 

på sjukhus med missbruksrelaterad diagnos (Patientregistret) eller lagförd för 

narkotikabrott och/eller rattfylleri/rattonykterhet (Lagfördaregistret). 

15. Far indikation på missbruk under observationstiden (se ovan). 

16. Mor betydande kriminalitet under observationstiden, dvs. fått skyddstillsyn, fängelse 

eller rättspsykiatrisk vård som påföljd (Lagfördaregistret). 

17. Far betydande kriminalitet under observationstiden (se ovan). 
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Tabell 2. Faktorer som påverkar programdeltagande. Beskrivande statistik (före och efter matchning på urvalsannolikheter). 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Faktor  Beskrivning   Samband med program- Urval  KP/KFb Jämförelse- Differensd 

     deltagande, OR (95% KI)a   grupp c 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Tidigare program- Barnet hade kontaktfamilj någon gång 7,88 (7,15; 8,68) Omatchad 11,3% 0,3% 11,0 

deltagare  i småbarnsåldern (2-5 år)    Matchad 11,3% 7,4% 3,9 

 

Kön  Pojke   1,22 (1,16; 1,29) Omatchad 56,3% 51,8% 5,5 

       Matchad 56,3% 55,4% 0,9 

 

Födelseår    Det år barnet föddes  1,08 (1,06; 1,09) Omatchad 1979,3 1978,3 1,0 

       Matchad 1979,3 1979,2 0,1 

 

Geografisk uppväxtmiljö Stad/tätort (när barnet var 17 år)  1,25 (1,17; 1,32) Omatchad 50,7% 47,9% 2,8 

       Matchad 50,7% 50,9% 0,2 

 

Landsbygd (när barnet var 17 år) 1,11 (1,03; 1,19) Omatchad 18,5% 20,9% 2,4 

       Matchad 18,5% 18,0% 0,5 

 

Moder tonårsförälder Modern var tonåring när hennes första 1,26 (1,16; 1,36) Omatchad 13,4% 5,4% 8,0 

  barn föddes     Matchad 13,4% 14,1% -0,7 

 

Moder födelseland Moder född i Norden  1,20 (1,09; 1,32) Omatchad 7,3% 4,9% 3,6 

       Matchad 7,3% 7,3% 0,0 

   

Moder född i annat Europeiskt land 0,85 (0,74; 0,98) Omatchad 3,3% 3,0% 0,3

      Matchad 3,3% 3,4% -0,1 

   

Moder född i land utanför Europa 1,40 (1,15; 1,70) Omatchad 1,8% 1,0% 0,8

      Matchad 1,8% 1,8% 0,0 
 

Moder civilstånd Moder var ensamstående när barnet 4,83 (4,57; 5,09)  Omatchad 54,7% 11,2% 43,5 

  var 17 år      Matchad 54,7% 57,6% -2,9 
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Moder utbildningsnivå Moder hade gymnasial  0,88 (0,83; 0,93) Omatchad 51,3% 48,4% 2,9 

utbildning när barnet var 17 år    Matchad 51,3% 51,3% 0,0 

 

Moder hade eftergymnasial utbildning 0,51 (0,47; 0,56) Omatchad 11,5% 28,7% 17,2 

  när barnet var 17 år    Matchad 11,5% 10,6% 1,1 

 

Moder förvärvsarbete  Moder förvärvsarbetade när barnet 0,62 (0,58; 0,66) Omatchad 56,3% 86,7% -30,4 

var 17 år     Matchad 56,3% 54,0% 2,3 

 

Moder förtidspension Modern var förtidspensionerad när  1,66 (1,54; 1,78) Omatchad 22,4% 5,7% 16,7 

barnet var 17 år     Matchad 22,4% 22,8% -0,4 

 

Hushållsfattigdom Behovsprövat socialbidrag >50% av 1,76 (1,63; 1,91) Omatchad 23,6% 3,2% 20,4

  moderns inkomst när barnet var 17 år   Matchad 23,6% 24,8% -1,2 

 

Föräldrars psykiska ohälsa Dålig psykisk hälsa, moder  2,08 (1,95; 2,22) Omatchad 31,4% 7,0% 24,4 

       Matchad 31,4% 32,9% -1,5 

   

Dålig psykisk hälsa, fader  1,73 (1,62; 1,85) Omatchad 24,9% 6,5% 18,4

      Matchad 24,9% 24,8% 0,1 

 

Föräldrars missbruk Missbruk, moder  1,18 (1,08; 1,29) Omatchad 18,3% 3,0% 15,3 

       Matchad 18,3% 18,2% 0,1 

   

Missbruk, fader   1,41 (1,31; 1,51) Omatchad 42,8% 11,8% 31,0 

       Matchad 42,8% 43,0% -0,2 

 

Föräldrars kriminalitet Allvarlig kriminalitet, moder  1,10 (0,99; 1,23) Omatchad 10,2% 1,2% 9,0 

       Matchad 10,2% 9,7% 0,5

   

Allvarlig kriminalitet, fader  1,86 (1,73; 2,01) Omatchad 39,0% 8,1% 30,9 

       Matchad 39,0% 39,5% -0,5 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
KP/KF=Kontaktperson/familj. OR=Oddskvot, KI=konfidensintervall. a Faktorns samband med programdeltagande (=selektionseffekt). Om OR>1 innebär det en högre sannolikhet för att ha fått 

insatsen. Om OR>1 innebär det en lägre sannolikhet. Resultat från multipel logistisk regressionsanalys, n=1 002 122. b n=6 386. Procent/medelvärde. c Omatchade kontroller, n=995 736; 

Matchade kontroller (1-1-matchning), n=6 386. Procent/medelvärde. d Differens=KP/KF-jämförelsegrupp, dvs. skillnaden mellan KP/KF och jämförelsegrupp. Med undantag för födelseår är 

skillnaden i procentenheter.
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För 12-17 använder vi en lång observationsperiod som sträcker sig flera år efter barnet 

blivit 18 år (till 2008) av två skäl. Dels leder psykisk ohälsa och missbruk ofta till dygnsvård 

på sjukhus först efter många år. Samma gäller till stor del sannolikt även kriminalitet där 

tyngre påföljder (skyddstillsyn, fängelse eller rättspsykiatriskvård) ofta utdöms efter flera fall 

av mindre ingripande påföljder. Det är med andra ord troligt att indikationerna vi ser i 

registren, även från en tid då barnet är äldre än 18 år, också ofta säger något om förhållandena 

i hemmet innan insatsen gavs. Men precisionen i dessa bakgrundsdata är dock bristfällig. Det 

andra skälet är konstaterade samband mellan föräldrars och barns psykiska ohälsa, missbruk 

och kriminalitet vilka innefattar genetiskt överförda sårbarhetsfaktorer (Cloninger m.fl., 1982; 

Sigvardsson, m.fl., 1996).  

Som framgår av Tabell 2 utgörs KP/KF-barnen av en starkt selekterad grupp. Jämfört med 

jämnåriga i den omatchade jämförelsegruppen (dvs. jämnåriga i normalpopulationen) är det 

mycket vanligare att KP/KF-barnens föräldrar är ensamstående, har en lägre utbildningsnivå, 

inte förvärvsarbetar, har förtidspension, lever på socialbidrag och har indikationer på psykisk 

ohälsa, missbruk samt allvarlig kriminalitet. När vi sedan jämför med matchade jämnåriga ser 

vi att dessa skillnader i stort sett försvinner. Exempelvis hade KP/KF-barnen ungefär 15 

procentenheter fler mammor med indikationer på missbruk jämfört med den omatchade 

jämförelsegruppen (18,3%-3,0%=15,3 procentenheter). Den matchade skillnaden är i princip 

noll (18,3%-18,2%=-0,1 procentenheter). Likaså var det drygt 18 procentenheter fler av 

KP/KF-barnens pappor som hade indikationer på psykisk ohälsa jämfört med den omatchade 

jämförelsegruppen (24,9%-6,5%=18,4 procentenheter). Efter matchning är skillnaden återigen 

nära noll (24,9%-24,8%=0,1 procentenheter). 

Den enda bakgrundsfaktor där matchningen inte lyckats fullt ut gäller tidigare 

programdeltagande. Efter matchningen är det fortfarande något fler av KP/KF-barnen som 

hade kontaktfamilj under småbarnsåren (11,3%-7,4%=3,9 procentenheter). Det är dock inte 

troligt att denna kvarstående skillnad påverkar våra resultat på något substantiellt sätt. 

Sammantaget betyder det att vår matchning på urvalsannolikheter i allt väsentligt har lyckats 

skapa en relevant jämförelsegrupp med avseende på observerade egenskaper.  

 

Gör insatsen någon skillnad? 

Vi har beräknat effekten av att ha deltagit i KP/KF på framtida utvecklingsvägar (Tabell 3). 

Först redogör vi för de ojusterade/omatchade skillnaderna mellan de som fått insatsen och de 
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som inte fått den. Dessa initiala skillnader ska ses som en baslinje som kan fungera som 

utgångspunkt för hur vår matchningsstrategi har lyckats. Därefter redogör vi för de 

justerade/matchade skillnaderna. Det är de justerade/matchade skillnaderna som kan tolkas i 

termer av vilken effekt programdeltagandet haft på deltagarnas utvecklingsvägar, dvs. 

program-/interventionseffekten. Vi använder oss av riskskillnaden för att beskriva den 

genomsnittliga skillnaden i utfall mellan de som fått insatsen och de som inte fått den. Det ska 

noteras att vi har gjort separata analyser av flickor och pojkar. Vi har även systematiskt 

undersökt om variationen i uppföljningstid påverkat resultaten. Då dessa analyser inte 

förändrade våra slutsatser på något nämnvärt sätt redovisar vi dem inte. 

Vid en ojusterad jämförelse med jämnåriga i normalbefolkningen har KP/KF-barnen 

väsentligen sämre utfall. Exempelvis är det väsentligen färre av KP/KF-barnen som inte har 

några ogynnsamma utfall över huvud taget. Skillnaden mellan grupperna är nästan 40 

procentenheter. Vidare är KP/KF-barnen klart överrepresenterade vad gäller enbart förekomst 

av socialbidrag (SB) och de utfallsprofiler som i varierande grad indikerar ansamlingar av 

ogynnsam utveckling (Tabell 3).  

Ovanstående ojusterade skillnader tar dock inte hänsyn till att KP/KF-barnen skiljer sig 

rejält från andra jämnåriga barn med avseende på en rad bakgrundsfaktorer. Dessa skillnader 

kan därför inte säga oss något om insatsens resultat för deltagarnas långsiktiga 

utvecklingsvägar. Som tidigare nämnts är KP/KF-barnens föräldrar kraftigt 

överrepresenterade vad gäller t.ex. indikationer på psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet 

(Tabell 2). Vad händer då när vi jämför skillnader i utfall mellan KP/KF-barnen och de barn 

som givet deras observerade bakgrundsfaktorer kunde ha fått insatsen men inte fick den? Med 

andra ord, vad är själva effekten av programdeltagandet? 

När vi tittar på de matchade/justerade resultaten ser vi att de initiala skillnaderna mellan 

grupperna minskar rejält. Vad gäller de utfall som indikerar enbart problem med psykisk 

ohälsa (PS) och enbart problem med omfattande socialbidragstagande (SB) är skillnaden 

mellan grupperna i princip noll (riskskillnaden är -0,9 respektive 0,3 procentenheter). Samma 

nollresultat gäller även för det utfall som indikerar en samgång av psykisk ohälsa, missbruk, 

socialbidragstagande, dåliga betyg och kriminalitet (PS, MB, SB, DB, KR; riskskillnad=0,9 

procentenheter). 
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Tabell 3. Långsiktiga resultat av programdeltagande på framtida utvecklingsvägar före och efter matchning på 

urvalssannolikheter.  
______________________________________________________________________________________________________ 

Utfallsprofil  Urval  KP/KFa Jämförelsegruppb  Effektstorlek, 

riskskillnad (95% KI) 

______________________________________________________________________________________________________ 

Inga ogynnsamma utfall Omatchad  0,433 0,826  -0,393 (-0,402; -0,384)

  Matchad (programeffekt) 0,433 0,606  -0,172 (-0.191; -0.153) 

 

PS   Omatchad  0.090 0.083  0,007 (0,000; 0,014)

  Matchad (programeffekt) 0.090 0.099  -0,009 (-0,020; 0,002) 

 

SB  Omatchad  0.095 0.036  0,058 (0,054; 0,063)

  Matchad (programeffekt) 0,095 0,091  0,003 (-0,008; 0,015)

  

SB, PL, DB  Omatchad  0,214 0,032  0,182 (0,178; 0,187) 

  Matchad (programeffekt) 0,214 0,108  0,106 (0,092; 0,120) 

 

PS, MB, SB, DB, KR Omatchad  0,039 0,009  0,030 (0,028; 0,032) 

  Matchad (programeffekt) 0,039 0,030  0,009 (0,002; 0,016) 

 

PS, SB, PL, DB Omatchad  0,066 0,009  0,057 (0,055; 0,059) 

  Matchad (programeffekt) 0,066 0,035  0,031 (0,022; 0,039) 

 

PS, MB, SB, PL, DB, KR Omatchad  0,063 0,005  0,058 (0,056; 0,060) 

  Matchad (programeffekt) 0,063 0,031  0,032 (0,024; 0,040) 

______________________________________________________________________________________________________

KP/KF=Kontaktperson/familj. PS=Dålig psykisk hälsa. MB=Missbruk. SB=Socialbidragstagande. PL=Placering i dygnsvård. 

DB=Dåliga betyg. KR=Allvarlig kriminalitet. Programeffekt=Genomsnittlig behandlingseffekt för de behandlade. 

KI=konfidensintervall. a n=6 386. Proportion. b Omatchade kontroller, n=995 736. Matchade kontroller (1-1-matchning),  

n=6 386. Proportion. 
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När det gäller det utfall som indikerar en ansamling av problem relaterade till psykisk 

ohälsa, socialbidragstagande, placering i dygnsvård och dåliga betyg (PS, SB, PL, DB) är det 

emellertid drygt tre procentenheter fler av KP/KF-barnen som har detta utfall 

(riskskillnad=0,035). Liknande riskskillnad om ungefär tre procentenheter gäller även för den 

profil som identifierat de individer som har samtliga ogynnsamma utfall (PS, MB, SB, PL, 

DB, KR). Vidare är det drygt 10 procentenheter fler KP/KF-barn som återfinns i den profil 

som urskilt de individer som har problem relaterade till socialbidragstagande, placering i 

dygnsvård och dåliga betyg (SB, PL, DB). Likaså är det fortfarande påtagligt färre KP/KF-

barn som inte har några ogynnsamma utfall över huvud taget (riskskillnad=-17,2 

procentenheter). Sammantaget indikerar inte någon av våra skattade programeffekter att 

insatsen har några tydliga positiva effekter på deltagarnas långsiktiga utvecklingsvägar. I 

bästa fall indikerar våra analyser ett nollresultat. 

 

Underskattar vi effekten av insatsen? 

Eftersom våra registerdata bl.a. inte innehåller information om orsaker till att insatsen gavs, 

familjeklimat, familjerelationer samt barns erfarenhet av omsorgsbrist och övergrepp är det 

möjligt att våra analyser underskattar effekten av insatsen. I syfte att undersöka hur 

tillförlitliga våra skattningar av programeffekten är mot sådana nyss nämnda faktorer som vi 

inte har någon information om genomförde vi en simuleringsbaserad känslighetsanalys 

(Nannicini, 2007). I tur och ordning simulerade vi effekten av en påhittad faktor som hade en 

liten, medelstor och stor effekt på sannolikheten att ha fått insatsen. Avslutningsvis 

simulerade vi även effekten av en påhittad faktor vars påverkan skulle vara så stor att våra 

erhållna resultat fullständigt omkullkastades. 

Oavsett vilket utfall som analyserades var resultatet från den första simuleringen (där den 

påhittade faktorn hade en liten effekt på sannolikheten att ha fått insatsen) i stort sett identiskt 

med våra tidigare skattningar av programeffekten. Resultaten från den andra respektive den 

tredje simuleringen (där effekten av allt starkare bakgrundsfaktorer analyserades) visar att de 

tidigare negativa programeffekterna rör sig mot noll (dvs. mot ett nollresultat som betyder att 

programeffekten var varken positiv eller negativ för de som fick insatsen). Det är först när vi 

simulerar effekten av en extremt stark bakgrundsfaktor – en faktor som innebär att 

sannolikheten för att ha fått insatsen är mer än 20 gånger större jämfört med att inte ha fått 

insatsen – som våra skattningar av programeffekten radikalt förändras och istället indikerar 

substantiellt positiva resultat. 
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Även om det är av intresse att förstå vilken typ av påhittad faktor som utgör ett påtagligt 

hot mot våra resultat är det viktigt att komma ihåg att våra simuleringsanalyser inte 

nödvändigtvis innebär att våra skattningar av programeffekten är felaktiga. Majoriteten av 

våra simulerade effekter var mer eller mindre identiska med våra ursprungliga skattningar av 

programdeltagande. Det var först när en påhittad faktor som var extremt stark som våra 

slutsatser radikalt förändrades. Att en sådan faktor skulle finnas på riktigt är dock inte särskilt 

troligt eftersom vi trots allt har kunnat kontrollera för många viktiga bakgrundsfaktorer i våra 

analyser. Sammantaget visar våra simuleringar att våra resultat i allt väsentligt är tillförlitliga.  

 

Slutsatser och diskussion 

I den här rapporten har vi sammanfattat resultat från en internationellt publicerad studie som 

syftat till att genom nya och för området innovativa registerdataanalyser utvidga kunskaperna 

om hur det går för de barn som via socialtjänsten fick insatsen KP/KF när de var 10-13 år. 

Fokus har lagts på insatsens effekter på deltagarnas långsiktiga utvecklingsvägar, här 

definierat som olika kombinationer av psykisk ohälsa, socialbidragstagande, missbruk, 

placering i dygnsvård, skolprestationer och kriminalitet.  

Trots att insatsens sedan årtionden tillbaka är populär bland brukare, socialarbetare och 

politiker fann vi inga tecken på att insatsen verkade minska risker för ogynnsam utveckling 

på lång sikt. Alla analyser har sina begränsningar, även våra. Vi har använt observationsdata 

– inte resultat från experimentell design – som har varit långt från perfekta. Den viktigaste 

bristen, tror vi, har varit avsaknaden om information om barnets beteendeproblem/ 

normbrytande beteende var ett skäl för insatsen. Sådana beteendeproblem i tidig ålder (10-13 

år) är en kraftfull prediktor för framtida psykosociala problem (Farrington & Welsh, 2007; 

Andershed & Andershed, 2005). Men våra känslighetsanalyser visade att bara en extremt 

stark påhittad bakomliggande faktor skulle kunna omkullkasta resultaten på ett substantiellt 

sätt. Det är dock inte troligt att det finns någon sådan faktor. Tidigare analyser (Vinnerljung 

m.fl., 2011) fann inga tecken på att insatsen minskade risken för en senare placering i social 

dygnsvård, snarare det omvända. I de analyser som presenteras här finns en viktig lärdom. 

Placeringar under tonåren uppträder sällan utanför våra profiler med andra indikationer på 

ogynnsamma utfall, exempelvis missbruk och kriminalitet.  
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Konsekvenser för policy och praktik  

Bland jämförelsegruppen var det ungefär 83 procent som inte hade någon indikation på 

ogynnsamt utfall, men bland barnen som fått insatsen var det en minoritet –  cirka 43 procent. 

Detta indikerar att insatsen getts till rätt barn, en så kallad högriskgrupp. En rad tidigare 

analyser har också visat barn som får KP/KF-insatsen har mycket höga överrisker för 

framtida problem, nära nog i samma omfattning som barn som växer upp i samhällets vård 

(Vinnerljung m.fl., 2010). Dessutom pekar alla andra tidigare studier på att insatsen är 

populär bland såväl brukare som socialarbetare. Det som saknas i ekvationen är att den ger 

önskat resultat – om det är positiva effekter på lång sikt som eftersträvas. 

Vad ska vi göra med de resultat vi har funnit? Vilka rimliga konsekvenser har de för det 

praktiska sociala arbetet? Vi har några reflektioner, även om vi varken har eller vill ha 

ensamrätt på att tolka resultaten i ett praktikrelevant perspektiv.  

Om en KP/KF-insats gör livet lättare för mamman (t.ex. genom avlastning på helgerna), 

om barnet har det bra i kontaktfamiljen och om alla parter är nöjda (se Andersson & Bangura 

Arvidsson, 2001) – räcker inte det? Jo, vi menar det. Men då ska insatsen syfta till att göra 

livet lättare för föräldrar och barn på kort sikt. Detta bör vara klart uttalat för alla parter och 

en sådan generell målinriktning bör självfallet ha ansvariga politikers acceptans. Då kan vi 

städa undan de storvulna förebyggande långsiktiga målen. Om vi har klara kortsiktiga mål, 

exempelvis att minska föräldrars stress och förbättra deras och barnens välbefinnande, är det 

ganska lätt att undersöka om insatsen verkar ha gjort en skillnad. Vi kan använda 

standardiserade testinstrument för att mäta upplevelser av stress, välbefinnande, psykisk hälsa 

etc. hos föräldrar och äldre barn före insatsen och exempelvis ett år senare. Har det blivit 

bättre? Det blir då också naturligt att fråga föräldrar och äldre barn om de anser sig ha haft 

någon nytta av insatsen. Våra analyser har tydligt visat att mammor till barn som får insatsen 

är en mycket utsatt grupp. Den stora majoriteten är ensamföräldrar och de flesta pappor till 

barnen som fått insatsen har indikationer på missbruk och/eller kriminalitet (Vinnerljung 

m.fl., 2011).  

Det är också möjligt att använda insatsen mer målinriktat än idag. Framgångsrika 

interventioner minskar inflytandet från i forskning identifierade riskfaktorer och riskprocesser 

(Ferrer-Wreder m.fl., 2004). Vi vet att dåliga skolprestationer verkar vara en avgörande 

riskmarkör för socialt utsatta barns utveckling (Vinnerljung m.fl., 2010). Varför inte använda 

insatsen för att hjälpa barn med deras skolarbete, att ge kontaktfamiljen/personen i uppdrag 

att fungera som tutors (hjälplärare, privatlärare, handledare, stödperson för skolarbete)? Det 
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är då möjligt att ge dem adekvat träning för sitt uppdrag (Forsman & Vinnerljung, 2012). En 

logisk följd blir också att i ökad utsträckning använda insatsen som stöd åt barn som tillhör 

välkända riskgrupper, exempelvis barn i familjer med långvarigt socialbidrag, men som inte 

har utvecklat individuella allvarliga problem (jfr de amerikanska erfarenheterna med 

mentorer, Rhodes & DuBois, 2006). En annan väg är att förstärka insatsen med komponenter 

som visat sig vara effektiva i andra sammanhang för att minska beteendeproblem (för 

exempel se Ferrer Wreder m.fl., 2004; Price m.fl., 2009). 
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