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Förord 

De som alltid först ska avtackas är de personer som ställer upp och besvarar 
frågor: Ni familjehemsföräldrar som deltog i KEEP. Tack! 

Dessutom ska Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen och INOM tackas för 
att ni ville satsa resurser på att försöka etablera KEEP. 

En person som har varit väldigt viktig för etableringsförsöket av KEEP är 
Annelie Andersson. Du har verkligen hållit glöden uppe för oss alla!! 

Författarpresentation 

Martin Bergström är lektor och docent vid Socialhögskolan, Lunds Universitet. 
Han undervisar mestadels på socionomprogrammets sista termin om hur 
socialt arbete kan bedrivas med inriktning på familjer. Hans forskning handlar 
om kliniska effektutvärderingar med inriktning på olika familjeinterventioner. 
 
Liv Nilhede är socionom, men är vidareutbildad ibland annat steg 1 i KBT och 
flera licentierade familjebehandlingar såsom Funktionell familjeterapi och 
Multidimensional Treatment Fostercare. I flera av dessa har hon även 
handledare kompetens. För närvarande är hon anställd som konsult på INOM 
Familjeforum. Liv har även skrivit ett avsnitt i Socialstyrelsens rikstäckande 
utbildning ”Ett hem att växa i”.  
!
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Inledning 

I Social rapport från 2006 framkom att barn som varit placerade i bland annat 
familjehemsvård löpte stor risk att växa upp ogynnsamt i flera avseenden, 
exempelvis att gå ut i livet med högst grundskoleutbildning, att bli 
tonårsförälder, att drabbas av psykisk sjukdom eller begå självmord 
(Socialstyrelsen 2006). Detta gällde även de barn som placerats tidigt och varit 
i vård under många år. Man konstaterade att den kompensatoriska effekten i 
den vård som ges i nuvarande form överlag förefaller vara svag. I ett 
delbetänkande från utredningen om vanvård i den sociala barnavården 
framkom att flera barn blivit försummade och utsatta i en grov omfattning 
(SOU 2009). Utredningen granskade en period som sträckte sig mellan 1900 
och 1980. Det var inte lagarna som brustit, utan främst den lokala praktiken. 
Den efterföljande Upprättelseutredningen menade på att barn i samhällsvård 
fortfarande riskerar att utsättas för övergrepp och andra faror (SOU 2011). Det 
konstaterades att störst var risken för bristfällig vård om förberedelserna inför 
placeringen är bristande och om utbildningen och handledningen av 
familjehemmen är otillräcklig. Sammantaget visar detta på behovet av att den 
sociala barnavården, främst familjehemmen, kan behöva nya metoder med 
dokumenterad förväntad effekt. Metoder som kan användas lokalt och som 
innefattar utbildning och handledning. 

Denna rapport redogör för implementeringen och de första resultaten 
avseende föräldrautbildning KEEP, (Keeping Foster Parents Trained and 
Supported) som vänder sig till familjehemsföräldrar. Tanken med att 
implementera KEEP var att etablera en ny insats i den svenska 
familjehemsvården i ett samarbete mellan kliniker och forskare. Det hela skulle 
först ske i liten skala för att undersöka om det fanns intresse för denna 
föräldrautbildning och få möjlighet att kunna ge en svensk utbildning på sikt. I 
detta inledande skede skulle även en mindre effektstudie göras för att 
kontrollera att förväntade effekter kunde skönjas. Planeringen var att börja 
småskaligt för att därefter bygga på, samtidigt som effekterna av KEEP-
utbildning skulle undersökas i ett större sammanhang. Denna rapport beskriver 
och redogör för den småskaliga etableringen av svenska KEEP. 

Rapporten innehåller först en översikt av forskningsläget kring vård av 
barn i dygnsvård och de två stora traditioner (Kälvestensmetoden och PRIDE) 
som är väl etablerade i den svenska familjehemsvården. Därefter följer en 
litteraturgenomgång av effektstudier av föräldrautbildningar för 
familjehemsföräldrar. Detta avslutas med en beskrivning av 
föräldrautbildningen KEEP och en motivering till varför valet föll på KEEP. 
Detta redogörs under rubriken ”Bakgrund till projektet”. Den andra delen i 
rapporten innehåller en redogörelse för implementeringen av KEEP i Sverige. 
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Här beskrivs hur översättning av KEEP-materialet och hur kulturanpassning 
genomfördes och hur vi försökte få fältet intresserade av att remittera 
familjehemsföräldrar till utbildningen. Den tredje delen redovisar pilotstudien 
och resultatet av KEEP hos de familjer som rekryterades till 
föräldrautbildningen. Avslutningsvis diskuteras de erfarenheterna som gjordes 
och tankar inför framtiden. 

Förhoppningen är att rapporten ska kunna tjäna som ett underlag för 
andra som planerar att implementera en insats. Den ska även kunna bidra till 
en diskussion om hur man kan gå vidare i detta projekt. 
!

! !
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Familjehemsvård – en översikt 

Barn kan vara en fröjd, men även en utmaning. Ens egna barn kan vara nog så 
svåra att bemästra, men att ta hand om andras barn i rollen av att vara 
familjehem kan innebära att speciella krav ställs på föräldrarna. Många barn 
placerade i familjehem kommer från besvärliga förhållanden. Inför 
familjehemsplaceringar i Sverige utreds det blivande familjehemmet och 
godkänns. Men få förberedelser, exempelvis utredning eller utbildning av 
familjehemmen, är baserade på effektutvärderade metoder. Frågan är hur man 
på bästa sätt kan förbereda en familj på att ha ett barn i samhällsvård boende 
hos sig. 

Hur många barn får familjehemsvård? 

Familjehemsvård är en relativt vanlig insats inom socialvården i Sverige. År 
2007 hade drygt 6700 av alla barn mellan 0-12 år någon gång en 
heldygnsinsats, d.v.s. 5 barn av 1000 i denna åldersgrupp (Socialstyrelsen 
2008). För ungefär 9 av 10 barn av dessa barn innebar detta en 
familjehemsplacering. År 2009 var 11700 barn placerade i familjehemsvård 
(Socialstyrelsen 2010). Före myndighetsdagen får ungefär ett barn i varje 
skolklass erfarenhet av någon typ av heldygnsinsats: mellan 3-3,8 procent för 
personer födda 1971-1986 (Vinnerljung 1996; Lundström and Vinnerljung 
2001). Detta innebär att många barn och ungdomar årligen är placerade i 
familjehem i Sverige. Det borde ligga i allas intresse att undersöka effekterna av 
dessa placeringar och göra ansträngningar för att barnen i familjehemsvård ska 
få utvecklas på bästa möjliga sätt. Det är en utmaning för alla inblandade parter 
att utveckla familjehemsvården, framför allt med tanke på den senare tidens 
uppmärksamhet kring vanvård och andra problem i familjehemsvården. 

Vanvård och problem i social barnavård 

Det har i Sverige och i andra länder (Norge, Island, Danmark, Irland, 
Storbritannien, Australien och Kanada) uppmärksammats att barn i social 
barnavård har utsatts för vanvård (SOU 2011). Vanvården har bestått i 
fysiska/emotionella övergrepp (exempelvis fysiskt våld med eller utan tillhygge, 
skadligt tvång, hot, integritetsinskränkningar och särbehandling), sexuella 
övergrepp (exempelvis beröring och penetrering av offret) och försummelse 
(otillräcklig omvårdnad eller tillsyn och bristfällig skolgång). Den svenska 
vanvårdsutredningen bygger på 866 intervjuer av personer som varit placerade i 
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social barnavård under 1900-talet. Bland dessa intervjupersoner (798) som 
varit placerade i familjehem har nästan alla (96 procent) rapporterat om någon 
typ av vanvård. Det som möjliggjort detta tycks vara en kombination av 
frånvaro av individuellt personligt ansvar bland de som varit inblandade i 
barnvården (både politiker och tjänstemän) samt bristfällig förståelse för att ett 
placerat barn löper risk att bli utsatt i olika former. För att motverka bristande 
vård pekar utredningen på att en fungerande tillsyn och uppföljning är 
önskvärd (SOU 2011). 

Vanvård är inte det enda problemet i social barnavård. Det finns flera 
rapporter om att barn som varit i familjehemsvård löper en förhöjd risk för 
flera negativa utfall jämfört med barn som inte varit i familjehemsvård 
(Socialstyrelsen 2006). Flera longitudinella studier, både svenska och 
internationella, har pekat på att barn i heldygnsvård jämfört med jämnåriga har 
förhöjd risk för att misslyckas i skolan (Cheung and Heath 1994; Cook 1994; 
Vinnerljung 1996; Blome 1997; Courtney, Piliavin et al. 2001; Vinnerljung, 
Öman et al. 2005), för mortalitet (Kalland, Pensola et al. 2001; Vinnerljung 
and Ribe 2001; Hjern, Vinnerljung et al. 2004), självmordsförsök 
(Christoffersen, Poulsen et al. 2003; Hjern, Vinnerljung et al. 2004; 
Vinnerljung, Hjern et al. 2006), hälsoproblem (Christoffersen 1999; 
Vinnerljung, Hjern et al. 2006), tonårsföräldraskap (Christoffersen and 
Hussain 2006; Vinnerljung, Franzén et al. 2007), aborter (Christoffersen and 
Hussain 2006), kriminalitet (Vinnerljung, Hjern et al. 2007) och missbruk 
(Vinnerljung, Hjern et al. 2007). En stor del av heldygnsvården innebär 
familjehemsvård (Socialstyrelsen 2006). 

Ett annat oönskat utfall av familjehemsvård är sammanbrott. Begreppet 
används för att beskriva ett oplanerat avbrott av placeringen i familjehem 
(Jönson 1996; Vinnerljung, Sallnäs et al. 2001). För familjehemsbarn i 
förskoleåldern och den tidiga skolåldern tycks sammanbrottsfrekvensen ligga 
mellan 13-37 procent (Jönson 1995; Socialstyrelsen 2011; Westerberg 2011). 
Variationen i sammanbrottfrekvenserna är beroende av definition, metodologi 
och uppföljningstid. Jönson (1995) undersökte en uppföljningstid på fem år 
och fann en sammanbrottfrekvens på 23 procent för barn i åldern 0-4 och 37 
procent för barn i åldern 5-11 år. Med en kortare uppföljningstid (2 år) fann 
Westerberg (2011) att sammanbrottfrekvensen var 28 procent respektive 18 
procent för barn i åldern 0-6 år och barn i åldern 7-12 år. I jämförelsen mellan 
yngre barn (0-10 år) och långvarigt placerade barn (minst 4 års placering vid 12 
årsdagen) var sammanbrottsfrekvensen 13 procent respektive 24 procent under 
en femårsuppföljningstid (Socialstyrelsen 2011). Oftast var det 
familjehemsföräldrarna som tog initiativet till sammanbrottet (Socialstyrelsen 
2011), vilket innebär att det borde vara meningsfullt att ge 
familjehemsföräldrar strategier för att underlätta sina åtaganden. 

Sammanfattningsvis ger genomgången en dyster bild av den sociala 
barnavården. Socialstyrelsen (2006) konstaterade att riskerna för ogynnsam 
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utveckling är stora för de barn och ungdomar som blivit föremål för 
familjehemsvård. Sannolikt är de kompensatoriska effekterna av den nuvarande 
sociala dygnsvården svag avseende utvecklingsrisker över tid. Detta borde 
innebära att det finns ett intresse för nya insatser och metoder i denna sektor 
utöver de traditioner som finns etablerade. 

Två etablerade traditioner inom svensk 

familjehemsvård 

Det finns idag två etablerade traditioner för att motverka negativ utveckling för 
barn i familjehemsvård. Möjligtvis har dessa bidragit till att minska negativa 
utfall, men det finns det inga studier på. Oavsett vilket, är de negativa utfallen i 
dagsläget så pass betydande att det sannolikt finns stora möjligheter att 
förbättra den svenska familjehemsvården. Det borde alltså finnas utrymme och 
mening med att pröva andra insatser än de nu etablerade. 

För att kunna implementera en ny familjehemsinsats kan det vara en fördel 
om den liknar det som redan finns, istället för att vara helt avvikande och 
främmande. Därför presenteras de två etablerade traditionerna inom svenska 
familjehemsvården här. För att utreda vilka som är lämpliga 
familjehemsföräldrar och förbereda dem att ta emot ett barn i deras hem 
använder sig den svenska familjehemsvården av två traditionella metoder: 
Kälvestensmetoden och PRIDE (Rasmusson and Regnér 2013). 

Inför att barn ska placeras i ett enskilt hem, ett familjehem, utreds 
föräldrarna av kommunen. Utredningen sker vanligen med hjälp av 
Kälvestensmetoden som är en halvstrukturerad intervjumetod (Kälvesten and 
Meldahl 1982). Intervjun användes inledningsvis i två forskningsstudier: ”222 
Stockholmspojkar” (Jonsson and Kälvesten 1964) och ”217 
Stockholmsfamiljer” (Kälvesten and Meldahl 1972). Tidigt kom familjehem att 
studeras med hjälp intervjumetoden, vilket presenterades i studien ”40 
fosterfamiljer med Skå-barn” (Kälvesten, Bonnier et al. 1973). Intervjun kom 
sedan att utvecklas för att användas för utredning av familjehem (Kälvesten and 
Meldahl 1982; Jonsson, Moberg-Hovmark et al. 1983). Intervjumetoden är 
grundad i psykodynamisk- och objektrelationsteori. Genom att samla in empiri 
om de blivande föräldrarnas historia och deras förebilder i föräldraskapet samt 
empiri om rollfördelning, samspel och kommunikation i familjen ska en 
bedömning göras. Empirin tolkas av en utomstående person utbildad att göra 
Kälvestensutredningar och tolkningar. Teorin bygger på ett tre-
generationssamband, det som händer i personens nutida familj har sina rötter i 
känslo- och handlingsmodeller som lärts in i uppväxtfamiljen. Via de två 
tidigare generationerna kan man förstå hur barnets, den tredje generationens, 
situation kommer att se ut (Kälvesten and Meldahl 1982).  



 
!

8 

Kälvestensmetoden har ifrågasatts för att det är en föråldrad metod, har ett 
starkt fokus på individens historia och saknar relevanta centrala frågeområden 
(RiksdagensRevisorersRapport 2001). Det fattas även forskningsstöd för 
metodens effekt, vilket påpekats vid mer än ett tillfälle (Sundell and Thunell 
1997; Vinnerljung, Sallnäs et al. 2001). Det finns två svenska studier i vilka det 
framkommer att Kälvestensmetoden inte påverkar förekomsten av 
sammanbrott (Vinnerljung, Sallnäs et al. 2001; Socialstyrelsen 2011). Det 
finns även förslag på flera andra utredningsmetoder som skulle kunna vara 
intressanta (Enell, Hultman et al. 2008). Till skillnad från andra 
utredningsmetoder har Kälvestensmetoden utvecklats från beprövad erfarenhet 
under flera decennier (Rasmusson and Regnér 2013). Metodens långvariga 
användande i social barnavård visar på dess popularitet, men inte på 
dokumenterad effekt. Utvecklingsarbetet är ständigt pågående av 
Kälvestensmetoden och möjligtvis ger detta på sikt dokumenterad effekt. 

PRIDE-programmet (Parents Resources for Information Development 
Education) används främst för att utbilda blivande familjehemsföräldrar, men i 
samband med utbildning kan även en familjehemsutredning genomföras 
(Enell, Hultman et al. 2008; Rasmusson and Regnér 2013). Programmet har 
sitt ursprung i USA och introducerades i Sverige 1993 av Allmänna Barnhuset i 
form av ett pilotprojekt. Programmet består av 10 sessioner om tre timmar som 
har sitt fokus på fem kompetensområden: 
 

1. vårda och fostra barn, 
2. möta barns utvecklingsbehov och hantera störningar i utvecklingen, 
3. bejaka barns känslor för sin ursprungsfamilj och stödja deras  relationer 

till varandra, 
4. ge barn tillgång till trygga, harmoniska relationer avsedda att  bestå livet 

ut, 
5. och arbeta som medlem i ett professionellt team. 

 
En utbildad PRIDE-ledare genomför sessionerna tillsammans med en erfaren 
familjehemsförälder. Själva utbildningen innehåller bland annat rollspel och 
skrivet material. För föräldrarna finns även en livsbok att skriva i. Efter 
genomförd utbildning ska PRIDE-ledaren tillsammans med familjen avgöra 
om familjen är redo för att bli ett familjehem, men det är socialtjänstens 
tjänstemän som fäller det slutgiltiga omdömet (Enell, Hultman et al. 2008; 
Rasmusson and Regnér 2013). 

I likhet med Kälvestensmetoden har inte heller PRIDE blivit systematiskt 
utvärderats utifrån utfallet för fosterbarnen (Enell, Hultman et al. 2008; 
Rasmusson and Regnér 2013). Men det finns åtminstone två internationellt 
publicerade studier med två mätpunkter, vilket är ett minimum för att kunna 
påvisa en effekt. Båda studierna genomfördes av Christenson & McMurty 
(2007; 2009) och inkluderade både familjehem och släktingplaceringar (n=228 
respektive n=114). Syftet med studierna var att undersöka om föräldrarna hade 
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ändrat uppfattning enligt de fem kompetensområdena i PRIDE efter avslutad 
utbildning. Flera olika enskilda variabler (exempelvis föräldraskapet för barn 
med anknytningsproblem, synen på bestraffning och uppfostran, smisk som en 
form av bestraffning och att uppmuntra återförening med ursprungsfamiljen) 
visade på signifikanta förändringar över tid (Christenson and McMurtry 2007; 
Christenson and McMurtry 2009), vilket indikerade att PRIDE utbildningen 
lämnade avtryck hos familjehemsföräldrarna utifrån kompetensområdena. 
Studierna undersökte inte om familjehemsföräldrarna ändrade uppfattning om 
exempelvis barnens beteende eller skolgång, men sannolikt har inte PRIDE 
några negativa effekter för barnets beteende eller skolgång. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att föräldrautbildning för 
familjehemsföräldrar i Sverige är inget nytt, men traditionellt används PRIDE. 
Föräldrautbildningar är utvecklade för att öva föräldrar i föräldrastrategier som 
kan underlätta barns interagerande med andra och därmed höja välmåendet 
(Hansson 2001). Fokus ligger på att föräldrarna utbildas, snarare än behandlas. 
Föräldrautbildningar har ett pedagogiskt perspektiv till skillnad från 
familjebehandling, där det oftast är psykoterapeutiskt. Detta innebär att 
föräldrar kan motiveras till att delta i föräldrautbildningar innan det finns 
uttalade problem med barnet, eftersom man utbildas istället för behandlas 
(Hansson 2001). Förebyggande arbete har visat sig främja barns sociala 
utveckling och minska riskerna för framtida problembeteenden 1  (Ferrer-
Wreder, Stattin et al. 2005). En ny föräldrautbildning för familjehem som en 
förebyggande insats borde därför vara en intressant insats inom 
familjehemsvården.  

Effektstudier av föräldrautbildningar 

För att kunna tillskriva en insats (här: föräldrautbildning) en viss effekt måste 
den vara utvärderad i en forskningsdesign som antingen är randomiserad eller 
kvasiexperimentell (Shadish, Cook et al. 2002). Olika familjehemsinsatser 
innehåller mer än en komponent, som påverkar mer än ett utfall. Att ta reda på 
om en föräldrautbildning för familjehemsföräldrar ”fungerar” innebär att flera 
olika utfall måste beaktas (t.ex. misslyckas i skolan, antisociala beteenden, 
utvecklingsmässiga problem, kontinuitet, hälsa). Solid data på hur en sådan 
föräldrautbildning påverkar alla utfall är ofta inte tillgängliga, vilket gör det 
svårt att få uttömmande svar. Denna sammanställning gör inte anspråk på att 
ge ett fullständigt svar, men har för avsikt att ge en bild av vilka 
föräldrautbildningar som har blivit utvärderade på ett sådant tillvägagångssätt 
att utbildningen kan tillskrivas effekt. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Problembeteende och beteendeproblem används i texten synonymt. Det avser framträdande 
normbrytande beteende i form av exempelvis aggressivitet, impulsivitet, skolproblem, 
kompisproblem och trots. 
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För att identifiera relevanta föräldrautbildningar användes tre databaser: 
MEDLINE, Social Sciences Citation Index, och PsycINFO under tidsperioden 
1995-2013. Sökorden var foster care, foster home, foster home care, foster 
child, foster parent, looked after och out-of-home care kombinerades med 
sökorden randomized, quasi-experimantal, och evaluation. En granskare läste 
titlar och abstract. Publikationen blev genomgången i fulltext om granskaren 
ansåg att den var relevant, det vill säga om forskningsdesignen i publikationen 
var experimentell. Dessa publikationers referenslistor användes även för att 
finna ytterligare publikationer som inte upptäcktes i genomsökningen av 
databaserna. Totalt granskades 89 publikationer i fulltext efter sökningen i 
databaserna och genomgång av referenslistor. 

Dessa 89 publikationer gallrades vidare utifrån ytterligare kriterier. För det 
första måste insatsen som beskrivs vara en föräldrautbildning som avser 
familjehemsföräldrar. För det andra måste föräldrautbildningen inkludera 
placerade barn som var minst fyra år. För det tredje måste utfallet kunna 
tillskrivas barnet, familjehemsföräldern eller föräldraskapet. Slutligen återstod 
publikationer som beskrev utfallet för sex föräldrautbildningar. En av dessa sex 
var KEEP och effektstudierna redovisas tillsammans med de övriga fem 
föräldrautbildningarna. Fem var speciellt framtagna för familjehemsföräldrar. 
De sex gav inte ett entydigt resultat. Tre av dem hade tydliga positiva utfall, en 
utbildning visade på otydliga positiva utfall och slutligen visade sig två 
föräldrautbildningar inte ha bättre utfall än reguljär familjehemsvård2.  

Den första av de tre utbildningarna som visat på positivt resultat är ”De 
otroliga åren” (The Incredible Years, Webster-Stratton (2000). De otroliga 
åren (DOÅ) är inte speciellt framtagen för familjehemsföräldrar och Linares et 
al (2006) lät i sin studie familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar gå 
utbildningen tillsammans. Alla hade barn i åldern 3-10 år och var 
randomiserade till antingen DOÅ (n=80) eller till reguljär familjehemsvård 
(n=48). DOÅ är en 12 veckors utbildning och efter avslutad utbildning 
rapporterade dessa föräldrar ett signifikant bättre positivt föräldraskap och 
bättre samarbete mellan föräldrarna (både när det gällde familjehems- och 
biologföräldrarna) i jämförelse med föräldrarna i reguljär familjehemsvård. I en 
uppföljning tre månader senare hade föräldrarna som genomgått DOÅ ett 
signifikant förbättrat positivt föräldraskap (t.ex. mer beröm, kramar och 
leenden). Föräldrarna visade på signifikant mer realistiska förväntningar på 
barnet och hade en statistisk tendens till upplevelse av minskat utåtagerande 
beteenden hos barnen i jämförelse med föräldrarna i reguljär familjehemsvård. 
Dessutom visade studien på möjligheten att erbjuda föräldrautbildning till 
både familjehemsföräldrar och biologföräldrar samtidigt (Linares, Montalto et 
al. 2006). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Reguljär familjehemsvård avser i detta sammanhang den konventionella familjehemsvården 
som ges i den kontexten där studien genomförts. 
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KEEP jämfördes med reguljär familjehemsvård (Chamberlain, Price et al. 
2008; Price, Chamberlain et al. 2008; DeGarmo, Chamberlain et al. 2009; 
Price, Chamberlain et al. 2009; Leathers, Spielfogel et al. 2011). Chamberlain 
et al (2008) randomiserade 700 familjer med barn i åldern 5-12 år till KEEP 
(n=359) eller till reguljär familjehemsvård (n=341). Resultaten visade vid en 
fem månaders uppföljning att KEEP i jämförelse med reguljär familjehemsvård 
signifikant ökade föräldraskapets färdigheter (speciellt en ökning av positiv 
förstärkning av barnets förmågor) och en signifikant minskning av barnets 
problembeteende. Denna minskning kunde delvis förklaras av den ökade 
positiva förstärkningen, vilket var mest tydligt i de familjer där barnet 
uppvisade mycket beteendeproblem inledningsvis (Chamberlain, Price et al. 
2008). Vidare ökade KEEP signifikant chanserna för positiva avslut på 
placeringen (t.ex. återförening mellan ursprungsfamiljen och barnet) och 
minskade riskfaktorn att ha en historia av flera placeringar (Price, Chamberlain 
et al. 2008). Det gjordes även en analys av 337 familjer från de 359 KEEP-
familjerna ovan för att undersöka om familjehemsföräldrarnas engagemang i 
KEEP (t.ex. närvaro, gjorda hemuppgifter, öppenhet för nya idéer, 
tillfredsställelse) påverkade riskfaktorer för sammanbrott (DeGarmo, 
Chamberlain et al. 2009). Analysen visade att variationen av 
familjehemsföräldrarnas engagemang i föräldragrupperna påverkade KEEPs 
effekt av att minska problembeteende hos barnen. Detta stod i relation till 
antalet tidigare placeringar som barnet haft (ett större antal placeringar är en 
känd riskfaktor för sammanbrott). Det gick inte att undersöka källan till 
familjehemsföräldrarnas bristande engagemang, men man spekulerade kring att 
det både kan ha varit barnrelaterat (t.ex. svårhanterat problembeteende, dålig 
matchning av familjehemmet och barnet) och annat (t.ex. oförutsedda 
livshändelser) (DeGarmo, Chamberlain et al. 2009). Dessa studier är gjorda av 
KEEP utvecklarna, det vill säga själva upphovsmännen. Upphovsmännens 
förväntningar skulle kunna påverka utfallet, om de även själva genomför 
studien (Shadish, Cook et al. 2002). 

En fristående randomiserad studie av KEEP genomfördes av Leathers et al 
(2011). Familjehemsföräldrar som genomgick KEEP (n=15) jämfördes med 
familjehemsföräldrar i reguljär familjehemsvård (n=10). Barnen var i åldrarna 
4-12 år. Resultaten visade på att KEEP i förhållande till jämförelsegruppen 
hade signifikant bättre effekt när det gällde att minska barnens 
beteendeproblem, vilket delvis kunde förklaras av att familjehemsföräldrarna 
lärde sig använda föräldrafärdigheter från KEEP (Leathers, Spielfogel et al. 
2011). Denna studie visade alltså på liknande resultat som tidigare KEEP 
studier, vilket tyder på att KEEP utvecklarnas förväntningar inte påverkat 
resultaten nämnvärt. 

I en studie jämfördes familjehemsföräldrar som blivit utbildade enligt 
kognitiv-beteendeteori (den tredje av sex utbildningar) med reguljära 
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familjehemsföräldrar (Gavita, David et al. 2012). Föräldrautbildningen hade 
fem områden som avhandlades: 

 

1. barnets utvecklingsstadier, 
2. positiva uppfostringsmetoder, 
3. positiva uppfostringsmetoder och strategier för att erhålla önskat 

beteende hos barnet, 
4. uppfostring vid speciella beteendeproblem i olika åldrar och 
5. övervaka/utvärdera progressionen och utvecklingen. 

 
Studien randomiserade 97 familjer, men i analysen efter avslutad utbildning 
(tre månader senare) ingick 44 resp. 35 familjer. Barnen var i åldern 5-18 år 
med medelåldern 9,5 (SD=3,5). Föräldrarna i programmet rapporterade 
signifikanta minskningar av utåtagerande beteende hos barnen och minskad 
stress hos föräldrarna i förhållande till jämförelsegruppen, men inga skillnader i 
placeringens stabilitet (Gavita, David et al. 2012). 

Den fjärde utbildningen lärde familjehemsföräldrar kognitiva 
beteendemetoder (n=67) och jämförde dessa med reguljära familjehem (n=50) 
(Macdonald and Kakavelakis 2004; Macdonald and Turner 2005). 
Föräldrautbildningen bestod av fyra kompetenser: 
 

1. att få kunskap om hur beteende kan bli format av miljön, 
2. färdigheter i beteendeanalys (s.k. ABC-metodik: A= antecedents, sv. 

förhistoria. B= behaviour, sv. beteende. C=consequences, sv. 
konsekvenser), 

3. val av strategier för att förändra relationen mellan beteende och dess 
konsekvenser och/eller dess förhistoria (t.ex. be ett barn att göra sig 
redo för läggdax efter att ha klargjort läggtiden och att ha stängt av 
TVn) och 

4. följa och utvärdera progressionen. 
 

De utbildade föräldrarna kände sig signifikant mer säkra i sitt föräldraskap och 
hade utvecklat fler beteendekompetenser, men utbildningen visade inte på 
signifikanta skillnader när det gällde att hantera beteendeproblem, minska 
barnens beteendeproblem eller stabilitet i placeringen efter sex månader. 
Sammantaget tolkas frånvaron av förväntade effekterna på att utbildningarnas 
sessioner hade behövts ges under en längre tidsperiod och till ett mindre antal 
föräldrar (högst åtta/grupp) för att tydlig förändring skulle kunna uppnås 
(Macdonald and Kakavelakis 2004; Macdonald and Turner 2005). 

Minnis et al (2001) tränade en grupp familjehemsföräldrar i att vara 
familjehem och jämförde dessa med föräldrar utan träningen i reguljära 
familjehem. Minnis et al (2001) baserade sitt träningsmaterial på en 
föräldrautbildningsmanual framtagen av Rädda Barnen: ”Communicating with 
children: helping childen in distress” (Richman 1993) (femte utbildningen). 
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De rekryterade inledningsvis 160 familjer med barn i åldern 5-16 år till 
föräldrautbildning eller jämförelsegrupp, men 39 familjer avbröt studien efter 
randomisering (n=23 resp. n=16). Detta innebar att 121 familjer ingick i 
studien. Bland de 57 familjer som erbjöds föräldraträning genomförde 42 
familjer utbildningen. Dessa 42 familjer rapporterade att deras psykopatologi 
och anknytningsproblem hade minskat med ungefär 5 procent och att deras 
självkänsla hade ökat med 2 procent. Samtidigt hade omkostnaderna för 
familjehemsvården ökat med 22 procent efter utbildningen. Men dessa resultat 
skiljde sig inte signifikant från jämförelsegruppens resultat (Minnis, Pelosi et al. 
2001). 

Pithouse et al (2002) baserade sin extra träning för familjehemmen på tre 
förmågor (sjätte utbildningen): 
 

1. förmågan att utveckla alternativ till icke-önskvärt beteende, 
2. förmågan att utveckla ett förebyggande tillvägagångssätt för att hantera 

beteende och 
3. aktiva strategier för att hantera akutåtgärder. 

 
Studien inkluderade familjehemsbarn (n=103) i åldern 4-18 år, varav 54 
familjehemsföräldrar erhöll extra träning och 49 familjehemsföräldrar endast 
var reguljära familjehem. Man undersökte flera förväntade utfall såsom: 
användning av sociala insatser, barnets psykopatologi, familjehemsföräldrarnas 
uppskattning av utmanande beteende och familjehemsföräldrarnas upplevda 
stress. Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna vid 
uppföljningen som skedde inom tre månader efter inkludering i studien och 
påbörjad utbildning. Minnis et al (2001) och Pithouse et al (2002) menar att 
deras föräldrautbildningar hade begränsad kapacitet för förändring och att det 
kan behövas mera intensiva insatser. 

Sammanfattningsvis är det lyckosamt att det finns studier på 
föräldrautbildningar som visat på olika resultat. Det är även glädjande att ingen 
av de sex föräldrautbildningarna visade på negativa eller ”skadliga” effekter. 
Genom att det fanns både postiva och negativa utfall från de sex 
föräldrautbildningarna i förhållande till reguljär familjehemsvård, finns det 
även indikationer på hur man kan göra respektive inte ska göra för att få ett 
bättre resultat än reguljär familjehemsvård. Det ger vägledning när man står 
inför valet att etablera en föräldrautbildning. 

Vilken föräldrautbildning är att föredra? 

De flesta inslagen i de sex olika föräldrautbildningarna liknar varandra, 
exempelvis gruppdiskussioner, rollspel och videovinjetter. Vissa skillnader som 
hur man förklarar skeenden utifrån en given teori eller gruppstorlek var 
troligen av mindre betydelse i sammanhanget. Den slående skillnaden var hur 



 
!

14 

sessionerna i de olika utbildningarna fördelades. Det totala antalet 
utbildningstimmar var ungefär detsamma, men sessionerna var fördelade olika 
över antalet dagar och veckor.  
 
"#$%&&!'(!)*+&&,#-%.!/%&&#,!01.2&-.#34$+&-,+,5!678!01.-%&,+,5!#9!:%::+6,%.!

;1.2&-.#34$+&-,+,5! <,4#&!:%::+6,%.! ;1.-%&,+,5! =%0%.%,:!

>%!64.6&+5#!?.%,! '@! A%7*69+:! BC+,#.%:D!E6,4#&46!%4!#&(!@FFGH!

IJJK! 'G! A%7*69+:! BK.+7%D!L8#/$%.&#+,!%4!#&(!@FFMH!

IN"OP.65.#/! QR'! A%7*69+:! BS#9+4#D!>#9+-!%4!#&(!@F'@H!

INO/%46-+*! QR'! A%7*69+:! BE#7-6,#&-!#,-!"3.,%.!@FFQH!

JT4.#!34$+&-,+,5! @R'! >#5&+5! BE+,,+:D!K%&6:+!%4!#&(!@FF'H!

JT4.#!34$+&-,+,5! UR'! >#5&+5! BK+4863:%D!V+&&O"634!%4!#&(!@FF@H!

INW*65,+4+9!$%4%%,-%!"W4%.#P+!

Sessionerna gavs till föräldrarna antingen veckovis (fyra av programmen) eller 
över en hel dag (två av programmen). De otroliga åren och KEEPs sessioner 
som var fördelande över minst tre månader och KBT-programmet/KB-
metodikens var fördelade över minst en och en halv månad. Dessa fyra 
utbildningar gav positiva resultat eller hade indikationer på positiva resultat. 
De två extra utbildningarna var fördelade över högst tre dagar med en 
uppföljningssession och gav inga resultat. Sessionerna för De otroliga åren och 
KEEP är mellan 1,5-2 timmar, KBT-programmets och KB-metodikens 
sessioner är 4 timmar och extra utbildningarna är en heldag (åtminstone sex 
timmar). Detta innebär att antalet utbildningstimmar är omkring 20 timmar 
för samtliga program. Sannolikt behöver sessionerna sträcka sig över en längre 
tid för att familjehemsföräldrarna ska få möjlighet att pröva sina nya färdigheter 
i hemmet under utbildningens gång. Familjehemsföräldrarna får då möjlighet 
att göra återkopplingar och diskutera sina nya färdigheter med andra i gruppen. 
Macdonald och Turner (2005) drog även denna slutsats och menade på att en 
föräldrautbildning bör sträcka sig över tio veckor.  

Sammanfattningsvis borde valet falla på en föräldrautbildning som är 
längre än en månad, kanske minst tio veckor. Sannolikt borde 
föräldragrupperna bestå av åtminstone 8 föräldrar/familjer för att få 
gruppdynamik. KEEP uppfyller dessa kriterier och detta spelade roll vid valet 
av KEEP. Men det berodde även på att KEEP har sitt ursprung i MTFC 
(Multidimensional Treatment Fostercare) som är etablerat i Sverige. Detta 
faktum borde underlätta en etablering av KEEP. 

Valet föll på KEEP 

KEEP är en förebyggande insats utvecklat utifrån MTFC: en familjehems-
intervention för tonåringar med ihållande kriminalitet och svåra psykosociala 
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problem (Price, Chamberlain et al. 2009). MTFC är den 
familjehemsinterventionen vars dokumenterade positiva effekt är väl validerad i 
USA (Chamberlain and Reid 1991; Chamberlain 1994; Fisher and 
Chamberlain 2000; Leve and Chamberlain 2004; Chamberlain, Leve et al. 
2007), i Sverige (Kyhle Westermark, Hansson et al. 2011; Hansson and Olsson 
2012) och i England (Biehal, Ellison et al. 2011). Kopplingen till MTFC ger 
goda förhoppningar om att KEEP kan vara ett alternativ i den svenska 
familjehemsvården, eftersom MTFC redan är etablerat i Sverige (exempelvis 
inom Statens Institutionsstyrelses Ungdomshem Långanäs, Hässleholm och 
Nereby, inom Familjeforum INOM Lund, Stockholm, Göteborg, Västerås och 
Linköping och inom Magelugnen, Stockholm). Den första MTFC-certifierade 
organisationen i Europa var Familjeforum Lund AB (numera INOM). 

Alla kontakter med upphovspersonen Patricia Chamberlain (www.oslc.org) 
var redan knutna och det fanns personal i Sverige som redan var skolade i 
MTFC. På grund av tidigare samarbete mellan Familjeforum Lund AB och 
Socialhögskolan kring en MTFC studie (Kyhle Westermark, Hansson et al. 
2011) var det lätt att återuppta kontakten för att tillsammans göra ett 
implementeringsförsök av KEEP. 

KEEP – tillkomst och andemening 

Utvecklingen från MTFC till KEEP var en lång process. Den tog sin början i 
att Chamberlain et al. (1992) undersökte vilka erfarenheter i MTFC som 
kunde vara lämpliga och praktiska för att bemöta behoven i ”reguljär” 
familjehemsvård för barn. Målet var att finna vägar att minska barns 
problembeteende och sammanbrott i familjehemmen och samtidigt öka 
familjehemsföräldrarnas uthållighet med barnet (Price, Chamberlain et al. 
2009). I samarbete med familjehemsföräldrar i fokusgrupper utvecklades en 
läroplan för föräldrautbildningen. Läroplanen i KEEP är designad för att 
kartlägga skydds- och riskfaktorer som i en tidigare studie (Eddy and 
Chamberlain 2000) hade visat sig leda till användbara mål för att åstadkomma 
förändring. Konkret kom detta att handla om att lära ut ökad positiv 
förstärkning, konsekvent användande av ”mjuk”-disciplin vid negativ 
förstärkning (exempelvis kortare avbrott eller minskad tid med datorn). 
Strategier kring förstärkning i föräldraskapet leder förhoppningsvis till minskad 
stress hos familjehemsföräldrarna som verkar främjande på barnets utveckling. 
Dessutom skulle familjehemsföräldrarna lära sig vikten av att vaka över barnens 
umgänge och var de uppehöll sig (”monitoring”), strategier för att undvika 
maktkamper och hur föräldrarna kan öka möjligheterna för att barnet ska 
lyckas i skolan. Målgruppen är barn i åldern 4 – 12 år som är placerade i 
familjehem. Barnet behöver inte uppvisa några extra problem för att 
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föräldrarna ska kunna erbjudas KEEP.Tanken är att utbildningen både ska 
fungera förebyggande och behandlande.  

KEEP sträcker sig över 16 sessioner med en session i veckan varav 14 
sessioner har ett förutbestämt innehåll och två sessioner används för att täcka 
frågor som väcks av familjehemsföräldrarna. Sessionerna är 90 minuter långa. 
Vid varje session kan sex till tolv familjehemsföräldrar delta. Till varje session 
avhandlas ett specificerat fokusområde: 

 
1. Grupporientering (introduktion och diskussion kring roller). 
2. Uppmuntrande av effektivt samarbete (både med barnet och mellan 

föräldrar). 
3. Att lära ut nya beteende (uppmärksamma och stärka barnets positiva 

beteende). 
4. Att använda poängtavla och incitament (tydliggöra förväntningar på 

barnet). 
5. Gränssättning (relationistisk paus vid svåra eskalerande utmaningar). 
6. Uppfostringsmetoder (hjälpa till i hemmet och vanliga fallgropar). 
7. Balansera uppmuntran och gränssättning (vikten av uppmuntran och 

gränser). 
8. Undvika maktkamper (lära sig strategier mot eskalerande maktkamper). 
9. Förinlärning (att öva på en situation innan den sker). 
10. Hantera särskilt svåra eller svårupptäckta beteenden (ex. besatthet eller 

lögner). 
11. Främja skolgång (strategier för att samarbeta med skolan). 
12. Uppmuntra prosociala kompiskontakter (skapandet av positivt umgänge). 
13. Hantera stress (strategier för att hantera och reducera stress i samarbete). 
14. Tilläggsmaterial (saker att göra med barnet och problemställningar i 

relationer). 
 
Två sessioner har avsatts till fördjupning i frågeställningar eller sakfrågor. Den 
sista sessionen inkluderar en sammanfattning och firande av avklarad kurs. 
Kurscertifikat delas ut. 

Sessionerna är designade så att fokusområdet integreras i gruppdiskussioner 
och viktiga kunskaper blir illustrerade via rollspel eller videovinjetter. Vid den 
första sessionen delas en anteckningsbok ut tillsammans med skrivet 
textmaterial för första sessionen. Textmaterialet, som delas ut vid varje session, 
innehåller definitioner av begrepp som används vid sessionerna och 
sammanfattning av de färdigheter som lärs ut eller frågeställningar som 
diskuteras. Hemuppgifter är relaterade till det som avhandlats i sessionen för 
att underlätta användandet av färdigheterna i hemmet (Price, Chamberlain et 
al. 2009). Om familjehemsföräldrar missar en session innebär detta att 
kursledarna gör ett hembesök. Hembesök kan vara en effektiv strategi för att 
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öka dosen av interventionen för familjer som missat sessioner (Reid and Eddy 
1997).  

KEEP konceptualiserar familjehemsförälderns uppgift i fyra roller. Den 
första är skyddsängeln, som vakar över barnet och skyddar samtidigt som 
föräldern ser till barnets behov av omsorg. Den andra är läraren, som hjälper 
barnet träna nya färdigheter. Den tredje är domaren, som lotsar barnet genom 
sociala regler och sätter gränser. Den fjärde är detektiven, som lär sig att 
identifiera barnets styrkor så att dessa kan förstärkas positivt samt identifiera 
områden där barnet kan gagnas av att lära in nya färdigheter. 
Familjehemsföräldern i det utbildade KEEP familjehemmet ska kunna använda 
dessa fyra roller efter de sexton sessionerna. Den svenska versionen av KEEP 
genomgick en del förändringar, vilket beskrivs längre fram. Fortsättningsvis 
kommer den svenska versionen att kallas ”svenska KEEP” i texten. 
! !
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Implementeringsprocessen i Sverige 

För att kunna implementera KEEP behövdes en svensk manual, utbildade 
kursledare och familjehemsföräldrar som var intresserade av att utbilda sig i 
svenska KEEP. I denna redogörelse beskrivs först översättningen och 
kulturanpassningen, sedan certifieringsprocessen och därefter arbetet med att 
rekrytera familjehem. Syftet är att ge en bild av arbetet och de 
ansträngningarna som gjordes för implementerings- och etableringsförsöket av 
KEEP. 

Schematisk översikt av implementeringsprocessen 

Implementeringsprocessen var omfattande och bestod av ett flertal sysslor som 
pågick på flera olika nivåer. Processen tog sin början under 2010. Först 
bildades ett KEEP-team inom Familjeforum Lund AB som skulle ansvara för 
själva föräldrautbildningen efter att de hade påbörjat sin egen utbildning i 
KEEP. KEEP-teamet bestod av tre personer i rollerna som koordinator, 
kursledare och assisterande kursledare. Dessutom rekryterades personal som 
skulle kunna vara barnvakter för de familjehemsföräldrar som hade behov av 
detta för att kunna gå utbildningen. Varje KEEP session skulle filmas för att 
kunna granskas av upphovsmännen. För detta rekryterades en person som 
kunde översätta sessionerna till engelska. Totalt behövdes åtminstone fem 
personer rekryteras för den kliniska delen av implementeringen. Detta skedde 
under sommaren och hösten 2010. 

För det andra inleddes ett intensivt marknadsföringsarbete för att kunna 
rekrytera familjehemsföräldrar från samtliga skånska socialförvaltningar. 
Information om vad som var på gång spreds både muntligt och skriftligt i olika 
sammanhang. 

För det tredje behövde personal utbildning i kursledning av KEEP. Detta 
gjordes i två omgångar. Till det första utbildningstillfället bjöds 
upphovsmännen till Lund. Här hade fler socialarbetare än det första KEEP-
teamet möjlighet att delta. Totalt deltog och utbildades tio socialarbetare, men 
endast KEEP-teamet från Familjeforum Lund AB valde att försöka etablera 
KEEP i sin verksamhet. Den andra delen av KEEP-utbildningen för kursledare 
hölls ett år senare (hösten 2011) i Eugene, Oregon, USA. Vid två 
genomgångna KEEP-utbildningar och tre genomförda KEEP-utbildningar 
finns det även möjlighet att få utbilda andra till KEEP-kursledare. Mellan dessa 
två utbildningstillfällen hade ett samordningsmöte hållits med upphovsmännen 
för att planera fortsatt utbildning och tolkning av manualen. Detta gjordes 
utöver de täta kontakterna som fanns viar mail och telefon. 
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För det fjärde skulle KEEP-kursledarna fullfölja egna kurstillfällen 
samtidigt som de genomförde KEEP-utbildningar med familjehemsföräldrar. 
Två KEEP-utbildningar genomfördes under 2010-2011. Dessa innebar att 
aktiviteter i form av gruppsessioner, uppföljande telefonsamtal till alla 
familjehemsföräldrar, teamträff där sessioner och PDR-listor3  studeras samt 
telefonhandledning med de amerikanska upphovsmännen. Däremellan 
fullföljdes även kurstillfällena i Oregon, USA. 

För att få en mer detaljerad inblick i vilket åtagande en implementering av 
en intervention är kommer nu en beskrivning av olika moment. Vi kommer att 
redovisa översättningen av manualen, anpassningen till professionell kultur och 
kontext, certifieringsprocessen och olika roller, kostnader och rekrytering av 
familjehemsföräldrar. Dessa delar beskrivs mera ingående, eftersom vi tror att 
flera av problemen snarare är allmängiltiga vid implementering av utländska 
interventioner än specifika för KEEP. 

Översättning av KEEP - manualen 

Vid översättning och kulturanpassning av manualen användes fokusgrupper. 
Översättningen genomfördes av en projektassistent i samarbete med det 
tilltänkta svenska KEEP-teamet bestående av koordinator och kursledaren 
under överinseende av projektledaren. Denna sammansättning innebar att 
översättningen hölls trogen originalet, men fick ett språk som var mera anpassat 
till vad som är ”gångbart” språkbruk i Sverige. I översättningsskedet 
diskuterades språkbruk, bilder och layout från den ursprungliga amerikanska 
manualen tillsammans med upphovsmännen. 

Språkbruket i KEEP är sprunget ur en tradition av social inlärningsteori 
som kan vara kontroversiell i Sverige. I vår svenska kontext används ett 
språkbruk som bygger på anknytningsteori och relationer. Språket anpassades, 
men andemeningen i KEEP kvarstod. Det fanns tre ordval i 
ursprungsmanualen som var svårare att översätta än övriga: beteende (eng. 
behavior), lydnad (eng. minding) och time-out (eng. time-out) och dessa 
behövde anpassas till svenska förhållanden:  
 

”Beteende” blev istället oftast ”färdigheter”. Färdigheter innebar i det 
svenska KEEP en fokusering på att barnet kan lära sig något nytt och att 
det går att öva upp ett nytt sätt att relatera till sin omgivning och hantera 
de krav som omgivningen ställer. Detta innebar att fokus även låg på den 
vuxne: att den vuxne skulle kunna ändra sitt beteende för att lära ut 
färdigheten. Genom att använda ordet färdigheter kom vi närmre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Varje KEEP session följs av ett telefonsamtal till familjehemmet för att få en rapport om 
progression. Detta sker med hjälp av ett strukturerat frågeformulär, en s.k. PDR (Parent Daily 
Rapport) Chamberlain, P. and J. Reid (1987). "Parent observation and report of child 
symptoms." Behavioral Assessment 9: 97-109. 
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intentionerna i den ursprungliga KEEP manualen än om ordet beteende 
hade använts. 

 

”Lydnad” blev oftast ”samarbete”. Lydnad handlar mestadels om en 
envägskommunikation, vilket står i direkt motsats till intentionen i 
KEEP. I ursprungsmanualen användes ordet ”minding” som vid 
genomläsning verkade betyda både lydnad och samarbete. Det tycks som 
om svenska språket hade en mer mångfacetterad andemening än det 
ursprungliga engelska ordet. Intentionen i ursprungsmanualen handlar 
om ett samarbete med barnet för att utveckla sociala färdigheter och att 
öka familjehemsförälderns medvetenhet i att lära ut detta. Ordet 
samarbete ställer högre krav på att familjehemsföräldern tar hänsyn till 
barnets takt att lära sig nya färdigheter, vilket manar till tålamod. 

 

Det tredje ordet ”time-out” är kontroversiellt i Sverige och begreppets 
innebörd tycks inte ha någon gemensam definition. I flera olika svenska 
medier florerar i dagsläget en debatt där begreppet anses vara skadligt, går 
att likställa med skamvrån, är bättre än aga eller är traumatiserande för 
barnet 4 . Bland internationella vetenskapliga publikationer är denna 
komponent i föräldrautbildningar inte kontroversiell och det finns 
åtminstone en studie som visar på att det är en effektiv strategi för att 
minska problembeteende hos barn (Fabiano, Pelham et al. 2004). 

 
I ursprungsmanualen för KEEP kunde ”time-out” ses som en följd på barnets 
problembeteende snarare än ett sätt att bryta en tvingande familjeprocess 
(Patterson, Reid et al. 1992). Den svenska översättningen betonade 
samspelsperspektivet och den vuxnes ansvar. Begreppet kallas i svenska KEEP 
för ”relationistisk paus” för att tydliggöra detta. Det står uttalat i den svenska 
manualen att det är den vuxnes ansvar att bryta eskalerande bråk och att en del 
barn inte mår bra av att bli lämnade ensamma vid bråk. Större vikt läggs vid 
hur man identifierar eskaleringskurvan i den tvingande familjeprocessen innan 
den når sin kulmen för att kunna undvika situationer där barn överges eller 
bestraffas. För att kunna bryta en eskalering behövs bland annat 
impulsstyrning. Förmågan till impulsstyrning tycks följa den biologiska 
utvecklingen (Broberg, Almqvist et al. 2003), men barnen i KEEPs målgrupp 
har möjligtvis inte nått denna biologiska utvecklingsfas ännu. Detta betonar 
ytterligare den vuxnes ansvar i en eskalerande situation. 

Ett alternativ i ursprungsmanualen till relationistisk paus (eng. ”time-out”) 
var att barnet kunde få en hushållssyssla (eng. ”work- chore”) istället, som ett 
sätt för barnet att lugna ner sig eller bryta en eskalerande situation. Denna 
möjlighet togs bort i den svenska översättningen av manualen i samråd med 
ursprungsförfattarna. I den svenska versionen av KEEP hade man valt ett större 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Sökning på orden ”time-out” och ”barn” och de flesta diskussioner kring debatten om 
begreppet ”time-out”. 
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fokus på de relationistiska delarna i samspelet och inte ett enskilt barns 
problembeteende. 

Anpassning till professionell kultur och kontext 

Ett uttalat önskemål från enskilda socialsekreterare var att föräldrautbildningen 
skulle resultera i en bedömning av familjehemsföräldrarnas förmåga. 
Bedömningen skulle göras av KEEP-kursledarna. Detta önskemål är förståeligt 
eftersom socialtjänsten köper tjänsten ”föräldrautbildning”. Vidare är det i 
föräldrautbildningen PRIDE välkänt att en bedömning av 
familjehemsföräldrarna görs, vilket ytterligare kan förklara önskemålet. 
Frågeställningen hade dock aldrig varit aktuell för upphovsmännen till KEEP. 
Det har aldrig varit avsikten med KEEP att den ska ligga till grund för en del i 
en utredning av familjehemsföräldrar. För att familjehemsföräldrarna ska känna 
sig trygga under KEEP-sessionerna och berätta vilka svårigheter de upplever 
behövs behandlingssekretess. Den svenska KEEP-manualen ger heller inte 
utrymme för bedömning av familjehemsförälderns förmåga. Men för svenska 
förhållanden gäller givetvis fortfarande anmälningsskyldigheten enligt 
Socialtjänstlagen (14 kap 1 §), vilket KEEP-kursledarna informerar deltagande 
familjehemsföräldrarna om. 

Ytterligare en anpassning till svenska förhållanden diskuterades. KEEP 
utbildningen sträcker sig över 16 veckor, vilket gör att det är svårt att flytta 
sessioner och samtidigt hålla sig inom en skoltermin som löper över 20 veckor 
utan att drabbas av långa lov. Det hade varit möjligt med mer än en session i 
veckan utifrån manualen, men få föräldrar kan vara borta flera dagar i veckan 
på grund av andra åtaganden (exempelvis fritidsaktiviteter eller andra 
aktiviteter). Men efter diskussioner med upphovsmännen enades vi om att 
antalet sessioner inte skulle ändras. Längden på utbildningen ansågs vara viktig. 

Kulturanpassningen gjordes även i samarbete med erfarna 
familjehemssekreterare från fältet vid två fokusgruppsmöten våren 2010. I 
gruppen ingick familjehemssekreterare från fem kommuner som hade 
kontaktats inför implementeringen. Familjehemssekreterare inom 
kommunerna hade visat intresse för modellen och uttryckte önskemål om att få 
vara med i implementeringsprocessen. Här diskuterades frågeställningar som 
behövde vara med i sessionerna för att svenska KEEP skulle vara gångbart. 
Detta resulterade i speciell anpassning av svenska KEEP, nämligen att en av 
sessionerna som avsatts för fördjupning i frågeställningar eller sakfrågor (se 
översikt av KEEP fokusområden) fick ett specificerat fokusområde: ”Om 
kontakt med ursprungsfamiljen”. 

I svensk lagstiftning såväl som i Barnkonventionen betonas vikten av 
placerade barns rätt till sitt ursprung. Inom svensk familjehemsvård finns det 
nästan alltid en strävan mot att uppnå ett gott samarbete mellan 
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familjehemmet och barnets ursprungsfamilj. Målet är att tillförsäkra barnet 
goda, livslånga relationer. Även föräldrar som inte kan ha sina barn boende hos 
sig, kan vara viktiga resurser för barnet i likhet med andra närstående. Denna 
tradition av samarbete med ursprungsfamiljen, där också ursprungsföräldrarnas 
(biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar) juridiska rättigheter till kontakt och 
inflytande över barnet är relativt omfattande i Sverige, tycks skilja sig i vissa 
avseenden från den amerikanska, som är den kontexten som KEEP skapades i. 
För svenska familjehemsföräldrar är det vanligt att de får ett tydligt uppdrag att 
även stödja barnet i dess kontakt med olika personer från ursprungsfamiljen. 
Detta uppdrag kan vara utmanande för familjehemsföräldrarna, eftersom de 
kan uppleva att de hamnar i intressekonflikter kring vad som är för barnets 
bästa. Kontakt med ursprungsfamiljen är inte en stor anledning till att ta emot 
ett familjehemsbarn (Höjer 2001), men med denna session var tanken att i alla 
fall ge verktyg för att underlätta kontakten. 

Kapitlet om ursprungsfamiljen skapades under nära överinseende av 
upphovsmännen som fick materialet översatt och skickat till sig. De godkände 
att detta användes. Sessionen fokuserar på fyra punkter: 
 

• Barnets rätt till sitt ursprung. Barnkonventionen och den svenska 
lagstiftningens intentioner om barns rätt till goda och livslånga 
relationer.  

• Att stärka familjehemmet i dess betydelse för barnet när det gäller att skapa 
goda relationer. I KEEP används fyra roller (läraren, domaren, 
detektiven och skyddsängeln) som ett sätt att illustrera familjehemmets 
olika funktioner för barnet. I kapitlet exemplifieras på olika sätt hur 
familjehemmet genom att hålla sina ”roller” kan trygga barnet och 
stötta barnet i kontakten med andra viktiga personer.  

• Att främja positiva överlämningar, i de fall barnet rent fysiskt förflyttar 
sig mellan olika viktiga personer.  

• Att skapa tydliga gränser mellan vad som diskuteras på barn- och 
vuxennivå, att familjehemmet aldrig bör tala illa om barnets nätverk 
inför barnet och hur familjehemmet kan ta stöd från professionella i 
form av familjehemssekreterare m.m. 

Olika roller och certifieringsprocessen 

För att kunna utbilda familjehemsföräldrar enligt KEEP krävs att man är en 
certifierad KEEP-kursledare. Denna certifiering sker genom en 
certifieringsprocess som kontrolleras av upphovsmännen. Varje KEEP-team ska 
bestå av tre roller, en kursledare, en assisterande kursledare och en koordinator. 
De två kursledarna håller i själva kursen enligt kursplanen. Koordinatorns 
ansvar är att se till att KEEP-teamet har förutsättningar att bedriva modellen 
inom ramen för den organisation teamet finns inom. Rent praktiskt kan detta 
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handla om att tillhandahålla personella såväl som tekniska förutsättningar (t.ex. 
IT-lösningar och support), stödsystem i form av barnpassning och lämpliga 
lokaler mm. Koordinatorn har även ett övergripande ansvar för att teamet 
strävar mot att nå en god modelltrogenhet. I det svenska genomförandet av 
KEEP ledde koordinatorn varje vecka teamträffar där hela teamet medverkade. 
Här granskades föregående veckas session (alla sessioner filmades) och nästa 
veckas session planerades. Varje barns PDR-lista granskades noga och följdes 
upp av ett telefonsamtal till familjehemmet. Under teamträffarna kontaktades 
alltid de amerikanska upphovsmännen som utsett en handledare som ytterst 
ansvarade för att utbilda hela teamet och garantera en hög modelltrogenhet.För 
att bli certifierad i ett icke-engelsk språkigt land måste även filmerna dubbas 
innan de laddas upp i en databas för att bli granskade av upphovsmännen.  

För att bli certifierad måste kursledarna ha genomfört tre hela KEEP 
utbildningar à 16 sessioner. Vid eventuell frånvaro av kursledaren kunde 
koordinatorn gå in och leda en session. Detta fick dock bara ske undantagsvis, 
upphovsmännen var noga med att det skulle vara samma kursledare under tre 
KEEP-utbildningarna. Hur framträdande de två kursledarnas roll är varierar 
mellan olika KEEP-team. Upphovsmännen hade positiva erfarenheter av 
KEEP-grupper som leddes av personer med egen erfarenhet av att vara 
familjehemsförälder. Två av kursledarna i det svenska teamet har mångårig 
erfarenhet av att vara familjehem. Dessutom måste kursledarna genomgå två 
utbildningstillfällen. Målet på sikt för det svenska KEEP-teamet är att inte bara 
kunna leda egna KEEP-grupper utan att även kunna utbilda nya kursledare 
som kan sprida modellen i Sverige såväl som i övriga Skandinavien. Detta med 
anledning av att många kommuner uttryckt eget intresse av att kunna driva 
KEEP, snarare än att köpa in externa platser. 

Kostnader vid certifieringsprocessen 

Implementeringen av evidensbaserade modeller, där upphovsmannen redan har 
haft stora utlägg för forskning och modellutveckling, är ofta förenat med 
kostnader. För varje familjehem som erhöll KEEP debiterades den remitterande 
kommunen 8000 SEK plus moms. En genomsnittlig grupp bestod av sex 
familjehem, vilket gav en intäkt på 56 000 SEK. Eftersom föräldrarna i de 
svenska familjehemmen generellt valde att komma båda, fanns inte möjligheten 
att utöka gruppstorleken på det sätt som är vanligt i USA, där vanligen endast 
familjehemsmödrarna medverkar. 

INOM betalde upphovsmännen 42 400 $ (ca 273 056 SEK i dåvarande 
dollarkurs) för dessa tjänster i form av handledning och tillgång till en websida 
som krävdes för genomförandet av implementeringen. Upphovsmännen 
debiterade även kostnader för de båda utbildningarna, 7383 $ (47 586 SEK) 
per tillfälle. Utöver detta tillkom personalkostnader, kostnader för IT (inköp av 
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materiell samt support) och översättning/dubbning av de filmade sessionerna. 
Ett överslag av INOMs utgifter för KEEP visar att dessa överskrider 500 000 
SEK, även efter att intäkter har räknats in. 

Rekrytering av familjehemsföräldrar 

Det fanns två möjliga vägar att rekrytera familjehem till KEEP utbildningen. 
Den ena var att rekrytera dem från närliggande kommuner, den andra från 
INOMs egen organisation. 

Inledningsvis i studien fanns en upparbetad kontakt med fem kommuner 
som ansåg att det skulle vara möjligt att rekrytera familjehem från sin 
organisation och var villiga att delta i KEEP utbildningen. När rekryteringen 
skulle starta hade fyra kommuner hoppat av och endast en kommun bistod 
med rekrytering av familjehem. Två skäl uppgavs för avhoppen. Dels berodde 
det på att man inte var villig att betala för KEEP utbildningen, dels att 
omorganisationen inom en kommun hade gjort att man bestämt sig för att 
satsa på annat än KEEP. Den kvarvarande kommun rekryterade åtta familjer 
till KEEP utbildning våren 2010. Inför hösten 2010 hade dock samma 
kommun inga fler familjehem att bistå med. Detta ledde till att fler kommuner 
kontaktades under följande vår av vilka ett flertal uppgav att det fanns ett 
intresse för att rekrytera familjer till projektet. Fler informationsblad sändes ut 
till samtliga familjehemsenheter inom Skånes kommuner. Därefter kontaktades 
samtliga via telefon om KEEP. Detta resulterade i fem rekryterade familjer, 
vilket var tillräckligt för att genomföra utbildningstillfälle två. 

Det kontaktades även en journalist som skrev två artiklar om projektet. 
Allt för att sprida information om etableringsförsöket och därmed öka intresset. 
Tidningsartiklar i Svenska Dagbladet (Wickberg 2011-02-21) och Social 
Qurage (Wickberg 2011) genererade ett intresse för KEEP bland kommuner 
runt Stockholm. Det fanns förhoppningar om att det skulle gå att genomföra 
en KEEP utbildning där, men det visade sig att kostnaderna för utbildningen 
ansågs vara för stora och intresset svalnade. 

Den andra vägen att rekrytera familjehem gick genom INOMs egna 
organisation. INOM var när denna studie startade en ny organisation som 
bestod av två tidigare företag, Familjeforum och Sociala tjänster. Det fanns 
inom Sociala tjänster en verksamhet med handledning av familjehem och det 
var tänkt att dessa kunde rekryteras till studien. Vid en inventering av 
familjehemmen inom organisationen som genomfördes inför hösten 2010 och 
våren 2011 framkom att de hade få familjehem med placerade barn i åldern 4-
12 år. De familjer som hade barn i den åldern var dessutom spridda 
geografiskt, vilket innebar för långa färdvägar till KEEP utbildningen. 

Under hösten 2011 avstannade rekryteringsprocessen till studien. Detta 
berodde på att den ena KEEP utbildaren skulle bli föräldraledig under åren 
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2012-2013. Eventuellt kunde denna KEEP-utbildaren jobba deltid och på så 
sätt fortsätta. Den andra KEEP utbildaren blev sjukskriven sommaren 2011 på 
obestämd tid. Det beslutades därför vintern 2011 att göra uppehåll i 
rekryteringen till KEEP, eftersom det inte längre gick att göra någon 
tidsplanering. Rekryteringen har inte återupptagits vid skrivandet av denna 
rapport, men planeras att kunna återupptas. Sammantaget behövs stora 
ansträngningar för att rekrytera familjer om den egna organisationen själv inte 
har tillgång till familjehem. Detta visar på svårigheterna att genomföra 
implementeringar av nya metoder om flera olika organisationer behöver 
samarbeta. 

Diskussion kring implementeringen och 

etableringsförsöket 

Implementeringen och etableringsförsöket av KEEP har i dagsläget inte nått de 
mål som det fanns förhoppningar om, men stora delar av arbetet har 
genomförts. En etablering av en ny intervention fordrar troligtvis en svensk 
manual. KEEP-manualen blev översatt till en gångbar svensk version. Det krävs 
sannolikt även en anpassning till professionell kultur och kontext. För att göra 
en anpassning och därmed göra KEEP attraktivt för svensk familjehemsvård 
diskuterades utbildningen med yrkesarbetande familjehemssekreterare. Detta 
ledde bland annat till att en session om kontakten med ursprungsfamiljen 
utarbetades. Vidare krävs sannolikt också att många familjehemssekreterare 
som kan remittera familjehemsföräldrar till KEEP-utbildningen har fått 
information om möjligheten. Samtliga skånska kommuners 
familjehemssektioner har kontaktats mer än gång för att ges information sedan 
etableringsförsöket inleddes. Detta resulterade i att två av tre planerade KEEP 
utbildningar faktiskt har genomförts, men det väcker samtidigt åtminstone två 
frågor. 

För det första: varför gick endast tre av tio socialarbetare vidare till 
certifieringsprocessen? Kanske är det på grund av kostnaderna för att bli en 
certifierad KEEP-kursledare. Dessa är i ett inledande skede betydligt större än 
vad de på sikt hade blivit. Ju fler svenska certifierade KEEP-kursledare som 
finns, desto mer minskar kostnaderna för en svensk certifiering av KEEP-
kursledare. Möjligtvis valde några av de tio socialarbetarna att avvakta sin 
fortsatta certifiering tills kostnaderna blev mindre. Det finns begränsade 
resurser inom socialtjänsten. En annan möjlighet är att några socialarbetare 
efter den inledande kursen konstaterade att KEEP inte passade in i deras 
verksamhet. Skälen till detta kan vara att KEEP-utbildningen ansågs vara för 
omfattande för familjehemmen eller att den ansågs vara alltför kontroversiell 
för den tradition som familjehemssekreterarna vanligtvis arbetar inom. 
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Sannolikt är det ganska vanligt att enskilda socialarbetare påbörjar eller 
genomför utbildningar som aldrig kommer att användas i deras praktiska 
dagliga verksamhet. 

För det andra: hur kan det komma sig att inte fler familjehem blev 
erbjudna KEEP av familjehemssekreterarna, dvs. varför remitterades inte fler 
familjehem till KEEP? En förklaring till detta kan bero på de begränsade 
resurserna inom familjehemsvården och att familjehemssekreterarna valde att 
lägga sina pengar på andra alternativ. En annan förklaring kan vara att 
familjehemssekreterarna bedömde att ”deras” familjehem inte hade tillräckligt 
stora problem för en insats. KEEP är en utbildning som dels ska verka 
förebyggande och dels som en insats. Möjligtvis är det främmande för 
familjehemssekreterare att använda en förebyggande insats i 
familjehemsverksamhet. Barn i den ålder som KEEP vänder sig till kan, trots 
viss problematik, oftast hanteras och härbärgeras på grund av att de är relativt 
små i förhållande till exempelvis tonåringar. Slutligen kan osäkerheten kring 
den tredje utbildningens genomförande ha spelat en stor roll. Olyckligtvis 
kunde ju de två KEEP-kursledarna inte bestämma datum för den sista KEEP-
utbildningen på grund av sjukskrivning och föräldraledighet. 

Sannolikt har flera andra etableringsförsök haft liknade utmaningar. Det är 
av vikt att säga att etableringen av KEEP är ett lyckosamt försök, eftersom stora 
delar faktiskt kunde genomföras. Men det är fortfarande ett utbildningstillfälle 
kvar tills det kan finnas certifierade KEEP-utbildare i Sverige och att denna del 
av etableringen därmed är fullgjord. När den sista KEEP-utbildningen är 
genomförd finns det certifierade KEEP-utbildare i Sverige och utbildning kan 
göras tillgänglig för fler socialarbetare om de så önskar.  
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Effektstudien 

Det är viktigt att en etablering av en ny intervention redan i ett tidigt stadie 
knyts till en systematisk utvärdering eller forskning för att undersöka förväntad 
effekt. Detta för att noga följa om interventionen visar eller indikerar på 
negativa utfall. Vid införandet av KEEP i Sverige planerades för och 
genomfördes detta i form av ett pilotprojekt. Planeringen var att tre KEEP 
utbildningar skulle genomföras för att det skulle finnas certifierade kursledare i 
Sverige som kunde utbilda en större grupp familjehemssekreterare. Därefter 
planerades en större etablering och ett större antal svenska KEEP utbildningar 
kunde genomföras för att vidare undersöka förväntad effekt. Den grupp av 
familjehem som kom att ingå i denna studie är liten och det är svårt att dra 
några egentliga slutsatser. Men även om det är en liten grupp, behöver inte 
resultaten vara triviala och ointressanta. Syftet med denna pilotstudie var att 
undersöka effekten efter genomförd KEEP utbildning, främst för att undersöka 
om KEEP hade några indikationer på negativ effekt. 

Schematisk översikt av processen i systematiska 

kliniska studier 

Interventionsforskning är en systematisk studie av målmedveten 
förändringsstrategi (Fraser and Galinsky 2010). Den är karaktäriserad av både 
design och utvecklande av interventioner. Designen inkluderar en specificering 
av en intervention, vilket definieras av uttalade praktiska tillvägagångssätt, mål 
och aktiviteter (manual). Utvecklandet av interventionen kan beskrivas i en 
femstegsmodell: 
 
1. Utveckla problem och programteorier 

1.1. Utveckla problemteorier utifrån risk- och skyddsfaktorer 
1.2. Utveckla en programteori utifrån formbara moderatorer 
1.3. Identifiera interventionsnivåer, inramning och aktörer 
1.4. Utveckla teori för förändring och logisk modell (manual) 

 
2. Specificera programstruktur och process 

2.1. Utveckla ett första utkast och presentera för granskare 
2.2. Specificera viktiga programkomponenter och hur dessa ska följas 
2.3. Pilotprogram och mätinstrument (t.ex. utfallsvariabler) 
2.4. Utöka innehållet till utbildning och implementering 

 
3. Förfina och bestyrk i effektutvärderingar 
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3.1. Bibehåll hög kontroll och pröva interventionskomponenter 
3.2. Beräkna effektstorlekar och prövningar för moderatorer och 

mediatorer 
3.3. Utveckla riktlinjer för anpassningar baserade på prövningar, 

samhällsvärderingar och samhällsbehov 
 

4. Pröva effektiviteten i kliniska sammanhang 
4.1. Pröva interventionen med standardiserade mätinstrument i flera 

kontexter 
4.2. Beräkna effekten 

 
5. Förmedla kunskapen om programmet och manualen 

5.1. Publicera resultaten 
5.2. Publicera interventionen 
5.3. Utveckla utbildningsmaterial och certifiering. 

 
Designen och utvecklandet av interventioner är en vital aspekt i evidensbaserad 
praktik, ett perspektiv som lägger tonvikt på den bäst tillgängliga kliniska 
kunskapen (Fraser and Galinsky 2010). Etableringen av svenska KEEP har nått 
åtminstone till steg 2 på femstegsmodellen. Det finns ett utvecklat program 
som är anpassat för att prövas i svensk kontext. En pilotstudie är genomförd för 
att pröva mätinstrument och utfallsvariabler. Denna del av rapporten kommer 
att redogöra för pilotstudien. 

Metod 

Målgruppen för KEEP-programmet är familjehemsföräldrar med minst ett 
placerat barn i åldern 4-12 år. Familjehemsföräldrarna remitterades till studien 
från socialtjänsten i en kommun som hade anställt familjehemmet för en 
placering. Studien innefattar informerat samtycke och förfarande för detta har 
godkänts av en etisk kommitté (EPN Lund, Dnr 2010/294). 

Undersökningsgruppen 

Varje deltagare i studien har gett sitt aktiva godkännande till att medverka efter 
att de har blivit informerade om syfte, omfattning och avrapportering. Studien 
bygger på frivilligt deltagande och två familjehem avböjde att medverka. Detta 
innebar att sju familjehemsfamiljer deltog våren 2010 och fyra familjer deltog 
våren 2011 (n=11), men en familj avböjde att delta i forskningsstudien. Det är 
av vikt att påpeka att namnen på de barn som var familjehemsplacerade, inte 
har kommit till forskningspersonalens kännedom. 
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De deltagande familjehemmen bestod av 19 familjehemsföräldrar (10 
kvinnor och 9 män) som besvarade frågeformulär om familjehemsbarnet, 
familjehemmet och sig själva vid början och avslutningen av KEEP utbildning. 
Av de placerade barnen var fem flickor och sex pojkar. Åldern på barnen var i 
genomsnitt 8,4 (sd: 2,7) år, varav det yngsta var 4 år och det äldsta 12 år. I 
familjehemmet var i genomsnitt 2,1 (sd:1,0) barn placerade och som mest fyra 
familjehemsbarn. Två av dessa tio barn medicinerades för ADHD problematik 
och i skolan hade fem barn extrastöd i form av specialpedagog eller 
skolassistent. Familjehemsmammorna var i genomsnitt 44,4 (sd: 7,7) år och 
familjehemspapporna var i genomsnitt 44,8 (sd: 8,7) år. Den yngsta/äldsta 
mamman respektive yngsta/äldsta pappan var 30/57 år respektive 33/59 
år.Familjehemsföräldrarna hade i genomsnitt 1,5 (sd: 1,3) egna biologiska barn 
boende i hemmet. 

Mätinstrument/utfallsvariabler 

För att mäta olika utfallsvariabler användes standardiserade 
självskattningsskalor. Skalorna är välkända och används i liknade studier både 
nationellt och internationellt. 

För att mäta familjehemsföräldrarnas uppskattning av barnens 
problembeteende användes Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) (Eyberg 
and Ross 1978). ECBI mäter både frekvensen av ett barns problembeteende 
(Intensitetsskalan) och föräldrarnas uppskattning om barnets beteende är ett 
problem för föräldern att hantera (Problemskalan). Intensitetsskalan består av 
36 frågor där föräldrarna svarar på en sjugradig Likert skala från 1=”aldrig” till 
7=”alltid”. Poängen räknas samman och fördelas mellan 36 till 252. Exempel 
på frågor är: ”har dåligt bordskick”, ”gnäller” och ”får raseriutbrott”. 
Föräldrarna får även ta ställning till om de uppfattar beteendet som ett problem 
utifrån att svara ”ja”(=1) eller ”nej”(=0). Poängen för problemskalan summeras 
(ja=1 och nej=0) och poängen fördelas från 0 till 36. ECBI har blivit validerad 
för svenska förhållanden (Axberg, Johansson Hanse et al. 2008). Kliniska 
gränsvärden är av Axberg et al (2008) satta till den 90de percentilen, vilket 
innebär 121 poäng för Intensitetsskalan och 10 poäng för Problemskalan. 

För att mäta föräldrarnas uppskattning av barnets ouppmärksamhet, 
hyperaktivitet/impulsivitet och trots användes DSM-IV versionen av Swanson, 
Nolan och Pelhams (SNAP-IV) skala (Swanson, Sandman et al. 1983). SNAP-
IV består av 30 frågor. Ouppmärksamhetsskalan består av frågor såsom ”är ofta 
ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete eller andra aktiviteter” 
och ”är ofta glömsk i det dagliga livet”. Hyperaktivitet/impulsivitetsskalan 
består av frågor såsom ”pratar ofta överdrivet mycket” och ”har ofta svårt att 
vänta på sin tur”. Trotsskalan består av frågor såsom ”är ofta lättretad och 
stingslig” och ”är ofta negativ, trotsig, olydig eller fientlig mot vuxna”. 
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Föräldrarna uppskattar barnets beteende på en fyrgradig Likert skala från ”inte 
alls” till ”väldigt mycket”. Kliniska gränsvärden är baserade på ett 
internationellt urval (www.adhd.net). De kliniska gränsvärdena för 
ouppmärksamhetsskalan, hyperaktivitet/impulsivitetsskalan och trotsskalan är 
1,78; 1,44 och 1,88 på de respektive tre skalorna. 

För att mäta föräldrarnas uppskattning av egna depressiva symptom 
användes Center of Epidemiologcal Studies – Depression scale (CES-D) 
(Radloff 1977). CES-D är utvecklad för att mäta generella depressiva symptom 
den senaste veckan och frågorna är exempelvis ”tyckt att jag inte är lika bra som 
andra” och ”känt mig ängslig”. Upplevelsen den senaste veckan graderas på en 
fyrgradig Likert skala från ”Inte alls” till ”Ofta”. Skalan är validerad för svenska 
förhållande (Scott and Melin 1998) och det kliniska gränsvärdet är satt till 17 
poäng för kvinnor och 16 poäng för män. 

För att beskriva föräldrarnas föräldraskap användes Praktiskt föräldraskap 
(Webster-Stratton, Reid et al. 2001). Föräldrarnas reaktioner på när barnet 
uppförde sig illa fångades utifrån frågor som ”höjer rösten” och ”tar bort 
privilegier”. Reaktionerna på när barnet uppför sig väl fångades av frågor som 
”berömmer eller ger komplimanger” eller ”ger poäng eller stjärna på plansch”. 
Föräldrarnas respons skattades på en sju-gradig Likert skala från ”aldrig” (0) till 
”alltid” (6). I denna studie användes endast tio frågor som direkt lärdes ut i 
svenska KEEP utbildningen av KEEP-kursledarna. 

Statistiska analyser 

De statistiska analyserna gjordes med SPSS 20 för Mac. Medelvärde och 
standardavvikelse användes för att beskriva spridning. De olika 
utfallsvariablerna var även analyserade utifrån t-test och Chi2. Dessa ger en 
beskrivning av föräldrarna på gruppnivå. Dessutom skapades diagram för att 
visualisera förändringen för varje enskild förälder på individnivå. 

Klinisk signifikans 

Klinisk signifikans kan vara baserad på vilka mål som en intervention kan 
förväntas ha. Kazdin (1999) menar att en intervention i huvudsak kan ha tre 
mål:  
 

1. eliminering av symptom,  
2. substantiell reduktion av symptom och 
3. ingen symptomförändring, men en ökad funktion. 

 
I analysen av den kliniska signifikansen kommer fokus att ligga på 
symptomförändring: 
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• Förändring: Föräldern rapporterar ökade (+), oförändrade (!) eller 
minskade (-) symptom. 

• Samstämmighet: Föräldrarna rapporterar en ökad (+), oförändrad (!) 
eller minskad (-) samstämmighet i sin bedömning av barnet efter 
KEEP. Med andra ord, får man fram om var differensen poängen på 
variabeln mellan föräldrarna efter KEEP större, oförändrad eller 
minskad i förhållande till poängen mellan föräldrarna innan KEEP. 

• Klinisk relevans: Föräldern rapporterar ett värde över (ja) eller under 
(nej) det kliniska gränsvärdet. Detta prövas statistisk med en krosstabell 
(Chi2). 

• Substantiell förändring: Beskriver om symptomförändringen var minst 
30 procent, vilket anses vara en kliniskt signifikant förändring 
(Webster-Stratton, Hollinsworth et al. 1989). 
 

Klinisk signifikans ger även en beskrivning av föräldrarna på individ- och 
familjenivå som komplement till gruppnivåbeskrivningen. 

Resultat  

Först kommer resultaten att presenteras på gruppnivå, därefter kommer varje 
förälders svar att presenteras på individnivå. 

Gruppnivå 

På gruppnivå analyseras familjehemsföräldrarnas rapportering som en röst, det 
vill säga det är gruppens gemensamma svar som framställs i statistiska analyser. 
! !
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Föräldrarnas uppskattning av barnens problembeteende, ouppmärksamhet, 
hyperaktivitet/impulsivitet och trots minskade från mätningen före KEEP till 
efter KEEP. Mödrarna rapporterade signifikanta minskningar på fyra av de fem 
utfallsvariablerna hos barnen, fädrarna rapporterade en signifikant minskning. 
Både mödrarna och fädrarna rapporterade minskade depressiva symptom, men 
de var inte signifikanta.  
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De flesta förändringarna i föräldraskapet visade få substantiella förändringar, 
den lilla förändringen som uppmättes tycks övervägande ha en förväntad 
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riktning. Bland de strategier som användes när barnet uppför sig illa verkar 
förändringen peka på att föräldrarna mer sällan höjer rösten eller hotar att 
straffa barnet.  

Bland de strategier som användes när barnet uppför sig väl fanns det en 
signifikant ökning hos mödrarna att ge poäng eller stjärna på plansch, vilket 
även visade på en substantiell förändring. Här hade även fäderna en statistisk 
tendens till ökning. Fäderna hade även en statistisk tendens till att bli mera 
återhållsamma med beröm och komplimanger, även om de substantiellt oftare 
märkte när barnets uppförde sig väl (41 procent ökning). Detta kan ha berott 
på att man efter utbildningen lärt sig att använda sig av ”intermittent 
förstärkning”5. 

Individ- och familjenivå 

I framställningen av analyserna på individnivå beskrivs varje familjs föräldrar 
och tolkas utifrån den kliniska signifikansen. Mor 1 och Far 1 kommer från 
samma familjehem (Familj 1) och har skattat samma barn placerat hos sig. Till 
familj 2 hör Mor 2 och Far 2 och så vidare. Först beskrivs hur föräldrarna har 
rapporterat symptom mängden på barnet utifrån ECBI och SNAP-IV (tabell 4-
8). Därefter beskrivs hur de rapporterat sin egen symptommängd utifrån CES-
D (tabell 9). I appendix finns figurer som visar varje förälders rapporterade 
värde före och efter KEEP utifrån ECBI, SNAP-IV och CES-D (figur 1-12). 
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Ett psykologiskt begrepp som innebär att förstärkning (exempelvis belöning eller beröm), 
ibland (men bara ibland) följer på ett beteende. Intermittent förstärkning kan vara beroende 
både på tidsintervall (förstärkningen sker först efter ett visst tidsintervall) eller på frekvens 
(förstärkningen sker när ett beteende upprepats ett visst antal gånger). 
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Båda föräldrar rapporterade samma riktning på förändring utifrån 
Intenstitesskalan i fem av nio familjer med två föräldrar (tabell 4). 
Samstämmigheten ökade också för föräldrarna i sju av de nio familjerna. Fem 
av de tio familjerna hade minst en förälder som rapporterade en poäng på 
Intensitetsskalan som kliniskt relevanta före KEEP och tre efter, men detta var 
ingen signifikant förändring på gruppnivå. Endast en förälder rapporterade en 
substantiell minskning på Intensitetsskalan.  



 
!

36 

"#$%&&!Q(!N%:*.+9,+,5!#9!-%,!*&+,+:*#!:+5,+0+*#,:%,!%,&+54!K.6$&%/:*#&#,!BJLNXD!0+53.!

U!e!0+53.!]H!

! ! ;1.2,-.+,5! )#/O! I&+,+:*!.%&%9#,:! )3$:4#,4+%&&!

! ! ! :42//+58%4! ;1.%! J04%.! 01.2,-.+,5!

;#/+&c!'! E6.! O! R! ,%c! ,%c! c#!

! ;#.! O! ! ,%c! ,%c! c#!

;#/+&c!@! E6.! O! O! c#! c#! ,%c!

! ;#.! O! ! c#! ,%c! c#!

;#/+&c!U! E6.! R! R! ,%c! ,%c! ,%c!

! ;#.! O! ! c#! ,%c! c#!

;#/+&c!]! E6.! !! O! c#! c#! ,%c!

! ;#.! O! ! ,%c! ,%c! ,%c!

;#/+&c!Q! E6.! O! R! c#! ,%c! c#!

! ;#.! O! ! c#! ,%c! c#!

;#/+&c!G! E6.! O! R! c#! c#! c#!

! ;#.! O! ! c#! ,%c! c#!

;#/+&c!\! E6.! O! R! c#! c#! ,%c!

! ;#.! !! ! ,%c! ,%c! ,%c!

;#/+&c!Z! E6.! O! !! c#! c#! ,%c!

! ;#.! O! ! c#! c#! ,%c!

;#/+&c!M! E6.! O! O! ,%c! ,%c! ,%c!

! ;#.! R! ! ,%c! ,%c! c#!BOH!

;#/+&c!'F! E6.! O! ! c#! c#! ,%c!

L8+@! E6.! ! ! FD@
,:!

!

! ;#.! ! ! ]DF[! !

,:W+7*%O:+5,+0+*#,4'[PaFDFQ!

 
I fem av nio familjer hade både mor och far en upplevelse av minskade problem 
enligt Problemskalan och i fem familjer ökade samstämmigheten (tabell 5). I 
åtta av tio familjer rapporterade (minst en förälder) barnet som kliniskt relevant 
före KEEP och två familjer efter. Det var signifikant färre fäder som 
rapporterade barnet som kliniskt relevant efter KEEP. I fem av de tio 
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familjerna var det minst en förälder som rapporterade en substantiell 
minskning av problemen och en far rapporterade en substantiell ökning.  
!
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Föräldrarnas skattning av Ouppmärksamhet enligt SNAP-IV skiljer sig mot de 
andra utfallsvariablerna genom att det ger en mera motsägande bild (tabell 6). 
Det var fyra familjer där föräldrarna rapporterade olika i förändring. Två 
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familjer hade en förälder som inte rapporterade någon förändring samtidigt 
som den andra föräldern rapporterade förändring (Familj 1 och 4) och i två 
familjer rapporterade föräldrarna förändringar i olika riktningar (Familj 3 och 
8). I tre familjer rapporterade båda föräldrarna en minskning av 
Ouppmärksamheten och i en familj rapporterade båda föräldrarna en ökning. 
Samstämmigheten hos föräldrarna minskade i fem av nio familjer. I fyra 
familjer rapporterade minst en förälder att barnet hade kliniskt relevanta 
problem med Ouppmärksamheten före KEEP och tre efter (ingen signifikant 
skillnad för varken mor eller far). Fyra av nitton föräldrar rapporterade en 
substantiell minskning av Ouppmärksamheten och två rapporterade en 
substantiell ökning.  
! !
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Hyperaktivitet/Impulsivitet enligt SNAP-IV rapporterades minska bland fem 
av nio föräldrapar, men ett föräldrapar (Familj 9) var överens om en ökning 
(tabell 7). Samstämmigheten ökade i sex av nio föräldrapar. I åtta av de tio 
familjerna rapporterade minst en förälder att barnet hade kliniskt relevant 
Hyperaktivitet/Impulsivitet före KEEP och fyra familjer efter KEEP (ingen 
signifikant förändring). Åtta av de nitton föräldrarna rapporterade en 



 
!

40 

substantiell minskning av Hyperaktivitet/Impulsivitet och två föräldrar (båda 
fäder) en substantiell ökning. 
!
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I fem av de nio föräldraparen rapporterade båda en förändring i form av 
minskning av Trots enligt SNAP-IV och sju av de nio föräldrarna rapporterade 
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en ökad samstämmighet (tabell 8). Samma två föräldrar som rapporterade 
barnet som kliniskt relevant före KEEP gjorde det även efter. Fyra av de nitton 
föräldrarna rapporterade en substantiell minskning av Trots efter KEEP. 
!
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De flesta föräldrarna (14 av 19) rapporterade en förändring som tydde på 
minskning av egna depressiva symptom enligt CES-D (tabell 10), men fem 
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rapporterade en ökad förändring (tre fäder och två mödrar). Före KEEP 
rapporterade nio av de tio mödrarna att vara kliniskt relevanta, men endast tre 
av dessa hade kvarstående klinisk relevans efter KEEP. Detta var en signifikant 
minskning av antalet mödrar med kliniskt relevanta symptom. Två av 
mödrarna rapporterade substantiella förändringar, en minskning (Mor 2) och 
en ökning (Mor 6). Före KEEP rapporterade två fädrar kliniskt relevanta nivåer 
enligt CES-D och tre efter (ingen signifikant skillnad). Två fädrar rapporterade 
en substantiell minskning och en far rapporterade en substantiell ökning. 

Diskussion om effekten av KEEP 

Det tycks som att det finns en övervägande reduktion av symptom efter 
genomförd KEEP-utbildning både i föräldrarnas rapportering av barnets och 
sina egna symptom. Det finns även enstaka föräldrar som rapporterar en 
ökning av symptom, men samtidigt ökar samstämmigheten i föräldraparets 
rapportering i flera av dessa fall. Detta indikerar att KEEP-utbildning kan ha 
förväntade kompensatoriska effekter, men det går inte att tillskriva KEEP att 
vara anledningen till effekten. Dels för att det hade behövts en mer avancerad 
forskningsdesign som inkluderat en jämförelsegrupp, dels för att antalet 
försökspersoner hade behövt vara fler. Men om KEEP hade haft indikationer 
på negativ eller låg kompensatorisk effekt, borde det inte ha funnits någon 
positiv förändring alls efter genomförd KEEP-utbildning. 

Det var förväntat att vissa enskilda familjehemsföräldrar kanske skulle 
rapportera en ökning av problem hos barnet efter avslutad utbildning. Detta 
kan förklaras utifrån att föräldrarna haft olika syn på vad som upplevdes som 
problem innan KEEP-utbildningen och att en förälder haft mindre ansvar i 
föräldraskapet. Större samstämmighet efter avslutad KEEP-utbildning kan vara 
en indikation på ett ökat gemensamt ansvar för barnets utveckling. 

Klinisk relevans kan ses som en indikation på att det behövs en insats i 
familjen för att dämpa problematiken. Vissa av barnen rapporterades med 
kliniskt relevanta symptom utifrån ECBI och SNAP-IV före KEEP-utbildning, 
vilket kanske var väntat. Men det var en överraskning att nio av de tio 
mödrarna indikerade kliniskt relevanta symptom på CES-D före KEEP-
utbildning, vilket inte behöver betyda ett sämre föräldraskap. Kanske är detta 
något som familjehemssekreterarna hade indikationer på när de remitterade 
familjehemmet till KEEP. Sannolikt har familjehemssekreteraren störst fokus 
på barnets utveckling. Det är möjligt att KEEP även har kompensatorisk effekt 
för att minska familjehemsföräldrarnas utsatthet. 

Sammanfattningsvis finns det utifrån denna småskaliga pilotstudie inget 
som tyder på att etableringen av KEEP på grund av eventuell negativ effekt ska 
stoppas. I en större effektutvärdering av KEEP borde även utfall av eventuell 
utsatthet hos familjehemsföräldrarna undersökas noggrannare. 
! !
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Tre avslutande tankar 

Denna rapport innehåller en redogörelse av implementerings-
/etableringsarbetet och en pilotstudie av KEEP. Arbetet har varit omfattande 
inför planeringen av tre KEEP utbildningar: men endast två har i dagsläget 
lyckats genomföras. Det innebär att processen har kommit långt. Dessutom 
finns det inget som indikerar att KEEP skulle ha negativ effekt, vilket innebär 
att det i dagsläget inte finns någon anledning att lägga ner implementeringen 
och fortsatt etablering av KEEP. 

Ett sådant här arbete väcker tankar och tre har ofta återkommit. Det har 
handlat om samarbete mellan forskning och kliniskt arbete, utredning eller 
utbildning och framtiden för KEEP. Nedan kommer vi att reflektera kring 
detta utifrån tre frågeställningar. 

Hur kan forskning och kliniskt arbete gå hand i hand? 

Det finns säkerligen många anledningar till att det bedrivs lite 
behandlingsforskning (Hansson 2001). Exempelvis är det tids- och 
resurskrävande (tid och resurser som skulle kunna läggas på kliniskt arbete), 
mer arbete för inblandade parter (kliniker och forskare måste samarbeta, vilket 
kräver en arbetsinsats) och behandling anses vara en ”konstart” 
(preformancekonst är svår att replikera, med andra ord en 
konstnärs/behandlares insats något unikt och icke-replikerbart). Mot detta står 
att vissa behandlingsformer faktiskt har visat sig ha negativa eller skadliga 
effekter (Lilienfield 2007). Dessutom kan det vara svårt att få bort en etablerad 
insats trots att den har identifierats med negativ eller skadlig effekt (exempelvis 
”Våga säga nej till droger”). Men forskning och kliniskt arbete borde och skulle 
kunna vara integrerat för att underlätta samarbetet och för att förhindra 
etablering av insatser som har indikationer på icke-förväntad effekt. 

Forskning och kliniskt arbete har ofta olika tidsperspektiv. Det kan ta år 
innan en forskningsstudie kan beskriva resultat, men ett kliniskt arbete handlar 
ofta om en klient (individ eller familj) som har en kris som inte kan vänta. För 
att komma förbi detta behövs strategier för att integrera forskningen i det 
kliniska arbetet (Hansson 2001). Ett sådant sätt kan vara att analysera utfallen 
av forskningen utifrån klinisk signifikans. Det är ett beprövat sätt att analysera 
effekter (Kyhle Westermark, Hansson et al. 2011; Hansson and Olsson 2012), 
men används alltför sällan i klinisk praktik. Klinisk signifikans används för att 
beskriva meningsfulla förändringar (Jacobson and Truax 1991; Kazdin 1999). 
Det finns flera olika tillvägagångssätt att beskriva meningsfull förändring eller 
klinisk signifikans. I denna rapport undersöks den utifrån symptomförändring 
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utifrån fyra kriterier på individ- och familjenivå. KEEP-kursledarna kan på ett 
strukturerat och standardiserat sätt integrera delar av forskningsdelen i sin 
utvärdering av sin kurs. Dessutom skulle forskaren kunna få kunskap om 
händelser utanför som fanns i de valda utfallsmåtten, men som kan ha påverkat 
enskilda familjers utveckling före och efter utbildning. Detta kan underlätta för 
forskaren att välja relevanta utfallsmått. 

Ytterligare en skillnad mellan forskning och klinisk praktik kan handla om 
olika syn på kausalitet. I forskning försöker man fånga en linjär kausalitet 
(Sundell 2012). Det vill säga att effekten av ett visst beteende eller viss handling 
går att förutsäga utifrån ett förväntat utfall, ett orsak-verkan samband. I den 
kliniska praktiken arbetar familjebehandlare ofta med cirkulär kausalitet. 
Cirkulär kausalitet antyder att problem är upprätthållna av en pågående spiral 
av en händelse eller en handling och reaktion på den (Nichols 2009). Den 
kliniska praktiken handlar ofta om att ändra fokus från linjärt till cirkulärt 
tänkande vilket inte bara förflyttar fokus från individer till interaktionsmönster 
utan förflyttar även fokus från orsak-effekt förklaringar. I samarbetet mellan 
forskare och kliniker kräver detta en ömsesidig förståelse och respekt för olika 
syn på viktiga närliggande begrepp som exempelvis kausalitet. 

Innan man implementerar och etablerar en ny insats bör man ställt frågan: 
Vad vet man sedan tidigare om insatser för denna målgrupp (Hansson 2001)? 
Inför detta etableringsförsök av KEEP fanns det tillgång till studier som visade 
på förväntad effekt. Detta undersöktes med en databassökning i inledningen av 
etableringen som senare kompletterades inför denna rapport. Genom att KEEP 
har visat på förväntade effekter i andra kontexter, ökar sannolikheten att dessa 
resultat även kvarstår i ett svenskt sammanhang. Detta i sin tur minskar 
sannolikheten för att studier av KEEP ska visa på nedslående resultat och spä 
på de tidigare dystra resultaten från utfallen av familjehemsvård. 

Behövs utredning eller utbildning? 

Det finns två traditioner inom svensk familjehemsvård och båda handlar mer 
eller mindre om att utreda familjehemmet innan placering eller i placeringens 
inledning (Rasmusson and Regnér 2013). Om detta speglar 
familjehemsvårdens generella inställning skulle detta kunna betyda att om bara 
familjen är tillräckligt utredd, blir det inga framtida problem. Med andra ord, 
en perfekt matchning och små framtida resurser behövs6. 

Den åldersgrupp som KEEP vänder sig till handlar om relativt små barn. 
Små barn genererar små problem, i förhållande till större barn, och de problem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Vid en påringning till olika vårdföretag (Attendo, Per Sonesson AB, Baggium/Humana, 
INOM) som kan erbjuda kommuner en hel Kälvestensutredning, varierade priset från 25.000 
– 60.000 kr. Skillnaden i prisuppskattningen beror delvis på att man kan ha gjort olika 
beräkningar på det geografiska avståndet mellan sin egen verksamhet och familjehemmet. 
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som små barn genererar kan i de flesta fall härbärgeras under lång tid. Men när 
barnen växer kan problemen växa med dem. KEEP ska ses som en 
förebyggande insats för att motverka problem som kan uppstå innan de växer 
sig så stora att de inte kan härbärgeras. Föräldrautbildningar har visat sig vara 
en framkomlig väg för att minska framtida problem hos barnet eller i 
föräldraskapet (Ferrer-Wreder, Stattin et al. 2005). 

Valet borde inte vara att satsa resurser på en utredning eller utbildning, 
utan båda möjligheterna borde finnas. Det bör påtalas att det satsas resurser på 
handledning av familjehem, men fördelen med att istället lägga resurser på en 
föräldrautbildning är att familjehemsvården får ett mera specificerat innehåll i 
en väldefinierad effektutvärderad föräldrautbildning. Sannolikt kommer 
framtidens familjehemsvård även att bestå av föräldrautbildningar framtagna 
för familjehem. Förhoppningsvis kommer valet av vilka föräldrautbildningar 
som vinner mark att bygga på vilken kunskap som finns av just den 
utbildningen för tilltänkt målgrupp. KEEP skulle kunna vara en av dessa 
utbildningar. 

Vilken är framtiden för KEEP? 

Det är kostsamt att implementera och etablera en intervention från en annan 
kontext, KEEP är inget undantag. För att vidare kunna etablera KEEP på ett 
ekonomiskt försvarbart sätt behövs två certifierade KEEP-kursledare som kan 
utbilda andra socialarbetare i att ge föräldrautbildningen till 
familjehemsföräldrar. 

KEEP är i dagsläget anpassat för att kunna användas i svensk kontext, men 
vissa mindre justeringar kan behöva diskuteras vidare. En skulle kunna vara att 
se över antalet sessioner, vilket redan nämnts inledningsvis. En annan skulle 
kunna handla om antalet föräldrar i KEEP-grupperna. I Sverige kom båda 
familjehemsföräldrarna oftast till sessionerna, vilket inte var vanligt i 
ursprungslandet. I manualen står det uttryckt att grupperna ska bestå av högst 
tolv personer, vilket ursprungligen betydde tolv familjer. I en svensk kontext 
borde sex-åtta familjer vara mera anpassat. Möjligtvis kan även övningar läggas 
in för att främja samarbetet mellan föräldrarna som ytterligare en anpassning. 

I dagsläget menar Marknadsområdeschef för Familjehems- och öppenvård 
inom INOM AB att arbetet för att de två KEEP-kursledarna ska bli certifierade 
ska prioriteras (Schüller 2013). Det finns inom INOM, trots allt, flera 
familjehem med barn i målgruppen som skulle kunna utbildas. Dessa 
familjehem borde stärkas genom KEEP, vilket skulle kunna säkra att det 
åtminstone kommer att finns två KEEP-kursledare som har rätt att utbilda 
andra (Schüller 2013). Det finns även en version av KEEP som vänder sig till 
barn med fetma. Till denna version finns det även en forskningsstudie 
(www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01792531). Detta innebär att det 
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möjligtvis kommer att finnas olika versioner av KEEP i Sverige som vänder sig 
till olika målgrupper. Sammantaget kommer sannolikt KEEP att finnas i någon 
version i Sverige. 
!

! !
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