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Tack alla stödgruppsledare/verksamheter som delat 

med sig av sina erfarenheter.  

 

Tack kontaktcenter/växelpersonal och andra som har 

hjälpt oss att få kontakt med ”rätt” person 

 

Ni har skapat förutsättningarna för att 

kartläggningen varit möjlig att genomföra! 
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Stödgruppsledarnas Förening Sverige Sglf 

Stödgruppsledarnas Förening Sverige bildades på en CAN konferens i Stockholm 2011. Det är 

en ideell förening som arbetar utifrån FN:s Barnkonvention. Syftet med föreningen är:  

Att främja och utveckla medlemmars yrkeskunnighet 

Att verka för utveckling av stödgruppen som metod och stödjande insats för barn som 

anhöriga, barn som lever/levt i en svår livssituation 

Att främja samarbetet mellan medlemmarna och andra yrkeskategorier för barn som 

anhöriga, barn som lever/levt i en svår livssituations bästa 

Aktivt verka och delta i den samhälleliga debatten 

Att anordna stödgruppsdagen/dagarna vilket skall ”gå runt” på olika platser i hela landet 

Att föreningens hemvist är beroende på styrelsens bostadsorter 

 

Sglf:s Barnrättspolicy 

Barn och unga har rätt att möta kompetenta stödgruppsledare som har en adekvat 

grundutbildning samt en stödgruppsledarutbildning. 

Barn och unga har rätt att bli respekterade för sin person/identitet, familj, ursprung och 

etnicitet. 

Barn och unga har rätt till trygghet och skydd. 

Barn och unga har rätt att möta stödgruppsledare som har en ”remisskompetens”, d v s 

kunskap om att bedöma barn och ungas behov av stöd och hjälp samt vid behov remittera 

till annat stöd och behandling. 

Barn och unga har rätt att bli behandlade med respekt, bli lyssnade till samt att få möjlighet 

att utvecklas på det sätt som passar varje enskilt barn och ungdom. 

Barn och unga har rätt att få kunskap om FN:s Barnkonvention och Barnets rättigheter. 

Barn och unga har rätt att få träffas i barnvänliga miljöer med adekvat utvecklingsskapande 

material, vilket är baserat på barn och ungas olika uttryckssätt. 

Barn och unga har rätt att möta stödgruppsledare som förstår innebörden av ett ledarskap 

från den första kontakten med stödgruppsverksamheten till avslut. 

Barn och unga har rätt att få strategier, möjligheter att uttrycka sig i ord samt uttrycka sig på 

andra kreativa lämpliga sätt samt att få framtidshopp/framtidstro. 
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Stödgruppledarnas Förenings kartläggningen 

I verksamhetsplanen för 2018 står bl a skrivet att Sglf skall genomföra en kartläggning över 

hela Sverige.  

Syftet med kartläggningen är: 

• Att få en uppfattning om vilka stödgrupper som finns i Sveriges olika kommuner 

• Att få en uppfattning om vilken utbildning stödgruppsledarna har 

• Att få en uppfattning om vilka metoder man använder sig av 

• Att få en uppfattning om utvärdering av grupperna görs 

• Att få en uppfattning om man använder sig av blandade eller riktade grupper 

• Att få en uppfattning om stödgruppsverksamheten är förankrad i 

verksamheten/organisationen 

• Att få en uppfattning om stödgruppsverksamheten anses viktig 

 

Sglf har varit i kontakt med universitet, forskare samt NKA (Nationellt Kompetenscentrum), 

ingen hade möjlighet att genomföra undersökningen.  

Med anledning av det beslutades att Sglf:s styrelse skulle genomföra kartläggningen helt 

ideellt. Med anledning av att styrelsemedlemmar även arbetar till största delen heltid har 

undersökningen av Sveriges 290 kommuner tagit ett år och tre månader. 

 

Studier både internationellt och nationellt beskriver huruvida stödgrupper för barn och unga 

har någon effekt på barn och unga. Sglf menar att effekten av stödgrupper är beroende på 

verksamhetens inställning till stödgrupper bl a vad det gäller ekonomi, stöd till gruppledare, 

prioriteringar mm. Därutöver gruppledarnas bakgrundskunskaper, utbildning, vilka metoder 

och handböcker som används och verksamheternas tillgänglighet. 

 

Genomförande 

Vid styrelsens arbetsmöte skapades enkätfrågor i en lättillgänglig länk med en specifik 

webbadress sglfkartlaggning.se . Svaren gick direkt till webbadministrations systemet world 

press. Varje svar har dragits ut i pappersform och matats in i ett excell program. 

Alla Sveriges 290 kommuner har kontaktats. Sglf ansåg att kommunerna även borde känna 

till om andra aktörer som bedrev stödgrupper fanns inom kommunen. Därav samt p g a 

tidsbrist kontaktades enbart kommunerna.  

Genomförandet gjordes i olika steg 

• Först gjordes en sökning på kommunernas hemsidor ang stödgrupper 

• Fanns ingen information kontaktades kommunens kontaktcenter som i sin tur 

kontaktade socialtjänstens reception 

• Socialförvaltningens reception hjälpte till att leta upp en person som kunde svara på 

frågan angående stödgrupper och uppgav tel nr samt mailadress 
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• Personen kontaktades per telefon och fick information ang kartläggningen. Därefter 

skickades ett informationsmail med länken till kartläggningen.  

• 10 kommuner kontaktades med en påminnelse då inget svar inkommit, trots 

påminnelsen inkom inget svar då bestämdes att inga påminnelsemail skulle skickas 

ut. 

 

Alla svar har behandlats anonymt och ingen kommun ”pekas ut”. 

 

I resultatdelen finns även en ”kring-kunskap” som Sglf erhöll i insamlandet av uppgifter. En 

viktig kunskap för att bl a förstå varför det kan vara svårt att få gruppdeltagare till 

grupperna, att verksamheter inte är kända och att gruppverksamheter för barn som 

anhöriga i många kommuner inte ”står så högt på agendan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Bakgrund  

Stödgrupper som metod 

Statistik 
Enligt socialstyrelsens siffror nov 2018 har  

17 % av barn och unga en förälder som fått vård p g a missbruk och/ eller psykisk ohälsa. 

7,8 % har en förälder som vårdats på sjukhus p g a missbruk och/eller psykisk ohälsa 

14 % har upplevt våld i familjen 

12-28 % har en förälder med allvarlig sjukdom 

3,4 % har en förälder som avlidit vilket är ca 3.500 barn/år, förälder som oväntat avlider har 

drygt 600 barn 

7 % barn och unga utför omfattande omsorgsarbete i hemmet 

3 % barn och unga stannar hemma minst en gång/vecka för att ta hand om syskon eller 

annan anhörig 

Därutöver finns det barn som varit med om sexuella övergrepp och flyktingtrauma. 

Många barn och unga har även en sk polyviktimisering d v s att de har flera livssvårigheter 

samtidigt. 

Det är ett stort antal barn som lever i svåra livssituationer/barn som anhöriga. 

 

Barn har rätt till stöd, hjälp och information både enligt Hälso och sjukvårdslagen, 

socialtjänstlagen och FN:s Barnkonvention (blir lag den 1 jan 2020). 

 

Vi vet enligt den forskning som finns att konsekvenserna är många för dessa barn och unga 

och kan bli svåra på både på kort och på lång sikt. 

 

 Bakgrund 
”Stödgrupper för barn och ungdomar som anhöriga har funnits i Sverige i 30 år. Den första 

verksamheten startade i Ersta Diakonisällskap 1989. Grunden i metoden hämtades från USA 

och bearbetades och omarbetades för att passa svenska barns förhållanden (Lindstein1995; 

Arnell & Ekbom 1996; Forinder& Hagborg 2008). Grundsynen byggde på att se barnen i 

familjen som anhöriga till den vuxne föräldern som missbrukade alkohol eller droger, liksom 

erfarenheterna av hur man påverkas som familjemedlem (sid 254 Forinder, Sjöblom & Rönn, 

2015)  

Numera finns också utarbetade samtalsmodeller för barn och unga inom många områden 

där föräldrarna har svårigheter såsom psykisk sjukdom, familjevåld, slitsamma separationer, 

livshotade sjukdomar, dödsfall mm.  

 

Stödgruppen bör ses i ett sammanhang med ett fördjupat familjeperspektiv. 

D v s Barnets perspektiv, Vuxenperspektivet/förälders egna svårigheter, 

Föräldraperspektivet/föräldraskapet, Familjeperspektivet och alla perspektiven skall behållas 

över tid! (Näsman, E 2016) 
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Metod 
Stödgrupper har en psykoedukativ inriktning. 

Stödgruppernas syfte är bl a: 

• Att öka gruppdeltagarnas resilience och copingförmåga 

• Att förbättra kommunikationen kring förälderns problem  

• Att få kunskap och hur svårigheterna kan påverka familjen. Förstå att ”Det är inte 

mitt fel” 

• Att möta andra i samma situation…känslan av ensamhet minskar 

• Att dela sina erfarenheter, tankar och känslor 

• Att normalisera upplevelser och erfarenheter 

• Att reducera stigma 

• Att få och ges tillgång till stöd och att få information om var stöd finns 

• Att uppleva en trygg miljö 

• Att få möjlighet att uttrycka rädslor, fantasier och svåra känslor relaterade till 

dödsfallet eller till den psykiska ohälsan som den anhörige har 

• Att få strategier 

• Att gruppdeltagarnas egna styrkor framträder 

• Att ge framtidshopp 

• Att gruppdeltagarna ser framtidsmöjligheter 

 

Gruppdeltagarna träffar alltid två gruppledare. Under grupptillfällen använder man sig av en 

”stödgruppsstruktur”, diskussioner, dramaövningar, bild, rita, skriva, musik mm 

 

Gruppdeltagarna delas in i tre olika ålderskategorier oftast 7-9 år, 10-13 år och 14-18 år där 

det även tas hänsyn till individualitet angående ålder. 5-6 barn i varje grupp. 

 

NKA skriver ”Avsikten med gruppinterventionen är att normalisera barnens upplevelser, ge 

tillgång till stöd och skapa en trygg miljö där barnen ges möjlighet att uttrycka rädslor, 

fantasier och svåra känslor relaterade till dödsfallet” (NKA 2014:1) 

 

Exempel från Forskning  
Flera studier både nationella och internationella visar på att interventionen stödgruppen har 

positiva effekter. Sglf anser emellertid att mer forskning behövs samt att det behövs en 

diskussion ang vilka parametrar som det bör forskas på.  

 

A-S Bergman och E Hansson, 2014 skriver i sammanfattningen i sin kunskapsöversikt; Barn 

som anhörig när en förälde avlider  ”Att interventioner har gett signifikanta effekter för barn 

och föräldrar inom flera områden. Studierna visar sammantaget att förhållandevis 

begränsade insatser kan förebygga att barn utvecklar svårare problem. Utifrån aktuellt 

kunskapsläge bör interventioner riktas både till barn och föräldrar”, sid 8 

Vad det gäller stödgrupper för barn som upplevt att en anhörig avlidit finns idag mycket få 

stödgruppsverksamheter i landet. 
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A-M Skerfving, 2015 skriver i sin doktorsavhandling under avsnittet stödgrupper att  ” 

Utvärderingar av preventiva insatser riktade till barn har tidigare beskrivits som bristfälliga, 

men under senare år har fler studier genomförts och metoderna för utvärdering har 

förbättrats. Sammantaget har studierna visat på positiva resultat. Barnens kunskaper om 

psykisk ohälsa, tillgång till socialt stöd och familjerelationer, har allmänt sett förbättrats. 

Insatserna har även bidragit till bättre kamratrelationer och större empati för föräldrarna 

(Grove, Reupert & Maybery, 2013; Riebschleger et al, 2009; Reupert et al 2012; van 

Santvoort, 2013. De har också bidragit till förbättring av barnens attityder och självkänsla, 

samt till större vilja att tala om sina känslor och svårigheter (Fraser &Pakenham, 2008; Orel, 

Groves & Shannon, 2003). En minskad psykisk problembelastning har konstaterats i studier 

av flera stödgruppsinterventioner (van Santvoort, 2013; Skervfing, 2010). Risken för barnen 

att få psykiatrisk diagnos under uppföljningstiden har, enligt resultat från en metastudie 

(Siegenthaler, Munder & Egger, 2012), konstaterats minska med 40 procent. Också barnen i 

kontrollgrupperna har kunnat visa på förbättringar vad gäller kunskap, psykisk ohälsa och 

relationer, något som kanske kan förklaras med effekten av intention to treat” , sid 69. 

 

Bernhardsson, J skriver i sin forskningsöversikt ”att stödgrupper för barn som lever i familjer 

med missbruk eller med psykisk ohälsa ger goda resultat. Verksamheten är uppskattad av 

både barn och föräldrar och ger positiva förebyggande effekter. Barnens psykiska 

välbefinnande och känsla av sammanhang (KASAM) ökar och de visar större framtidstro och 

optimism. Stödgrupper är emellertid en resurskrävande verksamhet och för att den skall bli 

varaktig och ge önskat resultat behövs utbildade och erfarna ledare, ändamålsenliga 

möteslokaler samt tillräckligt med avsatt tid för planering och rekryteringsarbete. En annan 

viktig framgångsfaktor är samarbetet mellan kommuner och inom kommuner och andra 

organisationer”, sid 2 

 (FoU Stockholm Nordväst 2016:1) 

 

SBU skriver (Statens Beredning för Medicinsk och Social utvärdering), 2019 att: ”Författarna 

till översikten (Stödgrupper för barn och unga som lever i familjer med psykisk ohälsa eller 

substansmissbruk) som undersöker effekten av selektiva preventionsprogram…drar 

slutsatsen att interventionerna över lag verkar ha en positiv effekt på vissa av utfallsmåtten 

men att resultaten är preliminära. Författarna till de kontrollerade studierna drar liknande 

slutsatser vad det gäller effekten av stödgrupper för barn och ungdomar till föräldrar med 

psykisk ohälsa” ”Författarna till de kvalitativa studierna beskriver flera positiva  upplevelser 

av stödgrupper” sid 2 

 

Näsman, E skriver i sin studie från 2016 ”att barn och ungdomar upplever möjligheten att 

träffa andra med liknande erfarenheter och dela erfarenheter med dem, som avlastande och 

bra (Almqvist & Åsbrink 2014, Skerfving 2009).”  

Näsman, 2016 skriver även att både barn och ungdomar är positiva till stödgrupperna de 

deltagit i dock har de en del synpunkter: 

Kritiken från barn och unga var: 

• För mycket lek och fick prata för lite om problem 
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• Förstod inte varför man var där 

• Kände inte igen sig i andras berättelser. Näsman kommenterar det med att skriva pga 

det ”är det viktigt att ta hänsyn till missbrukets tyngd och karaktär”  

 

Dock var alla i stort sett positiva till de stödgrupper som de deltagit i; 

• Lättnad att man inte var ensam 

• Deltagande kan leda till förändring i relationen till den missbrukande föräldern 

• Viktigt att få prata om problemen med andra.  

• Nya vänner att dela erfarenheter med även utanför gruppen 

• Ledarna och strukturen gjorde det lättare att uttrycka jobbiga känslor 

• Kunskap gav dom ”rätten” att inte ta på sig skuldkänslor vilket reducerade skam och 

skuld 
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Sammanfattning av kartläggningen 

44 % av Sveriges 290 kommuner (128 kommuner) har besvarat enkäten. Enkätsvaren 

lämnades anonymt. De 128 kommunerna har inte alltid besvarat alla frågeställningar, det 

varierar vilka frågor som de besvarat. Inga kommuner har namngetts i sammanställningen 

förutom en kommun och ett län. De har namngetts p g a att de kan ses som ett föredöme 

vad det gäller tydlighet och tillgänglighet att hitta till stödgruppsverksamheten. 

Av de 128 kommuner har hälften (64 kommuner) angett att de har riktade/specifika 

stödgrupper och andra hälften (64) att de blandar de olika livssvårigheterna i en och samma 

stödgrupp. Det vanligaste är att blanda missbruk och psykisk ohälsa, man har även blandat 

psykisk ohälsa, missbruk, våld och konfliktfylld skilsmässa. Stödgrupperna för sorg (dödsfall 

sjukdom/olycka) och för familjehemsplacerade barn/unga är det få kommuner som har. 

Kommunerna har angett att stödgruppsledarna har många olika stödgruppsledarutbildningar 

även utbildningar inriktade på vuxna/föräldrar samt utbildningar inriktade på droger oavsett 

livssvårighet. Detsamma gäller vilka handböcker som man använder sig av. Allt ifrån 

specifika/riktade handböcker/material till handböcker/material för vuxna och att man satt 

ihop eget material d v s plockat från olika handböcker/material och skrivit till ”eget”. 

 

Större delen av kommunerna gör utvärderingar efter gruppavslut. Utvärderingarna görs på 

olika sätt, av svaren framgår att varje kommun har sitt system för utvärdering. 

Vad det gäller på vilken nivå stödgrupper är förankrade kan man se att hälften av 

kommunerna har angett förankring på alla nivåer och resterande från en nivå till flera. 

89 kommuner har angett att stödgruppsverksamheten anses viktig. 4 kommuner har svarat 

att den inte anses viktig och 35 kommuner har inte besvarat frågan. Många verksamheter 

har vid telefonsamtal uppgett att verksamheten anses viktig men den satsas inte på och blir 

lätt bortprioriterad. Stödgrupperna har i många kommuner inte en självklar plats utan ligger 

långt ner på prioriteringen. 

 

36 kommuner besvarade frågeställningen vad det beror på att det inte finns stödgrupper. De 

har angett brist på deltagare, brist på gruppledare, brist på resurser, brist på utbildning eller 

brist på synsätt att utsatta barn behöver stödet/hjälpen. Vissa kommuner har angett fler än 

ett alternativ. 

Lokaler som är anpassade för verksamheten kan variera allt från att de är anpassade till att 

de inte alls är anpassade för verksamheten. Många delar även lokaler med andra 

verksamheter. 

 

Knappt hälften av kommunerna som besvarade frågan har en ansvarig samordnare, 7 

kommuner har en 100 % samordnare, 6 kommuner har 50 % och 28 kommuner mindre än 

50% till enstaka procentenheter.  

Lite mer än hälften av kommunerna informerar ansvariga chefer regelbundet genom möten 

och därutöver på olika sätt. 

Finansieringen sker oftast av socialförvaltningen antingen själv eller genom samarbete med 

andra verksamheter. Svenska kyrkan är också ofta involverad i finansieringen av 

stödgrupper. 
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Av de kommuner som besvarade frågan angående tillgång till egen ekonomi har 35 

kommuner svarat ja och 53 kommuner nej.  

Knappt hälften av kommunerna (50 st) har någon form av handledning dock har flera angett 

att den inte är specifikt inriktad på stödgrupper. 37 kommuner har angett att de inte har 

någon handledning. 

 

Då vi varit i kontakt med kommunerna har det visat sig att tillgängligheten på många 

socialförvaltningar inte är tillfredsställande. Att på nätet/kommunernas hemsidor hitta 

specifikt till stödgrupperna och till de ansvariga för stödgrupper kräver oftast många 

”knapptryck”. Har man inte kännedom om hur kommuner och socialförvaltningar är 

uppbyggda kan det vara svårt att hitta rätt. Telefonväxlar och kontaktcentra har oftast ingen 

kännedom om vem de skall koppla samtalet till då det gäller stödgrupper för barn och unga.  

Flera kommuner har också begränsad telefontid och tillgänglighet. 

Kommuners hemsidor med information, grupper/kurser vänder sig och är till största delen 

för vuxna/föräldrar. 

Det är också personal som i samtal angående kartläggningen uppgett att stödgrupperna skall 

göras med ”vänsterhanden”, att de inte har samma prioritet som annat socialt arbete som 

oftast vänder sig till föräldrarna. . Att stödgrupperna är det första som prioriteras bort vid 

besparingar och att de inte är ”lagstadgade”. Personal som arbetat och arbetar med 

stödgrupper påpekar ofta i samtalen de goda effekter som stödgrupperna har både på 

barnen/unga och för familjen. P g a det kämpar de ofta på i en pressad arbetssituation och 

då ofta i motvind trots att det sägs att stödgrupperna är viktiga. 
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Sammanfattande diskussion 

Kartläggningen över stödgruppsverksamheter i Sverige visar på en stor variation i 

kommunerna angående grupper (riktade- respektive blandade grupper), 

handböcker/material, utbildningar, handledningar, utvärderingar, synsätt mm. Sglf ställer sig 

frågande till vad det är som gör att det inte på en övergripande nivå d v s socialstyrelsen, 

högskolor/universitet m fl inte har satsat på resurser och forskning vad det gäller att ta fram 

lämpliga utbildningar vilket också inkluderar handböcker/material som är baserat på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Både internationell och nationell forskning visar på  

svårighete både i nutid och  framtid för barn och unga som lever i svåra livssituationer.  

Förutom ett stort lidande dessutom stora samhällsekonomiska kostnader. 

Vi ställer oss också frågande till vad det är som gör att det satsas så lite på 

gruppverksamheter för utsatta barn i förhållande till vad det satsas på för vuxna. Enligt 

forskning och beprövad erfarenhet har stödgrupper visat på effekter för barn, unga och 

familjer. Emellertid krävs mer forskning angående vilka komponenter som har effekt på kort 

sikt och lång sikt. För att få vetskap om detta bör det finnas kunskap om vilka metoder, 

handböcker, utbildningar, handledning, utvärdering mm som finns i de olika verksamheterna 

och vilka teorier, forskning och beprövad erfarenhet de grundar sig i. 

Kartläggningen visar sig också på de svårigheter som stödgruppspersonal ställs inför. De 

arbetar oftast i en komplicerad verklighet där stödgrupper för barn och unga oftast inte hör 

till den prioriterade dagliga verksamheten. Det sägs ofta att arbetet är viktigt men i handling 

ser det annorlunda ut.  Vid nedskärningar prioriteras stödgrupper ner och vid 

omorganisationer kan de prioriteras bort och synsättet angående gruppverksamheten kan 

lätt ändras. Dessutom fattas det ofta en långsiktig planering. Stödgruppsledarna får ofta inte 

tillräckligt med tid och resurser för det svåra och viktiga arbete som det är att arbeta med 

barn och unga som lever i en utsatt livssituation.  

En bred uppfattning om varför man inte får barn och unga till stödgrupperna eller varför 

man blandar olika livssvårigheter i en och samma grupp förklaras ofta med att det är svårt 

att rekrytera barn och unga till grupperna. Kartläggningen visar på att det finns ett flertal 

olika parametrar som gör att det kan bli svårt att rekrytera barn till grupperna eller att barn, 

unga och föräldrar inte erbjuds grupp. Det kan vara brist på deltagare, gruppledare, resurser, 

utbildning eller brist på synsätt att utsatta barn behöver stödet, hjälpen. Dessutom uppger 

flera i de kontakter som vi har haft i samband med kartläggningen, svårigheterna med att ett 

flertal kommuner endast erbjuder stödgrupp efter bistånd och att det behövs ett enklare 

sätt för barn/familjer att komma till en grupp. Därutöver har kartläggningen även visat på att 

socialförvaltningarnas tillgänglighet vad det gäller telefontid är starkt begränsad. Dessutom 

kunskaperna i kommunernas rådgivningscentra samt hos socialförvaltningarnas receptioner, 

angående till vem de skall koppla samtalen. 

Givetvis finns det även positiva exempel och vi har angett ett län och en kommun med namn 

eftersom de kan ses som ett föredöme angående lättillgänglig och tydlig hemsida (Luleå 

kommun och Västra Götaland). Dock alltjämt har alltför många kommuner en bristande 

tillgänglighet! 
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Kontakt togs med alla Sveriges 290 kommuner. 44 % (128 kommuner) besvarade enkäten 

bland de har inte alla kommuner besvarat alla enkätens frågor.  

 

• Vad kan det bero det på att vi inte fick svar från alla kommuner eftersom vi tog 

personliga kontakter?  

• Kan det bero på att kommunerna inte har stödgrupper eller inte ansåg det viktigt att 

svara?  

• Vad kan det bero på att man inte besvarade alla enkätens frågeställningar?  

• Kan det bero på att man inte vet eller att man p g a något annat inte kunde besvara 

alla frågor? 

2020.01.01 kommer FN:s Barnkonvention att bli lag i Sverige. Att träffas i grupp är det som 

barn och unga gör varje dag i sin skolsituation vilket är ett ”normalt” och igenkännande sätt i 

att lära och mötas. Att dessutom få träffa andra barn och unga som man kan dela sina 

livserfarenheter med, få framtidshopp, strategier och kunskap, borde vara alla utsatta barn 

och ungas rättighet. En stödgruppsverksamhet som därutöver också skall ha ett fördjupat 

familjeperspektiv med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet med erfarna välutbildade 

stödgruppsledare vilka är lämpade för uppdraget. Samhället och de övergripande 

strukturerna skall värna utsatta barn och ungas rätt till antingen individuella samtal, 

gruppverksamhet eller både och, baserat i ett barndomssociologiskt synsätt. 

 

Sglf ställer sig även frågande till hur forskningen angående stödgruppernas effekt kan vara 

relevant om man inte vet de bakomliggande parametrarna angående det som 

kartläggningen beskriver och de skillnader som finns mellan kommuner och 

stödgruppsverksamheter. 

 

Sammanfattningsvis kan Sglf se: 

• Att det krävs stödgruppsutbildningar som är baserade på vetenskap, beprövad 

erfarenhet och relevanta teorier 

• Att det i t ex socionomers, socialpedagogers, psykologers, terapeuters, 

sjuksköterskors och diakoners grundutbildningar och vidareutbildningar även finns 

med en stödgruppsledarutbildning 

• Att i stödgruppsutbildningar skall även finnas tillhörande relevanta, handböcker och 

material  

• Att enligt vetenskap och beprövad erfarenhet görs studier angående riktade 

stödgrupper respektive blandade stödgrupper  

• Att handledningen till stödgruppsledare baseras på relevanta teorier såsom t ex 

gruppdynamik, pedagogik, utvecklingsteori, trauma m fl 

• Att utvärderingar görs enligt systematisk uppföljning 

• Att stödgruppsverksamheterna får tillräckliga resurser vad det gäller ekonomi, tid, 

handledning och lokaler/material 

• Att stödgruppsverksamheten sanktioneras från politikernivå och ner i organisationer.  

• Att stödgrupperna blir permanenta med en långsiktig planering oavsett chefsbyte 

och organisationsförändringar 
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• Att socialtjänsterna/kommunernas tillgänglighet avsevärt förbättras vad det gäller 

barn/unga och deras anhöriga som är i behov av stödgrupper eller annan hjälp 

• Att diskussionerna angående det förebyggande arbetet och FN:s Barnkonvention 

konkretiseras i handling och inte bara i ”ord”.  

• Att barn och ungas rättigheter till hjälp och stöd lyfts fram inför den nya lagen (FN:s 

konventionen om Barnets Rättigheter) som blir gällande fr o m den 1 januari 2020 

 

Stödgruppsverksamheter har funnits sedan slutet av 80-talet och de kommer fortsättningsvis 

att finnas………… 

 

Vem har och vem tar ansvar? 

• Socialdepartementet 

• Socialstyrelsen 

• Kommunerna 

• Regionen 

• Frivilliga organisationer 

• Politiker 

• Tjänstemän 
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Resultat 

1. VILKA OLIKA STÖDGRUPPER FINNS I VERKSAMHETEN BARN  
    SOM BLAND SINA ANHÖRIGA UPPLEVT/UPPLEVER 
     (128 kommuner har besvarat frågan)   
 

Missbruk                                                                                                 94                                                                                                                                                                  
Psykisk ohälsa                                                                                        66 
Konfliktfylld skilsmässa                                                                        62 
Våld                                                                                                         53 
Sorg dödsfall genom sjukdom eller olycka                                       14                                                                       
Familjehemsplacerade                                                                           5                                                                                                                           

  

Sammanlagt antal stödgrupper i 128 kommuner                       294  

Varav riktade stödgrupper är 64  

  

  

  

  

Kommentarer: 

• 14 kommuner har angett att de samarbetar, varav ett län med länets 
alla kommuner d v s har en stödgruppsverksamhet för hela länet. 
Övriga har angett att de samarbetar kommuner emellan. 

• Några kommuner har angett att de har stödgrupper men inga vid 
undersökningstillfället. 

• Kommuner har även angett att om inte underlag finns för stödgrupper 
har man enskilda samtal. Trappansamtal nämns vid något tillfälle.  
Man har också angett att i kommunen finns för tillfället endast 
vuxengrupper. En kommun har angett att man planerar för en grupp 
med familjehamsplacerade barn. 
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• En kommun har angett att man har samtalsgrupper 
 ”Din bror/Din syster.  
En kommun har angett att man har stödgrupper ”Utan någon speciell 
inriktning”. I fråga 2 har man då angett blandad grupp inom alla de 
olika 6 områden. 

• En kommentar var att ”Vi har egentligen inte blandade grupper. 
Givetvis är det många barn som faller under flera kategorier men vi har 
alltid fokus på ett av områden”.  

  
  

  

  

  

2. VILKA LIVSOMRÅDEN INGÅR I VERKSAMHETENS BLANDADE STÖDGRUPPER   

BARN SOM BLAND SINA ANHÖRIGA UPPLEVT/UPPLEVER 

64 kommuner av enkätsvarens 128 kommuner har svarat på frågan 
 ”Blandade stödgrupper”. Fördelning enligt nedan: 

 

Missbruk                                    64                                     
Psykisk ohälsa                           56 
Våld      37 
Konfliktfylld skilsmässa:          28 
Sorg         6 
(Dödsfall gm sjukdom  
eller olycka) 
Familjehemsplacerade               3                                                          
 

 
        Livsområden som blandas i kommunernas blandade stödgrupper 
 
                                                                                              Antal kommuner 

Psykisk ohälsa, Missbruk                                                                                          22                                                                                                               
Psykisk ohälsa, Missbruk, Våld                                                                                13                                                                                         
Psykisk ohälsa, Missbruk, Våld , Konfliktfylld skilsmässa                                    13                                             
Missbruk, Våld, Konfliktfylld skilsmässa                                                                   3                                                                           
Psykisk ohälsa, Missbruk, Våld, Konfliktfylld skilsmässa, Sorg, Fam hem           2                     
Psykisk ohälsa, Missbruk, Skilsmässa                                                                        2                                                                                 
Psykisk ohälsa, Missbruk, Våld, Konfliktfylld skilsmässa, Fam hem                     2                                
Missbruk, Våld                                                                                                               2                                                                                                                 
Psykisk ohälsa, Missbruk, Våld, Konfliktfylld skilsmässa, Sorg                              1                                         
Missbruk, Sorg                                                                                                               1                                                                                                    
Psykisk ohälsa, Missbruk, Konfliktfylld skilsmässa, Sorg                                        1                                                     
Missbruk, Konfliktfylld skilsmässa                                                                              1                                                                                     
Missbruk, Våld, Konfliktfylld skilsmässa, Sorg                                                          1                                                                    
Antal kommuner som har angett blandade grupper                                           64  
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0 5 10 15 20 25 30

Antal kommuner som inte besvarat fråga 3 men
som besvarat andra frågor

Ersta Vändpunkt

Bris gruppledarutbildning Skilda Världar

CAP-utbildning Jette Broberg: Att arbeta med
barn i familjer med känslomässiga sjukdomar

Hela Människan

Wendelbergs folkhögskola Junis

Eleonoragruppen

Olika utbildning med inriktning på vuxna (se
kommentarer)

Rädda Barnen När mamma eller pappa dricker

Grundutbildning

Ersta sköndhals högskola

Ingen stödgruppsledarutbildning

Elisabeth Hagborg gruppledarutbildning Hela
Människan Hjulet

Drogutbildning specifik

Intern utbildning och utbildad av kollegor

Källan

Trappan samtal

TAP

Utväg Skaraborg

Utbildning beroende på grupp

Tollare Folkhögskola

10

10

9

9

8

8

6

6

5

4

3

3

3

2

2

26

17 

16

15

11

3. VILKA/VILKEN STÖDGRUPPSLEDARUTBILDNING HAR 

STÖDGRUPPSLEDARNA 

18 

96 kommuner har besvarat frågan (5 kommuner ingår i ett samarbete) 

27 kommuner har ej besvarat frågan trots svarat på andra frågor 



19 
 

         Följande svar har också angetts..ett svar per utbildning 
         Samtalsbehandlare för vuxna och barn 
         BIG 
         Bilda 
         Bojen 
         ART Aggression Replacement Training    
         I M 
         Nova 
         Fjärilen 
         Freezone 
        Familjeterapeuter 
        Samtalsbehandlare för vuxna och barn 
        SPIRA 
        Ersta Diakoni 
        Steg 1 KBT eller psykoidynamisk 
        Barnkraft 
        CAPT 
         

Kommentarer till fråga 3 

Då man angett Ersta Sköndahls högskola har man även ibland angett Elisabeth Hagborg 

I statistikens grundutbildningar ingår: 

Socionomutbildning, beteendevetare, förskollärare. ICDP, socialpedagog, diakon, 

psykoterapi/universitet 

 

I statistikens utbildningar för vuxna ingår: 

Tap, ABC, PYC, Plus sthlm, BIFF, Trygghetscirkeln för föräldrar, utb via räddningstjänsten 

 

I statistikens drogutbildning specifik ingår: 

AST, drogkunskap, beroendeterapeut, ADDIS behörighet, HAP haschavvänjningsprogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

4. VILKET MATERIAL/HANDBÖCKER ANVÄNDER MAN SIG AV 
 I STÖDGRUPPERNA 
95 kommuner har besvarat frågan (5 kommuner i ett samarbete) 
28 kommuner har ej besvarat frågan trots svarat på andra frågor   
Skilda Världar BRIS 28 
Rädda Barnens material 23 
Junis 15 
Eget material  11 
Att arb i familjer med känslomässiga sjukdomar J Broberg, A Sjödin 11 
Ersta  10 
Agneta Rönns stödgruppsmaterial 7 
Manual CAP 7 
Källan  6 
Linus 6 
Material för gruppverksamheter för vuxna/föräldrar 5 
TAPP 4 
Vet ej 3 
Hela Människan Hjulet 2 
CAPP/TAPP 2 
Trappan 2 
Ersta Sköndal 2 
Borta men ändå nära 2 
Barn och föräldragrupps handbok från Utväg 2 
Hemligt 2 
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FORTS FRÅGA 4 
 
SPIRA 

 
 

          1 
Tjej-och killgrupper 1 
Barnkraft 1 
Manual till HAP (haschavvänjningsprogram) 1 
Sorgebearbetning 1 
Ingen särskild metod 1 
FIB 1 
ART 1 
Material som berör känslor, familj mm som passar i temat/sammanhanget 1 
Kids Club 1 
Röda Korset 1 
Eleonoras material 1 
BISV i princip i sin helhet med vissa modifieringar 1 

 

Kommentarer till fråga 4 

I diagrammets eget material  har man bl a angett att:  

Man har plockat från olika manualer och eget material.  

Lokalt producerat material baserat på Rädda Barnens material om missbruk 

 

I materialet för föräldrar har man angett 

ABC, Komet, BIFF, Mamma trots allt, Foraeldre i Norge/Oslo 
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5. GÖR STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN UTVÄRDERING EFTER GRUPPAVSLUT? 
 

95 kommuner har besvarat frågan (5 kommuner i ett samarbete) 

28 har ej besvarat frågan trots svarat på andra frågor 

 
81 svar anger ja 

 

11 svar anger nej 

 

3 svar har angett både ja och nej 

 

 

Kommentarer 

 

Kommentarer de som besvarat frågan med ja 

• Om barnen klarar det 

• Dels Vändpunktens utvärdering, dels stegen som mäts två ggr en i början och en i 

slutet 

• Utvärderat 2014 - 2015. Nu paus för att analysera och förbättra 

utvärderingsinstrumentet 

• Ja, vi har gjort ett eget utvärderingsmaterial med formulär för olika åldrar, i början 

och efter avslutad behandling 

• Utvärderar tillsammans med barnen vid gruppens avslut, samt utvärderar muntligen 

med föräldrarna vi det återkopplande avslutningssamtalet 

• Gruppledarna följer upp efter varje grupp hur det fungerar och om något behöver 

ändras till nästa grupp innehåll 

• Skickas till en utvärderingssamordnare i länet som sammanställer från alla 

kommuner 

• I samband med avslut 

• Systematisk uppföljning samt kvalitativ utvärdering 

• Under vissa år mer strukturerad och omfattande och iböand mindre omfattning 

• Efter varje grupptillfälle 

• Både barn och föräldrar/annan vuxen 

• Vi kallar det uppföljning 

• Egen plus det som används i barngruppsmaterialet 

• Tillsammans med föräldrar 

• Utvärdering startar i jan 2019 

• Är planerat att göra då gruppen startar 

 

Övriga kommentarer 

• Vi har gjort det tidigare och de utvärderingarna håller på att utvärderas nu 

• Inte jus nu eftersom utvärderingar som gjorts under de senaste åren håller på att 

utvärderas 
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• Inte samtliga 

• Ingen konkret utvärdering, men de får skriva en hälsning till nästkommande grupp 

• Beroende hur gamla barnen är väljer vi utvärderingsmetod 

• Delvis 

• Inte just nu 

• Vi kommer att påbörja under 2019 
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6. PÅ VILKEN NIVÅ ÄR VERKSAMHETEN FÖRANKRAD 
    92 kommuner har besvarat frågan (5 kommuner i ett samarbete) 

   31 kommuner har ej besvarat frågan trots svarat på andra frågor 
 

 

Kommentarer 

1 kommun uppger att det är ett samarbete med Svenska kyrkan och en kommun uppger att 

det är Svenska kyrkan som driver stödgruppsverksamheten. 

Ytterligare en kommun uppger att ”Länets alla socialchefer samt hälso-och sjukvårdsdirektör 

utgör styrgrupp och de som skrivit på avtalet för verksamheten”. En annan kommun anger 

att ”Verksamheten är ett samarbete mellan kommunen och pastoratet. Finns ett politiskt 

beslut och ett avtal är skrivet” 

Andra kommentarer är ”Till viss del politisk nivå”..”Vet ej hur pass insatta politikerna är” 
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Verksamhetschef/Närmsta/chef/Personal

Verksamhetschef

Politiker

Närmsta chef/Personal
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Verksamhetschef/Närmsta chef

Politiker/Personal

Politiker/Verksamhetschef/Närmsta chef

15
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7. ANSES STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN VARA VIKTIG I ORGANISATIONEN 
    93 kommuner har svarat på frågan (5 kommuner i ett samarbete) 

    30 kommuner har ej besvarat frågan trots svarat på andra frågor 

 

89 kommuner har svarat ja  

4 kommuner har svarat nej 

 

 

Kommentarer 

• Detta året prioriterades barngrupperna bort p g a arbetsbelastning/prioritering av 

omsorgsbedömningar 

• Vi får bra stöd både av politiker, chefer och organisationer 

• Svårt att rekrytera  

• Viktiga i den egna verksamheten men just inte på myndighetssidan 

• Vi vet att det är barn som växer upp i en särskild utsatt situation och som riskerar att 

själva hamna i psykisk ohälsa och missbruk 

• Resursfråga Biståndsärenden prioriteras 

• Vi vill starta men ännu inte haft tid och personal 

• Både och. Svårt att hitta personal som kan/vill jobba som stödgruppsledare, chefer 

vill ej släppa ifrån sig sin personal samtidigt som de säger att arbetet är viktigt 

• Viktigt men ibland svårt att få till. Vi har t ex haft svårt att få tonåringar till gruppen 

• Ja men det satsas inte. Vi har en stor kommun till ytan men det fattas ledare i ett 

område 

• Alldeles för lågt bemannat 

• Ja till viss del. Vi har en etablerad verksamhet som tyvärr inte prioriteras som 

verksamhet eller i budgeten 

• Vi har fler barn på egen ingång så vi ser verksamheten som en bra förebyggande 

insats 

• Vi är en familjerättsbyrå och ser det som viktigt 

• Vi står inför en förändring då det varit svårt att rekrytera barn och ibland 

gruppledare. Detta har varit under flera år och vi kommer att se över hur 

verksamheten skall bedrivas 

J A N E J

89

4
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8. OM DET INTE FINNS STÖDGRUPPER I DIN KOMMUN, VAD ÄR DET SOM 

GÖR ATT DET INTE FINNS? Vissa har angett mer än ett alternativ, se nedan 
36 kommuner har svarat på frågan (5 kommuner i ett samarbete) 

87 kommuner har ej besvarat frågan trots svarat på andra frågor 

Sammanlagt 

Brist på deltagare   20 

Brist på gruppledare   15 

Brist på resurser   14 

Brist på utbildning     8 

Brist på synsätt att utsatta barn  11 

behöver stödet/hjälpen 

 
De 36 kommunerna som svarat har angett följande: 

7   kommuner har svarat Brist på deltagare 

5   ”                   ”      ”         Brist på gruppledare 

4   ”                   ”      ”         Brist på resurser 

3   ”                   ”      ”         Brist på deltagare och resurser 

3  ”                    ”      ”         Brist på deltagare, gruppledare och utbildning 

2  ”                    ”      ”         Brist på synsätt att utsatta barn behöver stödet/hjälpen 

2  ”                    ”       ”        Brist på deltagare och gruppledare 

 

En kommun vardera har angivit följande: 

20

15
14

8

11

Brist på deltagare

 Brist på gruppledare

 Brist på resurser

 Brist på utbildning

 Brist på synsätt att utsatta barn behöver stödet / hjälpen
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Brist på deltagare, utbildning och synsättet att barn behöver stödet/hjälpen 

Brist på deltagare och synsätt att utsatta barn behöver stödet/ hjälpen 

Brist på resurser, utbildning och synsättet att utsatta barn behöver stödet/hjälpen 

Brist på gruppledare, resurser och synsättet att utsatta barn behöver stödet/hjälpen  

Brist på deltagare, gruppledare och resurser 

Brist på deltagare, gruppledare, resurser och synsättet att utsatta barn behöver 

stödet/hjälpen 

Brist på deltagare, gruppledare, utbildning och synsättet att utsatta barn behöver 

stödet/hjälpen 

Brist på resurser och synsättet att utsatta barn behöver stödet/hjälpen 

Brist på gruppledare, resurser, utbildning och synsättet att utsatta barn behöver 

stödet/hjälpen 

Brist på utbildning, resurser och synsättet att utsatta barn behöver stödet/hjälpen 

 

 

Kommentarer 

• Det finns möjligheter till gruppverksamhet men brister i vissa saker 

• Vi har haft grupp varje termin men nu kommer vi sannolikt inte att kunna ha grupp 

eftersom vi inte har gruppledare som har möjlighet att hålla grupp, på grund av 

andra åtaganden 

• I kommunen saknar vi resurser att arbeta med barn som anhöriga samt för barn som 

är familjehemsplacerade. Svårt att rekrytera barn till gruppen 

• Vet ej varför det skulle behövas 

• De enda gånger vi inte terminsvis startat ny grupp har berott på att det inte funnits 

underlag till en grupp i just den åldersgruppen 

• Liten ort i en mer vidsträckt kommun. Samarbetar med närliggande kommun och 

köper platser 

• Personal och tid och prioriteringar har hitintills saknats 

• Stora avstånd inga kommunikationer 

• Planering pågår för att utbilda gruppledare och kunna erbjuda stödgrupper 

• Anhörigstödet riktar sig till personer över 18 år idag. Det behövs så klart ändras. 

• Familjebehandling hänvisar till andra. Första steget är att ha anställt en 

familjebehandlare 

• Liten kommun, stödgrupper finns i närliggande större kommuner där vi kan köpa 

insatser för enskilda 
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9.  VAR BEDRIVS STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN? 

      95 kommuner har svarat på frågan (5 kommuner i ett samarbetar) 

       med andra kommuner och p g a det ej svarat på frågan) 

                   

 

Varav 3 kommuner svarat ”Egna anpassade lokaler” samt ”Annan anpassad lokal i  
                          annan verksamhet” 
 
”          1     ”                           ”Egna lokaler, ej anpassade för stödgruppsverksamhet” samt 
  ”Annan anpassad lokal i annan verksamhet, ej anpassad för 
  stödgruppsverksamheten” 
 
”           1     ”    ”Annan anpassad lokal i annan verksamhet” samt ”Annan 
   lokal i annan verksamhet, ej anpassad för  
  stödgruppsverksamheten 
 
Lokalerna som används är t ex Svenska kyrkans lokaler, familjecentralen,  
 
Kommentarer 
”Lokalerna används även till annat, men om det är grupp går det före andra möten” 
”Lokalen är anpassad i den mån det går, men flera verksamheter delar på lokalen” 
”Lokalen delas dock med andra verksamheter inom organisationen” 
”Integrerad med vår övriga verksamhet” 
”Delar lokal med andra verksamheter” 
 

Egna anpassade lokaler

 Annan anpassad lokal i annan verksamhet

 Egna lokaler, ej anpassad för stödgrupps-verksamheten

 Annan anpassad lokal i annan verksamhet, ej anpassad för
stödgruppsverksamheten

57
17

12
4

28 kommuner har ej besvarat frågan trots att de svarat på andra frågor 

57 kommuner 

17 kommuner 

12 kommuner 

4 kommuner 
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10.  FINNS DET NÅGON ANSVARIG SAMORDNARE I ER KOMMUN? 

OM JA, HUR MÅNGA %? 
 

79 kommuner svarade på frågan (5 kommuner i ett samarbete) 

44 kommuner har ej besvarat frågan trots att de svarat på andra frågor 

 
 

42 kommuner svarade ja  

 

37 kommuner svarade nej 

 

Av de 42 kommuner som svarade ja uppgav 7 kommuner   100 % 

 ”   ”    ”                   ”       ”             ”   ”             1 ”                       75 % 

”    ”    ”                   ”       ”             ”   ”             6 ”                       50 % 

”    ”    ”                   ”       ”             ”   ”           28 ”                       mindre än 50 % till enstaka 

             procentenheter 
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11. HUR INFORMERAS DE CHEFER SOM HAR ANSVARET FÖR     

       STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN OM STÖDGRUPPERNA     
       90 kommuner har svarat på frågan (5 kommuner samarbetar och har inte svarat) 

 
 

 

 

Kommentarer under övrigt  

• 2 kommuner angett muntligt. 

• Informerar att vi startar upp verksamheten. 

• Muntligt i annat forum. 

• Vid behov på personalmöten. 

• Närmaste chef informeras regelbundet, de övriga cheferna vet inte…. 

• Via mail 

• Ansvarig för dessa stödgrupper är jag själv med alla chefers goda minne. 

 

 

Kommentarer under regelbundna möten samt övrigt 

• På plats. 

• Utvärdering 

• Vår huvudmans ”chef” består av en församlingsledning. 

• Genom systematisk uppföljning. 

Regelbundna möten

Skriftligt

Övrigt

Regelbundna möten samt skriftligt

Regelbundna möten samt övrigt

Regelbundna möten, skriftligt samt övrigt

54

4

8

18
4

2

33 kommuner har ej besvarat frågan trots att de svarat på andra 

frågor 

54 kommuner 

4 kommuner 

     8 kommuner 

18 kommuner 

4 kommuner 

2 kommuner 
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Kommentarer under regelbundna möten, skriftligt samt övrigt 

• Handlingsplaner 

• Nyhetsbrev skickas ut regelbundet där information om kommande/pågående grupp 

finns med. 

 

Kommentarer till fråga 11 

• Information muntligen till enhetschef. 

• Närmaste chefen träffar vi regelbundet, verksamhetschefen får årlig rapport. 

• Ansvarig sektionschef är med på möten med stödgrupperna ibland. I den lokala 

verksamheten informeras sektionschef löpande. 

• Vi bjuder in får närmsta chef när vi har specifika frågor att ta upp. 

• Ansvarig chef är med på stödgruppernas nätverk någon gång per termin. Protokoll 

från nätverk och samordnarmöten finns att läsa i en gemensam mapp på intranätet. 

• Cheferna deltar vid vartannat ledarmöte d v s 2 ggr/termin. 

• Vi har alla grupper även verksamhetsansvarig. 

• Årlig verksamhetsberättelse, samt löpande muntlig rapportering vid t ex APT. 

• Ingen vidare information till chef. Men vi har enhetsmöte varje vecka så kan vi ta upp 

frågor då eller vid behov. 

• Stödgruppsverksamheten bedrivs i frivillig regi..nätverk kring verksamheten. 

• Stora problem med samarbete under mer än två års tid har gjort att 

kommuninvånarna inte fått vad de har rätt till. 

• Endast en chef som är ansvarig 

• Är man ansvarig för att bedriva en stödgrupp förutsätter jag att man är informerad 

om sin stödgrupp. 

• Möten med församlingsledning en gång/månad. 
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12  HUR FINANSIERAS VERKSAMHETEN? 

104 kommuner har svarat på frågan (5 kommuner i ett samarbete) 

 

 

Övriga samarbetskonstellationer har vardera en kommun angett: 

• Regionen 

• Socialförvaltningen samt Vuxenpsykiatrin 

• Socialförvaltningen, Regionen samt Svenska kyrkan 

• Svenska kyrkan samt Regionen 

• Avtal mellan länets 8 kommuner och Regionen (i svaret ingår även länets övriga 7 

kommuner som svarat på samma sätt. Därav 104 kommuner som svarat på frågan) 

• Kommunen budgeterar, grupper tillsammans med ett studieförbund 

• Privat företag avtal med kommunen 

• Svenska kyrkan, Utbildningsnämnden, Omsorgen 

• Svenska kyrkan samt frivilliga barnpsykologer 

 

 

 

 

 

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen samt Svenska kyrkan

Socialförvaltningen samt skolan

Socialförvaltningen samt landstinget

Svenska kyrkan

Övriga samarbetskonstellationer

6711

6 22 9

19 kommuner har ej besvarat frågan trots att de svarat på andra frågor 

                                            67 kommuner 

11 kommuner 

     6 kommuner 

 2 kommuner 

  2 kommuner 

9 kommuner 



33 
 

13  HAR STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN TILLGÅNG TILL EGEN EKONOMI 
       91 kommuner har svarat på frågan (5 kommuner i ett samarbete) 
 

 

 

 

 

2 kommun svarade både ja och nej med kommentaren: 

• Händer ibland att vi får något extra från Rädda Barnen, Ladies cirkel till just 

stödgruppsverksamheten. För övrigt går vi under IFO:s Öppenvårdsenhet och deras 

budget. 

• Ja och nej, men pengar är avsatta för verksamheten. Kyrkan/pastoratet är positiva. 

 

Kommentarer 

• 8 kommuner har svarat att ekonomin för stödgrupperna ingår i den övriga 

verksamheten/öppenvården. 

• 2 kommuner har angett vet ej 

• Vi köper in fika, material samt betalar skolskjuts vid behov. 

• Drivs i företagarform…med redovisningsskyldighet. 

• Det finns öronmärkta pengar till de specifika barngruppsverksamheterna. 

• Personalen arbetar inom kommunens utförarenhet så fika, material mm betalas av 

den budgeten. 

• Till viss del från Lions. 

• Endast för en samordnare. 

• Delat med Föräldrautbildningar. 

• Till material, ej till budget för anställning av gruppledare. 
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32 kommuner har ej besvarat frågan trots att de svarat på andra frågor 



34 
 

14  HAR STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN REGELBUNDEN HANDLEDNING? 
       92 kommuner har svarat på frågan (5 kommuner i ett samarbete) 

        31 kommuner har ej besvarat frågan trots att de svarat på andra frågor 

 

3 kommuner har svarat Vet ej 

1 kommun har svarat Handledning men inte specifikt riktad mot stödgruppsverksamheten. 

1 kommun har svarat Beror på vilken stödgrupp. Har varit lite olika över tid. 

 

Kommentarer.. De kommuner som uppgett svaret Ja 

• Det är en stor uppgift för verksamheten men två handledningsträffar har vi per 

grupp. Vi får handledning på ett Institut. 

• Kollegial 

• Ibland 

• Vi kan använda oss av den handledning vi har i vår arbetsgrupp 

• På ett Institut 

• De som har utbildning att utbilda stödgruppsledare handleder gruppledarna. 

• Vi önskar att vi kunde ha handledning tillsammans med andra stödgruppsledare vilket 

vi inte har idag. 

• Inte specifikt för gruppverksamhet, men integrerad i vår ordinarie handledning. 

• Dock ingen specifik gruppledarhandledning. 

• Ingår i den vanliga handledningen som behandlarna har. 

• De familjebehandlare som ansvarar för verksamheten har regelbunden handledning 

 

Kommentarer.. De kommuner som uppgett svaret Nej 

• Extern handledning erbjuds men inte specifikt för barngruppsverksamheten. 

• Vid behov tas det kontakt med utbildare. 

• Bara kollegial handledning 

• Ledarna har handledning i sin arbetsgrupp. Där är det möjligt att också ta upp 

gruppen. 

• Jag är handledarutbildad. 

• Det beror på vilken stödgrupp. Det har varit olika över tid. 

• Kamrathandledning 
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Sammanlagda erfarenheter efter att ha varit i kontakt med alla Sveriges 290 

kommuner: 

• Växeltelefonister och i ”kontaktcenters” vet oftast inte om vem som skall kontaktas 

angående stödgrupper 

 

• Svårigheter att få tag i ”rätt” personer med kunskap angående kommunens 

stödgrupper. 

Även receptionerna på socialförvaltningarna har svårt att veta vem som skall 

kontaktas. 

 

• Socialtjänster är svårtillgängliga, korta telefontider t ex 2 timmar/dag, inte tillgängligt 

alla dagar/veckan. Någon socialtjänst hade t ex endast telefontid mellan 8.30 och 

9.30.  Man skall göra knappval för att personal inom socialtjänsten skall ringa 

upp…ofta var det ingen som ringde upp. Vissa socialtjänster har telefontider t ex en 

dag 8.30-9.30 dagen efter mellan 13.00-14-00 nästa dag en annat tid….. En kommun 

hade telefontid mellan 9.15-10.00 för råd och stöd till barn och unga. 

 

• Då man skall ha kontakt med handläggare inom ett flertal kommuners socialtjänst går 

det inte att prata in på deras telefoner och dessutom har de endast mycket kort 

telefontid enligt ovan. 

 

• På många kommuners hemsidor kan man inte hitta direktkontakter till verksamheter 

eller personer. Kontakter förmedlas genom kundtjänst och många gånger vet de inte 

vem som skall kontaktas..skickas ett mail får man inget svar. 

 

• Svårt att hitta rätt på hemsidorna…hittar inte socialtjänsten stöd till barn, måste gå 

många vägar med många knapptryck medan annat inom kommuner är lätt att hitta. 

Oftast är det lätt att hitta föräldrastöd och annat som riktar sig till föräldrar och 

vuxna.  

 

• Väldigt många sitter i möte och är svåra att få tag på. 

 

• Vid ett telefonsvar till en familjebehandling inom socialtjänsten sade 

telefonsvararen…vi ringer tillbaka inom 3 dagar. 

 

• Många kommuners personal som vi har varit i kontakt med uppger att stödgrupper är 

ett bra förebyggande arbete men det prioriteras inte. Stödgrupper är bland det första 

som det dras in på då kommunerna skall spara ”Är inte lagstadgat”! 

 

• Personal uppger att det borde vara lättare med ”vägen in” till stödgrupperna. Borde 

vara en öppen verksamhet och inte enbart på bistånd som ett flertal kommuner nu 

har. Röster från personal ”Vi måste jobba för att småkommunerna skall ha ”öppna” 
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grupper dit alla kan söka till d v s lättillgängligt! Inte bra med att det måste först vara 

en utredning via socialtjänsten. Det blir svårt för de som är i behov av en grupp…de 

”vänds och vrids på”! Intaget blir då mindre till grupperna. Politiker ser att öppet 

intag blir för dyrt”! (soc sekr med 20 års erfarenhet). 

 

• Personal uppger att det måste finnas en politisk vilja till att satsa på 

förebyggande/stödgrupper och cheferna måste föra fram behovet. 

 

• En socialsekreterare uppgav att ”Det är viktigt att kartläggningen görs. Stödgrupper 

är en prioriterings och resursfråga. Det är orättvist att barnen som bor i små 

kommuner med lite resurser inte får samma hjälp som i större kommuner…viktigt att 

frågan lyfts upp”! 

 

• Svårigheter att få homogena grupper i små kommuner. 

 

• Olika verksamheter inom socialtjänsten vet ej om det finns stödgrupper inom 

socialtjänsten/kommunen. 

 

• Uppdateringar angående stödgrupper eller annat inom öppenvården kan vara flera år 

gamla och är inte längre aktuella. 

 

• Kan vara svårt för enskilda i behöv av en stödgrupp eller annat stöd att hitta rätt om 

man inte vet hur kommunen är organiserad 

 

 December 2019 
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Enkäten sammanställs i en helhet och inte kommunvis. 

 

Välj kommun* 
Välj

 

Vilka stödgrupper finns? 

Riktade grupper 

1. VILKA OLIKA STÖDGRUPPER FINNS I VERKSAMHETEN "BARN SOM BLAND SINA 

ANHÖRIGA UPPLEVT/UPPLEVER": 

välj 

Psykisk ohälsa 

 
Missbruk (alkohol - narkotika) 

 
Våld 

 
Konfliktfylld skilsmässa 

 
Sorg (dödsfall genom sjukdom eller olycka) 

 
Familjehemsplacerade 

 
Annan, vilken: 

 

Blandade grupper 

2. VILKA LIVSOMRÅDEN INGÅR I VERKSAMHETENS BLANDADE STÖDGRUPPER 

"BARN SOM BLAND SINA ANHÖRIGA UPPLEVT/UPPLEVER": 

välj 

Psykisk ohälsa 

 
Missbruk (alkohol - narkotika) 

 
Våld 

 
Konfliktfylld skilsmässa 

 
Sorg (dödsfall genom sjukdom eller olycka) 

 
Familjehemsplacering 

Bilaga 

Enkäten till kommunerna 

 

http://sglfkartlaggning.se/
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Annan, vilken: 

 
 

3. VILKA/VILKEN STÖDGRUPPSLEDARUTBILDNING HAR STÖDGRUPPSLEDARNA? 

Ange utbildning: 

 
Ingen utbildning 

 
 

4. VILKET MATERIAL/HANDBÖCKER ANVÄNDER MAN SIG AV I STÖDGRUPPERNA? 

Ange: 

 
 

5. GÖR STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN UTVÄRDERINGAR EFTER GRUPPAVSLUT? 

Välj 

Ja 

 
Nej 

 
Kommentar 

 
 

6. PÅ VILKEN NIVÅ/NIVÅER ÄR VERKSAMHETEN FÖRANKRAD? 

Välj 

Politisk nivå 

 
Verksamhetschef 

 
Närmaste chef 

 
Personal/kollegor 

 
Annan vilken 
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7. ANSES STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN VARA VIKTIG I ORGANISATIONEN? 

välj 

Ja 

 
Nej 

 
Kommentarer 

 
 

8. OM DET INTE FINNS STÖDGRUPPER I DIN KOMMUN, VAD ÄR DET SOM GÖR ATT 

DET INTE FINNS? 

välj 

Brist på deltagare 

 
Brist på gruppledare 

 
Brist på resurser 

 
Brist på utbildning 

 
Brist på synsätt att utsatta barn behöver stödet/hjälpen 

 
Brist på lokaler 

 
Annat 

 
 

9. VAR BEDRIVS STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN? 

välj 

Egna anpassade lokaler 

 
Annan anpassad lokal, i annan verksamhet 

 
Egna lokaler, ej anpassad för stödgruppsverksamheten 

 
Annan anpassad lokal i annan verksamhet, ej anpassad för stödgruppsverksamheten 

 
Annan 
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10. FINNS DET NÅGON ANSVARIG SAMORDNARE I ER KOMMUN? 

Ja, hur många % 

0 

0 

100 

Nej 

 
 

11. HUR INFORMERAS DE CHEFER SOM HAR ANSVARET FÖR 

STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN OM STÖDGRUPPERNA? 

välj 

Genom regelbundna möten 

 
Skriftligt 

 
Övrigt 

 
Kommentarer 

 
 

12. HUR FINANSIERAS VERKSAMHETEN? 

välj 

Socialförvaltningen 

 
Kyrkan 

 
Andra frivilliga organisationer 

 
Regionen 

 
Annan 

 
Blandat, mellan vilka 
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13. HAR STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN TILLGÅNG TILL EGEN EKONOMI? 

välj 

Ja 

 
Nej 

 
Kommentarer 

 
 

14. HAR STÖDDGRUPPSVERSAMHETEN REGELBUNDEN HANDLEDNING? 

välj 

Ja 

 
Nej 

 
Kommentarer 

 
 

Skicka Börja om 

Tack för att du svarat och hjälpt oss med denna viktiga 

undersökning! 

 

 


