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Denna rapport presenterar en utvärdering av ”Balans i Livet”, ett 
projekt som bedrivits som gruppverksamhet inom Farsta stads-
delsförvaltning med målsättning att utveckla en modell som tar 
tillvara på och utvecklar familjens egna resurser samt stärker 
familjens egen förmåga att kommunicera och hantera konflikter.

Utvärderingen söker besvara frågan om projektet uppnådde de 
uppsatta målen, bland annat genom att undersöka hur de personer 
som arbetat med och runt projektet ser på sitt arbete samt att genom 
enkäter och intervjuer söka få svar på hur det gått för de föräld-
rar och ungdomar som deltagit i verksamheten ”Balans i livet”. 

Metoden ”Balans i livet” kan sägas ha varit mycket uppskattad av 
medarbetare, chefer och berörda familjer. Det är en metod verkar 
främja ett positivt förhållningssätt och bidrar till personlig utveck-
ling för såväl gruppledare som gruppdeltagare. De föräldrar som 
deltagit beskriver en positiv förändring gällande den egna självkäns-
lan som förälder och den klart förbättrade relationen till deras barn.
Har dock visat sig vara svårt för gruppledarna att avsätta 
den tid som krävs för arbetet, och det har varit svårt 
att rekrytera deltagare till de grupper som studerats. 
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Förord

Inom Farsta stadsdelsförvaltning har man under senare år arbetat intensivt för att 
utveckla olika arbetssätt för att kunna möta det ökade behovet av stöd till de familjer 
som söker hjälp inom individ- och familjeomsorgen. 2006 beviljade Länsstyrelsen medel 
till projektet ”Balans i livet - komplement till eller istället för kontaktfamilj/kontaktper-
son”. I samband med detta anslogs också medel till extern utvärdering. Utvärderingen 
av projektet planerades tillsammans  med fil dr Kenneth Sundh och antogs av projektets 
styrgrupp. Den utvärdering som här presenteras är genomförd vid Ersta Sköndal högskola 
av Chatrin Kindel under handledning av fil dr Kenneth Sundh och fil dr Magnus Karls-
son. Den bygger på material insamlat under perioden januari 2008 – juni 2009.

Magnus Karlsson, forskningsledare
Institutionen för socialt arbete, Ersta Sköndal högskola
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1  INLEdNING

Bakgrund
Denna utvärderingsstudie behandlar en gruppverksamhet riktad till ungdomar och 
föräldrar. Verksamheten har bedrivits som ett samverkansprojekt mellan socialtjäns-
ten och fritidsverksamheten i Farsta, en stadsdel i södra Stockholm. Arbetet har skett i 
projektform och är utformat efter det pedagogiska gruppbehandlingsprogrammet Balans 
i livet. 

”Balans i livet” är kortfattat en modell som bygger på ett antal kommunikationsövningar som utgår från 
konkreta frågeställningar och har som mål att stärka familjens egen förmåga att kommunicera och hantera 
konflikter. Ungdomarna och föräldrarna ges en möjlighet att på ett mer objektivt sätt se på förhållandet, 
det som fungerar bra och det som behöver förbättras. (Tjut: Dnr: 500-294/2006)

Inom Farsta stadsdelsförvaltning hade det länge pågått diskussioner om att utveckla 
arbetssätt för att möta det ökade behovet av hjälp och stöd till familjer som söker hjälp 
inom individ- och familjeomsorgen. Under 2003 och 2004 märktes en klar ökning av 
antalet ungdomar aktuella för utredning inom stadsdelen. Detta gjorde att diskussionen 
tog fart på allvar, och den 2 september och den 1 december 2005 samlades all personal 
för diskussioner i tvärgrupper om en gemensam strategi för arbetet med utsatta barn och 
ungdomar i stadsdelen. Detta resulterade i att en projektplan växte fram, Vårdkedja med 
föräldrasamverkan Den ursprungliga tanken var att berörda verksamheter skulle utveckla ett 
gemensamt förhållningssätt för att få föräldrar delaktiga i det förebyggande arbetet. Stads-
delen önskade  pröva olika möjligheter att ta till vara sina resurser på ett mer flexibelt sätt 
för att snabbt kunna erbjuda familjer adekvata stödinsatser.(Tjut: Dnr: 500-294/2006)

För att möjliggöra detta skrevs en ansökan till Länsstyrelsen där stadsdelsförvaltningen 
ansökte om projektmedel för att kunna pröva fyra delprojekt:
1) Komplement till eller istället för kontaktfamilj/kontaktperson
2) Omstart i skolan; ”det är aldrig för sent att börja om”
3) Ungdomsmottagningen förebyggande arbete med årskurs 6
4) Örebro preventionsprogram (ÖPP) i Farsta. (Tjut: Dnr: 500-294/2006)

Länsstyrelsen beviljade medel till det första delprojektet Komplement till eller istället för 
kontaktfamilj/kontaktperson och det är alltså detta projekt som denna utvärdering behand-
lar.
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Rapportens disposition
I detta inledande kapitel presenteras utvärderingsuppdraget, utvärderingens syfte och 
frågeställningar. I kapitel 2 redovisas de metoder som använts för utvärderingen. Här 
redogörs för de enkät-, intervju- och dokumentstudier som legat till grund för arbetet, 
och här diskuteras också i viss utsträckning förutsättningarna för rapporten, dess styrkor 
och svagheter samt etiska överväganden. Kapitel 3 är mer teoretiskt och redogör kortfat-
tat för modellen Balans i livet samt tidigare forskning om liknade arbetsmetoder. Vidare 
förs ett resonemang om barns behov, bland annat genom en översiktlig beskrivning av 
metoden BBIC (barns behov i centrum). Ambitionen med detta kapitel är inte att ge en 
heltäckande bild av barns behov utan snarare att visa hur de frågeställningar som använts 
i utvärderingen vuxit fram samt hur de senare använts som analysverktyg vid tolkning av 
det insamlade materialet.
De tre följande kapitlen fokuserar på studiens resultat. Kapitel 4 belyser projektets organi-
sationsform och hur det strukturerats och förankrats i ordinarie verksamhet. Kapitel 5 
redogör för projektmedarbetarna och berörda chefers inställning till projektet. Kapitel 
6 beskriver projektets målgrupp samt redovisar resultaten från utvärderingen av grupp-
verksamheterna. Det avslutande kapitlet är av analyserande och diskuterande karaktär.

Utvärderingsuppdraget, utvärderingens syfte och frågeställ-
ningar
Redan då projektet startades i november 2006 fanns en ambition att utvärdera arbetet. 
Eftersom inga projektmedel för utvärdering fanns avsatta, beslutade stadsdelen att 
genomföra en intern utvärdering. I samband med ansökan om utvecklingsmedel till ett 
andra projektår gjordes även en ansökan om medel till extern utvärdering, vilken bevilja-
des.
Kontakt togs med Kenneth Sundh, filosofie doktor vid Ersta Sköndal högskola. I oktober 
2007 presenterade Sundh ett förslag till utvärdering som antogs av projektets styrgrupp, 
och det är detta förslag som ligger till grund för denna utvärdering. Under december 
månad kontaktades Cathrin Kindel, ansvarig för denna utvärdering och ett samarbete 
runt utvärderingen påbörjades utifrån den utvärderingsdesign som förelåg (Styrgrupps-
protokoll sammanträde 2007-12-13). Den planerade tiden för presentation av utvär-
deringens resultat var november 2008, men alltefter som studien pågått och projektet 
beviljats nya medel, framkom önskemål från styrgruppen att utvärderingsstudien skulle 
förlängas och att antalet grupper som skulle ingå i studien utökas. Detta önskemål har 
kunnat tillgodoses av utvärderaren och den slutliga avrapporteringen sker under septem-
ber/oktober 2009.

Inom svensk utvärdering/forskning utgår man ofta från Evert Vedungs definitioner 
(1998). Vedungs definition av utvärdering är fokuserad till att i efterhand systematiskt 
bedöma utfall, beslut och verksamheters prestationer i offentlig verksamhet:

Utvärdering blickar tillbaka och bedömer det som är eller har varit för att ge vägledning framåt. (s. 21)
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Syftet med en utvärdering kan alltså vara att i efterhand försöka bedöma en enskild insats 
och vilka eventuella resultat som kan urskiljas.
Den här utvärderingen har genomförts med hjälp av flera undersökningsmetoder som 
varit av såväl kvalitativ som kvantitativ karaktär.
Redan inledningsvis fanns en önskan från styrgruppen om att arbetet skulle vara av 
formativ karaktär, det vill säga att preliminära resultat från studien skulle kunna komma 
till användning under det att projektet pågick. Av detta skäl har utvärderingen skett i 
nära samarbete med projektledare och styrgrupp. Som utvärderare har jag deltagit vid ett 
flertal styrgruppsmöten. Jag har även deltagit under en planeringsdag för balansgrupp-
sledare i januari 2008. En mer omfattande presentation av de preliminära resultaten av 
utvärderingen gjordes vid ett styrgruppsmöte i december 2008. Samtal med involverade 
projektmedarbetare har skett kontinuerligt, vilket bidragit till ett starkt engagemang 
under utvärderingen från utvärderarens sida. Det fanns även ett annat önskemål från 
styrgruppen då det gällde slutrapporten att fokus skulle ligga på resultatredovisningen 
vilket har kommit att innebära att de teoretiska avsnitten givits mindre utrymme

Det övergripande syftet med utvärderingen är att granska projektets arbetssätt och att 
studera vad som uppnåtts i projektet. Följande mer konkreta frågeställningar kommer att 
fokuseras i utvärderingen:

Hur har projektet organiserats och hur värderar projektmedarbetarna och deras •	
chefer det arbete som bedrivits?

Har metoden •	 Balans i livet skapat förutsättningar för att uppfylla de mål som 
formulerats för projektet?

Har tillvaron förändrats, och i så fall hur, för de föräldrar och ungdomar som •	
deltagit i balansgrupper?

Svaret på den sista frågan ska sökas utifrån vissa preciserade variabler som i stor utsträck-
ning är framtagna utifrån diskussioner med styrgruppen och en stark önskan om koppling 
till utredningsmodellen BBIC (Barns behov i centrum)
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2. METOd

Detta kapitel beskriver de viktigaste datainsamlingsmetoderna som använts i studien.

dokumentstudier
I utvärderingen har i huvudsak tre typer av dokument studerats:

Tjänsteutlåtanden som legat till grund för projektansökan1. 

Projektansökningar till länsstyrelsen2. 

Styrgruppsprotokoll3. 

Samtliga dokument har studerats för att ge ökad kunskap om projektet, men någon mer 
ingående analys av texterna har inte gjorts. Dokumenten har varit till god hjälp för att få 
en överblick över projektets syften, inriktning, målgrupp, finansiella förutsättningar och 
faktiska eller tänkta samarbeten med andra aktörer.

Observationer och intervjuer
I egenskap av utvärderare har jag haft förmånen att få delta i en såväl observerande som 
aktiv roll vid projektledningsmöten samt styrgruppsmöten. En risk med ett sådant direkt 
deltagande för en utvärderare är naturligtvis att man låter sig påverkas av situationen och 
inte tillräckligt kritiskt granskar de upplysningar man får ta del av. Eftersom syftet med 
denna studie är att ge en beskrivande bild ser jag detta som ett mindre problem. Fokus 
har i stället varit att ge en så mångsidig bild som möjligt.

Inledningsvis genomfördes ett flertal relativt ostrukturerade intervjuer med perso-
ner med olika funktioner och anknytning till projektet, till exempel projektledare och 
projektsamordnare. Syftet med dessa intervjuer var att få en mer fyllig beskrivning av hur 
projektet vuxit fram än vad de studerade dokumenten kunde ge vid handen. Det gav även 
de involverade personerna möjlighet att formulera sina tankar då arbetet redan var i gång. 
Det är rimligt att i en sådan senare muntlig beskrivning få en mer reflekterande bild av 
projektet, såväl gällande styrkor som begränsningar och svårigheter.
Under utvärderingsprocessen har mer strukturerade intervjuer genomförts med 
både gruppledare, socialsekreterare som rekryterat familjer och enhetschefer på en 
mer övergripande nivå. Under intervjuerna gavs de intervjuade utrymme att dels 
beskriva det egna engagemanget, dels uttrycka sina egna tankar om projektet – vad de 
ansåg att projektet åstadkommit och hur de uppfattade såväl framgångsfaktorer som 
hinder.	De	flesta	intervjuer	varade	cirka	en	timme.	Sammanlagt	har	elva	strukturerade	
intervjuer genomförts, varav åtta har varit individuella och tre har skett i mindre 
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grupper. Intervjuerna spelades in på band. Resultaten från de genomförda intervjuerna 
analyserades och sammanställdes utifrån ett antal givna teman, och redovisningen 
skedde utifrån funktion i projektet.

Vidare har intervjuer skett med deltagarna i de balansgrupper som varit verksamma och 
slutfört sitt arbete under den tid som utvärderingen pågått. Dessa gruppintervjuer har 
skett i samband med upplösningen av gruppen. Fokus för dessa intervjuer har varit frågor 
om hur deltagarna uppfattat själva gruppverksamheten, metoden, gruppledarna och sitt 
eget deltagande. Dessa intervjuer har ej spelats in utan anteckningar har förts och renskri-
vits i direkt anknytning till samtalet. Redovisning av dessa intervjuer sker i samband med 
redogörelse för respektive grupps självutvärdering.

Enkäter
Inledningsvis utformades ett formulär som belyser ett antal livsområden. De socialsekre-
terare som rekryterat deltagare till balansgrupperna fick fylla i detta formulär utifrån den 
kunskap som fanns om respektive ungdom/förälder – detta för att ge mig som utvärde-
rare en tydligare bild av vilka svårigheter deltagarna i balansgrupperna brottades med.
På grund av delvis förändrad rekryteringsgång samt målgrupp till balansgrupperna visade 
sig detta bli svårt att följa under det fortsatta arbetet. I de grupper där denna bakgrunds-
beskrivning finns tillgänglig kommer den att redovisas.

Strukturerade självvärderingar
De strukturerade självvärderingarna innebar i första hand en möjlighet för deltagarna i 
balansgrupperna att själva reflektera över en mängd beteenden och samspelssituationer 
och skatta den egna upplevelsen. Två enkäter – en för föräldrar och en för ungdomar – 
bestående av 25 frågor om olika situationer i livet utformades för detta ändamål. I den 
enkät som fylldes i efter avslutat arbete i grupp fanns även möjlighet att skatta upplevd 
förändring i samband med balansgruppsdeltagande.
Som grund för utformandet av enkäten användes de behovsområden som definieras i 
BBIC (Barns behov i centrum). Detta skedde delvis utifrån önskemål från socialsekrete-
rarna, eftersom de använder sig av BBIC och önskade en koppling, men även därför att 
BBIC sågs som en användbar modell för denna utvärdering.
Svarsfrekvensen har varit hög, vilket får ses som positivt och kan tolkas som en stark vilja 
hos deltagarna att göra sin röst hörd och bidra till metodens utveckling.
De ifyllda enkäterna har lämnats eller skickats till utvärderaren som därefter bearbetat 
materialet. Till följd av det begränsade antalet enkäter fanns ingen ambition att genomföra 
några mer avancerade statistiska bearbetningar av materialet. De kvantitativa bearbet-
ningar som gjorts har i stället varit av beskrivande karaktär.
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Etiska överväganden
Studien har inte genomgått någon etisk granskning utifrån lagen (2003:460) om etikpröv-
ning av forskning som avser människor, eftersom den inte bedömts vara aktuell för någon 
sådan. Däremot har Vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer beaktats genom hela arbetet. 
Detta innebär bland annat att samtliga intervjuade personer informerats om studiens 
syfte och om hur det insamlade materialet kommer att användas. Deltagandet i studien 
har varit frivilligt och resultaten har behandlats konfidentiellt i den utsträckning som det 
varit relevant. De intervjuer som spelats in har raderats efter bearbetning.
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3. UTVÄRdERINGENS UTGÅNGSPUNKTER

Inledning
Det här kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. I det första diskuteras själva studiesubjektet Balans 
i livet - hur ser metoden ut och på vilket sätt har metoden anpassats till projektets förut-
sättningar. Det andra avsnittet är en kort teoretisk genomgång av tidigare forskning inom 
området med syfte att sätta in Balans i ett sammanhang. I det tredje avsnittet redogörs 
kortfattat för tankegångarna bakom BBIC samt ges en beskrivning av de variabler inom 
BBIC som jag anser kunna påverkas av Balans.

Balans i livet – Metodens utformning
Den insats som prövats under projekttiden är det pedagogiska familjebehandlingspro-
grammet Balans i livet. Vid en intervju med projektledaren Margareta Blom framkom-
mer att modellen bygger på ett antal kommunikationsövningar som utgår från konkreta 
frågeställningar och har som mål att stärka familjens egen förmåga att kommunicera och 
hantera konflikter. Materialet i modellen har sitt ursprung i en metod kallad Prepare Enrich 
som har utarbetats i USA och använts framgångsrikt under ett 20-tal år. Modellen Balans 
i livet har under ett par års tid utarbetas och anpassats till svenska förhållanden och till 
aktuell målgrupp av Margareta Blom.

Materialet i Balans i Livet består av sex häften som har var sitt tema. Dessa teman är:

-   Relationer
Vad är en bra relation?o 
Relationens grundero 
Vår relationo 
Idéer till utveckling!o 

-   Om familjer, vår ursprungsfamilj
Jag och min familjo 
Om handlingsmönstero 
Familjelivsfaserna, kartläggning av historia och uppväxto 
Mönster, likheter och olikhetero 

 
Kommunikation- 
Vad kännetecknar bra kommunikation?o 
Vad har vi lätt och svårt att prata om?o 
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Samtal med olika människor tar olika formo 
Hur kommunicerar vi?o 
Karta över kommunikationsstilaro 
Min egen kommunikation – självkännedomo 
Om att våga öppna sig för varandrao 
Att lyssna!o 

Konflikter och konflikthantering.- 
Varför	får	vi	konflikter?o 
Att hantera ilskao 
Hur försonas vi?o 
Att	lösa	konfliktero 

Ungdomar och föräldraskap.- 
Att få barno 
Hur vill jag vara som föräldero 
Att vara tonåringo 
Nätverko 

Om förändring.- 
Varför är förändring ofta så svårt?o 
En modell över förändringo 
Mina förändringsmål och vägar dito 

Materialet är utformat så att det kan användas tillsammans med såväl föräldrar som barn/
ungdomar.

Metodens anpassning projektets förutsättningar

I Farsta har socialtjänsten valt att använda den pedagogiska modellen Balans i livet som ett 
gruppmaterial. Detta har inneburit att föräldrar och barn/ungdomar erbjudits att delta 
i olika grupper. Föräldragrupperna har träffats under ett antal tillfällen och där givits 
möjlighet att se mer objektivt på sin situation, se det som fungerar bra och se vad som 
behöver förändras. Att se familjemönster och att dela erfarenheter har varit ett viktigt 
inslag i processen. Genom hemläxor har föräldrarna givits möjlighet till användning av 
konkreta metoder för att förbättra relationerna till i första hand de egna barnen.

Då det gäller barn/ungdomsgrupperna har upplägget delvis varit ett annat. Alla tonårs-
grupper har träffats i stadsdelen för att jobba med materialet men ett par av grupperna har 
även erbjudits att delta i en helgkolloverksamhet, en verksamhet som innehåller närva-
rande vuxna, ett tillfälle att bara vara och möjlighet att diskutera på ett naturligt sätt.
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Tidigare forskning inom området
Balans i livet bygger på tanken att jobba med ungdomar och deras familjer på hemmaplan.
Att arbeta med behandlingsambitioner i familjers närmiljö är ingen ny företeelse i socialt 
arbete som disciplin eller i den kommunala socialtjänsten som organisation. Den hemma 
hos-verksamhet som utvecklades i början av 1980-talet hade många drag gemensamma 
med nutida strategier och diskussioner. Bakgrunden då som nu var att hela familjen 
kunde behöva stöd för att förändra sin situation. Sedan dess har stödarbetet till familjer 
på hemmaplan fått olika former och haft olika ambitionsnivåer inom den kommunala 
socialtjänsten – allt ifrån praktiskt stöd till kvalificerad familjeterapi

Under de senare åren har många kommuner börjat intressera sig för vad som med ett 
samlingsbegrepp brukar kallas för manualbaserade metoder. Många av dessa metoder 
har haft sitt ursprung i USA eller England, och en del har fokuserat just arbetet med 
familjer och ungdomar i närmiljön. I studier framkommer att den mest framgångsrika 
vägen att lyckas med förändringsarbete då det gäller ungdomar är att arbeta multimo-
dalt, det vill säga att parallellt använda en mängd olika förhållningssätt. Ett av de mest 
effektiva sätten att förebygga att barn och ungdomar utvecklar beteendeproblem är att 
erbjuda deras föräldrar stöd och träning i föräldrarollen. I aktuell forskning nämns kogni-
tiva, pedagogiska och nätverksinriktade metoder samt interventioner som syftar till att 
förändra mönster och roller inom familjen (Sundell & Forster 2005).

Sedan början på 2000-talet har socialt arbete präglats av diskussionen om krav på ökad 
vetenskaplighet och systematik. Som en startpunkt för denna senaste våg nämns ofta 
den debattartikel som Socialstyrelsens dåvarande ledning publicerade på DN Debatt där 
socialtjänstens arbete beskrivs som känslostyrt och slumpartat (Pettersson & Wigzell, 
1999). De skrev också att klienter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg 
”utsätts” för okontrollerade experiment när nya arbetsmetoder tas i bruk. Detta var också 
inledningen till Socialstyrelsens fleråriga nationella satsning på en kunskapsbaserad 
socialtjänst där en omfattande projektverksamhet byggdes upp kring kunskapsutveck-
ling inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2000). I Stockholm stad prövas en del av dessa 
program/metoder i mer eller mindre fullskaliga försök.

Som en del i detta kunskapsutvecklingsarbete har det under senare år publicerats en rad 
artiklar, rapporter och böcker med avsikt att belysa olika program/metoder och deras 
resultat. Som exempel kan nämnas boken Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga 
– en forskningsöversikt av Laura Ferrer-Wreder, Håkan Stattin m.fl. från 2005- I boken ger 
författarna en mängd exempel på välfungerande preventionsprogram som involverar 
familj, skola och närsamhälle. Ett annat exempel är Kjell Hanssons m.fl. rapport Familje-
behandling på goda grunder från 2004.
Ytterligare ett alternativ för den som söker aktuell kunskap inom området är den hemsida 
som IMS (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete) startade hösten 2008, 
www.evidens.nu. Denna hemsida ger en överskådlig redovisning över de metoder som 
används inom socialt arbete och som är granskade eller under granskning av IMS.
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BBIC, Barns behov i centrum
BBIC (Barns behov i centrum) bygger på det engelska Integrated Children’s System (ICS) som 
är framtaget efter ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Systemet vilar på en 
gedigen teoretisk grund och utifrån denna har en serie formulär utvecklats som följer hela 
ärendegången i barnavårdsärenden. Socialstyrelsens målsättning med BBIC är att erbjuda 
alla Sveriges kommuner ett enhetligt system för handläggning och dokumentation. BBIC 
med dess olika beståndsdelar är testat och utvärderat i ett projekt i nära samarbete med 
kommuner och forskare (BBIC En grundbok 2006, socialstyrelsen).

Som tidigare nämnts fanns ett starkt intresse att knyta denna utvärdering till tankegång-
arna i BBIC. Eftersom BBIC har barns behov och föräldrars förmåga att tillgodose dessa 
behov i centrum, fanns det en mycket rimlig möjlighet att koppla variabler i BBIC-model-
len till möjliga utvecklingsområden i Balans i livet. Att som socialsekreterare få en metod 
som matchar frågeställningarna i BBIC kan vara intressant eftersom detta skulle kunna 
underlätta bedömning av lämplig insats efter utredning. Att mäta de ungas och deras 
familjers upplevelse av utveckling inom ett antal behovs- och omsorgsområden stämmer 
väl överens med utvärderingens syfte och torde kunna ge svar på hur måluppfyllelsen ser 
ut för två av de övergripande målsättningarna i projektet.

Att vi utvecklar en modell som tar till vara på och utvecklar familjens egna •	
resurser

Att stärka familjens egen förmåga att kommunicera och hantera konflikter •	
(Tjut:Dnr:500-294/2006).

För att ge en bild av hur tankegångarna i BBIC ser ut och på vilket sätt de kan kopplas 
till denna utvärdering ges i följande avsnitt ett sammandrag av sidorna 27–37 ur BBIC’s 
Grundbok. Den som är intresserad att läsa hela texten samt att få tillgång till samtliga 
referenser hänvisas till den kompletta versionen.

Triangeln – grundmodell för BBIC
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Triangeln – kunskapsgrunden
Triangeln illustrerar kunskapsgrunden i BBIC, där den centrala teorin är utvecklingseko-
login som beskriver barns utveckling i ett helhetsperspektiv. Utgångspunkten är barnets 
behov som sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö, det vill 
säga barnets omgivning. Barns utveckling sker i samspel med och påverkas av föräldrarna 
och omgivningen.
Triangeln ger en struktur för att hämta in och analysera information till utredningen. Den 
kan också användas som en tankemodell som socialarbetare och andra yrkesgrupper kan 
använda för att tänka och tala kring barn och deras utveckling. Triangeln ger dessutom 
en struktur för planering och uppföljning av insatser.

Koppling mellan BBIC och denna utvärdering
Som förstås av ovanstående är BBIC ett mycket omfattande material. Att välja ut vilka 
variabler som skulle ingå i utvärderingen var utifrån detta en grannlaga uppgift. I detta 
avsnitt redogör jag för mina tankegångar.

Då vi tittar på basen i triangeln – Familj och miljö – handlar denna mycket om hur familjens 
bakgrund och aktuella livssituationen ser ut. Balans i livet är inte en metod som aktivt 
arbetar med frågor om sysselsättning, boende eller ekonomi. Men att använda basens 
variabler för att skaffa en bild av hur deltagarnas livssituation såg ut var relevant i detta 
sammanhang. Detta skedde genom att socialsekreterarna ombads att fylla i ett formulär 
som så långt möjligt belyste ovanstående livsområden för de deltagande.

För de vuxna deltagarna gjordes en bedömning av socialsekreterarna utifrån en liknande 
mall.

Då det gällde deltagarnas egen uppfattning om Balansutbildningen fick de fylla i ett 
skattningsformulär. I de grupper, där detta var möjligt, fylldes formuläret i både före och 
efter avslutad grupp. I övriga grupper fylldes formuläret i endast efter avslutad grupp. 
Deltagarna fick ange i vilken grad de upplevde att situationen förändrats under tiden och 
efter det att de hade gått i balansgrupp.

Då jag själv är socionom med vidareutbildning i familjeterapi och arbetar med barn, 
ungdomar och deras föräldrar sedan mer än 20 år, har jag skaffat mig relativt god insikt 
i hur Balans i livet är upplagt och vilka faktorer i vuxnas och barns liv materialet skulle 
kunna påverka. Utifrån detta har jag valt ut ett antal variabler ur BBIC-triangelns övriga 
två sidor. Dessa variabler är nedan markerade med kursiv stil.

Barnets behov
Barn och unga har en rad olika och sammansatta behov som måste tillgodoses för att 
utvecklingen ska bli gynnsam. Behoven har i BBIC brutits ned till sju områden, identi-
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fierade som viktiga för att barn och unga ska kunna utvecklas till väl fungerande och 
självständiga vuxna. Tre av behovsområdena beskrivs närmare. Här redovisas också de 
kunskaper som ligger till grund för dessa tre områden.
De sju behovsområden är:

Hälsa•	

Utbildning•	

Känslomässig utveckling•	

Identitet•	

Familj och sociala relationer•	

Socialt uppträdande•	

Förmåga att klara sig själv•	

Känslomässig utveckling

Trygg anknytning till minst en vuxen tidigt i barndomen är avgörande för att barn ska 
utveckla goda relationer till andra och klara påfrestningar senare i livet. Det ger också 
större förutsättningar att klara det egna föräldraskapet.

Detta handlar bland annat om barnet/den unges förmåga att visa reaktioner i form av 
känslor och handlingar gentemot föräldrar och andra personer. Det handlar även om 
förmågan att dela med sig och komma överens och om tilltro till andra.
Exempel på frågor i enkäten som belyser detta område är: När du ställs inför problem, 
känner du då att det kommer att lösa sig? Hur ofta känner du dig glad? Hur ofta känner du dig 
ledsen? När du blir arg på någon annan person brukar det då blir bråk? Känner du dig orättvist 
behandlad? När du skall samarbeta med andra tycker du då att det går bra?

Identitet

Med identitet avses upplevelsen av att vara en och samma person oavsett yttre förändringar 
samt att det finns en skarp gräns mellan den egna personligheten och andra människor. 
Under tonårstiden konsolideras identiteten genom frigörelsen från föräldrarna. Den egna 
självbilden samt kunskap om den egna personligheten och bakgrunden är viktiga för 
barns och ungas identitetsuppbyggnad. Identiteten blir oftare svagare utvecklad hos barn 
och unga med otrygga band till föräldrarna. Dessa barn kan komma att sakna grupper 
att höra hemma i. Deras upplevelse av utanförskap kan leda till sökande av negativa 
identiteter. Barn och ungdomar som växer upp med föräldrar som missbrukar riskerar att 
utveckla sämre självbild. Det kan också leda till att de tar på sig skulden för föräldrarnas 
problem eller oroar sig över om de själva kommer att utveckla missbruk. Samtidigt visar 
forskning att barn som separerats från sina föräldrar och placerats i ett annat hem lättare 
riskerar att utveckla en negativ självbild än andra barn.

En god självkänsla är en viktig förutsättning för en gynnsam utveckling. Kunskap om sig 
själv och sin bakgrund är viktiga faktorer för barns och ungas identitet. Här berörs såväl 
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barnets/den unges självbild som förhållandet till dess ursprung. Det som bör undersökas 
är vilka känslor som är kopplade till den egna personen, den unges känsla av att höra till 
familj, kamratkrets och samhället. Möjligheten för den unge att få beröm.
Exempel på frågor i enkäten som belyser detta område är: Är du nöjd med hur din fritid ser 
ut? När du skall samarbeta med andra tycker du då att det går bra? Hur ofta känner du dig nöjd och 
stolt över dig själv? Känner du att du har nära vänner som du kan lita på? Trivs du i skolan? Tror du 
att	det	kommer	att	finnas	människor	runt	omkring	dig	som	du	kan	lita	på	i	framtiden?	Känner	du	att	
du får uppmuntran hemifrån?

Familj och sociala relationer

Barns tidiga erfarenheter av relationen till föräldrarna eller andra vuxna i föräldrarnas 
ställe lägger grunden till nya relationer senare i livet. För barn som växer upp med föräldrar 
som har svårt att klara föräldrarollen kan stöd från någon anhörig eller annan närstående 
person vara kompenserande. Relationer till syskon, och senare även kamratkontakter, har 
också stor betydelse.

Barn och unga behöver trygga stabila relationer till vuxna och till kamrater för att 
genomgå en positiv frigörelseprocess. Detta område handlar om hur den unges relation 
till föräldrar, syskon och andra viktiga personer fungerar och upplevs av den unge.
Exempel på frågor i enkäten som belyser detta område är: Känner du att din mamma bryr 
sig om dig? Känner du att din pappa bryr sig om dig? Om du har syskon, känner du att de bryr sig 
om dig? När du behöver prata om bekymmer med någon hemma, känner du då att du kan göra det? 
Hur ofta bråkar du med din/dina föräldrar? Gör ni roliga/trevliga saker tillsammans hemma? Vet 
du vad din/dina föräldrar tycker om saker som du gör? Tycker du att din/dina föräldrar har okey 
regler hemma? Vet du vad din/dina föräldrar kommer att säga/göra när du gjort något tokigt? Har 
du kontakt med några släktingar? Känner du att du kan få stöd och hjälp från dina släktingar om du 
behöver?

Föräldrarnas förmåga
Uppfattningen om vad som är tillräckligt gott föräldraskap och vad som är acceptabelt 
uppträdande bland barn och ungdom grundas till stora delar på rådande samhälleliga 
värderingar och moral. Utgångspunkten är att de flesta föräldrar vill sina barn det bästa. 
Relationen mellan förälder och barn är ömsesidig – barnet påverkar också föräldrarna 
och sin omgivning genom sin läggning och sitt temperament. Under uppväxten genom-
går barn och unga olika utvecklingskriser; vissa är små och klaras lätt av, medan andra 
kan leda till problem och låsningar
Följande	sex	aspekter	av	föräldrars	förmåga	har	identifierats	som	särskilt	viktiga	för	att	
tillgodose barns och ungas behov:

Grundläggande omsorg•	

Säkerhet•	

Känslomässig tillgänglighet•	
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Stimulans•	

Vägledning och gränssättning•	

Stabilitet•	

Nedan följer en genomgång av tre av föräldraförmågorna med en beskrivning av varför 
dessa förmågor är viktiga och hur brister i dessa förmågor kan påverka barnets utveck-
ling. Observera att de olika föräldraförmågorna hänger intimt samman och kan tyckas 
invävda i varandra. Här presenteras dock föräldraförmågorna var för sig.

Känslomässig tillgänglighet

Föräldraskap handlar om att uppmuntra och engagera sig i barnet på ett känslomässigt 
positivt sätt och vara lyhörd för barnets signaler och anknytningsbehov. Utvecklingen av 
anknytningen är en process som pågår från spädbarnsåldern och fram till vuxen ålder. 
Spädbarn utvecklar relationsspecifika anknytningar till respektive förälder, bland annat 
beroende på hur lyhört och förutsägbart samspelet till respektive förälder varit. På senare 
år har betydelsen av barnets behov av anknytning till fadern alltmer betonats. En god 
anknytning till en stödjande och uppmuntrande fader under den så kallade koltåldern 
stimulerar till utforskande och problemlösning. Ett bristande positivt känslomässigt 
engagemang i barnet visar sig genom att föräldrar är otillgängliga och inte närvarnade för 
barnet. Föräldrar som försummar sina barn tycks inte vara lika lyhörda och tar inte lika 
mycket kommunikativa initiativ som föräldrar som inte försummar sina barn.

Denna aspekt av föräldrarnas förmåga innefattar att tillgodose barnets känslomässiga 
behov och ge barnet uppskattning, liksom att föräldrarna kan ge barnet trygga stabila 
kärleksfulla relationer med för barnet viktiga vuxna. Förmåga att ge barnet lämplig form 
av fysisk kontakt och tröst, samtidigt som den unge visas respekt, beröm och uppmunt-
ran hamnar under denna förmåga. För att kunna göra detta behöver föräldern själv vara 
i balans.
Exempel på frågor i enkäten som belyser detta område är: Är du nöjd med hur din tillvaro 
ser ut? När du ställs inför problem, känner du då att det kommer att lösa sig? Hur ofta känner du dig 
på gott humör? Hur ofta känner du dig nedstämd? Gör ni roliga/trevliga saker tillsammans hemma? 
Känner du att ditt/dina barn bryr sig om dig och det du säger? Känner du att du får uppmuntran 
någonstans ifrån?

Vägledning och gränssättning

En annan viktig aspekt av föräldraskapet är förmåga att vägleda och sätta gränser. Det 
handlar om att kunna sätta gränser på ett vänligt men bestämt sätt med full förståelse 
för att barnet eller den unge kan komma att reagera med både ilska och besvikelse. Man 
behöver vara konsekvent när man sätter gränser, och dessa gränser måste stå i relation till 
barnets ålder och kompetens. Barn måste få hjälp att lära sig vad som är acceptabelt och 
tryggt beteende.
Vägledning och gränssättning från föräldrarnas sida är också viktigt som modellinlär-
ning för barnet. Svåra konflikter mellan föräldrar och barn utgör en dålig modell för 
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konflikthantering och kan leda till att barnet inte lär sig handskas med konflikter på ett 
konstruktivt sätt.
Denna aspekt innefattar bland annat föräldrars förmåga att vara viktiga förebilder för 
barnet och leda det i dess utveckling av moral, värderingar och socialt accepterade beteen-
den. Det handlar även om att lära barn att hantera ilska och vrede samt att lära dem att 
visa hänsyn gentemot andra.
Exempel på frågor i enkäten som belyser detta område är: Hur ofta känner du dig nöjd och 
stolt över dig själv som förälder? Känner du att du kan prata med dina barn om vardagliga saker? När 
du är orolig för ditt/dina barn, känner du då att du kan prata med honom/henne? Bråkar du med din/
dina barn? Om ni bråkar, brukar ni då kunna reda ut era konflikter? Är du nöjd med de regler som du 
har för ditt/dina barn hemma? Brukar ditt/dina barn följa de regler du har hemma?

Stabilitet

Att skapa stabilitet i barnets tillvaro är en annan viktig uppgift. Det innebär att föräldrar 
behöver inta ett förhållningssätt som präglas av pålitlighet, förutsägbarhet och kontinui-
tet i kontakten med barnet. Det gäller att se till så att barnet inte utsätts för fler kontinui-
tetsbrott än nödvändigt i sina nära relationer.

Hit hör förälderns förmåga att tillförsäkra den unge ett visst mått av förutsägbarhet och 
att under en längre period ge barnet känslomässig trygghet. Hit hör även förmågan att 
vara flexibel och att kunna möta barnets behov utifrån förändringar i dess utveckling, 
liksom att se till att barnet kan upprätthålla kontakt med viktiga familjemedlemmar och 
andra viktiga personer.
Exempel på frågor i enkäten som belyser detta område är: Har du kontakt med ditt/dina 
barns andra förälder? Känner du att du kan få stöd och hjälp från ditt/dina barns andra förälder, om 
du behöver? När du skall samarbeta med ditt dina barns andra förälder tycker du då att det går bra? 
Känner du att du har nära vänner som du kan lita på? Tror du att det kommer att finnas människor 
runt omkring dig som du kan lita på i framtiden? Tror du att ditt/dina barn vet vad du som förälder 
kommer att säga/göra när hon/han g jort något tokigt? Har du kontakt med några släktingar? Känner 
du att du kan få stöd och hjälp från dina släktingar om du behöver? Om ni får bekymmer hemma, tror du 
då att ni kan få hjälp från samhället? Trivs du och din familj i det område där ni bor? Om du tänker på 
ditt liv om fem år, tror du då att du kommer att vara nöjd med hur du har det?
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4. PROJEKTETS ARBETSSÄTT

Projektets framväxt
Vad var det då som gjorde att stadsdelen ville utveckla en verksamhet som skulle vara 
ett komplement till eller en insats i stället för kontaktfamilj/kontaktperson? Enligt inter-
vjuer och tillgängliga dokument hade verksamheten åtminstone ett par infallsvinklar och 
inspirationskällor. Den socialsekreterare som ansvarade för kontaktfamiljsverksamheten 
inom socialtjänsten i Farsta hade under en längre tid känt ett starkt behov av att utveckla 
verksamheten, dels beroende på att ansökningarna ständigt ökade, dels beroende på att 
målgruppen förändrats under tid. En uppfattning var att de barn och ungdomar som 
beviljades insatsen antingen själva eller familjen de kom från hade en svårare problema-
tik än tidigare. Det kunde handla om relationsproblematik, psykisk skörhet, ensamhet, 
missbruk och kriminalitet. Det var även så gott som alltid ensamstående mammor med 
liten eller ingen kontakt med barnens pappor som beviljades insatsen. Utifrån detta kändes 
insatsen många gånger som otillräcklig eller rent av felaktig. Av tradition har insatsen 
kontaktfamilj ofta beviljats till barn för att deras mammor ska få avlastning. Det har inte 
funnits någon ambition att ge familjen hjälp att förändra sina livsmönster. Utifrån detta 
formades tanken på att komplettera insatsen kontaktfamilj/kontaktperson med en insats 
i form av aktivt föräldrastöd.

Följande text är hämtad ur sammanfattningen av ansökan om utvecklingsbidrag:

Föräldrarna/familjen betecknas som den första och viktigaste arenan för ett förebyg-
gande arbete. Därför är det avgörande att berörda verksamheter utvecklar ett gemensamt 
förhållningssätt i att få föräldrar mer delaktiga i det förebyggande arbetet. Det unika med 
projektet är att barnen/ungdomarna ska förstå och känna sig trygga med att det ska ske 
en förändring i familjen genom att deras föräldrar även ges ett stöd i sin föräldraroll. I det 
fortsatta utvecklingsarbetet vill vi även ta tillvara de gemensamma resurser som finns på 
stadsdelen för att snabbt kunna erbjuda familjen rätt insats.

I den ursprungliga projektansökan var målsättningen (det förväntade resultatet med 
projektet):

Att vi utvecklar en modell som tar till vara och utvecklar familjens egna resur-•	
ser

Att stärka familjens egen förmåga att kommunicera och hantera konflikter •	
(Tjut:Dnr:500-294/2006).
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I den ansökan om fortsatta utvecklingsmedel som lämnades in till Länsstyrelsen 2007 
hade en målsättning lagt till:

Att vi hittar nya former för att ta till vara stadsdelens gemensamma resurser i det •	
förebyggande arbetet kring barn och ungdomar (Tjut Dnr: 503-155/2007).

Målgrupp för projektet i den ursprungliga ansökan var:

Familjer med barn och ungdomar i åldern 7–16 år som är i behov av ett komple-•	
ment till insatsen kontaktfamilj/kontaktperson.

Familjer som ansöker om kontaktfamilj/kontaktperson men där behovet kan •	
tillgodoses genom pedagogiskt behandlingsprogram (Tjut:Dnr:500-294/2006).

I ansökan om fortsatta projektmedel 2007 formulerades målgruppen på följande sätt:

Barn- och ungdomar i åldern 7–17 år och deras föräldrar där familjen ansöker •	
om eller har insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj (Tjut Dnr: 503-155/2007).

Projektets organisation
Att stadsdelen valde modellen Balans i livet som metod hängde starkt samman med att 
stadsdelen tidigare varit i kontakt med modellen. Arbetssättet hade prövats i liten omfatt-
ning, och några gruppledare var redan utbildade. Nu sågs en möjlighet att pröva modellen 
på ett mer genomarbetat och strukturerat sätt. Då stadsdelen i juni 2006 fick besked om 
att pengar beviljats för projektet, togs kontakt med Margaretha Blom som tidigare utbildat 
personal i metoden, och hon anställdes på heltid som projektledare. Samtidigt bildades en 
styrgrupp bestående av avdelningschef för individ och familjeomsorg, avdelningschef för 
fritid, enhetschef för utredningsenhet barn och ungdom, biträdande enhetschef för utred-
ningsenhet ungdom, biträdande enhetschef för barn, enhetschef för fritid samt utveck-
lingssekreterare, projektsamordnare samt projektledare. Denna styrgrupp har träffats i 
snitt var tredje månad under hela projekttiden. Styrgruppens ansvar har varit att hålla sig 
uppdaterad om projektets arbete samt att fördela arbetsuppgifter och ansvarsområden 
mellan medlemmarna. Det är även styrgruppen som har fattat beslut om att föreslå stads-
delsnämnden att ansöka om fortsatt utvecklingsbidrag hos Länsstyrelsen.

Parallellt med att projektet startades 1 november 2006 bildades även en projektgrupp som 
bestod av projektsamordnare, den anställda projektledaren, biträdande enhetschefer för 
utredningsenheterna barn och ungdom, kontaktsekreterare, socialsekreterare, kvalifice-
rad kontaktperson samt fritidsledare. Denna grupp har haft som mål att mötas var fjärde 
vecka. Gruppens ansvar har varit att följa, leda och utveckla arbetet. En viktig uppgift för 
gruppen har varit implementeringen av modellen i de olika organisationerna, vilket även 
innebär ansvar för rekrytering av deltagare. Då det ganska snart uppstod problem med 
rekryteringen av deltagare till Balansgrupper har detta varit en ständigt pågående diskus-
sion i såväl styrgrupp som projektgrupp (Intervju projektledare och projektsamordnare).
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Den 1 januari 2009 genomfördes en omorganisation inom stadsdelen. Syftet var bland 
annat att i ett tidigare skede och med samlade resurser förebygga att barn och ungdomar 
far illa. Den nya avdelningen är uppdelad i en utredningsenhet för barn och ungdom och 
en familjestödsenhet med insatser för barn och ungdomar .
Margareta Blom som tidigare var projektledare för Balans i livet har i dag fått 
uppdraget som tillförordnad enhetschef  för den nya familjestödsenheten. I arbetet 
att implementera metoden Balans i livet i organisationen har en socialsekreterare med 
erfarenhet av att leda Balansgrupper övertagit det samordnande ansvaret för Balans i 
livet. Under projektets tredje år pågår utöver gruppverksamheterna även arbetet med att 
utveckla bra rutiner för bland annat rekrytering och urval av deltagare till Balans.

Rekrytering av deltagare
Grundtanken med projektet var att erbjuda familjer Balans i livet som ett komplement 
till insatsen kontaktfamilj/kontaktperson. Den naturliga målgruppen var då familjer 
som antingen hade eller ansökte om kontaktperson/kontaktfamilj. Biträdande enhets-
chef på barn- och ungdomsenheten ansvarar för urvalet av deltagare tillsammans med 
socialsekreterare och kontaktsekreterare. De familjer som erbjuds att delta ges nödvändig 
information om projektet av ansvarig socialsekreterare och gruppledare (Ansökan om 
utvecklingsmedel år 2). En checklista utformades som användes vid urvalet av familjer 
som skulle erbjudas Balans i livet, denna lista såg ut så här:
Ensamstående föräldrar
Föräldrarna bör fungera i grupp
Förstå svenska språket
Ingen annan pågående insats
Föräldrar med behov av stöd i sin föräldraroll

Som nämnts har rekrytering av deltagare varit en av projektets stora svårigheter. Detta 
har bland annat medfört att målgruppen för insatsen utvidgats samt att man öppnat 
rekryteringsvägarna. Från och med hösten 2007 har även personal från fritiden kunnat 
erbjuda ungdomar och föräldrar Balans i livet. I de ungdomsgrupper som startats har det 
många gånger varit beteendet hos deltagarna som styrt gruppsammansättningen. I ett 
styrgruppsprotokoll från 2007-09-27 står att läsa:
Prioriterade målgrupper
Självskadegrupp, unga flickor
Ungdomar som inte går till skolan
Flickor som rymmer hemifrån
Placerade barn och ungdomar som flyttar hem

Vid en planeringsdag för gruppledare, socialsekreterare och chefer den 17 januari 2008 
var huvudpunkterna:

Urvalsprocessen – Ta fram kriterier för deltagande i Balans. Hur ska urvalspro-•	
cessen gå till så att vi kan matcha grupperna rätt?



24

Rekryteringsprocessen – Vilka rutiner ska gälla för att rekryteringsarbetet ska •	
fungera på ett bra sätt?

I gruppdiskussioner kom deltagarna fram till ett förslag enligt nedanstående modell. 
Detta förslag antogs av styrgruppen vid ett sammanträde 2008-02-22.
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Nya ärenden Pågående ärenden Urval/matchning
Rådgivning
Fritiden kan ta kontakt med 
mottagningsgruppen på BoU 
för rådgivning utan att nämna 
namn, om familj/ungdom kan 
bli aktuell för balans eller annan 
insats.
Information 
Fritiden informerar familjen/
ungdomen om möjligheten att 
ansöka om insatsen.(ungdom 
över 15 år kan själv ansöka).  
Ansökan och beslut 
Mottagningsgruppen eller 
ansvarig handläggare inom 
utredningsenheten för barn och 
ungdom beslutar om insatsen 
Balans. Diskussion pågår om 
möjligheten till rekrytering av deltagare 
till Balans utan biståndsbeslut.
Faktablad  föräldern/barn/
ungdom
Ett faktablad fylls i av den som 
ansvarar för remitteringen till 
balans. Faktabladet utgör ett 
underlag för matchning av 
grupper. 
Samtycke
Vårdnadshavaren ger ett muntligt 
samtycke till samverkan med 
andra aktörer, kring ungdomen.
Ärendedragning
Balansärenden överlämnas vid 
familjestödsenhetens  
möten för ärendedragningar eller 
direkt till ansvarig samordnare.
Uppföljning av Balans
En blankett ska utarbetas som 
underlag för uppföljning av 
Balans. Som fylls i individuellt. 
Den	ska	finnas	med	i	den	
arbetspärm som varje deltagare 
får när balansgruppen startar. 

Utredning
Under pågående utredning 
bedöms behovet av insatsen 
balans och ett beslut fattas 
enligt SoL 4:1 Handläggaren
informerar och motiverar 
familjen/ungdomen om 
insatsen balans.
Samtycke
Vårdnadshavaren ger ett 
muntligt samtycke för 
samverkan mellan med andra 
aktörer, kring ungdomen.
Faktablad föräldern/barn/
ungdom
Ett faktablad fylls i av den som 
ansvarar för remitteringen till 
balans. Faktabladet utgör ett 
underlag för matchning av 
grupper. 
Ärendedragning
Balansärenden överlämnas vid 
familjestödsenhetens möten 
för ärendedragningar eller 
direkt till ansvarig samordnare.
Uppföljning av Balans
En blankett ska utarbetas 
som underlag för uppföljning 
av Balans. Som fylls i 
individuellt.	Den	ska	finnas	
med i den arbetspärm 
som varje deltagare får när 
balansgruppen startar. 

Faktabladen är 
nödvändiga för 
att kunna göra 
matchningen av 
grupper.

Behovet hos de familjer 
som blir aktuella får 
styra Balansgruppernas 
sammansättning.

Projektledaren/
samordnaren ansvarar 
för att sammankalla 
till ett urvals- och 
matchningsmöte med 
aktuella gruppledare. 
Det krävs en 
noggrannhet vid 
sammansättning av nya 
grupper för att uppnå 
så bra resultat som 
möjligt för varje enskild 
individ.

Information till 
gruppdeltagare

Individuell •	
information.
Hembesök görs när •	
det	finns	speciella	
behov.
Gruppinformation.  •	
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Utbildning av gruppledare

En grundtanke i projektet var att stadsdelens egen personal skall leda balansgrupperna. 
En förutsättning för detta är att personalen utbildas i metoden.
Under projekttiden har två utbildningar genomförts. Utbildningarna har skett under fem 
heldagar samt en dag för uppföljning. Tanken med detta upplägg har varit att följa den 
modell som Balans i livet är uppbyggd runt. Deltagarna i utbildningen har själva fått arbeta 
med de teman som ingår i Balans i livet och på detta sätt tillägnat sig tankesätt och metod.
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5. INTRESSENTERNAS SYN PÅ PROJEKTET

Inledning
I detta kapitel redovisas hur olika aktörer inom projektet ser på verksamheten utifrån sina 
respektive ansvarsområden. Materialet bygger på de sammanlagt elva tematiserade inter-
vjuer som gjorts under studien. Materialet kommer att redovisas utifrån två perspektiv:

1. Verksamhetsledare och enhetschefer (sex personer, endast enskilda intervjuer)
2. Balansgruppsledare (sex personer, en gruppintervju samt två enskilda intervjuer).

Verksamhetsledare och enhetschefers syn på projektet

Tema 1: Förankring och engagemang utifrån respektive verksamhet
Då det gäller förankring i den egna verksamheten råder stor enighet. Samtliga intervjuade 
som varit med från början anser att de varit delaktiga. Ansökan om medel gjordes från 
såväl fritid som socialtjänst, men då det gäller val av modell var socialtjänsten mer insatt i 
vilka möjligheter som fanns. Detta gjorde att fritiden inte riktigt hade kläm på vad arbetet 
skulle kräva från start.

Delar av fritiden var engagerade från början Vi visste inte riktigt i början hur vårt engage-
mang skulle se ut. En idé var att använda befintliga resurser och förhoppningsvis få ut 
bättre effekt. Vi fick se vad som var möjligt helt enkelt

Då det gällde modellen Balans i livet passade den helt in i socialtjänstens ambition att jobba 
för att stötta familjer på hemmaplan genom att ge dem verktyg för att handskas mer 
funktionellt med sina relationer. Inom socialtjänsten användes redan exempelvis Komet-
grupper. Balansmaterialet och sättet att rekrytera gav dock en bild av att deltagarna fick 
en möjlighet att gå mer på djupet runt sin problematik, vilket gjort att man inom socialse-
kreterargruppen myntat ett uttryck:

Komet är ett stöd för familjer med egen drivkraft, Balans däremot är för dem som saknar den egna 
motorn.

Inom fritidssektorn har man sedan länge en tradition att främst rikta sin verksamhet till 
barn och ungdomar. Att som nu börja jobba med ett program som även riktade sig till 
föräldrar var något nytt men mycket välkommet utifrån ledningshåll:

Det som är viktigt för mig är just det här med att fritiden och fältverksamheten har börjat 
se behovet av att bjuda in föräldrarna. Fritiden har haft en kultur av att det är ungdomarnas 
arena och där skall inga vuxna vara. Ett sådant synsätt funkar inte längre. Det tycker jag 
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är en process som vi har jobbat med ett bra tag, att få personalen att inse att ungdomarna 
kommer att komma till Gården ändå, även om föräldrarna tittar in där ibland.

Det var även utifrån fritidens erfarenhet av kolloverksamhet som det var möjligt att 
utveckla Balansgrupperna för ungdomar. Det var här fritiden aktivt gick in med såväl 
finansiering som personal. Detta har möjliggjort att de grupper som riktat sig till ungdo-
mar har haft möjlighet att åka iväg på helgkollo.

Då Balansgrupperna skulle starta fanns ett stort behov av att utbilda lämpliga grupple-
dare. Inom fritiden valde cheferna ut de fritidsledare som ansågs ha tillräcklig kompetens 
och lämplighet. Dessa personer blev erbjudna att gå utbildningen med ”hela handen”, det 
vill säga att det inte gick att tacka nej. Socialtjänsten valde ett annat tillvägagångssätt. Där 
fick de, som anmälde intresse, möjlighet att delta i gruppledarutbildningen.

Tema 2: Vilket avtryck har Balansgrupperna gjort i respektive  
verksamhet?
Det bestämdes tidigt att inom projektet inrätta en projektstyrgrupp bestående av såväl 
verksamhetsledare som enhetschefer. Detta innebär att samtliga intervjuade inom denna 
grupp har haft möjlighet att delta i styrgruppen och därmed följa arbetet på nära håll.
Denna organisation har setts som positiv i det stora hela, men det finns även synpunkter 
på att detta tagit lite väl mycket resurser på ledningsnivå, i synnerhet som chefssituatio-
nen inom barn- och ungdomsgruppen varit mycket komplicerad under de år projektet 
pågått. Det är egentligen först under det senast året som samtliga ledningsfunktioner 
varit tillsatta med fast personal.

Det har varit svårt att prioritera balansgruppsmöten samtidigt som personalen gått på knä, och att då 
dessutom lägga på dem extra arbetsuppgifter har varit en omöjlighet.

Då det gäller metodvalet Balans i livet utrycker sig samtliga mycket positivt, detta utifrån 
både egna studier av materialet och uttalanden från medarbetare och deltagare.
Det ses som särskilt positivt att metoden har kunnat användas så pass flexibelt.

Det har inte blivit någon specialistmodell utan mer ett förhållningssätt.

En av projektets stora svårigheter har varit att rekrytera deltagare till grupperna. Om 
detta finns många tankar hos de intervjuade cheferna. Som tidigare nämnts har lednings-
strukturen och personalsituationen inom socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp varit 
mycket utsatt under de år som projektet pågått. Detta ses av samtliga som en bidrag-
ande orsak till rekryteringssvårigheter. Att som socialsekreterare sätta sig in i och kunna 
motivera klienter till en ny arbetsmetod tar tid. Att ta sig denna tid samtidigt som utred-
ningsarbetet pockar och arbetsgruppen är underbemannad är en prioriteringsfråga som 
är svår att styra från ledningshåll. En annan anledning är att socialsekreterarna upplevt 
det som oklart när, var och hur grupper skall starta. Det har varit svårt att motivera klien-
ter när socialsekreterarna inte riktigt vet när en grupp skall starta. En annan synpunkt är 
att Balansmetoden går på djupet, vilket kräver stort mod hos den som ingår i en sådan 
grupp. Detta mod och den nödvändiga motivationen är absolut ingen självklarhet för 
människor, i synnerhet inte för dem som vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp.
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Kanske har det även varit så att det varit lite för mycket fritt val. Socialsekreterarna 
hade kunnat hålla en tydligare linje – Detta är den hjälp som erbjuds! – och inte lämnat 
utrymme för andra alternativ. Denna tanke uttrycks framför allt av de informanter som 
befinner sig utanför socialtjänsten.

På grund av de svårigheter som nämns ovan har rekryteringsgången ändrats under 
projekttiden. Till de första grupperna skedde rekryteringen enbart via socialtjänsten och 
lämnades som ett bistånd. Från och med februari 2008 har även fritiden kunnat rekry-
tera deltagare, vilket fått ett positivt resultat då det gäller antalet startade grupper. Som 
fritidsledare känner man ofta familjer utifrån ett mer vardagligt perspektiv och har i och 
med detta en annan möjlighet än socialtjänsten att erbjuda en insats som Balans. Familjen 
behöver inte söka hjälp och bli utredd via socialtjänsten.

Fritidsledare och fältare har till skillnad från andra yrkesgrupper så många olika ingångar 
i familjer runt omkring i närområdet. Man känner familjer i generationer.

Man skall kunna ge insatsen utan utredning. De som rekryteras från socialtjänsten får 
insatsen som ett bistånd men kommer man till exempel från fritiden, ja då blir det annor-
lunda.

Tema 3: Samarbete över organisationsgränser
Balansgrupperna är ett samverkansprojekt mellan olika yrkesgrupper. Detta ställer alltid 
särskilda krav på dem som deltar. Inom såväl fritid som socialtjänst anser man att projektet 
har ökat möjligheterna till samarbete och att man fått upp ögonen för varandras kompe-
tens. Men det är nog framför allt chefer och den personal som varit direkt delaktig som 
gruppledare som samarbetat. Övrig personal inom respektive verksamhet är fortfarande 
relativt okänd för varandra.

Vi inom fritiden är duktiga på att samarbeta med andra, vi gör det ofta och detta är ytter-
ligare en del. Vi har fått uppmärksamhet för detta. Socialtjänsten har sett att fritidsledare 
kan bidra med sin särskilda kompetens.

Det är en bra utveckling för fritidsledarnas roll att även jobba med den här typen av 
arbete.

Som socialsekreterare med utredningsansvar kan man ibland behöva få jobba med något 
annat än myndighetsutövning. Att leda Balansgrupper tillsammans med fritiden är ett 
utmärkt sätt att få jobba med lite mer förebyggande behandlande insatser.

Det som visat sig vara så bra är att metoden kan användas på olika typer av grupper. Det 
blir då extra viktigt att det är personal med olika kompetens som möter dessa människor 
i olika livssituationer.
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Tema 4: Implementeringen
Samtliga intervjuade uttrycker en önskan att verksamheten med Balansgrupper skall 
fortsätta. Dock är synpunkterna många om såväl möjligheter som hinder.

På fritidssidan råder enighet om att det bör fortsätta att vara ett samverkansprojekt men 
att det bör vara socialtjänsten som är huvudansvarig.

Inom socialtjänsten skall det finnas en tydlig trygg organisation med en verksamhetsle-
dare som har en spindel i nätet-funktion. Vår del från fritiden är att bidra med personal 
som kan leda Balanskurser.

En fritidsledares roll är inte att vara behandlare, de skall ha kvar sitt grunduppdrag inom 
fritiden. Det har funnits en önskan att dra in vår personal allt mer, men så får det inte bli, 
och det får jag kämpa för.

Det finns dock en hel del praktiska problem som måste lösas inför framtiden. Det handlar 
bland annat om att personalen som leder balansgrupper tenderar att bli alltför splittrad. 
Exempelvis kan det vara så att en fritidsledare kan vara engagerad i parklek, fritidsklubb 
och fritidsgård inom en 75-procentig tjänst. Att då dessutom leda balansgrupper blir 
alltför splittrat både avseende engagemang och tid.
Detsamma gäller socialtjänsten. Att som socialsekreterare gå in och leda Balansgrupper 
innebär att ta på sig en extra arbetsuppgift som är relativt krävande, både vad gäller 
engagemang och tid. Så som läget varit hittills har balansgruppsansvar inte inneburit 
avlastning av något i det ordinarie utredningsarbetet. Detta blir ohållbart i längden.

En annan farhåga som lyfts fram är den framtida konkurrensutsättning som de olika 
verksamheterna inom fritidssektorn kommer att vara involverade i. Om verksamheterna 
säljs ut, hur kommer man då att kunna bedriva Balansgrupper?

Balansgruppsledarnas syn på projektet

I följande avsnitt redovisas de synpunkter som aktiva balansgruppsledare givit under 
tre intervjutillfällen. De intervjuade är en fältassistent, en fritidsledare, en kvalificerad 
kontaktperson, en kontaktsekreterare och två socialsekreterare, varav en från barngrup-
pen och en från ungdomsgruppen

Tema 1: Vägen till balansgruppsledare
Som tidigare beskrivits såg rekryteringen av balansgruppsledare olika ut inom respektive 
verksamhetsområde, och detta speglas i intervjusvaren. Personal från fritiden upplevd 
att det inte fanns någon egentlig valmöjlighet. Cheferna förmedlade tydligt att detta var 
en utbildning de erbjöd personer som de ansåg hade förutsättningar att bli bra grupple-
dare. Detta gjorde naturligtvis att de tillfrågade kände sig smickrade och utvalda men det 
innebar även att det kändes svårt att tacka nej. Då det gäller socialtjänsten var ingångslä-
get ett annat. Här fick personalen anmäla intresse, och här såg även motiven mycket olika 
ut.
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Jag har alltid jobbat med grupper och jag tror på det arbetssättet, att få ännu mer redskap 
kändes helt naturligt.

Jag var intresserad av att starta en tjejgrupp tillsammans med Marie (fältassistenten), och 
då tyckte vi att det var bra att jag också fick utbildning i Balans.

Jag hade ju som sagt länge känt att jag ville utveckla arbetet med föräldrar som söker 
kontaktperson så det var ett självklart val för mig att gå utbildningen.

En av de intervjuade hade inte gått den nuvarande utbildningen utan den tidigare varian-
ten, den så kallade ryggsäcksmodellen.

Tema 2: Utbildning och handledning
Utbildningen till Balansgruppsledare sker under fem heldagar. Upplägget är sådant att de 
som går utbildningen själva jobbar sig igenom materialet. Materialet är utformat för att 
hjälpa deltagarna att reflektera på djupet över sin egen historia, tidigare och nuvarande 
relationer. Därför kan man kan anta att utbildningen till Balansgruppsledare skiljer sig 
från andra utbildningar på så sätt att deltagarna verkligen jobbar med sig själva och delar 
detta med sina kolleger. Just detta att det blev så personligt och bitvis även privat ses i 
huvudsak som något positivt

Utbildningen gav mig så mycket. Jag började fundera över mina egna relationer och famil-
jemönster.

Allt blev så tydligt på så kort tid. Vem jag är och varför jag sitter fast i vissa mönster, vad 
har jag med mig i livet.

Utbildningen gav mig möjlighet att få lära känna mina arbetskamrater på ett nytt sätt. Det 
var ibland jobbigt men mycket lärorikt.

Jag delade med mig av mina mycket personliga erfarenheter. Då gäller det ju att man kan 
lita på dem i gruppen. Det var bra på det viset att man fick känna på hur det var att gå 
i en grupp och dela med sig av sitt privatliv. Det har varit en hjälp för mig för att förstå 
deltagarnas känslor nu när jag leder Balansgrupper.

Det var verkligen som att gå i en Balans i livet-grupp.

Själva utbildningen kanske inte gav mig så mycket djupare insikter men däremot var det ett 
väldigt bra sätt att lära in metoden, att själv få arbeta med materialet.

Flera av de intervjuade hade gärna sett att utbildningen varat något längre. Som läget var 
nu blev det stundtals ganska forcerat och de upplevde att de inte riktigt hade kläm på alla 
delar i materialet. Men å andra sidan är det först när man jobbar med egna grupper som 
man gör materialet till sitt eget.
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Efter utbildningen kände jag att jag inte riktigt själv kunde förklara alla olika begrepp. Jag 
hade behövt lite mer egen förståelse för att på så sätt kunna förklara för gruppdeltagarna 
vad som menades med vissa begrepp.

Då det gäller handledning anser samtliga att de alltid kunnat få tag på Margareta Blom 
(projektledare) och på så sätt fått handledning. Flera uttrycker att de saknat en handled-
ningsgrupp, dels för att byta erfarenheter av vad som händer i de olika grupperna, dels 
även för att lära av varandra.

Jag skulle önska att man då och då kunde träffas gemensamt med alla som har grupper 
för att gå igenom vad som händer i de olika grupperna och för att se vad vi kan lära av 
varandra.

Jag tror att det är viktigt att hålla ihop de som leder Balansgrupperna. Det finns annars en 
risk att det blir för spretigt, att man inte riktigt vet vad som pågår.

Deltagarna utrycker också oro över hur det skall bli när Margareta Blom inte längre är 
projektledare. Som det nu är kan man alltid ringa till Maggan, men den dagen hon inte 
längre finns i huset måste man hitta nya sätt. Det blir då extra viktigt att det finns någon 
som har huvudansvar och att handledningen blir mer organiserad. En önskan är att 
Margareta då kan anlitas som handledare.

Tema 3: Att jobba med metoden balans i livet
Samtliga gruppledare är överens om att det skriftliga Balansmaterialet är mycket bra, när 
man skall arbeta med grupper. Materialet ger deltagarna verkligen möjlighet att reflektera 
över sig själva. Med tanke på att gruppledarna har jobbat med så skilda målgrupper och 
att erfarenheterna är desamma, verkar det som om materialet lämpar sig för såväl ungdo-
mar som föräldrar, för kvinnor såväl som män, för killar såväl som tjejer.

Som ledare måste man vara lyhörd utifrån de människor som är i gruppen. Man måste 
arbeta utifrån dem, och det tillåter Balansmaterialet. Man har materialet som en bas men 
får anpassa det efter gruppens behov.

Materialet är ryggraden, men som gruppledare måste man tillåta sig att använda det ganska 
flexibelt, att minska ner på vissa teman och att utöka andra. I en grupp hade vi ursprungs-
familjen som ett tema under hela kursen.

Styrkan med Balans är att det är så enkelt och lättbegripligt, det handlar om viktiga saker i 
livet. Alla får ut något av att jobba med materialet. Det känns som att det funkar att jobba 
med alla olika konstellationer.

Gruppledarna kunde inte peka ut någon målgrupp som de trodde att materialet inte skulle 
passa för. Däremot var de relativt ense om att det skulle vara svårt att jobba med icke 
svensktalande personer. Ingen av de intervjuade trodde riktigt på idén att jobba med tolk. 
En förutsättning för att använda materialet i en sådan grupp trodde de var att översätta 
materialet till gruppens språk och att den person som ledde gruppen även talade gruppens 
språk.
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Som upplägget var då intervjuerna utfördes fanns det två olika material, ett för föräldrar 
och ett för ungdomar. Bland de intervjuade framkom önskemålet att materialet skulle 
finnas tillgängligt på data, detta för att man på ett enkelt sätt skulle kunna ändra vissa 
formuleringar så att de passade för den aktuella målgruppen.

Som materialet är nu så står det på flera platser ”din son”. Det är ju inget jätteproblem, men 
det skulle kännas bättre om det på dessa ställen antingen stod ”din dotter” eller kanske 
ännu hellre ”din ungdom” .

Idén med metoden Balans i livet är att det inte bara skall vara ett skriftligt material att 
jobba sig igenom. Det skriftliga materialet är basen, men metoden har ju även inneburit 
att man erbjudit tonårsgrupperna att få åka iväg på helgkollo. Under dessa helgkollon har 
mycket av tiden ägnats åt att bara umgås och att bygga förtroendefulla relationer. Ett par 
av balansgruppledarna har erfarenhet av att jobba med både föräldra- och tonårsgrupper 
men det är endast en balansgruppsledare som haft möjlighet att parallellt vara ledare i 
föräldra- och tonårsgrupp. Detta innebar att han träffade mammorna i en grupp samti-
digt som han träffade deras tonårssöner i en annan grupp. De erfarenheter han har av 
detta känns mycket angelägna att föra fram.

Jag har jobbat både med föräldrar för sig och tonårsgrupper för sig, och det har varit 
bra. Men det utan tvekan bästa var när jag jobbade parallellt med en mammagrupp och 
deras tonårssöner. Då hade vi koll på både barn och föräldrar. Vi kunde ge föräldrarna en 
väldigt positiv bild av deras barn då vi kom hem från lägren. Samma sak med barnen – vi 
kunde ge dem en positiv bild av deras föräldrar.

Jag fotade väldigt mycket då vi var iväg på lägren, och att kunna visa mammorna bilder 
på när deras söner verkligen var barn och inte bara stora stöddiga bråkiga typer var helt 
fantastiskt. Det var som att mammorna plötsligt såg sina söner på ett helt nytt sätt

Det som gruppledaren beskriver ovan är en ytterligare dimension i arbetet med grupper, 
detta att kunna hjälpa till att nyansera bilden av barn och föräldrar utifrån egna erfaren-
heter av personerna.

Samma person har även erfarenheter av att leda Kometgrupper, och utifrån detta drar 
han vissa egna slutsatser om vilken målgrupp som passar bäst för respektive metod. 

Komet passar bäst för de familjer där det handlar om vanliga tonårsproblem, när föräldrar 
inte klarar av att deras barn blir tonåringar. När svårigheterna handlar mer om att det 
finns en egen problematik hos föräldrarna, då passar Balans mycket bättre. Balans ger en 
möjlighet att gå på djupet som Komet inte gör.

Då det handlar om rekrytering av gruppdeltagarna är åsikterna många, liksom hos 
cheferna. Alla har upplevelsen av att det varit svårt att rekrytera deltagare trots att behovet 
verkligen borde vara stort i ett område som Farsta. Vad rekryteringssvårigheterna handlar 
om är det svårt att sätta fingret på. Till att börja med handlade det nog om att socialse-
kreterarna inte kände till metoden tillräckligt väl. Det är svårt att erbjuda en förälder 
en gruppverksamhet som man inte tillräckligt känner till. Att arbetssituationen sett ut 
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som den gjort för socialsekreterarna är ytterligare ett skäl. De har haft en pressad arbets-
situation och inte riktigt klarat av att ta in ny information. Ett annat skäl som nämns är 
otydligheten om vilka grupper som skall startas och när, men här går åsikterna isär. Ett 
par av Balansgruppsledarna menar att det skulle underlätta rekryteringen väsentligt om 
socialsekreterarna visste vilken sorts grupp som skulle startas och ett exakt datum för 
starten. Andra menar att detta är en omöjlighet. Det är först när det finns tillräckligt 
många intresserade som en lämplig grupp kan matchas. Hur man än gör är samtliga ense 
om att det krävs att det finns en person som har ansvaret att hålla i strukturen för Balans-
grupperna.
En av de intervjuade uttrycker farhågan att Balans skall komma att bli en slasktratt, att 
man erbjuder Balans av slentrian för att det är det som finns men att det kanske inte är 
den rätta insatsen för just den familjen

Ett annat faktum som diskuteras är att det är många av de tilltänkta deltagarna som aldrig 
påbörjat eller som tidigt avslutat sitt deltagande i Balansgrupperna. Även här är åsikterna 
många om vad detta kan bero på. En tanke är att eftersom Balans kräver att man går 
ganska djupt hos sig själv, kan vissa personer ha blivit avskräckta. Andra kanske har känt 
att de inte kommer så bra överens med vissa i gruppen. Ytterligare andra deltagare har 
haft så stora problem utöver relationssvårigheter att det omöjliggjort deltagande i Balans. 
Det kan ha handlat om omfattande missbruk eller att deltagaren har varit tvungen att 
flytta. För att minska de tidiga avhoppen tror de intervjuade att det är viktigt att fortsätta 
med ett grundligt motivationsarbete.

Tema 4: Yrkesrollen och Balans
Att få ihop sin ordinarie yrkesroll med att vara Balansgruppsledare upplevs inte som 
något som helst problem rent känslomässigt.

Styrkan är att kunna vara nära men att ändå inte lura människor att man är någon annan 
än den man är. Alla vet att jag är en myndighetsperson, och det känns bara bra att kunna 
visa andra sidor än jag gör i mitt ordinarie jobb.

Jag får tillbaka så mycket själv. Jag ger av mig och deltagarna ger tillbaka. Det är så 
berikande.

Jag tror att det spelar roll att deltagarna märker att det här är något jag vill och inget jag 
måste göra.

Det här med grupper det ger så mycket. Man får sådan energi som också blir bra i det 
övriga jobbet.

Att kunna möta ungdomar i olika situationer är bara något som berikar, både för mig och 
för dem, tror jag.

I den rent praktiska verkligheten ser dock läget lite annorlunda ut. För en person har 
engagemanget i Balans legat som en 25-procentig tjänst utöver hennes ordinarie 
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75-procentiga tjänst. För de övriga har engagemanget helt byggt på att de deltar i Balans 
inom ramen för sina ordinarie tjänster. Och även om det inte råder något tvivel om 
engagemanget och lusten att bedriva Balansgrupper, så sliter det ökade arbetstrycket hårt 
på dem som valt att jobba med Balans.

Det är ett ständigt pusslande med tider. Man gör detta som något extra. Det blir övertid 
men som knappt går att ta ut.

Även om jag tycker att det ger så mycket att jobba med balans, så blir jag ibland förbannad, 
just för att det bygger så mycket på vårt eget engagemang. Det borde kunna gå att få lite 
mer avlastning i det ordinarie jobbet när man åtar sig uppgifter som denna.
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6.  dELTAGARNAS UPPLEVELSE

Inledning
Här följer en redogörelse för hur de föräldrar och ungdomar som deltagit i de olika 
Balansgrupperna har skattat sin upplevelse av förändring.
Fram till juni 2009 har totalt tio grupper fullföljt programmet. Det har även funnits ett 
antal grupper som av olika skäl har fått avslutas i förtid. Det hade naturligtvis varit av 
intresse att få en bild av vad det var som gjorde att dessa grupper aldrig fullföljdes, men 
detta har inte varit möjligt inom ramen för denna studie. Det skedde också avhopp från 
flera av grupperna. Det vore även intressant att ta reda på vad avhoppen berodde på, men 
inte heller detta har rymts inom denna utvärdering.
Det uppgifter som redovisas i detta kapitel har samlats in dels via enkäter, dels via inter-
vjuer. Redovisningen utgår utifrån de separata grupperna, och ambitionen har varit att 
uppnå så god jämförbarhet som möjligt. Några faktorer skiljer sig dock åt. Den ursprung-
liga tanken var att de socialsekreterare som remitterat familjer till Balansgrupperna skulle 
fylla i ett formulär med bakgrundsinformation gällande deltagarna, och så skedde med 
de första fyra grupperna. Då rekryteringsgången ändrades, blev detta inte längre möjligt. 
Fritiden hade inte på samma sätt som socialtjänsten kännedom om familjernas bakgrunds-
situation. Detta gör att det inte finns samma möjlighet att redogöra för gruppdeltagarnas 
bakgrund.

Vidare fanns en ambition att i deltagarna i de grupper, som startades efter påbörjad 
utvärdering, skulle ges möjlighet att fylla i ett skattningsformulär både före och efter 
gruppdeltagande (detta för att se hur pass väl den skattade upplevelsen av förändring 
stämde överens med den redovisade). I ungefär hälften av de grupper som startades 
skedde detta, men i de övriga blev det aldrig av. Som skäl till att det inte skedde angav 
gruppledarna bland annat att det känts svårt att be helt nya deltagare att fylla i formulär 
med så pass känsliga frågor och att gruppledarna hade glömt bort formuläret eller helt 
enkelt missat att detta skulle göras. Utifrån detta bestämde jag som utvärderare att endast 
använda mig av de formulär som fyllts i efter deltagande i grupp.

Grupperna 1 och 2 var avslutade redan innan utvärderingen påbörjades. Dessa grupper 
hade redan blivit intervjuade varför jag gjorde bedömningen att inte kräva dem på alltför 
mycket engagemang. Ett brev med en önskan om skriftligt deltagande skickades ut 
tillsammans med skattningsformuläret till de tre mammor och tre pojkar som deltagit 
i dessa grupper, och samtliga formulär kom tillbaka ifyllda. Då det gäller de följande 
grupperna har jag som utvärderare blivit inbjuden till den avslutande träffen och då haft 
möjlighet att genomföra en kortare gruppintervju samt att ge utrymme för ifyllande 
av skattningsformulär. Då det blev ont om tid i vissa grupper, kom vi överens om att 
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deltagarna kunde fylla i formuläret på hemmaplan för att senare skicka det till mig. De 
flesta formulär har på detta sätt kommit in och kunnat användas i resultatsammanställ-
ningen, men dessvärre saknar jag material från en deltagare per grupp i grupperna 6, 9 
och 10, vilket är olyckligt, i synnerhet beträffande grupp 10 som kom att bestå av endast 
en mamma. Jag har både ringt och skickat ut nya formulär till dessa personer men tyvärr 
inte lyckats få in materialet. Eftersom deltagandet är frivilligt, anser jag att det inte finns 
mer jag som utvärderare kan göra, och jag har därmed ingen möjlighet att redovisa något 
resultat från den deltagande föräldern i grupp 10.
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Sammanställning av de grupper som fullföljts under 
projekttiden

Namn på 
grupp

Antal
deltagare 
som 
fullföljt 
gruppen

Hur 
rekryterades
deltagarna

Grupp
period

Antal
träffar

Var
Hölls  
gruppen

Vilka ledde 
gruppen

Mammor till 
tonårspojkar 
som sökt 
stöd inom 
socialtjänsten
Grupp 1

3 Genom 
soc.sek i 
ungdoms-
gruppen

HT-06
till
VT-08

Ca: 20 Konferens- 
lokaler i  
Hökarängen

Margareta B
Lena M
Helal

Tonårspojkar 
söner till 
mammorna i 
grupp 1
Grupp 2

3 Genom 
soc.sek i 
ungdoms-
gruppen

HT-06
till
HT-07

5 helg-
kollon  
samt 
2 träffar

Bondgård  
i Eskilstuna,  
Romme alpin

Margareta B
Almir
Helal

Pappor som 
sökt stöd inom 
socialtjänsten
Grupp 3

3 Genom 
soc.sek i barn-
gruppen

VT-08 8 träffar
samt en 
dagsutflykt

Socialtjänstens 
lägenhet i  
Hökarängen

Lena M
Marguerit L

Tonårsflickor
Grupp 4

4 Genom 
soc.sek i 
ungdoms-
gruppen och 
fältassistent

VT-08 3 träffar 
samt 3 
dygns-
kollon

Fritidsgård i 
Hökarangen

Marie
Jessica
Pelle

Mammor till 
tonårsflickor
Grupp 5

2 Genom 
soc.sek i 
ungdoms-
grupp och 
fältassistent

VT-08
till 
HT-08

10 träffar Fritidsgård  
i Farsta

Margareta B
Helal
Lena M

Tonårspojkar
Elever på 
Kastanjen
Grupp 6

3 Samarbete 
mellan Fält 
och resurs-
skolan 
Kastanjen

HT-08
till 
VT-09

8 träffar Lektionssal i 
Skönstaholms- 
skolan

Marie
Pelle
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Föräldrar 
till elever på 
kastanjen
Grupp 7

2 Samarbete 
mellan fält, 
socialtjänst  
och 
resursskolan 
Kastanjen

HT-08
til VT-
09

10 träffar Socialtjänstens 
lägenhet i  
Hökarängen 

Lena M
Kate

Tonårsflickor
Grupp 8

4 Genom 
soc.sek i 
ungdoms-
grupp och 
fältassistent

VT-09 3 träffar 
samt 3 
dygns-
kollon

Socialtjänstens 
lägenhet i 
Hökarängen 
samt 
stockholms 
skärgård

Marie
Helal

Mammor som 
sökt stöd hos 
socialtjänsten
Grupp 9

3 Genom 
soc.sek i 
barn och 
ungdoms-
gruppen

VT-09 8 träffar
samt en 
teaterkväll 
och en 
heldags-
träff

Söderleds-
kyrkan

Lena M
Marguerite

Mammor som 
sökt stöd hos 
socialtjänsten
Grupp 10

1 Genom 
soc.sek i 
barn och 
ungdoms-
gruppen

VT-09 8 träffar Socialtjänstens 
lägenhet i 
Hökarängen

Jessica
Marguerite

Resultat

Grupp 1, Mammor:
Grupp 1 bestod av tre kvinnor mellan 45 och 50 år, två födda i Sverige och en i Polen. 
Samtliga	är	flerbarnsmödrar.	Dessa	mödrar	erbjöds	att	delta	i	en	balansgrupp	utifrån	
att de hade kontakt med socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp. Samtliga mammor 
upplevdes som periodvis mycket nedstämda och de levde tämligen isolerat med få 
vänskapsrelationer. Alla tre upplevdes ha stora problem med sina tonårssöner, då 
mammorna	okände	oro	för	sina	söner	och	ofta	hamnade	i	konflikt.	Ingen	av	dem	levde	
tillsammans med barnens far. Två levde tillsammans med enbart barnet, den tredje med 
barnet och ny partner. I samtliga familjer hade det funnits eller fanns en pågående insats 
i form av kontaktperson.

Känslomässig tillgänglighet

Inom området Känslomässig tillgänglighet var förändringen påtaglig för samtliga kvinnor. De 
har alla angett att de oftast är nöjda med sin tillvaro, att de känner att problem som de 
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ställs inför ska lösa sig och att de flera gånger om dagen känner sig på gott humör. Alla 
dessa faktorer har blivit bättre sedan de genomfört balansutbildningen.
På frågan hur ofta de kände sig nedstämda svarade två kvinnor ett par gånger i veckan 
och en sällan; samtliga upplevde att detta blivit bättre. Två mammor gör roliga saker 
tillsammans med sina barn ibland, vilket är oförändrat, medan en mamma gör roliga 
saker väldigt ofta, vilket är en förbättring. Alla tre mammor känner att deras barn bryr sig 
om dem, och de säger att detta har blivit mycket bättre.

Vägledning gränssättning

Inom området Vägledning gränssättning svarar samtliga mammor att de oftast, minst varje 
dag, känner sig nöjda och stolta över sig själva som föräldrar, och att detta har blivit 
mycket bättre. Samtliga tycker att de kan prata med sina barn om vardagliga saker och 
att de alltid har kunnat detta. Alla föräldrar känner att kommunikationen med barnet har 
blivit mycket bättre och att de nu verkligen kan prata med sitt barn om oro.
Då det handlar om konflikter med barnen och möjlighet att reda ut dem är mammorna 
helt överens – de bråkar ibland med sina barn men till skillnad mot tidigare reder de nu 
oftast ut konflikterna. Detta har blivit mycket bättre för samtliga.
På frågan om mammorna är nöjda med de regler som de har för sitt barn hemma svarar 
två att de är nöjda och att detta blivit bättre. En svarar varken nöjd eller missnöjd och 
upplever heller ingen skillnad. Samtliga tre anser att deras barn brukar följa reglerna och 
att detta blivit bättre.

Stabilitet

Då det gäller mammornas kontakt med sönernas pappor uppger två att de sällan har 
kontakt och en att hon aldrig har kontakt. De upplever inte heller att de kan få stöd eller 
hjälp från den andra föräldern eller att det fungerar att samarbeta. Detta har varken blivit 
bättre eller sämre efter Balansutbildningen.
Då det gäller vänskapsrelationer varierar svaren. En mamma upplever att hon verkligen 
har nära vänner som hon kan lita på, en annan att hon oftast känner så, medan en tredje 
ibland kan känna detta. På frågan om de tror att det kommer att finnas människor runt 
omkring som de kan lita på i framtiden svarar samtliga troligen. Detta har varken blivit 
bättre eller sämre under balansutbildningen.
På frågan om kontakt med släktingar svarar en att hon har ganska mycket kontakt och 
att hon kan få stöd och hjälp från släkten ibland. De två andra mammorna svarar att de 
sällan har kontakt med släktingar och att de inte alls kan få stöd eller hjälp. Detta har 
varken blivit bättre eller sämre.
Den sista frågan löd: Om du tänker på ditt liv om fem år, tror du då att du kommer att vara nöjd med 
hur du har det? På detta svarade två mammor Ja absolut. Denna känsla hade blivit mycket 
starkare. En mamma var lite mer försiktig och svarade Kanske. Men även känslan för 
denna mamma hade blivit starkare än tidigare.

Skriftliga kommentarer:

Mycket givande kurs, professionella ledare.



41

I början var det jobbigt, kunde inte förstå riktigt att vi föräldrar hade något gemensamt, pga olika bakgrund 
men det visade sig att vi ändå hade saker gemensamt i vår egen barndom och uppväxt. Sedan kände jag att 
man fick en Aha upplevelse när man lyssnade på andra och förstod att man inte var ensam om att ha det 
så jobbigt runt om sig i samlivet och i familjen. Jag kände gemenskap – kontakt och intresse. Tyckte också 
mycket bra om ledarna de var omtänksamma och trevliga.

Jag tycker absolut att Balansgrupp är ett bra stöd och gärna skulle kunna vara lite längre. Hoppas det 
finns en uppföljning eller någon träff med gruppen någon gång och fler liknade gruppkurser.

Grupp 2, Tonårspojkar:
Grupp 2 bestod av tre tonårspojkar i åldern 15–16 år, söner till mammorna i grupp 1. 
Pojkarna erbjöds Balans utifrån familjernas kontakt med socialtjänsten. De bor tillsam-
mans med sina mödrar och saknar kontakt med sina fäder. Skolsituation ser det lite olika ut 
för killarna – en har inga problem, en måttliga problem och en betydande stora problem. 
Detsamma gäller fritiden. En av pojkarna upplevs inte ha några större problem då det 
gäller kamrater, kriminalitet eller alkohol. En annan har måttliga problem på samtliga 
områden, och den tredje upplevs ha rätt stora bekymmer inom samtliga områden. Gemen-
samt för pojkarna är att de har stora bekymmer i hemsituationen. Samtliga har eller har 
haft kontaktperson.

Känslomässig utveckling

Alla tre pojkarna uppger att de mycket oftare känner sig glada efter att de deltagit i 
Balans. Detsamma gäller upplevelsen att problem de ställs inför kommer att lösa sig. På 
frågan hur ofta de känner sig ledsna svarar två att det händer men sällan, och en svarar 
att det inträffar flera gånger om dagen, vilket är oförändrat. Samtliga upplever en stor 
förbättring då det gäller att samarbeta med andra. Det blir även mycket mer sällan bråk 
med andra personer. Tilliten till samhällets möjlighet att ge hjälp har ökat något; två av 
pojkarna säger att de troligen kan komma att få hjälp om något händer, en är mer skeptisk 
och svarar troligen inte

Identitet

Samtliga upplever att de efter Balans oftare känner sig nöjda och stolta över sig själva. De 
är även mer tillfreds med sin fritidssituation. För två av pojkarna har känslan förstärkts 
att ha nära vänner att lita på. Den tredje upplever dock att han inte har nära vänner att 
lita på och att detta blivit sämre efter deltagandet i Balans. Då det gäller skolsituationen är 
förändringen mycket påtaglig för två; de säger att de efter Balans trivs toppenbra i skolan 
och att detta blivit mycket bättre. En trivs sådär och tycker sig inte se någon förändring. 
På frågan om de känner att de får uppmuntran hemifrån svarar samtliga väldigt ofta, och 
detta har blivit mycket bättre.

Familj och sociala relationer

Känslan av att ha en mamma som bryr sig om en har kraftigt stärkts efter Balans. Två av 
pojkarna säger att de verkligen känner att deras mamma bryr sig om dem, och den tredje 
svarar att det oftast känns så. Även syskon verkar ha börjat bry sig något mer. På frågan 
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om de känner att deras pappor bryr sig om dem svarar två inte alls, medan den tredje 
svarar oftast, vilket är oförändrat.
Pojkarna upplever också att de nu lättare kan prata med någon hemma om bekymmer. 
Det finns oftast någon som lyssnar. Då det gäller konfliktsituationer har det skett en 
slående förändring. Samtliga säger att de nu bara bråkar med sin förälder någon gång, 
vilket är en stor skillnad och klar förbättring. De upplever även att de oftare gör roliga 
saker tillsammans hemma. Även området Regler och gränssättning verkar ha förbättrats. 
Pojkarna tycker att deras mammor har godtagbara regler hemma och att de även vet hur 
mammorna reagerar då de frångår reglerna, vilket är en klar förbättring.
Kontakt med släkten verkar vara sporadisk för dem alla tre. Två svarar att de ses ibland, 
den tredje att han sällan träffar någon släkt. De känner heller ingen större tilltro att de 
skulle kunna få hjälp av någon släkting om de behövde.
Då det gäller framtidstro upplever pojkarna att denna stärkts mycket, men trots detta är 
de ganska försiktiga i sina svar. Två svarar att de kanske kommer att vara nöjd med sitt liv 
om fem år, medan den tredje svarar att han säkert är nöjd med livet om fem år.

Skriftliga kommentarer

För dom flesta sämre frågorna jag svarat på är efter jag slutat att gå på Balansgruppen. 
Jag tycker inte att balans rört min pappa och släkt så mycket, bara mig och min mamma. 
Och det vi har idag är så himla bra. Det känns som att ingen kommer kunna ta det ifrån 
oss. Jag älskar min mamma och jag tycker att vi kan snacka om typ allt med varandra. Jag 
vill verkligen tacka mina gruppledare, dom är störtsköna människor och jag avgudar dom 
verkligen.

Jag tror att jag har blivit lite socialare och har mycket lättare att träffa folk. Har garanterat 
fått bättre självförtroende.

Jag tycker att personalen på Balansgruppen var väldigt bra och sociala och frågade om 
man mådde dåligt om dom såg att man var trött eller deppig.

Grupp 3, Pappor:
Grupp 3 bestod av tre män mellan 37 och 46 år, samtliga födda i Sverige. De är flerbarns-
fäder, och barnen varierar stort i ålder mellan 3 och 16 år. De tre papporna är frånskilda 
och har gemensam vårdnad med barnens mödrar. Dessa fäder fick erbjudande om delta-
gande i Balansgrupp utifrån pågående kontakt med socialtjänsten. En pappa upplevde 
stora svårigheter i relationen till såväl dottern som till dotterns mamma, men förutom 
detta hade han inga andra större problem. Föräldrarna hade tidigare haft familjesamtal.
En annan pappa hade gemensam vårdnad om tre barn, han hade tidvis varit mycket 
nedstämd och isolerad. Familjen hade tidigare haft insatser i form av hemvårdare.
Den tredje pappan hade stora egna svårigheter i form av arbetslöshet, sviktande psykisk 
hälsa och isolering. Denna pappa hade tidigare fått insatser i form av Marte meo samt 
stödsamtal.
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Känslomässig tillgänglighet

På frågan om de var nöjda med sin tillvaro svarade en pappa oftast, den andra ibland och 
den tredje sällan. Likadant fördelade sig svaren på frågorna om de kände att problem 
som de ställdes inför skulle lösa sig och hur ofta de kände sig på gott humör. Ingen av 
papporna upplevde heller någon förändring på dessa områden.
På frågan om hur ofta de kände sig nedstämda svarade två pappor ett par gånger i veckan 
och en oftast (minst varje dag). Samtliga upplevde att detta blivit något bättre. Två pappor 
gör roliga saker tillsammans med sina barn ibland, vilket är oförändrat, medan en pappa 
gör roliga saker ofta, vilket innebär en förbättring. Alla tre papporna känner att deras 
barn bryr sig om dem och det de säger. Detta har de känt hela tiden, och de upplever 
alltså ingen förändring.

Vägledning gränssättning

Inom området Vägledning gränssättning svarar papporna att de ibland (ett par gånger i 
veckan) känner sig nöjda och stolta över sig själva som föräldrar, vilket har blivit bättre. 
Samtliga tycker att de kan prata med sina barn både om vardagliga saker och när de 
känner oro, och detta har de alltid kunnat. Då det handlar om konflikter med barnen och 
möjlighet att reda ut dem svarar en pappa att han aldrig bråkar med sina barn, medan de 
andra två papporna är helt överens – de bråkar ibland med sina barn och de reder oftast ut 
konflikterna, vilket är oförändrat.
På frågan om papporna är nöjda med de regler som de har för sitt barn hemma svarar två 
pappor att de är nöjda och en svarar varken nöjd eller missnöjd och upplever heller ingen 
skillnad. Samtliga tre anser att deras barn brukar följa reglerna.

Stabilitet

Då det gäller pappornas kontakt med barnens mammor uppger en att de har ganska 
mycket kontakt, medan två uppger att de har kontakt ibland. En upplever att han kan få 
stöd och hjälp ifrån barnens mamma för det mesta och att de ibland kan samarbeta. De 
två andra papporna upplever varken att de kan få stöd och hjälp eller att de samarbeta med 
barnens mammor. Detta har varken blivit bättre eller sämre efter Balansutbildningen.
Då det gäller vänskapsrelationer varierar svaren. En pappa upplever att han verkligen har 
nära vänner som han kan lita på, en annan att han oftast känner så, medan en tredje nästan 
aldrig känner detta. På frågan om papporna tror att det kommer att finnas människor 
runt omkring som de kan lita på i framtiden svarar en troligen, en ganska säkert och en 
tredje absolut. Detta har varken blivit bättre eller sämre under balansutbildningen.
På frågan om kontakt med släktingar svarar en pappa att han har ganska mycket kontakt 
och att han vet att han kan få stöd och hjälp från släkten. De två andra papporna svarar 
att de sällan har kontakt med släktingar men de tror att de ibland skulle kunna få hjälp 
och stöd från släkten. Detta har varken blivit bättre eller sämre.
Om du tänker på ditt liv om fem år tror du att du kommer att vara nöjd med hur du har det? löd den 
sista frågan. En pappa svarade Säkert. Denna känsla hade blivit starkare. Två pappor var 
lite mer försiktiga och svarade Kanske. Denna känsla var oförändrad efter kursen.
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I samband med kursavslutningen så framkom några synpunkter på gruppledare, grupp-
sammansättning och antal träffar.
Papporna var ense om att kursledarna varit mycket bra. De hade stöttat, väglett och delat 
med sig av sig själva. När det gällde gruppsammansättningen ansåg de att gruppledarna 
borde ta mer hänsyn till i vilken situation deltagarna befann sig, bland annat hur långt 
deltagarna kommit i sin separationsprocess från den tidigare partnern.

En av papporna lämnade även skriftliga kommentarer:

Det har varit bra att få träffa andra pappor i liknade sits som har problematik med x-fruar 
och gemensamma barn.

Arbetsmaterialet har varit bra och intressant, man har fått börja reflektera lite över livet 
innan man gifte sig och skaffade barn.

Grupp 4, Tonårsflickor:
Denna grupp bestod av fyra tonårsflickor 14-15 år. Dessa flickor kom med i Balansgrup-
pen på lite varierande sätt. En fältassistent och en socialsekreterare i ungdomsgruppen 
hade bestämt att starta en tjejgrupp utifrån att de uppmärksammat att flera unga flickor 
i stadsdelen verkade ha stora bekymmer, de hade beslutat sig för att använda Balans i livet 
som arbetsmetod. Flickorna i gruppen värvades dels via fältassistenten dels via socialse-
kreteraren. Gemensamt för flickorna är att de bor tillsammans med sina mödrar och har 
liten kontakt med sina fäder. Då dessa flickor bland annat kom via fältassistenten fanns 
inte möjlighet att fylla i uppgifter om bakgrundssituation. Det som framkommit i intervju 
med gruppledarna är att samtliga flickor hade en ganska problematisk situation både i 
skolan, hemma och på fritiden. En av flickorna avslutade gruppen i förtid men fick däref-
ter enskilda samtal utifrån Balansmaterialet. I samband med att dessa flickor påbörjade 
sin grupp blev deras mammor erbjudna att delta i en föräldragrupp. Två av mammorna 
tackade ja till detta.

Känslomässig utveckling

Alla fyra flickor upplever att de ofta känner sig glada efter att de deltagit i Balans, 
detsamma gäller deras upplevelse av att problem de ställs inför kommer att lösa sig. På 
frågan hur ofta de känner sig ledsna svarar en flera gånger om dagen, två  det händer men sällan, 
och en svarar  ibland, ett par gånger i veckan. Ingen av flickorna upplever att detta förändrats 
under Balans. Samtliga upplever en förbättring när det gäller att samarbeta med andra. 
För två av dem blir det ofta bråk då de blir arga på någon i sin omgivning, detta har inte 
förändrats under gruppen. För de två andra har denna situation förbättrats de hamnar nu 
sällan i bråk. Tilliten till samhällets möjlighet att ge hjälp är oförändrad, den är låg hos 
samtliga flickor.

Identitet

På frågan Hur ofta känner du dig nöjd och stolt över dig själv? Är svaren mycket varierande, från 
det händer men sällan, till flera gånger om dagen, det är bara en av flickorna som tycker 
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att detta förbättrats. Däremot anser samtliga att de är mer tillfreds med sin fritidssituation 
sedan de deltagit i Balans. De känner också att de har nära vänner som de kan lita på, 
detta hade de redan innan Balans. Upplevelsen av skolsituationen är oförändrad för dem 
alla, en trivs mycket bra, en bra och två inte alls. På frågan om flickorna känner att man 
får uppmuntran hemifrån svarar en väldigt ofta, en ofta och två ibland, detta upplevs som 
oförändrat.

Familj och sociala relationer

Två av flickorna uttrycker att de verkligen har en känsla av att ha en mamma som bryr 
sig om en, de andra två upplever detta ibland, de tycker inte att detta har påverkats under 
Balans. På frågan om de känner att deras pappor bryr sig om dem svarar två inte alls, en 
sällan och en  ibland, dessa känslor är oförändrade.
Flickorna upplever heller ingen förändring då det gäller att kunna prata med någon 
hemma om bekymmer. Däremot upplever två av dem att de bråkar mindre med sina 
föräldrar efter att de genomgått Balans. När det gäller regler o gränssättning verkar detta 
område ha förbättrats för tre av dem. De tycker oftast att deras mammor har okey regler 
hemma och att de vet hur mammorna reagerar då de gjort något tokigt. Den fjärde flickan 
tycker inte alls att reglerna hemma är ok, däremot vet hon hur hennes mamma reagerar då 
hon gjort något tokigt.
Kontakt med släkten ser olika ut för flickorna, två svarar att de har ganska mycket 
kontakt, en att de ses ibland, den fjärde att hon sällan träffar någon släkt. De som har 
mycket kontakt med släkten känner också att de kan få hjälp om de behöver, de två andra 
är mer tveksamma.
Då det gäller framtidstro upplever flickorna ingen förändring under Balans, två svarar att 
de absolut tror att de kommer att vara nöjda med sina liv om fem år, medan de andra två 
är betydligt försiktigare och svarar kanske.

Skriftliga kommentarer

Tack för att ni finns!

Det har varit okey, kul, skönt. Kommer sakna alla otroligt mycket! Tack för hjälpen

Det har inte hjälpt med något. Det har varit skönt för mig att bara prata ut om saker. Jag skulle aldrig 
klarat av att gå till någon psykolog och prata jag tycker dom är helt bombade i huvet. Inte för att jag varit 
där men mina kompisar har.

Grupp 5,Mammor:
Denna grupp kom att bestå av två mammor med tonårsdöttrar. Då de gällde dessa 
mammor hade de under en lång tid upplevt problem i relation till sina döttrar samt haft 
mer eller mindre egna bekymmer i form av nedstämdhet och kraftlöshet. Ingen av dem 
levde tillsammans med barnets far, den ena mamman bodde tillsammans med ny partner 
och sin dotter, den andra mamman bodde enbart tillsammans med sin dotter.
Dessa mammor erbjöds att gå i Balans grupp utifrån att deras döttrar blivit erbjudna 
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tonårsgrupp via fältassistent och socialsekreterare och tackat ja. Döttrarna gick parallellt 
i en grupp för tonårsflickor. Det fanns ingen annan pågående insats från socialtjänstens 
sida.

Känslomässig tillgänglighet

Inom detta område var förändringen påtaglig för båda mammorna. De hade båda skattat 
att de efter Balansgruppen oftast var nöjda med sin tillvaro, att de kände att problem 
som	de	ställdes	inför	skulle	lösa	sig	och	att	de	flera	gånger	om	dagen	kände	sig	på	gott	
humör. Alla dessa faktorer hade blivit bättre sedan de genomfört balansutbildningen.
På frågan om hur ofta mammorna kände sig nedstämd svarade båda ett par gånger i 
veckan, vilket var en förbättring jämfört med innan gruppen då svaret var - oftast, minst 
varje dag. Den ena mamman gör numera ibland roliga saker tillsammans med sitt barn, 
den andra gör detta ganska sällan, båda upplever dock att detta område förbättrats. Den 
ena mamman kände redan innan gruppen att hennes dotter oftast brydde sig om henne 
och detta var oförändrat efter gruppen, den andra mamman kunde efter gruppen känna 
att dottern brydde sig om henne ibland vilket var en förbättring jämfört med tidigare.

Vägledning gränssättning

Här svarar båda att de oftast, minst varje dag känner sig nöjda och stolta över sig själva som 
föräldrar, detta har blivit mycket bättre. Den ena mamman tycker att hon kan prata med 
sitt barn om vardagliga saker och att de alltid kunnat detta, alltså ingen större förändring, 
den andra mamman däremot tycker att det nu är lättare att prata om vardagliga saker. 
När det gäller att prata med sitt barn då man känner oro så känner båda föräldrarna att 
kommunikationen blivit bättre och att man nu verkligen kan prata med sitt barn om oro.
Då det handlar om konflikter med barnen och möjlighet att reda ut dem svarar mammorna 
att de ofta bråkar med sina barn men till skillnad mot tidigare reder nu den ena mamman 
oftast ut konflikterna, medan den andra mamman lyckas med detta ibland. Det är en 
förbättring för dem båda.
På frågan om man är nöjd med de regler som man har för sitt barn hemma så svarar 
den ena mamman att hon är nöjd och att detta blivit bättre, den andra svarar varken 
nöjd eller missnöjd och upplever heller ingen skillnad. Den mamman som är nöjd med 
reglerna anser också att dottern brukar följa dessa, den andra mamman ser att dottern 
följer reglerna ibland och ser detta som en förbättring jämfört med tidigare.

Stabilitet

Då det gäller mammornas kontakt med döttrarnas pappor uppger en att hon aldrig har 
kontakt med sin dotters pappa och att detta inte heller påverkats av Balansgruppen. Den 
andra mamman däremot anser att hennes kontakt med dotterns pappa förbättrats och att 
hon upplever att hon nu oftast kan samarbeta och ibland få stöd från dotterns pappa.
Då det gäller vänskapsrelationer skiljer sig svaren något, en mamma upplever att hon 
verkligen har nära vänner som hon kan lita på och detta har hon känt oavsett Balansgrup-
pen, den andra mamman upplever en klar förbättring, vilket gör att hon nu känner att 
hon har vänner att lita på. På frågan om man tror att det kommer att finnas människor 
runt omkring som man kan lita på i framtiden svarar de båda absolut.
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På frågan om kontakt med släktingar svarar båda att de har ganska mycket kontakt och 
att de kan få stöd och hjälp från släkten för det mesta. Detta har varken blivit bättre eller 
sämre.
På den sista frågan Om du tänker på ditt liv om fem år tror du då att du kommer att vara nöjd 
med hur du har det? Svarade den ena mamman Ja absolut denna känsla hade blivit mycket 
starkare, den andra mamma var lite mer försiktig och svarade Säkert även känslan för 
denna mamma hade blivit starkare.

Båda dessa mammor lämnade skriftliga kommentarer till sina självskattningar, så här löd 
dessa kommentarer:

En jättebra grupp! Gruppledare jättebra, många fördelar med att det är både man och 
kvinna. Gruppen mycket bra (vi var 2) passade mig utmärkt. Materialet och gruppen och 
ledarna passar bra både för egen utveckling och familjeutveckling. Bra att få hjälp och se 
vad som händer, vilka röda trådar i familjeträdet som finns. Hjälp att se bra mönster och 
mindre bra mönster. Synd att det tar slut, hade önskat lite ”uppföljning” t.ex. 1gång/månad 
under 4-6 månader eller så. Skulle vara bra för att inte ”tappa taget” tror jag. Hoppas att 
denna utvärdering leder till fortsatt satsning på detta program. Tack!

För mig blev det jättemycket uppvaknande som kom så rätt i tiden. Jag har lärt mig massor 
om mig själv vilket givetvis får konsekvenser… ärligt vet jag inte om kursen fört mig o 
min dotter närmare varandra men helt klart har jag fått mer styrka och självförtroende 
som mamma o orkar idag vara konsekvent o uppmärksam. I alla händelser är detta bland 
det bästa som hänt mig, då jag levt väldigt dystert några år. Berikande att få ta del av en 
annan mammas vardag, oerhört skickliga kursledare, vill verkligen inte släppa detta än!

Grupp 6, Tonårspojkar:
Denna grupp bestod av tre tonårspojkar 13-15 år, de är samtliga elever på resursskolan 
Kastanjen, belägen i Hökarängen. Pojkarna erbjöds Balans utifrån ett samarbete mellan 
Kastanjen och fältverksamheten i Farsta. Att de blev just dessa tre hade sin bakgrund i 
att de hade högst närvaro i skolan, att få gå i Balans ansågs som en form av belöning. Det 
fanns ingen uttalad familjeproblematik, däremot hade pojkarna en gemensam bakgrund 
utifrån att de alla haft stora problem i skolgången

Dessa tre pojkar fyllde i en enkät i samband med att de startade i gruppen, tyvärr var 
det bara två som fyllde i enkät efter avslutad grupp. För de två som fyllde i enkäten efter 
avslutad grupp kan man se att de själva inte upplevde att några faktorer i livet påverkats av 
deltagandet i gruppen. Däremot finns en viss skillnad i skattning om man jämför svaren i 
enkäterna före och efter grupp deltagande.

Känslomässig utveckling

Pojkarna upplever att de mycket ofta känner sig glada och att deras upplevelse är att 
problem de ställs inför kommer att lösa sig. På frågan hur ofta de känner sig ledsna svarar 
de två, -det händer men sällan. De båda upplever att det oftast går bra då de skall samar-
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beta med andra men att det ibland blir bråk. Då det gäller tilliten till samhällets möjlighe-
ter att ge hjälp i framtiden svarar den ena kanske och den andra  troligen. Alla dessa faktorer 
är enligt pojkarnas skattningar oförändrade..

Identitet

Båda pojkarna upplever att de oftast känner sig nöjda och stolta över sig själva, de är även 
tillfreds med sin fritidssituation. De har nära vänner som de kan lita på. Då det gäller 
skolsituationen trivs den ena bra och den andra svarar  toppen, kan inte bli bättre. På frågan 
om man känner att man får uppmuntran hemifrån svarar båda  ja väldigt ofta, även dessa 
områden är oförändrade.

Familj och sociala relationer

Känslan av att ha en mamma som bryr sig om en är stark hos båda, den ena svarar att 
denna känsla även finns då det gäller pappan, den andra har lämnat frågan om pappans 
engagemang obesvarad. Pojkarna upplever att deras syskon bry sig om dem.
De upplever också att de kan prata med någon hemma om bekymmer, det finns oftast 
någon som lyssnar. Då det gäller konfliktsituationer säger de båda att de bråkar med sin 
förälder någon gång. De upplever att de ibland gör roliga saker tillsammans hemma. Då 
det gäller regler o gränssättning tycker båda att föräldrarna har okey regler hemma och att 
de för det mesta vet vad föräldrarna anser om saker som de gör.
Kontakt med släkten är sporadisk för en av pojkarna, medan den andra svarar att han 
träffar släkten ganska mycket.
Då det gäller framtidstro är denna stark hos de båda, en svarar att han säkert är nöjd med 
livet om fem år och den andra att han absolut kommer vara nöjd med hur livet är om fem 
år.

Ingen lämnade skriftliga kommentarer, däremot så kom några synpunkter fram då vi sågs 
i samband med gruppavslutningen.

Båda pojkarna tyckte att det hade varit både roligt och skönt att delta i gruppen. Det hade 
känts värdefullt att få gå iväg och göra något helt annat än det vanliga skolarbetet. Då det 
gällde materialet tyckte de båda att det var lite sisådär, det viktiga hade varit att få prata.

Vi hade ju liksom inte så stora problem hemma o så, men att bara få prata om viktiga saker 
med någon som lyssnar är en skön känsla

Skönt att höra att andra kan tänka likadant

Det allra bästa var när man fick massage, Marie o Pelle är grymma

Grupp 7, Mammor:
I samband med att grupp 6, pojkarna från Kastanjen, skulle starta sin grupp så hölls ett 
föräldramöte på skolan. Ett erbjudande gick då ut till de närvarande föräldrarna om att 
få gå i en föräldragrupp. Det var fler föräldrar som visade intresse inledningsvis och 
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gruppen fick en lite svajig start i november med några föräldrar som dök upp sporadiskt. 
Detta ledde till att man bestämde sig för en nystart i januari med de föräldrar som visat ett 
seriöst intresse.
Denna grupp kom att bestå av två mammor men sinsemellan mycket olika livssituation.

Känslomässig tillgänglighet

På frågan om man var nöjd med sin tillvaro svarade mammorna oftast, likadant såg 
svaren ut då det gällde frågorna om de kände att problem som man ställdes inför skulle 
lösa sig och hur ofta man kände sig på gott humör. Ingen av mammorna upplevde någon 
förändring då det gällde dessa områden.
På frågan om hur ofta man kände sig nedstämd svarade en av mammorna att det händer 
men sällan, den andra mamman känner sig nedstämd ett par gånger i veckan. Mammorna 
gör roliga saker tillsammans med sina barn ibland, detta är oförändrat. Båda mammorna 
känner att deras barn bryr sig om dem och det de säger, detta har de känt hela tiden och 
upplever alltså ingen förändring.

Vägledning gränssättning

Här svarar mammorna att de ibland, ett par gånger i veckan känner sig nöjda och stolta 
över sig själva som föräldrar, detta har blivit bättre. Båda tycker att de kan prata med sina 
barn om såväl vardagliga saker som när de känner oro, och att de alltid kunnat detta. Då 
det handlar om konflikter med barnen och möjlighet att reda ut dem svarar en mamma 
att hon nästan aldrig bråkar med sina barn, den andra mamman bråkar ibland med sina 
barn och de reder oftast ut konflikterna, detta är oförändrat.
På frågan om man är nöjd med de regler som man har för sitt barn hemma så svarar en 
mamma att hon är nöjd och en svarar varken nöjd eller missnöjd och upplever heller 
ingen skillnad. Båda anser att deras barn brukar följa reglerna.

Stabilitet

Detta område berör bland annat kontakt med barnens andra förälder. För en av 
mammorna är det så hennes sambo (barnens pappa) avled 2006. Den andra mamman 
uppger en att hon sällan har kontakt med sitt barns pappa, de har svårt att samarbeta och 
hon känner att hon nästan aldrig kan få stöd från honom. Detta har varken blivit bättre 
eller sämre efter Balans utbildningen. Då det gäller vänskapsrelationer varierar svaren, en 
mamma upplever att hon verkligen har nära vänner som hon kan lita på, den andra att hon 
ibland känner att hon har nära vänner att lita på. På frågan om man tror att det kommer 
att finnas människor runt omkring som man kan lita på i framtiden svarar en troligen, och 
den andra absolut. Detta har varken blivit bättre eller sämre under balansutbildningen.
På frågan om kontakt med släktingar svarar en mamma att hon har mycket kontakt och 
att hon vet att hon kan få stöd och hjälp från släkten, den andra mamman svarade att hon 
har ganska mycket kontakt med släkten men att hon tror att de skulle kunna få hjälp och 
stöd från släkten. Detta har varken blivit bättre eller sämre.
På den sista frågan Om du tänker på ditt liv om fem år tror du då att du kommer att vara nöjd med 
hur du har det? Svarade en mamma  Ja absolut, den andra mamman var mer försiktig och 
svarade Kanske, denna känsla var oförändrad efter kursen.
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Då vi sågs i samband med kursavslutningen kom några synpunkter fram som handlade 
om kursledarna, gruppstorlek och om arbetsmaterialet. Då det gällde kursledarna var 
de båda mammorna helt överens om att ledarna varit mycket bra, de hade varit öppna, 
positiva och bjudit mycket på sig själva. Mammorna ansåg vidare att det känts jobbigt 
att det varit så mycket strul med gruppen inledningsvis och att det var olyckligt att de 
bara hade varit två personer i gruppen. De trodde båda att en grupp på fyra personer 
skulle vara idealet, då skulle de få utrymme att prata själv men även få lite mer intryck 
från andras erfarenheter. Då det gällde materialet tyckte de båda att det bitvis varit svårt 
att formulera sig, den ena mamman som hade en tonårsdotter tyckte också att det var 
störande att det stod ”son” på flera ställen i materialet.

En mamma lämnade även skriftliga kommentarer i samband med ifyllande av enkäten:

För min del har ”Balans” inte g jort någon skillnad eftersom jag inte upplever att jag har några problem 
att kommunicera med mina barn och har inte haft några ovanligt jobbiga problem. Tycker att ”balans” 
frågorna och arbetsmaterialet utgår från att man har jättestora problem. Men det var ändå roligt och 
trevligt att delta i kursen mest för att båda kursledarna är fantastiskt roliga och trevliga personer som 
bjuder på sig själva och har mycket intressant att berätta. Dom har ju båda stor erfarenhet av att jobba med 
människor och sådant tycker jag är intressant.

Grupp 8, tonårsflickor:
Denna grupp bestod av 4 tonårsflickor 14-15 år. Flickorna i gruppen värvades dels via 
fritiden dels via socialtjänsten. Gemensamt för flickorna är att de bor tillsammans med 
sina mödrar och har liten kontakt med sina fäder. Då dessa flickor bland annat kom via 
fältassistenten fanns inte möjlighet att fylla i uppgifter om bakgrunds situation. Det som 
framkommit i intervju med gruppledarna är att samtliga hade en ganska problematisk 
situation både i skolan, hemma och på fritiden.

Känslomässig utveckling

Tre av flickorna upplever att de ofta känner sig glada och att det har förbättrats sedan de 
deltagit i Balans, detsamma gäller deras upplevelse av att problem de ställs inför kommer 
att lösa sig. Den fjärde flickan känner sig glad ibland och känner sällan att problem hon 
ställs inför kommer att lösa sig, detta är oförändrat På frågan hur ofta de känner sig 
ledsna svarar de alla  ibland, ett par gånger i veckan, två av dem upplever att detta blivit bättre 
medan två känner att det är oförändrat. Tre av dem upplever en förbättring då det gäller 
att samarbeta med andra, den fjärde upplever detta med samarbete fortfarande som svårt. 
För två av flickorna blir det ofta bråk då de blir arga på någon i sin omgivning detta 
har inte förändrats under gruppen. För de två andra har denna situation förbättrats de 
hamnar nu sällan i bråk. Tilliten till samhällets möjlighet att ge hjälp är oförändrad hos tre 
av dem, de svarar att det tror att de kanske kan få hjälp av samhället om de får problem, 
för den fjärde har denna inställning förändrats, hon tror att hon helt säkert kommer att 
kunna få hjälp.
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Identitet

På frågan Hur ofta känner du dig nöjd och stolt över dig själv? Är svaren mycket varierande, från  
det händer men sällan, till  flera gånger om dagen, två av flickorna tycker att detta förbättrats. Tre 
av dem anser att de är mer tillfreds med sin fritidssituation sedan de deltagit i Balans, den 
fjärde är sällan nöjd med sin fritidssituation, detta är oförändrat. Alla känner att de verkli-
gen har nära vänner som de kan lita på, detta hade de redan innan Balans. Upplevelsen 
av skolsituationen är oförändrad för dem alla, en trivs bra, två svarar  sådär och den fjärde  
inte alls. På frågan om man känner att man får uppmuntran hemifrån svarar tre – ofta och 
en ibland, för dem som svarar ofta har detta förbättrats sedan deltagande i Balans.

Familj och sociala relationer

Tre av flickorna uttrycker att har en känsla av att ha en mamma som verkligen bryr sig om 
dem, den fjärde upplever detta ibland, denna känsla har stärkts under tiden med Balans. 
På frågan om de känner att deras pappor bryr sig om dem svarar två  ja verkligen, en sällan 
och en  ibland, dessa känslor är oförändrade.
Flickorna upplever ingen förändring då det gäller att kunna prata med någon hemma 
om bekymmer. Däremot så upplever två av dem att de bråkar mindre med sina föräldrar 
efter att de genomgått Balans. Då det gäller regler o gränssättning verkar detta område 
förbättrats för två av dem, de tycker att deras mammor har okey regler hemma och att de 
även vet hur mammorna reagerar då de gjort något tokigt. De två andra flickorna tycker 
inte alls att reglerna hemma är ok, däremot så vet de hur mammorna reagerar då de gjort 
något tokigt.
Kontakt med släkten ser olika ut för dem, två svarar att de träffar släkten ibland, de andra 
två att de sällan träffar någon släkt. De som träffar släkten ibland känner också att de kan 
få hjälp om de behöver, de två andra är mer tveksamma.
Då det gäller framtidstro upplever flickorna ingen förändring efter Balans, en svarar att 
hon tror att hon absolut kommer att vara nöjd med sitt liv om fem år, två svarar att de 
säkert kommer att vara nöjda med sina liv medan en är försiktigare och svarar – kanske.

Dessa flickor fyllde i enkäten under det sista tillfället, de lämnade inga skriftliga kommen-
tarer annat än lite ord, såsom tjooo, hejsan och kul!!!!

Däremot så kom det fram några viktiga synpunkter under mitt samtal med dem, de hade 
verkligen uppskattat sina Balansgruppsledare som justa, roliga o bra att prata med. Det 
hade varit läskigt att börja gruppen då de inte visste vilka de andra deltagarna skulle vara 
men detta hade också gjort det hela lite mer spännande. Att få åka iväg på helgkollo var 
verkligen något de hade uppskattat, att få göra massa ”sköna” grejer, detta hade även 
svetsat samman dem som grupp. De hade även en hel del synpunkter på saker som 
förändrats i deras liv:

Jag känner verkligen att jag fått bättre kontakt med min mamma

Materialet har hjälpt mig att förstå varför jag blir arg
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Det har varit väldigt skönt att höra andra berätta om sina liv och att märka att man kan 
känna väldigt lika, fast man är olika som personer

Grupp 9, Mammor:
Denna grupp kom att bestå av tre mammor med barn i olika åldrar, de hade alla kontakt 
med socialtjänsten, två av dem hade insats i form av kontaktfamilj den tredje hade 
stödsamtal. Inget av dessa mammors barn deltog i någon Balansgrupp. Trots mammor-
nas stora olikheter gällande livssituation så infann sig en mycket god stämning i gruppen, 
präglad av ett stark engagemang och intresse för att ta del av varandras berättelser. 
Förutom gruppträffarna i Söderledskyrkan gick gruppen på teater vid ett tillfälle och åkte 
iväg på en heldagsutflykt till Djurönäset.

Känslomässig tillgänglighet

Inom detta område var förändringen påtaglig för båda mammorna. De har båda skattat 
att de efter Balansgruppen oftast är nöjda med sin tillvaro, att de kände att problem som 
de ställs inför skall lösa sig och att de flera gånger om dagen kände sig på gott humör. 
Alla dessa faktorer hade blivit bättre sedan de genomfört balansutbildningen.
På frågan om hur ofta mammorna kände sig nedstämd svarade båda ett par gånger i 
veckan, vilket var en förbättring jämfört med innan gruppen då svaret var: oftast, minst 
varje dag. Båda mammorna gör numera ibland roliga saker tillsammans med sitt barn, 
båda upplever att detta område förbättrats. Mammorna kände redan innan gruppen att 
deras barn oftast brydde sig om dem och detta var oförändrat efter gruppen

Vägledning gränssättning

Här svarar de båda att de ibland, ett par gånger i veckan, känner sig nöjda och stolta 
över sig själva som föräldrar, detta har blivit bättre. Den ena mamman tycker att hon 
kan prata med sitt barn om vardagliga saker och att de alltid kunnat detta, alltså ingen 
större förändring, den andra mamman däremot tycker att det nu är lättare att prata om 
vardagliga saker. Då det gäller att prata med sitt barn då man känner oro så känner båda 
föräldrarna att kommunikationen blivit bättre och att man nu verkligen kan prata med 
sitt barn om oro.
Då det handlar om konflikter med barnen och möjlighet att reda ut dem svarar mammorna 
att de ofta bråkar med sina barn men till skillnad mot tidigare reder nu den ena mamman 
oftast ut konflikterna, medan den andra mamman lyckas med detta ibland, en förbättring 
för dem båda.
På frågan om man är nöjd med de regler som man har för sitt barn hemma så svarar den 
ena mamman att hon är missnöjd och att detta inte heller blivit bättre, den andra svarar 
varken nöjd eller missnöjd och upplever en viss förbättring. Mammorna anser att deras 
barn följer reglerna ibland och att barnen oftast verkar veta hur de som mammor kommer 
att agera när de gjort något tokigt. Den ena mamman anser att det skett en förbättring 
inom regel området medan den andra mamman ej upplever detta.
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Stabilitet

Då det gäller mammornas kontakt med barnens pappor uppger en att hon aldrig har 
kontakt med barnens pappa och att detta inte heller påverkats av Balansgruppen. Den 
andra mamman har ibland kontakt med barnets pappa och hon upplever att hon nu oftast 
kan samarbeta med och ibland få stöd pappan, detta har förbättrats.
Då det gäller vänskapsrelationer upplever båda mammorna att de ibland känner att de har 
nära vänner som de kan lita på och detta har de känt oavsett Balansgruppen. På frågan 
om man tror att det kommer att finnas människor runt omkring som man kan lita på i 
framtiden svarar de båda troligen.
På frågan om kontakt med släktingar svarar den ena mamman att hon sällan träffar någon 
släkt och hon tror heller inte att hon skulle kunna få stöd från släkten om hon behövde. 
Den andra mamman träffar släkten ibland och hon tror även att hon skulle kunna få 
hjälp, detta har blivit bättre efter Balans.
På den sista frågan Om du tänker på ditt liv om fem år tror du då att du kommer att vara nöjd med 
hur du har det? Här hade läget gått från  troligen inte, till  kanske, alltså en viss förbättring.

Vid min intervju med mammorna deltog alla tre kursdeltagare. De gav uttryck för att de 
var mycket nöjda med kursen, de tyckte om både materialet och helheltsupplägget. Att 
kursledarna varit så öppna och delat med sig av sina livserfarenheter sågs som mycket 
positivt, de tror att detta hade bidragit till att stämningen i gruppen blivit så pass bra. 
Trots att de hade barn i olika åldrar så hade de kunnat dela erfarenheter som de alla kände 
igen sig i.
De uttryckte även att stämningen i gruppen blivit en helt annan sedan den man som 
tidigare deltagit i gruppen slutat. Då det endast var kvinnor i gruppen öppnades det upp 
för diskussioner om mycket svåra teman som exempelvis sexuella övergrepp, detta hade 
inte varit möjligt så länge det var en man i gruppen. Detta gjorde att dessa kvinnor verkli-
gen förespråkade ”enkönade grupper”.

En av mammorna lämnade skriftliga kommentarer till sin självskattning, så här löd denna 
kommentar:

Är mycket nöjd! Kursledarna har varit mycket bra. Det har såtts ett frö av hopp i mig!

Grupp 10, mamma:
Denna grupp startades med ett par föräldrar men i slutändan var det endast en mamma 
som fullföljde programmet. Jag träffade denna mamma vid den sista sammankomsten 
och fick möjlighet att göra en kortare intervju. Det som framkom var att denna mamma 
kände sig mycket nöjd över att få ha deltagit i programmet. Situationen som ensam 
förälder i gruppen var naturligtvis speciell och det gick att se både för och nackdelar. 
Fördelarna var att få så mycket uppmärksamhet och egen tid, nackdelarna var att gå miste 
om andra föräldrars upplevelser och möjlighet till diskussioner. Denna mamma kunde 
uttrycka hur hon med hjälp av ”Balans i livet” nu kände en helt annan självtillit, gruppen 
hade gett henne kraft och energi som hon tidigare saknat. Att det fanns ett stort förtro-
ende för gruppledarna rådde det heller ingen tvivel om. Tyvärr fick jag ingen enkät från 
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denna mamma, vilket gör att jag heller inte kan ge någon bild av hennes upplevelse av 
förändring.
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7. SLUTSATSER OCH dISKUSSION

Denna utvärdering kom till utifrån flera olika önskemål men framförallt utifrån en vilja 
hos stadsdelsförvaltningen i Farsta att följa socialstyrelsens rekommendationer att satsa 
på evidensbaserad kunskap i det sociala arbetet.
Begreppet evidensbaserad kunskap är ursprungligen ett medicinskt begrepp och handlar 
om forskningsbaserad kunskap om verkningsfulla åtgärder. Denna inriktning har gett 
upphov till många diskussioner och reaktioner inom det sociala arbetets arena. En strikt 
tolkning av begreppet evidens ger vid handen att det som undersöks skall undersökas 
enligt mycket precisa ramar för att mynna ut i en undersökning som kan ligga till grunden 
för att få kalla ett arbetssätt evidensbaserat.
Vad kan då inrymmas i ett begrepp som evidensbaserad socialtjänst?
Ja skall man hålla sig till den strikta tolkningen av begreppet evidensbaserad så är det 
inte mycket av arbetet som görs dagligen som håller detta mått, eftersom detta kräver 
att arbetet som görs har blivit utvärderat på så sätt att utvärderingen startar redan innan 
arbetet påbörjas och att man använder sig av bland annat randomiserade studier. Ingen 
av dessa två variabler är uppfyllda inom denna utvärdering. Däremot har fokus varit 
inställt på att försöka belysa hur chefer, balansgruppsledare och gruppdeltagare sett på 
och upplevt verksamheten och detta motsvarar väl socialstyrelsens rekommendationer 
om ett kunskapsbaserat arbetssätt.

I den diskurs som förts inom socialt arbete har Socialstyrelsen bl.a. formulerat det som 
att inriktningen på forskning inom socialt arbete i större utsträckning bör fokuseras till 
insatsers effekt och utfall för brukare och detta är vad denna utvärdering avser att göra. 
Så även om denna utvärdering, inte kommer att kunna ligga till grund för att Balans i 
livet kommer att kunna kallas en evidensbaserad arbetsmetod i ordets strikta bemärkelse 
så är utvärderingen ändå intressant utifrån kunskapsperspektiv. Utvärderingen ger svar 
på huruvida verksamheten Balans i livet svarar mot de uppsatta målen och som läsare kan 
man att få en bild över hur brukarna upplever insatsen.
Förhoppningsvis kan resultatet bidra till den kunskapsutveckling som beskriver vad det 
är vi som socialarbetare gör som hjälper våra klienter.

Det har även känts angeläget att studera en ”hemsnickrad” verksamhet i förhållande till 
den mängd manualbaserade metoder som ofta är importerade främst från USA. Kanske 
är det så att vi varken behöver slänga ut barnet med badvattnet eller gå över ån efter 
vatten. Så vad kan man då se i det material som presenterats i denna rapport?

Den som läst rapporten i sin helhet har förhoppningsvis redan fått en bild av det som jag 
avsett att besvaras utifrån den första frågeställningen:

Hur har projektet organiserats och hur värderar projektmedarbetarna och deras •	
chefer det arbete som bedrivits?
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I kapitel 4 presenterades projektets organisation och i följande kapitel 5 gavs en redogö-
relse för hur chefer och projektmedarbetarna såg på och värderade det arbete som 
bedrivits. Sammanfattningsvis kan sägas att de framgångsfaktorer som framkom är det 
faktiska materialet, kompetensen och engagemanget hos gruppledarna och förankringen 
i organisationen. De hinder som utkristalliserats är framförallt de svårigheter man haft då 
det gäller att rekrytera deltagare till de olika grupperna och att få arbetstiden att räcka till 
för gruppledarna.

Den andra frågeställningen:

Har metoden Balans i livet skapat förutsättningar för att uppfylla de mål som •	
formulerats för projektet?

För att kunna föra ett resonemang runt detta behöver vi titta på de mål som sattes upp för 
projektet, dessa mål var:

Att vi utvecklar en modell som tar tillvara på och utvecklar familjens egna resur-•	
ser

Att stärka familjens egen förmåga att kommunicera och hantera konflikter.•	

Att vi hittar nya former för att ta tillvara stadsdelens gemensamma resurser i det •	
förebyggande arbetet kring barn- och ungdomar.

Och ja, jag skulle nog våga påstå att metoden Balans i livet har skapat förutsättningar för 
att uppfylla samtliga mål som sattes upp för projektet.

I kapitel fem har jag redogjort för hur de föräldrar och ungdomar som deltagit i Balans 
uttryckt att deltagandet i de olika grupperna påverkat dem. Jag är väl medveten om att 
antalet deltagare i de olika grupperna är förhållandevis få, så pass få att inga generella 
slutsatser kan dras. Det är även så att målgrupp, gruppledare, antal gruppträffar och 
arbetssätt varierat kraftigt under de år som projektet varit igång. Detta kan ses som en 
stor svårighet då resultaten skall redovisas, jag har dock snarare sett det som en utmaning 
och en möjlighet till jämförelse. Så även om antalet deltagare är få och därmed underlaget 
för mina observationer litet anser jag att vissa tendenser klart går att urskilja.

Det står klart att stadsdelen i och med införandet av metoden Balans i livet, utvecklat en 
modell som tar tillvara på och utvecklar föräldrars och ungdomars egna resurser. För 
även om underlaget består av få personer så är deras uttalanden mycket samstämmiga. 
Flertalet föräldrar vittnar om hur deras syn på sig själva som föräldrar, självkänslan, klart 
har stärkts och att de fått en annan närhet tills sina barn/ungdomar. Även ungdomarna 
beskriver att de efter deltagande i Balansgrupper oftare känner sig glada och stolta över 
sig själva, att de har lättare att samarbeta med andra och att är mer tillfreds med sin 
fritidssituation.
Kan man säga att detta beror på metoden? Naturligtvis är det flera faktorer som samver-
kar men att metoden har en stor del kan man ändå anta eftersom det verkar som om 
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deltagarnas upplevelse är likartad då det gäller dessa områden oavsett vem/vilka som 
varit gruppledare, hur många gånger man träffats eller i vilka lokaler.
Är då detta även ett tecken på att man utvecklat en metod som stärker familjens egen 
förmåga att kommunicera och hantera konflikter? Ja, rätt använd verkar metoden kunna 
leda till detta och med rätt använd menar jag att metoden verkar fungera bäst då den 
riktar sig till de föräldrar och ungdomar som verkligen uttrycker att de har kommuni-
kations problem och att de ofta hamnar i konflikt med varandra. Detta uttrycktes av 
deltagarna i grupperna 1,2,4,5,8 och 9, i dessa grupper upplevde deltagarna också att deras 
möjlighet att kommunicera och lösa konflikter klart förbättrats efter deltagande i Balans. 
Deltagarna i grupperna 3,6 och 7 upplevde inte att de hade speciellt stora bekymmer 
vare sig med kommunikation eller konflikthantering, det var även i dessa grupper som 
upplevd förändring var som lägst.
Det verkar som om metoden haft allra störst framgång då samma gruppledare arbetat 
parallellt med föräldrarna i en grupp och deras ungdomar i en annan, detta skedde i 
grupperna 1 o 2. Deltagarna i grupperna 1 o 2 uttrycker att det skett mycket stora föränd-
ringar för dem i livet. Deltagarna i grupper 4,5,8 och 9 utrycker även de att förändringar 
skett men inte lika kraftfullt. Här kom en mycket spännande tanke fram under intervjun 
med en av de gruppledare som varit involverad i flera av de olika grupperna. Hans idé 
var att det var just det faktum att han och hans kollegor varit gruppledare i både grupp 1 
och grupp 2 som gjorde att de blev så framgångsrika. I och med att de som gruppledare 
träffade och lärde känna såväl föräldrar som ungdomar kunde de fungera som ”brobyg-
gare” de kunde förmedla positiva bilder av ungdomarna till deras föräldrar, likväl som de 
kunde förmedla positiva bilder av föräldrarna till ungdomarna. Detta var endast möjligt 
i grupp 1 o 2, i de andra grupperna har det varit olika personer som jobbat med föräldrar 
respektive ungdomar. Jag tror att det ligger mycket i detta. I familjer där det varit stora 
svårigheter under en lång tid har man många gånger tappat bort förmågan att se det 
positiva hos varandra, att då få höra någon utomstående ge en ärligt beskriven positiv bild 
av ens förälder/ungdom kan verkligen få kraftfulla effekter.

Då det gäller den sista målsättningen för projektet, att hittat nya former för att ta tillvara 
stadsdelens gemensamma resurser i det förebyggande arbetet kring barn- och ungdomar 
vill jag säga att även denna målsättning verkar vara uppfylld. Den intention som fanns 
från början att gruppledarna skulle rekryteras från såväl socialtjänsten som fritiden har 
bestått under åren. Inledningsvis var tanken att deltagarna till de olika grupperna skulle 
rekryteras via socialtjänsten och främst bestå av familjer som ansökte om kontaktfamilj/
kontaktperson. Men på grund av de rekryteringssvårigheter som uppstod under projek-
tets gång har fritiden fått en alltmer framträdande roll i att även rekrytera familjer, på så 
sätt har man nått familjer som annars troligen inte skulle ha kommit i kontakt med social-
tjänsten. Utifrån detta kan man säga att stadsdelen har hittat nya former för att ta tillvara 
gemensamma resurser för att på så sätt kunna erbjuda dem till stadsdelens invånare.

Den sista frågeställning som jag haft för avsikt att belysa i denna utvärdering kan på ett 
sätt sägas vara den mest komplicerade:
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Har tillvaron förändrats och i så fall hur, för de föräldrar och ungdomar som •	
deltagit i Balansgrupper?

Denna fråga är enormt stor och därför uppstod ett klart behov av att kunna avgränsa 
och precisera frågeställningen. Det sätt som jag tillsammans med styrgrupp och andra 
kom fram till, var att använda mig av några av de variabler som man använder sig av i 
utredningsmetoden BBIC.

För föräldrarnas del var dessa variabler känslomässig tillgänglighet, vägledning gränssättning och 
stabilitet.
För ungdomarnas del var det följande variabler som undersöktes känslomässig utveckling, 
identitet samt familj och sociala relationer.

Om vi då börjar med att titta på föräldrarnas förmåga till känslomässig tillgänglighet kan vi se 
att de föräldrar som haft stora problem med detta tidigare, grupperna 1, 5 o 9 också är de 
som upplevt störst förändring inom detta område efter att de deltagit i en Balansgrupp. 
Dessa föräldrar beskriver att de efter deltagande i Balans oftast känner sig på gott humör 
och att de är nöjda med sin tillvaro, de känner glädje och närhet i relation till sina barn, de 
gör saker tillsammans med barnen i högre utsträckning än tidigare.

I grupperna 3 o 7 anser man inte att detta har förändrats nämnvärt men det är också 
så att föräldrarna i dessa grupper varit relativt tillfreds inom detta område redan innan 
gruppstart.

Liknande resultat går att se inom området vägledning gränssättning. Även här ger föräldrarna 
i grupperna 1, 5 o 9 utryck för att de fått stor hjälp genom Balans, de känner sig mer nöjda 
med sig själva som föräldrar och med de regler de har för sina barn, de kan lättare prata 
med sina barn om svåra saker och de har lättare att reda ut konflikter.
I grupperna 3 o 7 är förändringen inte lika påtaglig men bekymren upplevdes heller inte 
som så stora då grupperna startades.

Inom det sista området stabilitet handlar det bland annat om att man som förälder skall 
försöka se till att ens barn kan upprätthålla kontakten med familjemedlemmar och andra 
viktiga personer och man bör undvika att ens barn utsätts för kontinuitetsbrott i sina 
nära relationer. Då samtliga föräldrar i utvärderingen var separerade från barnens andra 
förälder (några levde med ny partner) var det angeläget att se om Balans kunde påverka 
hur relationen till den tidigare partnern och andra viktiga personer fungerade.
Inom detta område var det tyvärr så att Balans verkade ha en mycket liten möjlighet 
att	påverka.	De	flesta	föräldrar	upplevde	att	både	de	själva	och	barnet	hade	en	mycket	
bristfällig kontakt med barnets andre förälder och de upplevde ofta stora svårigheter 
i samarbetet, detta var oförändrat efter deltagande i Balansgrupp. Situationen då det 
gällde	stöd	från	släktingar	var	liknande,	flertalet	av	föräldrarna	hade	lite	kontakt	med	
släkten	och	upplevde	inte	heller	att	de	fick	något	egentligt	stöd.
Detta kan vara en viktig kunskap om man tänker sig att Balans i livet skall erbjudas till 
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föräldrar där man söker kontaktperson/kontaktfamilj. Dessa föräldrar utrycker ofta ett 
behov av avlastning då de saknar kontakt med barnets andre förälder och sällan upplever 
stöd ifrån släkt eller annat nätverk. Man kan då inte räkna med att ett deltagande i Balans-
grupp hjälper dessa föräldern att förändra relationen till tidigare partner och släkt.

Om vi övergår till att titta på barnen/ungdomarnas upplevelser var det följande variabler 
som undersöktes känslomässig utveckling, identitet samt familj och sociala relationer.

Känslomässig utveckling handlar om förmåga att känna igen och kunna uttrycka känslor som 
väcks. Det handlar även om förmåga att samarbeta och om tilltron till andra. Liksom i 
föräldragrupperna är det de ungdomar som klart uttryckt stora svårigheter inom dessa 
områden som upplevt den största förändringen. I grupperna 2, 4 o 8 uttryckte både 
pojkarna och flickorna att de efter deltagandet i Balans oftare kände sig glada, att de hade 
lättare att samarbeta med andra och att de kunde reda ut konflikter i högre grad än innan. 
I grupp 6 uttrycktes inte detta på samma sätt men ungdomarna i denna grupp var mer 
tillfreds inom dessa områden redan innan deltagandet i Balans.

Den egna självbilden samt kunskap om den egna personligheten och sin bakgrund är 
viktigt för barns och ungas identitetsuppbyggnad. Då man undersöker identitetsbegreppet 
handlar det till stor del om vilka känslor som är kopplade till den egna personen, den 
unges känsla av att ”höra till” familj, kamratkrets och samhället, samt möjlighet för den 
unge att få beröm.

Flertalet ungdomar uttryckte att de ofta var nöjda med sig själva och för ett par av dem 
hade detta klart förändrats efter deltagandet i Balans. Glädjande nog kände det stora 
flertalet, oavsett deltagande i Balans, att de hade nära vänner att lita på. För många av 
dem var trivseln i skolan låg, här verkade det även som om Balans hade en liten möjlighet 
att påverka. I de grupper där det var ungdomar som gått utan att föräldrarna samtidigt 
deltagit i någon grupp upplevde man ingen större förändring inom området att lita till sina 
föräldrar eller att känna uppmuntran, detta var däremot en tydlig förändring hos delta-
garna i grupp 2 (det var denna grupp som gick parallellt med mammorna). I denna grupp 
uttryckte deltagarna att de fick mer uppmuntran och uppskattning från sina mammor 
och att de kunde prata om svåra saker på ett annat sätt efter deltagandet i gruppen. De 
litade även i högre grad till sina mammor och upplevde mödrarna som mer förutsägbara.

Att kunna känna trygghet i sin familj och andra sociala relationer är naturligtvis oerhört 
viktigt. Med tanke på att samtliga ungdomar som gått i Balansgrupperna har föräldrar 
som lever åtskilda har det känts som angeläget att undersöka om deltagandet i Balans har 
påverkat ungdomens relation till den förälder som de inte bor hos. De deltagande ungdo-
marna bodde undantagslöst med sina mammor och stora flertalet hade lite eller ingen 
kontakt alls med sina pappor. Då det gällde övrigt nätverk såg det mycket varierande ut, 
några hade ingen kontakt men ganska många träffade släkt relativt ofta. Som beskrivits 
i styckena ovan verkar det som om Balans klart har kunnat påverka känslan av tillhörig-
het och trygghet inom den familj man lever i, speciellt då både föräldrar och ungdom 



60

gått parallellt. Däremot verkar det ej som om Balans har kunnat påverka förhållandet 
till den förälder som ungdomen inte lever tillsammans med eller till övrig släkt. Endast 
en av ungdomarna beskriver att kontakten med pappan har förbättrats efter deltagande i 
Balans, de andra ungdomarna uppger att kontakten är oförändrad. Kanske detta inte är 
så konstigt, för att kontakten skall förändras krävs att någon tar ett initiativ och att lägga 
detta ansvar på en ungdom är stort. Det är föräldrars ansvar att se till att de har kontakt 
med sina ungdomar.

Med tanke på resultaten jag beskrivit ovan så drar jag slutsatsen att metoden Balans i livet 
är en insats som kan användas av socialtjänsten i en mängd olika situationer. Om man i en 
utredning enligt BBIC kommer fram till att det finns brister inom föräldrarnas omsorgs-
förmåga gällande känslomässiga tillgänglighet och vägledning och gränssättning kan deltagande i en 
Balans i livet grupp vara en framkomlig väg att påverka dessa områden. Detsamma gäller 
om man hos ungdomar ser att det råder svårigheter inom områdena känslomässig utveckling 
och identitet, då finns stora möjligheter att hjälpa ungdomen genom att erbjuda deltagande 
i en Balans grupp. Som redan påtalats verkar det som om de allra bästa resultaten uppnås 
om förälder och ungdom går i parallella grupper där det dessutom är samma gruppledare i 
båda grupperna. Om problem finns inom området Stabilitet avseende brist på kontakt med 
frånskild förälder eller släkt för föräldrar eller inom Familj och sociala relationer i avseende 
brist på kontakt med frånvarande förälder eller släkt, för ungdomar, verkar det däremot 
inte som om deltagande i en Balans i livet grupp skulle kunna påverka dessa områden.

Till sist vill jag säga att det har varit fantastiskt spännande att få göra denna utvärdering. 
Att få ta del av all den kunskap som finns, både hos dem som arbetar inom projektet och 
de personer som deltagit i projektet har varit oerhört lärorikt.
Jag hoppas att denna utvärdering kan bidra till den kunskapsutveckling som sker inom 
socialt arbete och som ytterst handlar om att vi som utför socialt arbete kan känna 
stolthet över och en trygghet i, att det vi gör hjälper dem vi möter att växa och utvecklas 
som människor.
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Bilaga 1. Enkät barn

Hej!

Mitt namn är Cathrin Kindel och jag har fått det spännande uppdraget att utvärdera olika 
gruppverksamheter i Farsta stadsdel.

Du deltar just nu i en ”Balans i livet” grupp, min önskan är att du fyller i följande frågor 
om hur du ser på ditt liv just nu.

För att livet skall kännas okey behöver man känna att det finns människor runt omkring 
en som förstår, lyssnar och stöttar. Man behöver också lita till sig själv, veta att man klarar 
av vissa saker som man ställs inför. Man har rätt att bli arg men man behöver känna till 
hur man uttrycker ilska utan att göra någon illa eller såra. Man behöver få vara glad men 
också ledsen ibland.

Det är runt dessa områden som ni pratar om i Balans gruppen och det är om dem jag 
ställer mina frågor, jag hoppas verkligen att du har lust att delta för det skulle ge både 
mig och många andra en god hjälp i hur vi skall jobba framöver med att stötta barn och 
ungdomar. Det är ingen annan än jag som kommer att få läsa dina svar men jag kommer 
kanske att hämta exempel när jag skriver min utvärdering, men då aldrig nämna namn.

Varma Hälsningar

Cathrin Kindel
Tel: 073-6459520

ditt förnamn är:____
din ålder är:____________
När började du i ”Balansgruppen”?_____________

Vet du hur du kom med i en balansgrupp?___________
                     
deltar din mamma i en ”Balans i livet grupp”?

JAo 
NEJo 

deltar din pappa i en ”Balans i livet grupp”?
JAo 
NEJo 

Här kommer alla frågorna. Börja med att kryssa för det svar som du tycker stämmer bäst på 
frågan.
Kryssa därefter i den ruta som stämmer bäst med frågan om det förändrats under eller efter 
tiden du deltagit i balansgruppen.
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1. Är du nöjd med hur din fritid ser ut?
Ja verkligeno 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Aldrigo 

2. När du ställs inför problem, känner du då att det kommer att lösa sig?
Ja absoluto 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Aldrigo 

3. Hur ofta känner du dig glad?
Flera gånger om dageno 
Oftast, minst varje dago 
Ibland, ett par gånger i veckano 
det händer, men sällan o 
Aldrigo 

4. Hur ofta känner du dig ledsen?
Flera gånger om dageno 
Oftast, minst varje dago 
Ibland, ett par gånger i veckano 
det händer, men sällan o 
Aldrigo 

5. Hur ofta känner du dig nöjd och stolt över dig själv?
Flera gånger om dageno 
Oftast, minst varje dago 
Ibland, ett par gånger i veckano 
det händer, men sällan o 
Aldrigo 

6. När du blir arg på någon annan person brukar det då blir bråk?
Alltido 
Oftao 
Iblando 
Sällan o 
Aldrigo 

7. Hur ofta känner du dig orättvist behandlad?
Alltido 
Oftao 
Iblando 
Sällan o 
Aldrigo 

8. När du skall samarbeta med andra tycker du då att det går bra?
Alltido 
Oftao 
Iblando 
Sällan o 
Aldrigo 
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9. Känner du att du har nära vänner som du kan lita på?
Ja verkligeno 
Oftasto 
Iblando 
Nästan aldrig o 
Aldrigo 

10. Trivs du i skolan?
Toppen, kan inte bli bättreo 
Jätte brao 
Brao 
Sådär o 
Inte allso 

11. Tror du att det kommer att finnas människor runt omkring dig som du kan lita på i 
framtiden?

Nej det tror jag inteo 
det tvivlar jag påo 
Troligeno 
Ganska säkerto 
Absoluto 

12. Känner du att din mamma bryr sig om dig?
Ja verkligeno 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Inte allso 

13. Känner du att din pappa bryr sig om dig?
Ja verkligeno 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Inte allso 

14. Om du har syskon, känner du att de bryr sig om dig?
Ja verkligeno 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Inte allso 

15. När du behöver prata om bekymmer med någon hemma, känner du då att du kan göra 
det?

Ja det finns alltid någon som lyssnaro 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Nej det är aldrig någon som lyssnaro 

16. Känner du att du får uppmuntran hemifrån?
Ja väldigt oftao 
Oftao 
Iblando 
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Sällan o 
Aldrigo 

17. Hur ofta bråkar du med din/dina föräldrar?
Väldigt oftao 
Oftao 
Iblando 
Någon gång o 
Aldrigo 

18. Hur ofta gör ni roliga/trevliga saker tillsammans hemma?
Väldigt oftao 
Oftao 
Iblando 
Sällan o 
Aldrigo 

19. Vet du vad din/dina föräldrar tycker om saker som du gör?
Ja det vet jago 
För det mestao 
Iblando 
Nästan aldrig o 
Ingen aning om vad de tyckero 

20. Tycker du att din/dina föräldrar har okey regler hemma?
Ja verkligeno 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Inte allso 

21. Vet du vad din/dina föräldrar kommer att säga/göra när du gjort något tokigt?
Ja det vet jago 
För det mestao 
Iblando 
Nästan aldrig o 
Ingen aning om vad de kommer att säga/görao 

22. Har du kontakt med några släktingar?
Ja jag har mycket kontakto 
Ganska mycket kontakto 
Vi ses iblando 
Jag träffar sällan någon släkt o 
Jag träffar aldrig någon släktingo 

23. Känner du att du kan få stöd och hjälp från dina släktingar om du behöver?
Ja det vet jag att jag fåro 
För det mestao 
Iblando 
Nästan aldrig o 
Nej inte allso 

24. Om ni får bekymmer hemma tror du då att ni kan få hjälp från samhället?
Helt säkerto 
Troligeno 
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Kanskeo 
Troligen inte o 
Inte allso 

25. Trivs du och din familj i det område där ni bor?
Toppen, kan inte bli bättreo 
Jätte brao 
Brao 
Sådär o 
Inte allso 

26. Om du tänker på ditt liv om fem år tror du då att du kommer att vara nöjd med hur du 
har det?

Ja absoluto 
Säkerto 
Kanskeo 
Troligen inte o 
Inte allso 

  
Här får du gärna dela med dig av andra upplevelser och tankar du har om ditt deltagande i 
Balansgrupp.

Tack så mycket för att du tagit dig tid att svara på alla frågor!
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Bilaga 2. Enkät vuxna

Hej!

Mitt namn är Cathrin Kindel och jag har fått det spännande uppdraget att utvärdera olika 
gruppverksamheter i Farsta stadsdel.

Du deltar just nu i en ”Balans i livet” grupp, min önskan är att du fyller i följande frågor 
om hur du ser på ditt liv just nu.

För att livet skall kännas okey behöver man känna att det finns människor runt omkring 
en som förstår, lyssnar och stöttar. Man behöver också lita till sig själv, veta att man klarar 
av vissa saker som man ställs inför. Man har rätt att bli arg men man behöver känna till 
hur man uttrycker ilska utan att göra någon illa eller såra. 

Det är runt dessa områden som ni pratar om i Balans gruppen och det är om dem jag 
ställer mina frågor, jag hoppas verkligen att du har lust att delta för det skulle ge både 
mig och många andra en god hjälp i hur vi skall jobba framöver med att stötta föräldrar 
och deras barn/ungdomar. Det är ingen annan än jag som kommer att få läsa dina svar 
men jag kommer kanske att hämta exempel när jag skriver min utvärdering, men då aldrig 
nämna namn.

Varma Hälsningar

Cathrin Kindel
Tel: 073-6459520

ditt förnamn är:_________________________
din ålder är:______________________________

När började du i ”Balansgruppen”?________________________________________

Kan du beskriva hur du kom med i en Balansgrupp?__________________________

deltar ditt/dina barn i en ”Balans i livet grupp”?
JA ,    Hur många?_______o 
NEJo 

Här kommer alla frågorna. Börja med att kryssa för det svar som du tycker stämmer bäst på 
frågan.
Kryssa därefter i den ruta som stämmer bäst med frågan om det förändrats under eller efter 
tiden du deltagit i balansgruppen.
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1. Är du nöjd med hur din tillvaro ser ut?
Ja verkligeno 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Inte allso 

2. När du ställs inför problem, känner du då att det kommer att lösa sig?
Ja absoluto 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Aldrigo 

3. Hur ofta känner du dig på gott humör?
Flera gånger om dageno 
Oftast, minst varje dago 
Ibland, ett par gånger i veckano 
det händer, men sällan o 
Aldrigo 

4. Hur ofta känner du dig nedstämd?
Flera gånger om dageno 
Oftast, minst varje dago 
Ibland, ett par gånger i veckano 
det händer, men sällan o 
Aldrigo 

5. Hur ofta känner du dig nöjd och stolt över dig själv som förälder?
Flera gånger om dageno 
Oftast, minst varje dago 
Ibland, ett par gånger i veckano 
det händer, men sällan o 
Aldrigo 

6. Har du kontakt med ditt/dina barns andra förälder?
Ja jag har mycket kontakto 
Ganska mycket kontakto 
Vi ses iblando 
Jag har sällan  kontakt  med mitt/mina barns andra förälder o 
Jag har aldrig kontakt med mitt/mina barns andra föräldero 

7. Känner du att du kan få stöd och hjälp från ditt/dina barns andra förälder om du behöver?
Ja det vet jag att jag fåro 
För det mestao 
Iblando 
Nästan aldrig o 
Nej inte allso 

8. När du skall samarbeta med ditt dina barns andra förälder tycker du då att det går bra?
Alltido 
Oftao 
Iblando 
Sällan o 
Aldrigo 
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9. Känner du att du har nära vänner som du kan lita på?
Ja verkligeno 
Oftasto 
Iblando 
Nästan aldrig o 
Aldrigo 

10. Tror du att det kommer att finnas människor runt omkring dig som du kan lita på i 
framtiden?

Nej det tror jag inteo 
det tvivlar jag påo 
Troligeno 
Ganska säkerto 
Absoluto 

11. Känner du att ditt/dina barn bryr sig om dig?
Ja verkligeno 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Inte allso 

12. Känner du att du kan prata med dina barn om vardagliga saker?
Ja verkligeno 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Inte allso 

13. När du är orolig för ditt/dina barn känner du då att du kan prata med honom/henne?
Ja verkligeno 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Inte allso 

14. När du behöver prata om bekymmer med någon hemma, känner du då att du kan göra 
det?

Ja det finns alltid någon som lyssnaro 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Nej det är aldrig någon som lyssnaro 

15. Känner du att du får uppmuntran någonstans ifrån?
Ja väldigt oftao 
Oftao 
Iblando 
Sällan o 
Aldrigo 

16. Hur ofta bråkar du med din/dina barn?
Väldigt oftao 
Oftao 
Iblando 
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Någon gång o 
Aldrigo 

17. Om ni bråkar brukar ni då kunna reda ut era konflikter?
Alltido 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Aldrigo 

18. Hur ofta gör ni roliga/trevliga saker tillsammans hemma?
Väldigt oftao 
Oftao 
Iblando 
Sällan o 
Aldrigo 

19. Är du nöjd med de regler som du har för ditt/dina barn hemma?
Mycket nöjdo 
Nöjdo 
Varken nöjd/eller missnöjdo 
Missnöjd o 
Mycket missnöjdo 

20. Brukar ditt/dina barn följa de regler du har hemma?
Ja verkligeno 
Oftasto 
Iblando 
Sällan o 
Inte allso 

21. Tror du att ditt/dina barn vet vad du som förälder kommer att säga/göra när hon/han 
gjort något tokigt?

Ja det vet deo 
För det mestao 
Iblando 
Nästan aldrig o 
Ingen aning o 

22. Har du kontakt med några släktingar?
Ja jag har mycket kontakto 
Ganska mycket kontakto 
Vi ses iblando 
Jag träffar sällan någon släkt o 
Jag träffar aldrig någon släktingo 

23. Känner du att du kan få stöd och hjälp från dina släktingar om du behöver?
Ja det vet jag att jag fåro 
För det mestao 
Iblando 
Nästan aldrig o 
Nej inte allso 

24. Om ni får bekymmer hemma tror du då att ni kan få hjälp från samhället?
Helt säkerto 
Troligeno 
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Kanskeo 
Troligen inte o 
Inte allso 

25. Trivs du och din familj i det område där ni bor?
Toppen, kan inte bli bättreo 
Jätte brao 
Brao 
Sådär o 
Inte allso 

26. Om du tänker på ditt liv om fem år tror du då att du kommer att vara nöjd med hur du 
har det?

Ja absoluto 
Säkerto 
Kanskeo 
Troligen inte o 
Inte allso 

Här får du gärna dela med dig av andra upplevelser och tankar du har om ditt deltagande i 
Balansgrupp.

Tack så mycket för att du tagit dig tid att svara på alla frågor!
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