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Titel: Kartläggning av familjecentralen i Hageby- ur ett samverkansperspektiv

Title: Survey of the Hageby familycenter – from an interplay perspective

Sammanfattning

Vi har utfört en kartläggning av Hageby familjecentral med fokus på hur samverkan fungerar mellan de olika

verksamheterna; öppen förskola, barnavårdscentral och socialtjänsten. Vi har utgått från de teman som framkommit

utifrån två enkätundersökningar respektive två gruppintervjuer. Dessa riktade sig dels till personalen på

familjecentralen samt ledningsgruppen för verksamheten. Centrala teman som framkom var syfte/mål, samverkan,

samverkansavtal, yrkesroller, prevention/förebyggande arbete, sekretess/etik och myndighetsutövning. I analysen har

vi diskuterat dessa och exemplifierat med citat från våra informanter och sedan kopplat vårt resonemang till aktuell

litteratur. Resultatet i studien visar att samverkan är ett bra verktyg för att arbete preventivt med familjer och deras

olika behov. Det förebyggande arbetet är också det primära syftet för familjecentralen. Slutsatserna denna studie

inbringar är att samverkan mellan myndigheterna på familjecentralen har varit framgångsrik. De anställda har blivit

mer lättillgängliga för berörda familjer som besöker familjecentralen och socialtjänstens roll har avdramatiserats. Det

finns dock vissa problem i verksamheten. Frågor som är angelägna för verksamhetsansvariga att lyfta och åtgärda är

primärt allt för vida mål, BVC:s pressade arbetssituation och det ökade besöksantalet som kan leda till att de

individer som är i behov av hjälp och stöd inte uppmärksammas i den utsträckning som önskas.

Abstract

 We have executed a chart of Hageby familycenter with focus on how interplay functions between the different units;

”öppen förskola/preschool”, child welfare center and social service. We have started with the themes recieved from

two surveys respective two group interviews. These turned to partly the staff at the familycenter, partly the

directorate. The central themes we recieved are purpose/goal, interplay, interplaycontracts, occupational roles,

preventative work, secrecy/ethics and exercise of authority. In our analysis we have dicussed these, exemplified with

quoteations from our informants and then “connected” our discussion to current litterature. The results of this study

shows that cooperation is a good tool för preventative work with families and their different needs. The preventative

work is also the primary aim at the familycenter. The conclusion this study applies is that cooperation between the

authorities and the familycenter has been succesfull, partly because the employes has been more accesable for the

families who visit the familycenter, partly because the role of social service has been defused. There are, however,

some difficulties with the activity that can be blamed on too wide aims, “BVC” strained work situation and the

increasing number of visitors, all this wich can lead to individuals in need of help and support not getting the

attention or get hold of in the extent that would be desired.

Nyckelord:  Syfte, samverkan, yrkesroll, förebyggande arbete, sekretess, etik och myndighetsutövning

Keywords: purpose, cooperation, occupational role, preventative work, secrecy, ethics and exercise of authority
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1. Inledning

Den 22 augusti 2007 invigdes den nya familjecentralen i stadsdelen Hageby i Norrköping. Genom

att öppna förskolan flyttade till barnavårdscentralen, där även en socialsekreterare förlägger en del

av sin arbetstid, hamnade de tre verksamheterna under samma tak. Ledningsgruppen för denna

familjecentral representeras av öppna förskolan, barnavårdscentralen samt Hageby socialkontor.

Idén med samverkan mellan kommun och landsting fanns sedan tidigare,

familjecentralsplaneringen i Hageby kom dock att dröja till år 2002 då parterna mer aktivt började

planera och arbeta för samverkan mellan myndigheterna. Arbetet med en familjecentral i Hageby

fick fart i och med de resurser som projektet ”Skolan mitt i byn” kunde ge. Visionen med

”Skolan mitt i byn” var att kunna erbjuda barn och ungdomar kunskap i sociala färdigheter inför

livet i form av stöd efter behov. Redan då pågick ett arbete med att samverka mellan de tre

parterna på så sätt att socialtjänsten och barnavårdscentralen besökte öppna förskolan på

fastställda tider. Öppna förskolan var då belägen i andra lokaler än de nuvarande. Målet blev att

hitta gemensamma och större lokaler som var centralt belägna i Hageby, på detta sätt hoppades

de kunna utveckla samverkan mellan de tre olika verksamheterna.1 Planeringstiden för Hageby

familjecentral med det gemensamma taket pågick i minst tio år, anledningen till att en

samlokalisering inte skedde tidigare beror enligt ledningsgruppen främst på att det var svårt att

hitta en lämplig lokal för verksamheterna. Det var först när Timjans spädbarnsverksamhet

flyttade ut ur familjecentralens nuvarande lokaler som de kunde börja planera inför en

samlokalisering. År 2002 lade ledningsgruppen fram förslaget till kommunfullmäktige om att

starta en familjecentral. De fick då stöd från politiker gällande den nya verksamheten och

familjecentralen kunde nu planeras mer ingående.

Vi fick i uppdrag av ledningsgruppen för de tre verksamheterna att utföra en kartläggning av

verksamheten, detta har vi valt att göra med fokus på hur samverkan fungerar mellan de olika

myndigheterna. För att kunna kartlägga verksamheten valde vi att använda oss av två enkäter, den

ena var riktad till personal på familjecentralen medan den andra riktade sig till ledningsgruppen.

Efter att enkäterna samlats in utfördes två gruppintervjuer, en med ledningsgrupp och en med

personalgrupp, frågorna som vi ställde under intervjuerna baserades på de svar vi fått i enkäterna.

Detta gjorde att vi kunde skapa oss en djupare förståelse för hur verksamheten ser ut och hur

personal och ledningsgrupp agerar för att samverka i praktiken.

1.1 Bakgrund

För ca 10 år sedan började olika yrkesgrupper som arbetade med barn, som till exempel

barnmorskor, distriktssköterskor, socionomer och förskollärare, söka efter ett nytt sätt att

samarbeta för att bättre kunna hjälpa barnfamiljer. Man hade sett att familjer ofta kämpade med

                                                          
1 Familjecentralen – en mötesplats för barnfamiljer. Norrköpings kommun.
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tidsbrist, knapp ekonomi, höga krav och otrygga arbetsförhållanden. Framtagen statistik

bekräftade bilden och att det fanns anledning att agera. Ur detta växte familjecentralerna fram,

nästan som en folkrörelse. Inriktningen skulle vara att genom samarbete komma in i ett tidigt

skede i ett barns liv och förbättra hälsa genom att ge barnfamiljerna en mötesplats.2

Familjecentraler ska vara en mötesplats där föräldrar och barn i upptagningsområdet kan komma

för att umgås och skapa nya kontakter. Utöver det erbjuder de även stöd och hjälp till dem som

efterfrågar och är i behov av detta.3 För att kunna upptäcka problem tidigt måste personalen se

familjens livssituation i sin helhet, detta för att kunna hjälpa till och främja en god hälsa hos barn

och föräldrar. Enligt Folkhälsoinstitutet ska detta göras genom att; ”finnas tillgänglig som nära

mötesplats, stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar, skapa arbetsformer där föräldrar

och barn är delaktiga, erbjuda lättillgängligt stöd, vara ett kunskaps- och informationscentrum

och utveckla god service.” Familjecentraler har en ganska stor frihet att utforma sin verksamhet,

därför är varje familjecentral unik till sin utformning. Det viktigaste är att de individer som är i

behov av familjecentralens stöd och hjälp känner förtroende för verksamheten och att de har

uppbackning av båda huvudmännen, kommun och landsting, detta genom utformning av avtal

som bestämmer riktlinjerna för verksamheten och som alla kan enas om.4

Enligt Folkhälsoinstitutet måste fyra bestämda verksamheter ingå för att verksamheten ska få

kallas familjecentral. Dessa verksamheter är; mödra- och barnhälsovård, socialtjänst och öppen

förskola. Dessa ska samverka och samarbeta för att tillsammans kunna uppnå ett bättre resultat.

Det finns en viss oenighet om socialtjänsten ska ha myndighetsutövning eller inte men en

rådande uppfattning bland många familjecentraler är att de inte bör ha det eftersom det handlar

om förebyggande arbete.5 Familjecentraler styrs av två olika huvudmän, landsting och kommun.6

Den första familjecentralen startades upp för drygt 10 år sedan och Folkhälsoinstitutets

engagemang ledde till att allt fler började tro på detta sätt att arbeta.7  Familjecentralen är till för

att förebygga problem och genom tidiga insatser kan de undvika att problem uppstår eller

förvärras för familjerna.8 De fyra verksamheterna som ingår har alla olika sätt att lösa problem

och kan dela med sig av sina erfarenheter och bidra till en större förståelse för att på ett bättre

sätt lösa de problem som kan uppstå. Detta är verksamhetens stora tillgång, ett ”hälsofrämjande

arbete både utifrån ett medicinskt och omvårdnadsperspektiv och ett socialt och pedagogiskt

perspektiv vilket skapar bättre förutsättningar att lösa problem”. 9

                                                          
2 Viveke Bing, Föräldrastöd och samverkan- Familjecentralen i ett folkhälsoperspektiv. (Stockholm, 2005)  s. 7-9
3 Birgitta Berg Wikander, Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa. (Stockholm, 2006) förord.
4 Ibid. s. 13-14
5 Ibid. s. 29
6 Ibid. s. 13-14
7 Ibid. förord
8 Ibid. s. 40-41
9 Ibid. s.  35
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Den första familjecentralen där alla fyra verksamheterna ingick startades upp år 1993 i ett

bostadsområde i Solna. Denna hade till skillnad från Hageby familjecentral myndighetsutövning

på familjecentralen vilket betyder att socialtjänst med socialsekreterare utreder och beslutar om

insatser för socialt utsatta barn på plats. Familjecentralen var främst inriktad på att arbeta med de

mest utsatta familjerna och initiativet kom från socialtjänsten. Det hade även tidigare gjorts

försök att starta upp ett samarbete mellan barnavårdscentralen och socialtjänsten vilket under 80-

talet blev känt som Göteborgsmodellen. Meningen var att socialtjänsten skulle finnas tillgänglig

inom mödra- och barnhälsovård och även på öppna förskolan.10

Det finns även en egen förening för familjecentraler som heter; Föreningen för familjecentralers

främjande. Det är en ideell verksamhet som ombildades 2001 och som har som övergripande mål

att; ”[…] på folkhälsovetenskaplig grund utveckla tvärfackliga metoder för att främja barns

hälsa”11 Föreningen strävar bland annat efter att familjecentraler ska bildas på så många platser

som möjligt i landet. De vill även att beslutsfattare och allmänhet ska få mer kunskap om vad de

hälsofrämjande och förebyggande insatserna gör för skillnad i samhället. De siktar även i

framtiden på att få en nationell instans att ta ansvar för familjecentralerna och även utveckla ett

nordiskt samarbete som berör föräldrastöd och barnen i folkhälsoarbetet. Föreningen är öppen

för alla som är verksamma inom familjecentraler och även för dem som är intresserade av

familjecentralen som arbetsform. Det pågår ständigt olika arbetsprojekt som går ut på att

förbättra särskilda eller yrkesrelaterade frågor inom familjecentralernas område.12

Nedan kommer en översikt som beskriver hur planeringen för familjecentralen i Hageby såg ut

och även en verksamhetsbeskrivning.

1.2 Verksamhetsbeskrivning

På familjecentralen i Hageby arbetar sammanlagt sju personer, fyra från öppna förskolan, två från

barnavårdscentralen samt en från socialtjänsten som finns tillgänglig på familjecentralen två dagar

i veckan. Dess ledningsgrupp består av tre chefer från de respektive verksamheterna.

Familjecentralen har öppet alla vardagar. Större delen av personalen har varit yrkesverksamma

16-25 år och har även deltagit i ett eller flera liknande samverkansprojekt. De flesta har varit

engagerade i familjecentralen sedan år 2002 då samverkanstanken startade och planeringsarbetet

påbörjades. Familjecentralen vänder sig först och främst till barnfamiljer i Hageby, Smedby,

Vrinnevi och Rambodal, men även andra familjer som vill komma dit är välkomna.

                                                          
10 Birgitta Berg Wikander, Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa. (Stockholm, 2006) s. 29
11 Informationsblad om FFFF.
12 Ibid.
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1.3 Målgrupp

Vi har främst riktat in oss på att göra den här uppsatsen till hjälp för familjecentralen i Hageby

med dess personal och ledningsgrupp. Vårt fokus ligger därför på den kartläggning som vi fick i

uppdrag att göra.

1.4 Syfte och problemformulering

Syftet med vår uppsats är att utföra en kartläggning av verksamheten i Hageby, detta med fokus

på hur samverkan fungerar mellan de olika myndigheterna och dess yrkeskategorier. Vårt mål var

även att arbeta fram ett verktyg i form av en enkät för verksamheten som eventuellt kan användas

i framtiden för uppföljning och vidare dokumentation.

Nedan kommer de frågeställningar vi avser besvara, vi har delat upp dem i två teman. Det första

temat berör planering och utförande gällande familjecentralen och det andra temat handlar om

samverkan kopplat till anmälningsplikt/sekretess, myndighetsutövning och förebyggande arbete.

Planering;

1. Hur har planering och förarbete sett ut?

2. Hur arbetar man för att hitta gemensamma mål och en organisatorisk struktur som fungerar

och accepteras av de ingående verksamheterna?

3. Hur påverkar planeringsarbetet med gemensamma aktiviteter en nystartad familjecentral?

Kartläggning;

4. Hur hanteras anmälningsplikt när myndighetsutövning inte sker på plats?

5. Vilka nivåer av samverkan når familjecentralens verksamhet upp till utifrån professions- och

organisationstillhörighet?

6. Är samverkan en bra arbetsform?

7. Är familjecentralen en bra instans för förebyggande arbete?
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1.5 Disposition

Uppsatsen har följande upplägg. Inledningsvis presenterar vi familjecentralen i Hageby och hur

förarbetet såg ut. Efter det ges en bakgrundsbeskrivning av familjecentraler mer allmänt. Sedan

följer en verksamhets- och målgruppsbeskrivning. Följande avsnitt behandlar syfte och

problemformulering där vi presenterar syftet med vår uppsats samt vilka frågeställningar vi avser

besvara i vår studie. Efter det kommer ett metodavsnitt som beskriver hur vi valt att analysera

vårt material och sedan följer ett avsnitt som beskriver vårt tillvägagångssätt gällande de

gruppintervjuer och enkätundersökningar vi utfört. Följande avsnitt tar upp avgränsningar,

forskningsetiska överväganden och teoretisk referensram. I teoriavsnittet görs en presentation av

de teorier om samverkan vi valt att använda oss av. Efter det följer ett avsnitt som behandlar

tidigare forskning samt en del om kunskapsöversikt om familjecentraler. I vår analys presenteras

resultaten från gruppintervjuerna genom att informanternas svar lyfts fram och relateras till

relevant litteratur. Därefter följer förslag till vidare forskning. Uppsatsen avslutas med en

diskussion kring de resultat vi kommit fram till.

1.6 Metod

Metoden som vi har använt oss av när vi samlar in och analyserar data inspireras av grundad teori

och baseras på Strauss och Corbin samt Kathy Charmaz version. Charmaz version av grundad

teori bygger på antagandet att verkligheten är socialt konstruerad. Enligt Charmaz finns det inga

bestämda fakta i ett material som kan upptäckas av forskaren, snarare är det forskaren som

utifrån sina egna erfarenheter och värderingar bedömer vad som är relevant eller inte. 13

Resultatet påverkas alltså av forskarens egna perspektiv och teorier om den verklighet han eller

hon studerar, vilket innebär att analysarbetet styrs både medvetet och omedvetet av våra tidigare

kunskaper. Samtliga som medverkar i en förändring påverkar dess konsekvenser genom sitt

deltagande.14

Grundad teori innebär oftast att forskaren arbetar nära sitt fält och observerar människor i

vardagen för att skapa nya teorier.15 Syftet med grundad teori är att nå fram till en ny teori som

kan ge förklaringar som bidrar till förståelse av grundläggande sociala processer. Därför utgår inte

forskaren från en redan etablerad teori eller vetenskap då motivet är att studera outforskade

områden eller ge nya perspektiv på redan utforskade områden.16 Detta diskuteras även av Anselm

Strauss & Juliet Corbin då de hävdar att en forskare inte kan påbörja en undersökning med en

förutbestämd teori, såvida forskarens syfte inte är att förstärka eller utveckla en redan existerande

                                                          
13 Kathy Charmaz, Construction Grounded Theory. (London, 2006) s. 47
14 Ibid. s. 40
15 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002) s. 286
16 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad Teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv. (Stockholm, 2003) s. 6
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teori.17 Det är informanternas uppfattningar och åsikter som utgör vårt empiriska material och

som ligger till grund för våra teoretiska analyser.

Inom Grundad teori betonas det att forskaren helst ska vara utan allt för många förutfattade

meningar. Dock är det omöjligt enligt Strauss och Corbin för forskaren att vara helt

förutsättningslös inför sitt material. Vi är påverkade av den kultur vi lever i och har också formats

utifrån den med olika värderingar och synsätt vilket vi måste förhålla oss till vid analysen av vårt

material.18 Innan vi fick kontakt med familjecentralen i Hageby hade vi inga erfarenheter av

familjecentraler som fenomen. Vi har därför större möjlighet att se verksamheten med nya ögon.

Vi har dock läst in oss på ämnet vilket betyder att vi inte kan gå in i verksamheten helt

förutsättningslöst.

För att beskriva mer ingående hur vi gått tillväga sökte vi först efter koder i texten genom att

ställa frågor till vårt material. Till en början fick kodningen vara öppen och förutsättningslös för

att sedan övergå till kategorier och begrepp, detta hjälpte oss att urskilja begrepp och mönster i

materialet vi samlat in. För att kunna koda är det också viktigt att forskaren har en uppfattning

om vilka aspekter eller sammanhang som är viktiga för analysen. Eftersom forskaren blir allt mer

medveten om vilka kriterier som är viktiga under forskningsprocessen kan kodningen ändra

karaktär i ett senare skede. Vi sökte även efter indikatorer eller koder i materialet vilka kan

utgöras av ett ord eller en eller flera meningar som var intressanta. Inom grundad teori är

indikatorer det som utgör byggstenarna i materialet. Indikatorerna kan kodas i verbform eller

beskrivas i meningar. Glaser och Strauss nämner invivo-koder som är informantens egna ord och

invitro-koder som är teoretiskt utformade. De benämningar som sedan växer fram utifrån

indikatorerna kan ge associationer i olika riktningar och även relateras till andra begrepp. Parallellt

med kodningen gör forskaren så kallade teoretiska utkast vilka är de idéer och tankar som

kommer upp under forskningsprocessen. Utkasten kallas för memos vilka blir den röda tråd som

binder ihop materialet och som också bidrar till att memorera idéer eller slutsatser som forskaren

kan ha i starten av forskningsprocessen.19

Det är viktigt att forskningsprocessen inte mynnar ut i någon sorts beskrivning av det som sker i

till exempel en verksamhet utan snarare att forskaren försöker skapa sig en ny bild av vad som

sker.20 Forskare bör även tänka på att förhålla sig teoretiskt känsliga till sitt material, detta innebär

att han eller hon försöker lyfta empirin till en mer teoretisk nivå för att undvika att fastna i redan

etablerade teoretiska modeller. Om forskaren har en låg teoretisk sensitivitet minskar

möjligheterna till att nya teorier och idéer kan skapas utifrån forskningsmaterialet. Teoretisk

                                                          
17 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research, (Thousand Oaks, 1998) s. 12

18 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research. (Newbury Park, 1990) s. 99
19 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad Teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv. (Stockholm, 2003) s. 37 ff.
20 Ibid. s. 41
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kunskap samt praktisk erfarenhet kan vara något som avgör hur teoretiskt känslig en forskare kan

vara inom sitt forskningsområde.21

Grundad teori är en bra metod för att den bland annat kan tydliggöra det relevanta ur ett material

och beskriva sociala processer. Metoden hjälpte oss att plocka ut de koder och kategorier som vi

sedan utgått ifrån för vår kartläggning av verksamheten. Vårt mål med grundad teori var inte att

skapa en ny teori utan snarare önskade vi använda oss av metoden för att kunna urskilja vad som

är relevant och viktigt att undersöka med verksamheten i Hageby. Vi har använt denna metod för

att analysera intervjumaterialet från gruppintervjuerna med både personal och ledningsgrupp.

Våra enkäter analyserades inte utifrån grundad teori utan dessa utgjorde endast en grund inför de

intervjuer vi utförde för att få information om vad som är relevant att diskutera i

gruppintervjuerna.

Inom grundad teori betonas det att forskaren ska vara förutsättningslös. Detta anser vi att vi har

goda förutsättningar för i och med att familjecentralsverksamheten var ny för oss och vi hade

inga förutfattade meningar från början. Vi har heller inga tidigare yrkeserfarenheter som kan

liknas vid de yrkesprofessioner som ingår i verksamheten. Vi är dock medvetna om att man inte

kan vara helt förutsättningslös eftersom vi är formade av den kultur och samtid vi lever i och att

det påverkar hur vi tolkar och värderar det som sker i vår omgivning.

                                                          
21 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad Teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv. (Stockholm, 2003)  s. 41-42



8

1.7 Tillvägagångssätt

Gruppintervju

Gruppintervjuer är en bra metod för att samla in mycket information. Valet att utföra dessa i

grupp medför risken att respondenterna påverkar varandra i den gemensamma diskussionen,

fördelen med flera medverkande i en gruppintervju är dock att alla ges möjligheten att uttrycka

sin åsikt, vilket också kan tydliggöra hur samspelet ser ut i gruppen.

I intervjuguiden försökte vi täcka de områden och frågeställningar som fanns inför studien. Det

var viktigt att frågorna var tydligt formulerade så att vi kunde få ut maximal information om hur

informanterna faktiskt upplever verksamheten. Enligt Lofland och Lofland är det viktigt att fråga

sig inför den kvalitativa intervjun vad som kan vara förbryllande eller oklart med det man ska

undersöka eller med vissa frågeställningar.22 Detta är en bra utgångspunkt för att kunna formulera

bra frågor och även för att kunna generera nya frågeställningar, vilket vi hade i åtanke vid

utformandet av vår intervjuguide.

För att beskriva hur vår intervjusituation såg ut använde vi oss av två gruppintervjuer, den ena

med personalen och den andra med ledningsgruppen. Frågorna var i vårt fall utvalda på förhand

inom det avgränsade område som vi valt och baserades på svaren från de enkäter som vi delat ut i

ett tidigare skede. De frågeställningar som vi utgick ifrån handlade om hur verksamheten

fungerade utifrån ett samverkansperspektiv.

Gruppintervjuerna spelades in med minidisc. Efter det transkriberades dessa och gjordes om till

en sammanhängande text för att lättare kunna hantera materialet och för att kunna se det i sin

helhet. Materialet lästes igenom för att sedan kodas och kategoriseras genom att viktiga

företeelser namngavs som sedan markerades i marginalen. De koder och kategorier som

framkom blev de centrala teman som utgjorde grunden för analysen.

Enkät

Enkätunderundersökningar är en av de vanligaste metoderna som används när det gäller att ta

reda på vad berörda parter anser om sin verksamhet. Själva utformandet av enkäten är viktig och

vi hade grundligt gått igenom våra enkäter innan vi lämnade ut dem. Detta för att frågorna skulle

täcka alla de frågeställningar som fanns och även för att vi önskade undvika frågor som eventuellt

kunde missuppfattas av våra informanter.

En av fördelarna med att använda enkät som metod är att de i efterhand kan jämföras med

resultat från andra familjecentralers utvärderingar. Det största problemet med

enkätundersökningar kan vara att man inte får tillbaka tillräckligt många ifyllda enkäter som

                                                          
22 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002) s. 305
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behövs för att kunna dra några slutsatser. Detta blev dock inget problem för oss då vi fick tillbaka

samtliga enkäter.

Inför enkätundersökningen och gruppintervjuerna valde vi först att observera familjecentralen i

Hageby, detta för att skapa oss en bild av hur verksamheten ser ut. Det gav oss även en möjlighet

till nya reflektioner och idéer till de frågeställningar som vi valde att ställa till personal och

ledningsgrupp.

Som ett instrument för kartläggning av verksamheten använde vi oss av två enkäter som riktade

sig dels till personal och dels till ledningsgrupp. Enkäterna har utformats av Sofia Enell i samband

med hennes utvärdering av Kärnhuset i Vetlanda. Enkäterna riktade sig till personal och

ledningsgrupp med inriktning på samverkan vilket gjorde dem relevanta för vår undersökning

och även intressanta i ett jämförande syfte. Dessa omarbetades till viss del för att anpassas till

verksamheten i Hageby. Detta var en mycket användbar metod när det gäller att ta reda på vad

personal och ledningsgrupp anser om familjecentralen i Hageby. Enkätundersökningen var något

som vi valde att göra som en förstudie inför kommande gruppintervjuer. Efter

enkätundersökningen träffade vi personal och ledningsgrupp för gruppintervju och ytterligare

diskussion kring verksamheten i Hageby. De båda metoderna tillsammans bidrog till en ökad

inblick i hur verksamheten ser ut och vad personal och ledningsgrupp anser om familjecentralen.

1.8 Urval

Vi lämnade ut enkäter till alla anställda på familjecentralen samt ledningsgrupp. I

gruppintervjuerna deltog all personal samt de tre i ledningsgruppen. Problemet med det urval vi

valt att göra är att det inte kan vara representativt för familjecentraler generellt.23 Detta eftersom

alla familjecentraler kan utforma sin verksamhet efter eget önskemål. Varje familjecentral är unik

och därför kan det vara problematiskt att göra en jämförelse dem emellan.

1.9 Avgränsningar

Tillsammans med universitetslektor och en ytterligare samhälls- och kulturanalytiker fick vi i

uppdrag att kartlägga verksamheten i Hageby. Kartläggningen delades upp och denna studie

skulle beskriva verksamheten utifrån personalen och ledningsgruppens perspektiv med fokus på

samverkan. Den andra delen av kartläggningen författades av Katerina Dunerholm och syftet

med denna var att beskriva brukarnas perspektiv av familjecentralen. Uppsatsen heter  ”Ett ställe

för alla - en kvalitativ studie om hur familjecentralen påverkar föräldrar och barns vardag” och

syftar till att utöka förståelsen kring familjecentralens betydelse för föräldrar och barn som

besöker verksamheten samt om hur familjecentralen som fenomen påverkar brukarnas vardag.

                                                          
23 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002) s. 115 ff.
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Katerina fokuserar på interaktionen som sker mellan föräldrarna, barnen och personalen, och på

barnens och även föräldrarnas socialisation. De frågeställningar som hennes uppsats bygger på är;

Vilka är brukarna som besöker familjecentralen? Påverkar familjecentralen brukarnas vardag? I så

fall på vilket sätt? Vilken betydelse har interaktionen mellan föräldrarna, barnen och personalen

för brukarnas vardag och socialisation? Och till slut, hur framställs relationerna mellan personal

och brukare och brukarna sinsemellan, utifrån aktörernas utsagor?

1.10 Forskningsetiska överväganden

Vi har utgått ifrån de forskningsetiska principerna i vår kartläggning av verksamheten.

Principerna har som uppgift att vägleda forskaren inför planeringen av ett projekt samt att kunna

ge ett underlag för våra egna reflektioner och insikter i vårt ansvarstagande. De fyra

grundläggande huvudkraven är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren måste informera informanterna om

syftet med uppgiften. Samtyckeskravet betyder att informanten har rätt att själv bestämma över

sin medverkan i undersökningen. Konfidentialitetskravet ska garantera att uppgifter om

deltagande informanter är sekretessbelagt och nyttjandekravet innebär att insamlat material inte

får användas annat än för vetenskapliga syften.24

Viktiga frågor handlar om vilka fördelar som undersökningen kommer att ge de intervjuade, i vårt

fall personal och ledningsgrupp på familjecentralen i Hageby. Vår förhoppning är att vår

undersökning, förutom att kartlägga verksamheten, även ska kunna bidra till en positiv utveckling

för alla de ingående verksamheterna. Gällande samtyckeskravet fick vi ett godkännande från både

ledningsgrupp och personal om att de kan ställa upp för intervju och gällande informationskravet

lämnade vi ut information om varför vi befann oss på familjecentralen och vad vi har tänkt

undersöka i form av ett informationsblad som sattes upp vid ingången av familjecentralen så att

alla lätt kunde ta del av den.

Efter kartläggningen av familjecentralen kan vi inte i nuläget se några negativa effekter som skulle

kunna skada familjecentralen och dess brukare. Förhoppningsvis kommer vår kartläggning leda

till att familjecentralen kan förbättras på olika sätt och att det ges en möjlighet att kunna jämföra

sig med andra familjecentraler för att kunna följa med i och påverka utvecklingen.

1.11 Anonymitet

Den kartläggning som vi har utfört baserar sig på en relativt liten personalgrupp och

ledningsgrupp vilket innebär att det var problematiskt att avidentifiera våra informanter. Vi har

valt att inte skriva ut personernas namn eller att fingera dem, istället har vi valt att benämna dem

                                                          
24 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
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utifrån vilken profession de innehar. Det går dock inte att garantera anonymitet eftersom vi dels

har berättat vilken familjecentral det rör sig om och dels för att de är få anställda på

familjecentralen.

Anledningen till att vi valde att berätta vilken familjecentral det handlar om beror på att vi inte

upplevt intervjumaterialet som känsligt för de medverkande, detta på grund av att både personal

och ledningsgrupp diskuterade utifrån sina yrkeserfarenheter och inte utifrån sin privata och

personliga åsikt om verksamheten.

2. Teoretisk referensram

Inledningsvis undersökte vi vilka teoretiska perspektiv som var relevanta för vår studie och

analys. Vi funderade på maktanalys och nyinstitutionell teori som möjliga perspektiv att anta.

Maktanalys hade varit intressant på grund av att verksamheter kan ha olika föreställningar om hur

samverkan ska fungera. Då olika verksamheter är olika modellstarka finns det risk att de

modellsvaga tar över de modellstarkas bilder av hur samverkan ska se ut och fungera. En faktor

som kan försvåra samverkan är maktförhållandet mellan de olika verksamheterna, om det till

exempel är någon verksamhet som har företräde till att definiera problemet.25 Nyinstitutionell

teori används för att förstå organisationer och verksamheter, detta på grund av att den har som

utgångspunkt att organisationer utgör en del av ett större sammanhang som även påverkar och

styr organisationers förutsättningar.26 Dessa två hade varit intressant att sätta sig in i och

undersöka gällande samverkan på en familjecentral. Med vårt fokus blev det dock efter

övervägning bättre att bara använda oss av samverkansteorier och teorier om hur olika

myndigheter går tillväga för att uppnå samverkan. Detta med tanke på vårt val att inte vara så

teoretiskt bundna i vår uppsats.

2.1 Samverkan

Den svenska välfärdsstaten har under de senaste åren genomgått en omfattande förändring som

kan beskrivas på flera olika sätt. Bland annat är samverkan ett viktigt begrepp för de nya

arbetsformer och förändringsprocesser som skett. Samverkan har funnits länge mellan olika

myndigheter och integrerad verksamhet har bedrivits på många olika sätt i större eller mindre

omfattning sedan välfärdsstaten började ta form. Det som förändrats är att samverkan blivit en

nödvändig arbetsform inom den offentliga sektorn idag.27 Hinder och möjligheter med detta

arbetssätt är ett förhållandevis outforskat område. Det är en relativt ny arbetsform som det inte

                                                          
25 (Danermark 2004) återberättad av Sofia Enell, Kunskapsöversikt om familjecentraler, (Jönköping, 2007)  s. 86
26 Sofia Enell, Kunskapsöversikt om familjecentraler. (Jönköping, 2007) s. 21
27 Berth Danermark, Christer Kullberg, Samverkan – välfärdsstatens nya arbetsform.. (Lund, 1999) s. 9 ff.
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har forskats mycket kring. Denna populära arbetsform har många tagit del av så på det viset finns

det en stor men ofullständig vardagskunskap om fenomenet.28

Samverkan är centralt för familjecentraler och det är socialstyrelsen som tillsammans med andra

myndigheter sammanställt strategier för hur samverkan kring barn ska gå till.29 Föreningen för

Familjecentralers främjande, FFFF, har en egen definition på samverkan. De menar att samarbete

i kombination med samordning blir samverkan. Med samarbete menar de personlig kontakt i det

löpande arbetet och med samordning att resurser på huvudmannanivå samordnas, alltså mellan

kommun och landsting. Denna definition säger inte något om hur samverkan genomförs utan

fokuserar mer på förutsättningarna för att samverkan ska kunna ske.30

Samarbete individer eller verksamheter emellan bidrar bland annat till ett ökat informationsutbyte

vilket bidrar till en ökad kvalité på de arbetsuppgifter som förestår en familjecentral. Lagar och

förordningar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen uppmanar till samarbete med andra

parter. Socialtjänsten har också en skyldighet att samarbeta eller samverka med andra

samhällsgrupper. Både departement och myndigheter uppmanar idag till samverkan mellan olika

professioner och organisationer för att skapa en helhetssyn på det som önskas utifrån

barnfamiljernas behov. 31

Helhetssynen ses som en nödvändighet för att kunna identifiera de barn eller familjer som är i

behov av särskilt stöd. Helhetssynen betonas som viktig även inom folkhälsoarbetet för att tidigt

fånga upp familjer med problem. Arbetet mellan olika verksamheter underlättas på många sätt

genom samarbete och en helhetssyn på individen, vilket bidrar till att nya kontakter etableras som

därefter gemensamt kan skapa förutsättningar för mer rationella lösningar på eventuella

problem.32

                                                          
28 Berth Danermark, Christer Kullberg, Samverkan – välfärdsstatens nya arbetsform.. (Lund, 1999) s. 33
29 Ibid. s. 25
30 http://www.familjecentraler.se/Default.aspx?id=4837
31 Maria Hjortsjö, Med samarbete i sikte: om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler. (Lund, 2005) s. 9
32 Ibid. s.10
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2.2 Teorier om samverkan

Marie Fridolf, som forskar om samverkan vid Göteborgs universitet, menar att det finns ett ökat

behov av samarbete och att det utgör en viktig del när det gäller att hjälpa och stödja utsatta

grupper i samhället.

Hon har definierat tre faktorer som är avgörande gällande om samarbetet blir positivt för den

enskilde eller inte;

- Mötet med den enskilde - tid, närhet, kunskap.

- Organiseringen utifrån olika behov - värdegrund, ansvar system.

- Demokratiseringen - lika värde, delaktighet och inflytande.33

Danermark och Kullberg menar att det är viktigt att acceptera organisationernas olikheter för att

samverkan ska kunna fungera på ett bra sätt. De menar också att samverkan kräver förarbete och

fortsatt arbete under arbetets gång för att det ska kunna fungera på ett bra sätt. De har

sammanställt en lista över vad de främsta avgörande orsakerna är till att ett samverkansprojekt

misslyckas eller går mindre bra;

- vagt formulerade mål

- olika kunskapstraditioner och professionella mål

- olika ekonomiska intressen

- skilda organisatoriska strukturer

- olika ansvarsfördelning

- asymmetrisk relation mellan de samverkande

- skild etisk praxis

- dålig samordning

- hög personalomsättning

- stor arbetsbelastning34

Danermark menar att det är viktigt att diskutera förutsättningar för att samverkan ska kunna

fungera innan ett samverkansprojekt startar men att detta sällan görs. Detta leder ofta till ett

misslyckande. Då hjälper det inte med goda intentioner och höga förväntningar. Det som bör

diskuteras då är bland annat vilket synsätt de olika aktörerna har, hur mycket avsatt tid de har för

samverkan och vilken position de har till målgruppen. Regelverk kring de olika aktörerna bör

också gås igenom för att synliggöra möjliga hinder som kan uppstå vid samverkan. Samverkan

förutsätter en tydlig ledning och ett klart definierat mål, det behövs även tillräckligt med resurser

                                                          
33 Marie Fridolf, Samarbete för utveckling av välfärden. En skrift om förhållningssätt, system, relationer och

professionalitet. (Göteborg, 2006) s. 4
34 Berth Danermark, Christian Kullberg, Samverkan välfärdsstatens nya arbetsform, (Lund, 1999) s. 55
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och att skillnader identifieras. Det gäller att identifiera de problem som kan uppstå och välja hur

man ska gå tillväga för att komma vidare. Antingen får man välja att undanröja, bemöta eller helt

enkelt stå ut med dem för att kunna fokusera på det som är viktigt, nämligen på det man vill

samverka om.35

Vibeke Bing har intressanta aspekter gällande samverkan, hon menar att de anställda måste vara

både delaktiga och kreativa för att kunna nå uppställda mål. ”Förändringsprocessen är en del av

organisationens utveckling.”36 Det är alltså viktigt att ha en lärande organisation som inte räds

förändring. Beslutet kommer oftast först genom politiska beslut och det är viktigt att den

personal som ska arbeta med dessa förutsättningar är med på idén med samverkan så att

familjecentralen kan utvecklas.37

Wikander menar att ”samverkan är det viktigaste inslaget i familjecentralen som ska ge ”de där”

som traditionell mödra- och barnhälsovård inte har åstadkommit […]”.38 När fler yrkeskategorier

och personal arbetar ihop har de större möjlighet att uppmärksamma problem. Alla är oftast

eniga om detta, men det är för den sakens skull inte helt oproblematiskt. Det tar tid och krävs

stort engagemang för att få igång en givande samverkan.39 Socialstyrelsen menar att samverkan

behövs för att skapa sig en helhetssyn. Det positiva som kan komma ut från en samverkan är

bland annat att de som ingår i arbetet kan undvika dubbelarbete, det minskar även risken för att

människor och ärenden ”faller mellan stolarna”. Samverkan menar de även kan ge människor

effektivare hjälp. I Hagebys fall menar både personal och ledning att det är lätt att slussa

människor eftersom de olika professionerna befinner sig i samma hus. Detta menar

socialstyrelsen är ett bra sätt för att kunna utnyttja samhällets resurser på ett så bra och effektivt

sätt som möjligt, vilket krävs för att individers behov ska kunna tillgodoses.40

2.3 Teorier om samverkan mellan organisationer

Det finns olika modeller för hur organisering och ledning av samverkan kan gå till. Dessa

modeller har utvecklats när de använts i praktisk verksamhet och även beskrivits i utvärderingar

och studier gällande samverkan inom olika välfärdsområden. Det som karaktäriserar den enklaste

formen av samverkan är regelbundna möten mellan de samverkande organisationerna. Dessa

möten kan fungera som arenor för både samarbete och samordning mellan organisationerna. Här

finns chans att byta information och planera gränsöverskridande aktiviteter. De kan även ”vara

                                                          
35 Berth Danermark, Christian Kullberg, Samverkan himmel eller helvete. (Stockholm, 2000)
36 Vibeke Bing, Föräldrastöd och samverkan- Familjecentralen i ett folkhälsoperspektiv. (Stockholm, 2005) s. 104
37 Ibid. s. 104-105
38 Birgitta Berg Wikander, Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa. (Stockholm, 2006) s. 116 ff.
39 Ibid. s. 116 ff.
40 Socialstyrelsen, Barn i fokus- projektet. (Stockholm, 1996) s. 19
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mer eller mindre frekventa, systematiserade, formella eller informella till sin karaktär beroende på

omfattningen och svårighetsgraden i samverkan.” 41

När samverkan mellan olika välfärdsorganisationer utförs sker det vanligtvis i så kallade

gränsöverskridande multidisciplinära team. Detta team kan beskrivas som en mindre grupp

personer som i regel kommer från olika professioner som har som mål att samarbeta för att nå ett

bättre resultat tillsammans för att ge god service till en speciell grupp av människor/klienter. Det

gör att de arbetar tvärs över formella organisatoriska gränser. Det finns olika sorters

multidisciplinära team. De kan vara kortvariga eller mer permanenta och medlemmarna kan vara

representerade från olika organisationer och professioner, även dessa med tillfälliga eller mer

permanenta roller. De formerna som har haft störst framgång när det gäller samverkan är de med

stabila multidisciplinära team. I stabila team som startats, hunnit etablerats och överlevt har

medlemmarna arbetat nära tillsammans, lärt känna varandra och kunnat lita på varandra. De har

på så sätt haft möjlighet att utveckla gemensamma intressen, värderingar och mål. De beslut som

tagits har varit solidariska eller enhälliga och en gemensam teamkultur har funnits.42

För att få igång ett fungerande teamsamarbete krävs vilja och hårt arbete. Det är inte helt enkelt

att samarbeta och att samarbeta över professionella och organisatoriska gränser ökar

svårighetsgraden.43 En klassisk modell som kan användas för att beskriva processen att etablera

ett gränsöverskridande multidisciplinärt team har utformats av den amerikanske socialpsykologen

Tuckman (1965). Han beskriver detta genom fyra olika utvecklingsfaser;

• Den första fasen, ”forming”, innebär att medlemmarna som rekryterats till teamet eller

utsetts av sina respektive organisationer börjar att orientera sig och testa varandra.

• Därefter kommer vanligtvis en andra fas, ”storming”, när det uppstår oenighet och

konflikter om intressen och värderingar beroende på medlemmarnas olika professionella

och organisatoriska kulturer.

• Om och när dessa konflikter löses kommer en tredje fas, ”norming”, när medlemmarna

börjat att känna förtroende för varandra, formulera gemensamma mål och utveckla en

gemensam teamkultur.

                                                          
41 (Jakobsson 2002) återberättad av Runo Axelsson & Susanna Bihari Axelssons, Folkhälsa i samverkan mellan

professioner, organisationer och samhällssektorer. (Lund, 2007) s. 16
42 (Ovretveit 1993, Schofield & Amodeo 1999, van Raak 1999, Vangen & Huxham 2003) återberättade av Runo

Axelsson & Susanna Bihari Axelssons, Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer, (Lund,

2007) s. 18-19
43 (Huxham 1996) återberättad av Runo Axelsson & Susanna Bihari Axelssons, Folkhälsa i samverkan mellan professioner,

organisationer och samhällssektorer, (Lund, 2007) s. 19
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• Om denna fas är framgångsrik kan teamet till slut nå en fjärde fas, ”performing”, när

medlemmarna har utvecklat sina funktionella roller och koncentrerar sig på att prestera

och uppnå sina mål.44

Det är viktigt att påpeka att dessa fyra utvecklingsfaser inte behöver vara en linjär process.45

Ledarskap och teamutveckling

Arbetet med att få ett välfungerande multidisciplinärt team ställer stora krav på ledarskap.

Ledaren eller ledarnas främsta uppgift är att skapa ett ömsesidigt förtroende mellan

medlemmarna i teamet. Att kontinuerligt arbeta med att skapa detta förtroende kan vara helt

avgörande för att få igång ett fungerande samarbete.46

Svårigheter, hinder och risker

Majoriteten som arbetar i samverkansprojekt har erfarenhet av att det kan vara svårt att få till

samverkansformer mellan olika myndigheter och organisationer inom välfärdssamhället. Det

krävs att det avsätts mycket tid och energi för att få igång en samverkan och för att sedan kunna

hålla den vid liv. De medverkande bör alltså vara beredda på att det kan komma att kosta en hel

del innan man kan se de positiva effekterna utav den. De hinder som kan förekomma vid en

samverkan mellan olika myndigheter är exempelvis förekomsten av olika regelsystem och

utformningen av finansieringssystem med olika budgetar och ansvarsområden. Ett annat stort

hinder som ofta förekommer är de olika myndigheternas och professionernas revirbeteende

vilket kan kopplas ihop med både strukturella och kulturella förhållanden. Detta beteende

förekommer både hos de professionella och dess chefer.47

De finns även risker med att samverka. För att få igång en fungerande samverkan krävs som

bekant mycket tid och detta kan gå ut över de människor man är till för att hjälpa. Det finns

därför risk för att samverkan blir ett självändamål. De positiva effekter som kommer ur

samverkan är bland annat personalens engagemang och kompetensutveckling. Det har dock varit

svårt att dokumentera några förbättringar vad gäller brukarna/patienterna. De ekonomiska

vinsterna har även dem uteblivit. Det som bör tilläggas är att de utvärderingar som gjorts skett

efter en ganska kort tid vilket gjort att man gått miste om de mer långsiktiga effekterna. En

övervägande del av forskare menar att det är svårt att åstadkomma en bra samverkan på de allra

flesta områden. De forskningsrapporter som gjorts inom ämnet beskriver de problem, hinder och

                                                          
44 Runo Axelsson & Susanna Bihari Axelsson, Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer.

(Lund, 2007) s. 19
45 Ibid. s. 20
46 Ibid. s. 20-22
47 (Leutz 1999, van Raak 1999, 2003, Bate 2000, Abbot 1988, 2003) återberättade av Runo Axelsson & Susanna

Bihari Axelssons, Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer. (Lund, 2007) s. 22-23
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risker som finns. Två engelska forskare menar till och med att man om möjligt ska försöka

undvika att samverka om inte klara fördelar finns.

Det finns dock ett undantag, nämligen folkhälsoarbete. Här verkar det finnas stora fördelar med

att samverka.48

Samverkan i folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete handlar om att förebygga sjukdomar och främja hälsa, detta genom organiserade

samhällsaktiviteter. De inblandade aktörerna finns inte bara inom hälso- och sjukvården utan

även i samhällssektorer som den sociala sektorn, utbildningssektorn, miljövården,

samhällsplaneringen, trafik- och transportsektorn. Det finns alltså flertalet aktörer som kan hjälpa

till med att påverka folkhälsan på ett positivt sätt och dessa  finns företrädesvis bland kommunala

och statliga myndigheter. Det är en stor utmaning att samverka mellan de myndigheter och

organisationer som berörs för att kunna skapa gemensamma insatser för att förbättra folkhälsan.49

2.4 Tidigare forskning

Vi har tagit del av böcker som handlar om familjecentralen som fenomen för att få

grundläggande fakta om verksamheten och varför den behövs. Institutionen för socialt arbete vid

Stockholms universitet har utkommit med en skrift, Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets

bästa, som bland annat tar upp bakgrunden till familjecentralernas uppkomst och hur de har

utformats. I boken diskuteras bland annat samverkansparterna och deras yrkesroller som ibland

kan ge problem, det har diskuterats om att yrkesrollerna flyter samman men samtidigt kan det

även bli tydligare gränser eftersom ärenden kan remitteras vidare till andra professioner på

familjecentralen. Där diskuteras även i vilken grad familjecentralen ska ha myndighetsutövning,

de som är negativa anser att detta inte är möjligt i en förebyggande verksamhet.50 Boken beskriver

även att mål som sätts upp ska vara realiserbara. Det gäller därför att försöka sätta upp mål som

kan nås inom en rimlig tid. Det är då också viktigt att alla inom verksamheten är överens om

uppsatta mål för att kunna samverka och uppnå dessa.51 Universitetslektor Birgitta Berg

Wikander konstaterar att det är svårt att utvärdera en familjecentrals inre arbete men att ”[...] det

är tydligt att arbetet kan och behöver belysas med en kritiskt granskande blick”52

                                                          
48 (Hultberg 2005, Huxman & Vangen 2005) återberättade av Runo Axelsson & Susanna Bihari Axelssons, Folkhälsa i

samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer. (Lund, 2007) s. 23-24
49 Runo Axelsson & Susanna Bihari Axelsson, Folkhälsa i samverkan mellan: professioner, organisationer och samhällssektorer.

(Lund, 2007) s. 24-25
50 Birgitta Berg Wikander, Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa. (Stockholm, 2006) s. 52 ff.
51 Ibid. s. 89-90
52 Ibid. s. 9
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Inför kartläggningen har vi använt oss av tidigare utvärderingar av familjecentraler för att få en

bakgrundsbild och förståelse av hur verksamheten ser ut och fungerar som vi ska ta del av samt

vilka hinder som kan uppstå mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när de ska samverka.

Vidare har vi även tagit del av böcker om samverkan och samarbete mellan olika myndigheter

och då främst mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Bland annat har Berth Danermark

skrivit en bok; Samverkan – himmel eller helvete?  som tar upp samverkansarbete där han beskriver de

eventuella problem som kan uppstå och hur man kan undvika eller komma förbi dem i

samarbetet mellan myndigheter. Bland annat uttrycker han att ett samverkansarbete kräver

särskilda förberedelser för att det ska lyckas.

Ytterligare litteratur som har varit relevant för denna kartläggning har till exempel handlat om

hälsofrämjande och förebyggande arbete inom kommunen med betoning på barn, ungdomar och

familjen som helhet. Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen har stöttat utvecklingen med

familjecentraler. Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen har också gjort flera utvärderingar av

familjecentraler som kan vara intressant att ta del av inför denna undersökning.

Exempel på en utvärdering som vi tagit del av heter Familjecentralen - framtidens stöd till föräldrar och

barn?  – denna har utförts av forskare från folkhälsoinstitutet och ger en sammanhållen bild av

familjecentraler i Sverige. Utvärderingen är en kombination av en fallstudie i bostadsområdet

Norra Biskopsgården i Göteborg och en undersökning av familjecentraler i andra delar av

Sverige. Tyngdpunkten ligger dock på fallstudien. Centrala frågeställningar för denna studie är

inriktade mot familjers uppfattningar och utbyte av familjecentralernas verksamhet, utvecklingen

av det tvärfackliga samarbetet i familjecentralen samt familjecentralens utåtriktade verksamhet.

Rapporten ger en tydlig inblick i hur den dagliga verksamheten för personalen på familjecentralen

i Norra Biskopsgården ser ut. Vi får ta del av de fördelar och nackdelar som uttrycks av

personalen om verksamheten. Rapporten ger också en bra förståelse för hur familjecentralen kan

uppfattas av dem som besöker den. Dessa utvärderingar ger oss en mycket bra förförståelse för

hur det kan gå till på en familjecentral.

2.5 Kunskapsöversikt om familjecentraler

Det finns två rapporter som har skrivits för att ge en slags kunskapsöversikt om familjecentraler,

den ena är skriven av Enell och ger en nationell bild medan den andra som socialstyrelsen gett ut

även ger en nationell översikt. Dessa har varit mycket användbara för oss i vår studie. Nedan

kommer en presentation av de båda rapporterna.

Sofia Enell, socionom och projektledare vid Luppens kunskapscentrum, fick i uppdrag av

barnhälsovården i Landstinget i Jönköping län att göra en kunskapsöversikt om familjecentraler

våren 2006. Bakgrunden till detta uppdrag var att det fanns ett antal familjecentraler i länet och

att det även fanns ett intresse att starta upp fler. Detta gjorde att man ville få mer kunskap om
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hur denna samverkansform fungerade. Det som Enell tar upp i sin rapport är bland annat

familjecentralers bakgrund och historik i Sverige. I det teoriavsnittet presenterar hon tre olika

teoretiska perspektiv, detta för att lättare kunna förstå översiktens resultat. Hon ger även förslag

på vilka områden som inte har forskats kring ännu gällande familjecentraler. Rapporten heter

Kunskapsöversikt om familjecentraler. Hon kom bland annat fram till att samverkan på de flesta

familjecentraler innebär att verksamheterna i första hand kompletterar varandra, detta genom att

remittera till varandra utan att ha någon samverkan kring frågan. Hon konstaterar även att

närheten mellan verksamheterna gör dem mer lättillgängliga.53

Den senaste kartläggningen av familjecentraler publicerades i april 2008 och heter Familjecentraler

– kartläggning och kunskapsöversikt. Det var regeringen som hade gett socialstyrelsen i uppdrag att

kartlägga familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Det ingick även att

sammanställa de utvärderingar och rapporter som redan utförts och ta del av internationella

erfarenheter. Denna kartläggning kom bland annat fram till att det finns 131 familjecentraler i

Sverige och att dessa finansieras av de ingående parternas ordinarie budget. Lite mer än hälften av

dessa har en samordnare som arbetar på deltid i verksamheten. I den vanligaste formen finns alla

de fyra verksamheterna, mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst i samma

lokaler. Därefter kommer den gruppen som har tre av de fyra verksamheterna. Kartläggningen

visade även på att familjecentralen uppskattas av dess brukare. Besökarna kommer till största del

från socioekonomiskt starka föräldragrupper. Det som saknas enligt denna rapport är kunskap

om vad familjecentralen har för effekt på barn och föräldrar.54

                                                          
53 Sofia Enell, Kunskapsöversikt om familjecentraler, (Jönköping, 2007)
54 Socialstyrelsen, Familjecentraler- kartläggning och kunskapsöversikt, (Stockholm, 2008)
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3. Analys

I analysen presenteras resultatet från ledningsgruppens och personalens gruppintervjuer.

Ledningsgruppens åsikter om verksamheten beskrivs först och därefter presenteras personalens

åsikter. Efter analysen kommer förslag till vidare forskning och därefter slutdiskussion.

I nästkommande avsnitt följer syften, mål och framtidsplaner, först utifrån ledningsgruppens

tankar och åsikter kring detta  och därefter utifrån personalens.

3.1 Ledningsgruppen om syften, mål och framtidsplaner

Ledningsgruppen menar att de syften och mål som de formulerat inför uppstartandet av

familjecentralen var att samla de olika resurserna under ett och samma tak. Detta för att de

genom tidiga insatser och förebyggande arbete skulle kunna tillgodose barnfamiljernas behov av

stöd och främja hälsan. Genom samarbete kan de enligt ledningsgruppen utnyttja kommunens

och landstingets begränsade resurser på ett bättre sätt och utifrån det också erbjuda familjer ett

bättre stöd i form av vård och social omsorg utifrån en helhetssyn på familjen. Socialstyrelsens

rapport visar på att de förutsättningar som ökar möjligheterna för att en samverkan ska kunna

fungera är en gemensam ledning som ser till att förberedelser och resurser finns inför en

samverkan. De ska även se till att stå för planering och att utvärdering sker av verksamheten.

Andra förutsättningar som bör finnas är; personalintegration, gemensamma lokaler och närhet till

brukarna. Detta sammantaget ska ge brukarna bättre hjälp, leda till att de resurser som finns

används på bästa sätt, utveckla personalens kompetens, effektivare tidsanvändning samt tona ned

socialstyrelsens myndighetsstämpel. Samverkan kan bland annat hindras av oklara ansvarsgränser,

kunskapsbrist, olika synsätt samt tidsbrist.55

På frågan om vad ledningsgruppen har för framtidsplaner menar de att familjecentralen ändå är

en ganska nystartad verksamhet vilket gör att fokus i främsta hand läggs på nuet. Chefen för

barnavårdscentralen uttrycker följande tankar om framtiden;

”[…]dels är det så nytt alltså det är svårt att visionera framåt när vi precis har startat, jag

skrev lite grann i den här skriftliga kommentaren också, och jag tycker det verkar

fungera bra som det gör nu och vi, det blir ungefär som vi hade trott och hoppats på,

men alltså ha några klara visioner långt framåt det tror jag måste som jag skrev också

värka fram i vår grupp och tillsammans med personalen vart vi vill komma, vart vi vill

gå.[…]

I dagsläget ser ledningsgruppen positivt på verksamheten och dess utveckling. Chefen för

socialkontoret upplever att verksamheten ser ”jättebra ut” men tillägger att den här

verksamheten, i likhet med andra verksamheter, är i ständig förändring. Familjecentralen är

                                                          
55 Socialstyrelsen. Barn i fokus- projektet. (Stockholm, 1996) s. 19
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relativt nystartad så just nu måste fokus ligga på att få till samarbetsformer och arbetsformer, få

ihop sig som grupp och ta reda på vad de olika parterna tycker, detta för att hitta någon slags

gemensam grund att stå på.

Önskvärt i framtiden är det chefen för öppna förskolan nämner, nämligen att familjecentralen ska

bli mer känd i området och att föräldrarna känner sig trygga i att gå dit när de är i behov av stöd

och hjälp. Personalen ska då finnas till hands och vara med och slussa familjerna rätt. Hon menar

att det kan vara en fördel att en familj som har kontakt med alla tre verksamheterna kan prata

tillsammans i en liten grupp, detta tillämpas redan men hennes önskan är att det ska utökas. Detta

för att hitta nya lösningar som gynnar brukarna på familjecentralen.

Den verksamhet som saknas på familjecentralen är mödravården. Alla tre parter nämner att

mödravården skulle vara en mycket passande samverkanspart. Anledningen till detta är att alla

föräldrar kommer i kontakt med denna verksamhet vilket innebär att personalen på

barnavårdscentralen tidigt kan följa familjerna och ge hjälp och stöd redan i början av

graviditeten, verksamheten skulle därför vara viktig för familjecentralen. Chefen för

barnavårdscentralen uttrycker här vikten av att samlokalisera mödravården på familjecentralen;

[…]för det fattas ju ett ben alltså, det är ju BVC, öppna förskolan och SOC va,

mödravården saknas här, vi får ju inte riktigt med dom o det är väl en vision kanske

tycker jag att få med det fjärde benet […]”

På frågan om några andra yrkesgrupper skulle passa på familjecentralen nämns bland annat BUP

(barn och ungdomspsyk) och psykologer, men detta gäller samtidigt relativt små grupper i

jämförelse med antalet brukare som kommer i kontakt med mödravården. Chefen för

socialkontoret poängterar även att familjecentralen inte ska vara någon behandlingsinstans, fokus

ska ligga på förebyggande insatser.

Birgitta Berg Wikander, psykolog och universitetslektor vid Stockholms universitet som

sammanställt tidigare enskilda utvärderingar av olika familjecentraler, menar att

mödravårdcentralen är en viktig grupp som behövs på en familjecentral för att kontinuiteten ska

vara god. Mödravården är ganska lik barnavårdscentralen i den bemärkelsen att de ofta är

upptagna hela dagarna med inbokade besök. Men de utgör ändå en viktig länk för att locka till sig

människor som upptäcker öppna förskolan. Mödravårdcentralen verkar även vara den grupp som

är mest känslig för att vara för få i personalgruppen, detta för att deras arbetssätt ofta innebär att

samråda med kollegor.56

                                                          
56 Birgitta Berg Wikander, Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa. (Stockholm, 2006)  s. 109
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3.2 Mål och syfte enligt personalen

Det finns vissa oklarheter kring mål och delmål för verksamheten vilka inte diskuterats från

början. Gällande faktorer som maktstrukturer beroende på yrkesidentitet och olika etiska koder

verkar personalen utifrån vår tolkning av intervjun funnit ett bra sätt att hantera dessa olikheter

genom öppna och ärliga diskussioner med varandra. Trots att personalen uttrycker att målen med

verksamheten är allt för vida och ibland oklara anser de flesta att familjecentralen har bidragit till

en ökad samverkan mellan de olika verksamheterna. Enligt personalen har bland annat faktorer

som lokal, gemensamma möten, arbetskamraterna, ledningsgruppen samt gemensamma

aktiviteter bidragit till ökad samverkan. Vidare uttrycks det i enkäten att de genom att vara nära

varandras vardagliga arbete lättare kan upptäcka vad de ska samverka kring, vilka behov som

finns och även vad de olika professionerna kan bidra med. Som ytterligare bidragande faktorer

för samverkan nämns vardagspratet och morgonfikat som en värdefull stund då de kan föra

diskussioner kring hur samverkan ska se ut. Handledningen är en annan viktig faktor som tas

upp, likaså familjecentralsutbildningen och föräldragruppsverksamheten.

Personalen uttrycker att samverkan ibland kan vara svårt, dels på grund av att verksamheten är

relativt ny och dels på grund av att besöksantalet ökat markant. Ytterligare synpunkter på hinder

för samverkan är barnavårdscentralens pressade arbetssituation vilket gör att de inte kan verka

tillsammans i den grad som de skulle önska. Vidare uttrycks det att barnavårdcentralen arbetar på

ett annat sätt än de övriga verksamheterna vilket ibland kan försvåra spontana möten mellan

öppna förskolan, socialtjänsten och barnavårdscentralen. Vidare uttrycks det att strukturen på

samverkan är ett hinder och att det kan vara svårt att ändra gamla invanda mönster eller

arbetssätt.

Personalen gör så gott de kan för att få till en bra samverkan utifrån de förutsättningar de har.

Men som har beskrivits så krävs det att det avsätts mer tid för samverkan för att hitta lösningar

på de hinder som kommer längs vägen. Det gäller även att hitta en balansgång där samverkan inte

går ut över brukarna. 57

3.3 Personalens Framtidsplaner

Personalen tycker att familjecentralen ska vara ett ställe där olika tjänster och verksamheter ska

erbjudas till barn och föräldrar som har betydelse för deras välbefinnande och hälsa. De måste

även vara lyhörda för familjers olika behov och verksamheten kan aldrig vara statisk. De tror och

hoppas också att familjecentralen fungerar som en positiv mötesplats för föräldrar och barn som

då kan skapa nya sociala kontakter. Familjer kan dela ”vardagspratet” både med varandra och

med personalen, och barnen kan leka med varandra.

                                                          
57 Runo Axelsson & Susanna Bihari Axelsson, Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer.

(Lund, 2007) s. 22 ff.
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Alla kan både ge och ta hjälp av varandra även i svåra familjesituationer. Personal från öppna

förskolan uttrycker att det är positivt att personalen blivit mer lättillgänglig och att det är mycket

viktigt att personalen ger brukarna ett bra bemötande.

[ Jag tror personligen att vårt förhållningssätt som personal är det allra viktigaste. Inte så

mycket vad vi gör på öppna förskolan utan hur vi gör det. Alltså bemötandet av

besökarna, stora som små är det absolut viktigaste. Känner besökarna sig välkomna

eller ej? Är det ett lekvänligt ställe? […] Känner sig besökarna delaktiga? Har de

möjlighet att påverka innehållet?]

Vidare tror personalen att ett öppet och välkomnande klimat, där alla är välkomna är något som

uppskattas och att personalen uppmärksammar besökarna på ett positivt och uppmuntrande sätt,

både föräldrarna och deras barn. Små aktiviteter som att fika, småprata, läsa tidningar och möta

andra föräldrar är också positivt för stämningen som blir mer avslappnad utan så många strikta

regler.

[Denna arbetsplats är en bland de roligaste platser jag har arbetet på under mitt

arbetsliv. Jag tycker om variationen, samtal med föräldrar och leken med barnen. Det

går att göra så mycket mer för ett barn när man har möjlighet att involvera föräldern

och få deras syn och respons på det man gör för barnet. Det händer så mycket positivt i

det vardagliga mötet och den vardagliga leken. […]

Det uttrycks även att det är positivt med närheten till barnavårdscentralen för att familjer kan

lämna äldre syskon på öppna förskolan medan de yngre besöker barnavårdscentralen. Personalen

anser att de i hög grad utgör ett stöd för de familjer som besöker verksamheten både fysiskt och

psykiskt och att de verkar utifrån en helhetssyn på individen.

Både öppna förskolan och barnavårdscentralen uttrycker önskemål om att förskoletjänsten ska

utökas till heltidstjänst. Personal från öppna förskolan och socialtjänst ger ett stort antal förslag

på vad som skulle kunna passa in i verksamheten, till exempel psykolog, gymnastikinstruktör och

dramapedagog. Återkommande önskemål är mödravård och spädbarnsverksamhet. Någon

uttrycker att de önskar finna bra samverkansformer med Timjans spädbarnsverksamhet som

skulle kunna vara en spännande samverkanspartner enligt personalen. Ytterligare önskemål är att

barnmorskor skulle kunna delta i verksamheten på något sätt. Personal från barnavårdscentralen

uttrycker bland annat följande;

[ Mödravården skulle ju vara som klippt och skuren för det. Man har dom då från

graviditeten o sen kan man ta över när barnet föds, ja det skulle rulla på, på ett naturligt

sätt, föräldrar som har det känsligt tänker jag är väldigt mottagliga när de väntar barn

för olika insatser, det skulle bli helt naturligt.]
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Personalen har många förslag på förändringar och de vill liksom ledningsgruppen gärna att

mödravårdcentralen ska samlokaliseras på familjecentralen. Från socialkontorets sida uttrycks mer

specifikt om de framtidsplaner som finns gällande socialtjänstens roll i verksamheten;

[ Vi börjar ju prata nu om lite mer utveckling av det som jag gör på familjecentralen,

hur man kan använda familjecentralen, från mina kollegors sida pratar man bland annat

om att man skulle kunna under ett utredningsskede bestämma att en familj är här vissa

tider och att jag gör observationer till exempel om samspel o så, det andra skulle kunna

vara att man mer aktivt lägger in det som en del av arbetet, när man är färdig med en

utredning så gör man en arbetsplan tillsammans att det kan ingå till exempel att en

familj ska vara här på familjecentralen vissa timmar, har jag ju inte lyckats få hit dom så

bra, men jag jobbar på det, då blir det ju för min del en väldigt tydlig koppling när jag

jobbar hos en familj o sen kan jag liksom jobba för att man ska kunna vara här, det

underlättar jätte mycket[…]

Ledningsgruppen uttrycker att de först bör fokusera på att få en fungerande samverkan mellan de

verksamheter som redan finns på familjecentralen innan man börjar planera för nya

samlokaliseringar. Kartläggningen av familjecentraler som gjordes år 2008 av socialstyrelsen visar

också på att de familjecentraler som har alla fyra basverksamheterna bland annat har fler

samverkanspartners, den visar även på att de bedriver fler verksamheter. Det är även vanligare att

dessa familjecentraler har en ledningsgrupp. Detta sammantaget visar att det ger en positiv effekt

och ger bättre förutsättningar för att kunna utvecklas när de fyra basverksamheterna är

samlokaliserade.58   

I nästkommande avsnitt följer ledningens definition av samverkan och vad de anser att de har för

roll samt vad de förväntar sig av personalen gällande samverkan. Därefter följer personalens

upplevelse av samverkan.

3.4 Ledningens definition på samverkan

Samverkan och samarbete som ofta används synonymt är dåligt definierade men dock

väletablerade begrepp i samhället. I Svenska Akademiens ordlista (2005) förklaras de båda orden

samarbete och samverkan lite olika. Samarbetet beskrivs som att arbeta tillsammans,

arbetsuppgiften är alltså ömsesidig för parterna.  Samverkan har däremot en vidare mening där en

eller flera personer verkar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.59 Danermark menar att

vi samarbetar dagligen med andra människor utan att reflektera över det. Det sker naturlig för

oss, både i vårt arbete och i vardagen. Vårt sociala liv bygger mycket på att samarbeta.60

Danermarks definition på samverkan är att man tillsammans med andra professioner, styrda av

andra regelsystem och i annan organisatorisk position, arbetar för att nå ett gemensamt uppsatt

                                                          
58 Socialstyrelsen, Familjecentraler – kartläggning och kunskapsöversikt. (Stockholm, 2008) s. 10
59 Maria Hjortsjö, Med samarbete i sikte: om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler. (Lund, 2005) s. 11
60 Berth Danermark, Samverkan- himmel eller helvete. (Stockholm, 2000) s. 15
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mål. Samverkan är då enligt honom att tillsammans med andra i avgränsad grupp utföra

målinriktade handlingar utefter ett definierat problem och syfte.61

Samverkan är för ledningsgruppen mer än ett samarbete. I en samverkan ska personalen inte bara

arbeta bredvid varandra för att resultatet ska kunna förbättras. Ett bevis på att samverkan har gett

bra resultat är att verksamheten blir bättre på olika sätt och att alla på familjecentralen får ut lite

mer genom att samverka. Verksamheten påverkas positivt när alla kan bidra med sina

erfarenheter utifrån sina olika professioner. Samverkan är för dem att sträva efter gemensamma

mål utifrån de olika professionerna. Både ledningsgrupp och personal är eniga om att samverkan

är ett kreativt sätt att arbeta på, speciellt när utvecklingen går framåt och när verksamheten

förbättras. Chefen för socialkontoret uttrycker bland annat följande om samverkan och om den

integrerade verksamheten;

[…] Jag tycker att det är delvis det här som vi pratade om förut, alltså dels att man

kommer in med olika kompetenser, olika roller och bidrar med olika synvinklar och har

det här utgångsläget alltså – vi är här med samma uppdrag för att lösa nåt tillsammans. ]

Chefen för socialkontoret menar att samverkan än så länge har gått mycket smidigt.

Ledningsgruppen anser även att de hinder som eventuellt kunde uppstått har uteblivit, men de

påpekar samtidigt att det kan dyka upp problem i framtiden, speciellt på grund av att det är kärvt

ekonomiskt, vilket kan försvåra för dem. Chefen för socialkontoret påpekar att det är viktigt att

de håller sams och att de inte hänger upp sig på småsaker. Det som de möjligen skulle kunna bli

osams om berör ekonomin. Socialchefen uttrycker följande om ekonomin och om hur hon

upplever att samverkan fungerat i ledningsgruppen;

[ Alltså hittills tycker jag ju att det gått smidigt att det inte kan va så petigt o man kan

liksom inte hålla på o tramsa om skitsaker, egentligen är det ju såhär, därför att de man

skulle kunna bli osams om egentligen, det är ju pengar o det är ju faktiskt så att vi

hanterar allihop samma […] skattepengar, så är det, även om vi råkar ha lite olika

tilldelningar […]

Chefen för öppna förskolan menar samtidigt att det är viktigt att inte fokusera på de problem

som kan dyka upp, utan istället försöka lösa problemen när de dyker upp vilket kan underlätta

arbetet.

Ledningsgruppen talar även om tidsbrist som ett stort hinder för samverkan. Detta berör alla de

tre verksamheterna men framförallt barnavårdscentralen på grund av att de har ett pressat

tidsschema och därmed svårt att avsätta tid för samverkan i samma utsträckning som de andra

verksamheterna. Chefen för barnavårdscentralen berättar att sjuksköterskorna ofta är uppbokade

och att de till stor del styrs av de riktlinjer som barnhälsovården och socialstyrelsen har utformat.

                                                          
61 Berth Danermark, Samverkan- himmel eller helvete. (Stockholm, 2000) s. 61
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Chefen för barnavårdscentralen nämner att det finns kvalitetsprogram som ska uppfyllas, vilket

innebär att de bland annat gör hembesök hos nyfödda. Detta är inte något som ledningsgruppen

råder över men som de däremot kan ta upp till diskussion både inom ledningsgruppen och högre

upp i organisationen. Chefen för barnavårdscentralen uttrycker följande problem med tidspressen;

[ Dom lägger på, det kommer det ena efter det andra och så tar man inget bort i andra

änden va. Tidsbristen är ett problem tycker jag, som inte jag råder över, men alltså jag

får ju föra upp det. ]

Om samverkan ska lyckas måste personal och ledningsgrupp komma överens om hur de ska

kunna avsätta tid för detta. Chefen för barnavårdscentralen menar att tidspressen är det största

hotet för utvecklingen framåt, detta gäller för alla tre samverkansparter men i synnerhet för en så

styrd verksamhet som barnavårdscentralen. Chefen för socialkontoret uttrycker följande gällande

avtal för de olika verksamheterna;

[…] den absolut högsta ledningen skriver under olika avtal om samverkan men

samtidigt liksom bjuder de in den som ska göra själva jobbet lite sådär med armbågen

[…] då börjar man liksom att se att det här blir ju omöjligt att genomföra, då är det vår

uppgift att signalera det o säga till […]

Ledningsgruppen medger att det råder brist på tid för samverkan och även att det är deras ansvar

att förmedla detta vidare högre upp i organisationen för att få till stånd en förändring.

Danermark och Kullberg att vad som främjar samverkan, är att ledningen ska utforma klara och

tydliga mål, att det finns tillräckligt med resurser och att skillnader i arbetssätt mellan olika

yrkesgrupper kan identifieras och accepteras. Möjliga hinder och problem måste diskuteras för att

kunna fokusera på uppsatta mål, alltså på det man vill samverka kring. I planeringsskedet är det

viktigt att gå igenom vad de medverkande har för förutsättningar för att ingå i samverkan. De två

myndigheterna och dess yrkesgrupper har olika synsätt med teori och språk som präglar

aktörerna. De har även olika mycket avsatt tid för samverkan och olika ställningstaganden

angående hur beslutsfattandet ska ske. Position i förhållande till målgruppen är också en

avgörande faktor och därtill även vilket regelverk som de olika arbetsgrupperna måste hålla sig

till. Efter att detta gåtts igenom kan man tydligare se vad som skiljer de olika verksamheterna åt

och vad de har för olika förutsättningar för att samverka. Med en ökad förståelse är det lättare att

sedan gå vidare och leva med de olikheter som finns.62

En aspekt som Marie Fridolf, forskare och konsult i samverkan, tar upp är att enskilda ledare i

hög grad kan påverka samarbetet. Hon anser därför att det individuella ledarskapet behöver

värderas och utvecklas. ”Ledarna behöver ett individuellt och tydligt mandat, möjlighet till

                                                          
62 Berth Danermark, Christian Kullberg, Samverkan Välfärdsstatens nya arbetsform. (Lund, 1999) s. 54 ff.
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personlig utveckling och reflektion” Detta till exempel genom att lyfta fram de olika ledarnas vikt

för samarbetet.63

Ledningens ansvar för verksamheten

Ett välfungerande multidisciplinärt team ställer höga krav på ledarskap. De ska bland annat skapa

ett förtroende i gruppen.64 Chefen för socialkontoret menar att om ledningsgruppen håller ihop,

är positiva och arbetar bra tillsammans underlättar det för personalen i deras arbete. Detta leder i

sin tur till att de familjer som familjecentralen är till för kan få ut mycket mer av verksamheten.

Hon menar även att det är viktigt att personalen vet att ledningsgruppen gör vad de kan för att få

det att fungera på sin nivå och samtidigt visar att de tycker att personalens arbete är viktigt.

Chefen för socialkontoret poängterar hur viktigt det är att ledningsgruppen håller ihop och visar

god förmåga till samarbete;

[…] om det funkar hyffsat här o vi är någorlunda sams o vill någonting, då bidrar vi

med den synen till våra anställda […] det är dom vi är till för, om vi däremot är osams

och drar åt olika håll då kommer dom människor som vi är till för ganska snabbt att få

minus på den här samverkan ]

Den goda samverkan som råder i ledningsgruppen leder enligt dem till att de får en bra

samverkan med personalen. De husmöten där alla medverkar är också en viktig faktor. Här

märks tydligt om ledningsgrupp håller ihop eller inte. Det är viktigt att personalen uppfattar

ledningen som enad och att de litar på att de kan lösa de problem som dyker upp längs vägen och

samtidigt visar att de tillsammans med personalen är ett team som kan hjälpas åt.

Danermark menar att det är ledningens ansvar att ge personalen de grundläggande

förutsättningarna som behövs för att de ska kunna samverka på ett bra sätt. Det är ett stort

ansvar och det krävs att ledningen ansvarar för de samverkansprocesser som äger rum. Detta

ansvar ska inte personalen behöva ta. Personalens uppgift är att på bästa sätt delta i samverkan

vilket bara kan ske under förutsättning att ledningen tar sitt fulla ansvar för att skapa

förutsättningar för att det ska kunna fungera.65 Chefen för barnavårdscentralen menar också att

det är mycket viktigt, ibland även avgörande, med en tydlig och klar ledning. Ledningen ska vara

uppmärksamma och aktiva under hela processen. Många av de frågor som dyker upp under

arbetets gång hanteras bäst på ledningsnivå. Om ledningen är passiv kan det få negativa

konsekvenser för samverkan, ibland även förödande.66

                                                          
63 Marie Fridolf, Samarbete för utveckling av välfärden. En skrift om förhållningssätt, system, relationer och professionalitet.

(Göteborg, 2006) s. 10
64 Runo Axelsson, Susanna Bihari Axelsson, Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer,

(Lund, 2007) s. 20-22
65 Berth Danermark, Samverkan himmel eller helvete. (Stockholm, 2000) s. 13
66 Ibid. s 18-19
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Vidare menar ledningsgruppen att det är viktigt att de umgås och gör saker tillsammans utanför

arbetet. Chefen för barnavårdscentralen uttrycker att det är bra med personalsammankomster,

speciellt när det är flera aktörer som är inblandade.

[…] sen har vi gjort det alldeles för lite men vi har i alla fall gjort det en gång, o ätit och

druckit gott tillsammans och det är också viktigt för samverkan att man gör något ihop,

allihopa. ]

Ledningsgruppen framhåller att det är viktigt att personalen trivs med sitt arbete, att det är

inspirerande, att det tillför dem något och att de kan lita på varandra. Chefen för

barnavårdscentralen återkommer till problemet med tidsbristen men understryker att han inte

förväntar sig att personalen ska lösa det problemet själva utan det måste ledningsgruppen hjälpa

till med. Han uttrycker också att det är viktigt att personalen ska bidra med sin kunskap och

profession samt att “de drar åt samma håll” vilket han också upplever att de gör. Chefen för

socialkontoret menar att det är viktigt att uppmuntra personalen och visa att ledningsgruppen

bryr sig. Det tror hon kan ge personalen mer energi och glädje och att det även gör att de får lust

att ta tag i saker och tänka nytt. Hennes förväntningar menar hon har uppfyllts och ”sju personer

blev tio i energi” som hon uttrycker det.

3.5 Personalens upplevelse av samverkan

Enligt personalen är det en fördel att flera verksamheter finns under samma tak, detta innebär att

flera yrkesroller kan mötas och gemensamt lösa problem utifrån flera synvinklar. Arbetet blir då

mycket lättare när de kan ta del av varandras erfarenheter. Enligt personalen har de tre separata

verksamheterna under samma tak en samhörighet med varandra och styrkan ligger i, som de

uttrycker det, att de kan använda sina olika kompetenser så att det blir så bra som möjligt för

familjerna. Någon uttrycker att det blivit mycket praktiskt med flera professioner under samma

tak eftersom alla känner varandra och därför lättare kan presentera familjer för någon annan

profession på familjecentralen, vilket bland annat leder till att socialtjänstens roll avdramatiseras.

Personal från barnavårdscentralen uttrycker också att den egna verksamheten underlättats sedan

de flyttade ihop eftersom de nu gemensamt kan hantera ett ganska ”tungt socialt område”.

Samlokaliseringen har inneburit att det blivit mycket enklare eftersom de olika verksamheterna

enkelt kan slussa över familjer och hänvisa till andra professioner som finns att tillgå för

familjerna. Det hela blir mer personligt och de kan gemensamt med personal besluta sig för

vilken profession som bäst kan ge familjerna den hjälp de behöver.

Personal från barnavårdscentralen uttrycker följande om det praktiska med den nya

gemensamma verksamheten;
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[ Det är ju väldigt praktiskt att man är dom här tre professionerna om det är någonting

man undrar över, om det är någon familj man är bekymrad för så kan man kan gå

tillsammans med den familjen[…]  det inte någon stor grej att övertyga någon förälder

att nu ska vi prata med socialsekreteraren utan det är xx vi pratar med och så träffas vi

tillsammans och bestämmer något. […] det är ju guld värt alltså och inte minst för

familjerna att det blir ingen stor sak, inga konstigheter.]

Som personalen uttrycker det, blir det ibland ”glidande gränser” mellan verksamheterna.

Socialkontorets personal kan exempelvis vara på barnavårdscentralen när det gäller vissa samtal

med föräldrar som har bekymmer. Personal från barnavårdscentralen får ofta komplicerade

sociala frågor och det blir då en stor tillgång att ha personal från socialkontoret på plats att

rådgöra med. Frågor om lagstiftning och annat som har med den familjerättsliga biten att göra

kommer också upp vilket både barnavårdscentralen och socialkontoret kan hjälpas åt med.

Personalen på barnavårdscentralen är också insatta och kunniga inom detta område vilket

underlättar för socialtjänstens personal.

Personalen uttrycker att var och en har klart för sig vilken yrkesroll man har på familjecentralen

men självklart kan verksamheterna ibland förenas eller gå in i varandra. Var och en gör det som

den är bäst på, sedan kan de utifrån detta arbetssätt förenas kring frågor som behöver diskuteras

och därmed komplettera varandra utifrån sina olika professioner.

[…]sen kan vi komma samman i det men att man gör det som man är bäst på…inte att

man sitter ihop o gör samma saker…utan att man kompletterar varandra…xx tar hand

om hälsan o jag tar den andra delen…för att det ska bli så bra som möjligt för den

familjen…men vi har olika delar av det…man kompletterar varandra helt enkelt.]

Personalen uttrycker att de har lätt för att samarbeta med varandra på grund av att de har öppna

diskussioner och upplever därför inte några större svårigheter med att tala gemensamt kring

problem som kan uppstå. Någon uttrycker att det har varit och är en stor fördel som hon

upplever det att de har känt varandra så länge. Utöver den yrkesmässiga kontakten finns även en

personlig kontakt vilket innebär att de vågar prata med varandra på ett mer öppet sätt. Det som

behöver diskuteras bollas fram och tillbaka under en tid tills de gemensamt finner en lösning på

problemet. Samverkan består i de flesta fall av att verksamheterna i första hand kompletterar

varandra vilket vi upplever att professionerna på Hageby familjecentral också gör.67 Det är dock

positivt att de kan diskutera för att gemensamt hitta nya lösningar på problem.

Följande del diskuterar möjliga hinder för samverkan utifrån personalens synvinkel.

                                                          
67 Sofia Enell, Kunskapsöversikt om familjecentraler. (Jönköping, 2007) s. 81
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3.6 Hinder för samverkan enligt personalen

Utifrån svar från både enkäter och intervjuer uttrycks en viss tveksamhet kring parternas

respektive verksamheter och roller. Framförallt gällande barnavårdscentralen och hur personalen

där ska kunna samverka med de andra professionerna. Utifrån enkäten var barnavårdscentralens

tidspressade schema ett hinder för samverkan, dock verkar personalen kommit fram till hur de

ska förhålla sig till detta då vi ställde frågan igen under intervjun i ett senare skede. Oklarheterna

kring detta kanske blev tydliga för personalen då frågan ställdes i enkäten vilket föranledde en

diskussion om hur de ska förhålla sig till varandra och vad som ingår i den dagliga verksamheten

på barnavårdscentralen, både som egen verksamhet men också i ett samverkansperspektiv. Från

barnavårdscentralen uttrycks bland annat följande under intervjun på frågan om tidspressen är ett

hinder för samverkan;

[…] Ja, fast jag vet inte om det är…fast är de det?…för att jag tror att vi varit så ivriga

med att vi tror att vi ska vara överallt fysiskt […] När vi fyllde i enkäten så var vi

fortfarande inställda på att vara verksamma lite i öppna förskolan […] Fast nu har vi

landat där och kommit fram till att det är ju inte nödvändigt och det behöver ju

egentligen inte vara så mycket mer […] Vi måste ju utifrån varje profession tänka lite på

vad det är man arbetar med, vad ens egen profession är, så att man inte blandar ihop

det […] det här med att var det någon vits med att BVC sköterskan sitter och spelar

spel med ett barn ute i öppna förskolan till exempel. Det är ju inte riktigt min

profession. Jag ska ju göra andra saker.]

Enligt personalen var de kanske lite för överambitiösa till en början och det tog möjligen lite

längre tid att få verksamheten att fungera än vad de förväntade sig. Under hösten handlade

mycket om att snabbt kunna ta emot de brukare som behöver hjälp och stöd vilket innebar att

det inte fanns någon tid för reflektion kring hur verksamheten egentligen fungerar. Personalen

uttrycker dock att verksamheten blivit mer strukturerad under våren 2008. Från öppna förskolan

och socialtjänsten uttrycks följande om samverkan och verksamhetens utveckling;

[…] vi måste ju se till vad som är meningsfullt och inte till vad som borde vara, var och

en av oss har väl en egen idé om hur det här med samverkan ska gå till.[…] när vi kom

hit i höstas så var vi ju väldigt ambitiösa […] vi skulle ju fixa allt på en gång, […] det

börjar utkristallisera sig nu vad det är som behövs, jag tror att det är en bra utveckling

som är nu, för att under hösten handlade det mest om att försöka ta emot allt folk, allt

börjar bli mer strukturerat nu]

Personal från barnavårdscentralen uttrycker att de inte funderat på om de skulle vara i behov av

en till anställd för att minska arbetsbelastningen. Någon tillägger att tiderna också förändrats och

att de förr hade personal som hjälpte till med det administrativa men att det är borttaget nu i och

med alla besparingar som gjorts inom sjukvården. Någon från öppna förskolan menar att de

pratat mycket om att mycket tid går till det administrativa arbetet inne på barnavårdscentralen
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och att det kanske skulle vara en fördel med en till anställd som kan hjälpa till, dels för att

underlätta för hela verksamheten och dels för att mer tid ska kunna avsättas för samverkan.

Både personal och ledning pekar på tidsbristen som en avgörande faktor till att de inte får så

mycket tid över till samverkan. ”Flera utvärderingar lyfter fram att mödra- och barnhälsovården

oftare än övriga upplever att de saknar förutsättningar för att samverka då de är bundna till sina

basprogram och får lite tid över till annat arbete. Alla har inte lika mycket tid avsatt för

samverkan vilket ger olika förutsättningar för personalen att engagera sig och samverka.68 Vid en

samlokalisering har alla ingående verksamheter med sig ett uppdrag från sin respektive

huvudmän. Personalens arbete består också till största del av det ordinarie arbete som gäller för

respektive verksamhet och detta är tydligast för mödra- och barnhälsovården samt för

socialtjänstens verksamhet. Deras uppgifter måste genomföras först och främst oavsett hur

verksamheten är organiserad. Socialtjänstens uppgift är att ge skydd och stöd till barn som

riskerar att fara illa och mödra- och barnhälsovården har sina generella riktlinjer för hur blivande

föräldrar och småbarnsföräldrar ska tas emot. Dessa arbetsuppgifter är de primära för personalen

efter det kommer uppgifter av mer förebyggande karaktär.69 Personalen menar att

familjecentralens syfte är att arbeta förebyggande men att de även har sina respektive uppgifter

och uppdrag från cheferna och att de i första hand måste följa de riktlinjer som gäller för den

myndighet de tillhör.

Följande del är en beskrivning av samverkansavtalet som ledningsgruppen utformat, därefter

kommer ett stycke där ledningen beskriver vad de saknar i avtalet och sedan beskrivs personalens

åsikter och tankar kring samverkansavtalet och de mål som verksamheten har.

3.7 Samverkansavtal

Mål för familjecentraler utformas alltid av de professionella eller av cheferna.70 Inför

samlokaliseringen i Hageby kompletterade ledningsgruppen det samverkansavtal som redan

utformats i ett tidigare skede, detta visar på att ledningsgruppen tycker att samverkan är viktigt.

Wikander menar att en grundlig bearbetning av samverkansavtalet är viktig i början, detta för att

se till att alla är överens om vad det kan innebära för skillnader för det egna arbetsinnehållet på

sikt. Frågor som bland annat rör hur rutinerna ska se ut och vad som går att förända och hur man

ska göra detta kan vara tidskrävande att undersöka men nog så viktigt.71

                                                          
68 Sofia Enell, Kunskapsöversikt om familjecentraler. (Jönköping, 2007) s. 63
69 Socialstyrelsen, Familjecentraler – kartläggning och kunskapsöversikt. (Stockholm, 2008) s. 20
70 Birgitta Berg Wikander, Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa. (Stockholm, 2006)  s. 89
71 Ibid. s. 107
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Ledningen önskar konkreta mål

Ledningen påpekar att det som saknas i samverkansavtalet framförallt är konkreta mål som ska

kunna utvärderas. Chefen för barnavårdscentralen uttrycker vikten av konkreta och mätbara mål

för verksamheten som familjecentralen i Hageby saknar för närvarande;

[ Ja tycker att det är svårt alltså, det är som jag skrev alltså, så tydliga vet jag inte om

målen är men dom behöver mätas va o det finns ju inte, jag läste precis nyss […]

socialstyrelsen hade gjort en utvärdering om familjecentraler och det finns ju inte tydliga

mätbara mål, man har ju inte mätt någonstans. ]

Ledningsgruppen betonar starkt önskemål om att få mer tydliga och konkreta mål för

verksamheten. De mål verksamheten har är möjligen tydliga som chefen för barnavårdscentralen

uttrycker det, men inte mätbara. Laila Niklasson, forskare vid Stockholms universitet, skriver i sin

utvärdering att konkreta mål och delmål är mycket viktigt för att en verksamhet ska kunna

utvecklas och få ett tydligt uppdrag som de kan sträva och arbeta utifrån.72 Birgitta Berg

Wikander som skrivit Familjecentralen- integrerad verksamhet för barnets bästa och utfört en rad olika

utvärderingar på familjecentraler menar att det inte är ovanligt att mål blir för omfattande och för

svåra för att kunna realiseras. Mål bör formuleras på ett sätt som gör att man kan följa upp dem

och detta inom rimlig tid. Hon menar också att man bör skilja på vision, mål och delmål. Enligt

Wikander kan visionen om verksamhetsmål för det integrerade arbetet formuleras enligt följande;

”Familjecentralen skall vara en viktig kugge i välfärdssamhället för att ge våra barn, unga och

familjen harmonisk tillvaro”.73 Personal och ledningsgrupp måste vara eniga om de mål som sätts

upp och även delta i utformningen av dessa. Målen bör delas upp i delmål som ska vara konkreta

och realiserbara för att sedan kunna uppnås till en överenskommen tid. Det viktigaste är dock att

det praktiska arbetet i familjecentralen formuleras och genomförs i enlighet med de strategier

som utformats.74

Hageby familjecentral saknar i nuläget i stora delar konkreta mål och delmål för verksamheten.

Det ledningsgruppen kan mäta i förhållande till uppsatta mål är hur barn och föräldrar upplever

verksamheten och även hur personalen tycker att samarbetet fungerar. Ett grundläggande mål för

verksamheten är att förebygga problem som kan uppstå i familjer, men detta är svårt att mäta.

Cheferna diskuterar möjliga scenarier såsom att arbetslösheten skulle kunna minska eller att fler

kommer in på utbildningar, men detta blir alltför svårt att koppla till det arbete som utförs på

familjecentralen. Chefen för socialkontoret uttrycker följande gällande problematiken kring

mätbara mål;

                                                          
72 (Niklasson 1999) återberättad av Sofia Enell, Kunskapsöversikt om familjecentraler, (Jönköping, 2007) s. 70
73 Birgitta Berg Wikander, Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa. (Stockholm, 2006)  s. 89
74 Ibid.  s. 89
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[ Alltså hur ska vi veta vad som är vad, vi kan möjligen lära oss att se den enskilda och

kanske tänka att jo, det här har haft betydelse för Lotta o Lisa […] det kan vi se men,

men att mäta det, det är ju inte så enkelt alltså. ]

Personalen på familjecentralen kan se när de hjälper människor till en bättre tillvaro och kan med

hjälp av sin profession se hur de kan hjälpa till. De kan observera att brukarna från ett besök till

ett annat intar ett mer positivt förhållningssätt. Detta är dock inte lätt att mäta i siffror och

statistik utan utgör personalens upplevelser av att det de gör för brukarna medför något positivt

för den enskilde. De måste starta någonstans, effekter som verksamheten gett är svårt att se efter

en kort tid, det krävs hårt arbete och tålamod för att se de effekter familjecentralen kan ge på

sikt.75

De ingående verksamheterna arbetar utefter samma uppdrag för att värna o se till att de

människor som bor i upptagningsområdet, framförallt barnen får ett så drägligt liv som möjligt.

Ett av tillvägagångssätten är då att vara ute så tidigt som möjligt med gruppverksamhet och

individuella möten för att undvika framtida insatser av mer genomgripande karaktär. Chefen för

öppna förskolan menar att;

[…] egentligen är de ju så att de ska bli färre anmälningar. Det är väl egentligen målet,

eller ja, om man går jättelångt. ]

Det framgår tydligt att ledningsgruppen tillsammans med personalen bör enas kring mål och

delmål och en strategi för att nå dessa. Detta är viktigt för att det på sätt och vis utgör en stomme

för hur verksamheten ska bedrivas och följas upp. De mål som sätts upp bör sättas i relation till

de förutsättningar och resurser som finns och avsätts för verksamheten.76 Mål  måste vara tydliga

och alla bör anse att målen är värda att sträva efter för att en förbättring ska kunna ske. Att arbeta

fram en tydlig målbeskrivning som alla kan vara överens om och där alla dessutom ser sin del i

det hela är enligt Wikander värt besväret. De mål som sätts upp bör även diskuteras under tidens

gång för att se till att de inte glöms bort eller eventuellt inte känns meningsfulla längre.77

Personalens åsikter och tankar kring samverkansavtalet

Personalen tycker att de uppsatta målen är bra men saknar liksom ledningen mer konkreta delmål

och mål. Målen som är satta idag inbegriper det mesta enligt personalen och blir därför alltför

vida. Därför önskar de delmål och mål som är mer preciserade. Som personalen uttrycker det har

de inte riktigt hunnit sätta sig ner för att se över mål och delmål för verksamheten. Dock

diskuteras verksamheten vid de husmöten som hålls regelbundet men det blir på ett mer indirekt

                                                          
75 Runo Axelsson, Susanna Bihari Axelsson, Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer.

(Lund, 2007) s. 23-24
76Birgitta Berg Wikander, Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa. (Stockholm, 2006) s. 91
77 Ibid. s. 100-101
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sätt kopplat till de aktuella situationer som råder. Därför skulle de vilja få en klarhet i detta och

konkretisera mål och delmål och även ”få ner det på papper”.

Målet med verksamheten på familjecentralen i Hageby är enligt personalen att genom

förebyggande arbete och tidiga insatser främja familjers hälsa, ge stöd och stärka familjens egna

resurser, detta för att kunna undvika att problem uppstår i ett senare skede. Familjecentralen ska

även fungera som en positiv mötesplats och ge familjer möjlighet att bygga upp sitt sociala

nätverk. Detta sätt att samverka mellan olika professioner ska ge de barnfamiljer som väljer att

komma dit ett mer lättillgängligt stöd. Det är även en bra mötesplats för de professionella där de

kan använda sig av sina olika kompetenser på bästa sätt. Syftet är att föräldrar och barn ska bli

sedda och bekräftade och bemötas med respekt och värme. Föräldrarna ska kunna få stöttning

och hjälp med att stärka sin föräldraroll och barnen ska få sitt lekbehov tillgodosett tillsammans

med sina föräldrar, andra barn och personalen.

Något som enligt personalen ofta blivit föremål för diskussion handlar om i vilken omfattning

personal från barnavårdscentralen ska befinna sig ute i övrig verksamhet. Utifrån tanken om

samverkan och den tidsbrist som råder för barnavårdscentralen har detta blivit en aktuell

diskussion där parterna behöver komma överens om hur det ska se ut på familjecentralen och

vad samverkan innebär för just dem och deras verksamhet.

Till hjälp för personalen och verksamheten som helhet har de genomgått en

familjecentralsutbildning och som en uppföljning på det ska de också få utbildningshandledning

vid fyra tillfällen under våren 2008 samt tre till kommande höst. Detta visar på att personalen får

kompetensutveckling, vilket är en positiv effekt som kommit ur samverkan.78 Handledningen är

enligt personalen inte bara ett verktyg för att kunna utveckla verksamheten utan också en viktig

del i den personliga utvecklingen. Enligt personalen är handledningen viktig av flera anledningar,

dels på grund av att verksamheten precis kommit i gång och dels på grund av att besöksantalet

tredubblats under kort tid. Detta behöver de verktyg för att kunna hantera. På grund av att

verksamheterna flyttat ihop under samma tak arbetar de numera ”tajtare” som de uttrycker det,

och då är handledningen till stor hjälp för att verksamheten ska komma igång på ett bra sätt.

Fördelen med att en utomstående kommer in i verksamheten, är att de får nya infallsvinklar och

därmed kan de se saker på ett nytt sätt som utmanar ett redan etablerat sätt att tänka.

Handledaren ställer viktiga frågor vilket gör att personalen kan tänka till och fokusera på det som

är viktigt och aktuellt för verksamheten. Enligt personalen finns det i vardagen för lite utrymme

för reflektion då all energi av naturliga skäl går till de brukare som kommer till familjecentralen

och som behöver deras hjälp. Någon från personalen menar att;

                                                          
78 Runo Axelsson, Susanna Bihari Axelsson, Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer.

(Lund, 2007) s. 23-24
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[…] för det är mycket i vardagen, så är det ju, man rusar på, och då är det viktigt att ha

ett sammanhang där man verkligen kan sätta sig ner och reflektera över hur gör vi saker

och varför? […]

Det ökade besöksantalet under kort tid har också till stor del bidragit till att de inte hunnit sätta

sig ner och fundera på hur verksamheten ska se ut och fungera. Dock instämmer de flesta i att

de nu under våren känner att de börjar få en viss kontroll över verksamheten och att vardagen

känns mer strukturerad, detta inte minst på grund av den handledning de tagit del av som givit

dem instrument att hantera problem, bland annat det ökade besöksantalet och den stress det

innebär för personalen;

[Det har ju dubblerats för oss då antalet besökare. Och det har ju varit, det har ju bara

rusat på, men jag känner att vi är på väg till att nu stanna upp och hinna reflektera

tillsammans, det är inte bara att rusa liksom, men det har väl varit tvunget att tagit den

här tiden satt säga, innan vi landar men vi är på väg. […]

Samtidigt som det är positivt att det kommer fler brukare, ökar arbetsbelastningen för

personalen. Det blir då svårt att uppmärksamma alla brukare i lika hög grad vilket i sin tur kan

leda till att familjer med problem inte får den hjälp och uppmuntran de behöver i sin föräldraroll.

Detta borde diskuteras vidare för att komma fram till en möjlig lösning. Om besöksantalet

fortsätter att öka så kommer det till slut att bli ett problem, inte minst för att det inte får plats hur

många som helst på en begränsad yta.

Nedan följer ett avsnitt om vad personal och ledning anser om personkemi och dess betydelse

för samverkan. Här beskrivs även personalens erfarenheter av att arbeta nära och i samarbete

med andra professioner.

3.8 Hur personkemi samt olika yrkesroller påverkar samverkan

Ledningsgruppen är eniga om att personkemi inte är avgörande för om ett samarbete kan äga

rum eller inte. Det gäller dock att inta en grundinställning som innebär att man är där för att lösa

saker tillsammans. De är överens om att det underlättar om man tycker om varandra och trivs

ihop. Det viktigaste är dock att kunna lita på varandra och inta en positiv attityd till

verksamheten. Om man av någon anledning inte skulle lita på varandra eller komma lite sämre

överens med någon så betonar de att samverkansavtalet då blir mycket viktigt. Då har man ändå

klara riktlinjer för vad man arbetar för och strävar mot. Enligt Marie Fridolf återberättat av Sofia

Enell handlar samarbete till stor del om relationer där gruppens mognad och enskilda personers

vilja är avgörande för hur samarbetet utvecklas. Att känna tillit eller att vilja samarbeta är inget

som kan tvingas fram eller som kan läras in utan snarare något som måste komma spontant. Ulf

G Conrah skriver i tidskriften Socionomen att de vanligaste faktorerna eller förklaringarna till

samverkan som fungerar mindre bra är brist på kartläggning, utbildning och planering av

verksamheten samt tidsbrist. Personkemi anges sällan som orsak till dålig samverkan. Enligt
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Conrah fokuseras det oftast i arbetslivet på uppgifter och resultat där personfrågor har en mindre

central roll. Han menar att relationer kan få ett större utrymme i verksamheter som samverkar

eftersom det där kan vara svårt att mäta resultat.79

Enligt personalen kan deras olika professioner och yrkesroller påverka hur de ser på saker och att

de inte alltid ser på problem på samma sätt eller hur de ska lösas. Men de ser det inte som något

som behöver bli en konflikt mellan dem utan det är helt enkelt något de måste lösa tillsammans.

De flesta instämmer med att det viktigaste är att de kan lita på att de andra i gruppen gör sitt

jobb.  Alla instämmer även i att de också känner så på den här arbetsplatsen, de behöver inte

fundera på om de behöver gripa in någonstans på någon annans område, när det gäller enskilda

familjer,  utan var och en kan i lugn och ro arbeta med sitt för att sedan eventuellt lämna över

något ärende till någon annan och lita då på att de fullföljs. De flesta är överens om att om man

är trygg i sin yrkesroll har man lättare för att samarbeta då man inte är lika prestigefylld som de

uttrycker det. Då blir förutsättningarna för att arbeta tillsammans mycket större menar de. Någon

uttrycker att personalen på familjecentralen är trygga i sin yrkesroll eftersom alla har arbetat

relativt länge inom sin profession.

Personkemi och dess betydelse för samverkan finns det olika uppfattningar om bland forskare.

Enligt många forskare är personalens inställning och vilja mycket viktigt för hur de lyckas

samverka.80 Då arbetsformen på en familjecentral inte liknar den traditionella verksamhet som de

respektive professionerna kommer från krävs ett annat förhållningssätt. Enligt Danermark har

betydelsen av en bra personkemi mellan aktörerna i integrerade verksamheter fått för stor

betydelse vilket enligt honom är mycket negativt eftersom ledningens ansvar för att skapa

förutsättningar för samverkan kommer i skymundan. 81 Enligt Danermark kan samverkan som

fungerar dåligt inte relateras till vilken personkemi som råder mellan aktörerna i verksamheten.

Han medger att personkemi har en viss påverkan men för att förbättra samverkan mellan

parterna behövs det enligt honom skapas flera förutsättningar för personalen bland annat genom

en väl fungerande ledningsstruktur. Utan en stark ledning kan påfrestningarna bli för stora vilket

skapar irritation bland personal vilket försvårar för samverkan. Den avgörande orsaken enligt

Danermark då samverkan inte fungerar är frånvaron av mer grundläggande förutsättningar och

alltså inte frånvaron av den rätta personkemin.82

Sofia Enell har skrivit en rapport om kunskapsläget kring familjecentraler och enligt henne visar

många utvärderingar av familjecentraler att personalens inställning och engagemang har stor

betydelse för hur samverkan lyckas. Hon ställer sig frågande till om resultatet motsäger

Danermarks teorier om personkemi eller om utvärderingarna helt enkelt misslyckats med att

                                                          
79 Sofia Enell, Kunskapsöversikt om familjecentraler. (Jönköping, 2007) s.  30
80 Ibid. s.  87
81 Berth Danermark,. Samverkan- himmel eller helvete. (Stockholm, 2000) s. 11 ff.
82 Ibid. s. 11 ff.
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fånga vissa strukturella faktorer. En möjlig förklaring enligt Enell är att många familjecentraler

saknar en tydlig organisation med ramar för hur verksamheten och samverkan ska fungera. Detta

innebär att personalen får ett fritt utrymme att själva utforma verksamheten och samverkan. Av

denna anledning menar Enell att den engagerade personalen på en familjecentral med en stark

drivkraft blir mycket framträdande i en utvärdering och ses som en faktor för en lyckad

samverkan. Avslutningsvis skriver hon att denna analys i så fall bekräftar Danermarks teorier om

ledningens ansvar att skapa de förutsättningar som krävs för en bra samverkan.83

Nedan följer ett avsnitt som behandlar lokalens betydelse för samverkan mellan de olika

professionerna på familjecentralen i Hageby.

3.9 Lokalens betydelse

Enligt ledningsgruppen har familjecentralen lockat både gamla och nya brukare och personalen

möter fler familjer från andra samhällsklasser nu jämfört med tidigare. Detta upplevs som positivt

och chefen för socialkontoret uttrycker följande;

[…] det har funnits en oro att vi endast skulle ta med oss våra familjer o de gjorde vi ju inte, vi

har ju både fått hit de mer väletablerade familjerna också och vi har till och med fått hit

invandrarfamiljer så att det är långt över min förväntan […]

I och med flytten till familjecentralen har framförallt öppna förskolan fått fler brukare. Tidigare

låg de lite avsides som de upplever det och den största skillnaden nu mot då var att öppna

förskolans tidigare lokaler utgjordes av lägenheter med små rum. Nu har de sin verksamhet i en

stor och öppen lokal vilket förändrat det mesta av verksamheten enligt personalen från öppna

förskolan. Personal från öppna förskolan uttrycker följande om lokalens betydelse;

 […] här är det inte en lägenhet det är en öppen förskola, det är en annan lokal, man

kan röra sig på ett helt annat sätt och det känner jag att det är det som är friskt.] […] ja

det finns inte små rum längre där man kan gadda ihop sig. […]det blir en annan

dynamik när det är folk från flera olika bakgrunder, fastän det blir korta möten ibland så

är det ändå möten mellan personer som jag inte tror skulle prata med varann annars.]

Personalen är mycket nöjda med lokalernas utformning vilka är mycket trevliga både för personal

och brukare och som de fått mycket uppskattning för från flera håll. Öppna förskolans lokal som

någon kallar ”det stora aktiva rummet” har många fördelar förutom att det är stort och rymligt så

har det också blivit ett trevligt väntrum för de som ska in till barnavårdscentralen.

Nedan följer ett avsnitt som behandlar det förebyggande arbetet som sker på familjecentralen.

                                                          
83 Sofia Enell, Kunskapsöversikt om familjecentraler. (Jönköping, 2007) s. 87
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3.10 Förebyggande arbete

Förebyggande arbete/prevention handlar om målsättningen att förebygga ohälsa och främja

hälsa. Det finns inte så mycket studier kring det förebyggande arbetet på familjecentraler som det

finns om gällande samverkan.84 En del utvärderingar betonar skillnaden mellan förebyggande

arbete och hälsofrämjande arbete och en del försöker definiera det förebyggande arbetet för att

lokalisera vilken form av verksamhet som just den familjecentralen har.85 Det finns flera begrepp

som används i samband med prevention: primärprevention innebär att insatser görs för att

förhindra problem innan de uppstått, sekundärprevention innebär riktade insatser mot en

riskgrupp, samt tertiär prevention vilket innebär behandling för de individer som redan drabbats.

Familjecentralen i Hageby arbetar främst med primärprevention, vilket är det vanligaste sätter för

familjecentraler att arbeta på. På en del ställen förekommer det även sekundärt och tertiärt

preventionsarbete i form av stödsamtal med socionom och riktade grupper. 86

Mer konkret innebär det att personalen önskar erbjuda familjer stöd och hjälp i svåra situationer

innan det leder till en ohållbar situation. Det positiva med samverkan enligt personalen är att de

upplever att det blivit lättare att arbeta utifrån ett preventivt syfte bland annat på grund av att det

blivit mindre dramatiskt för familjerna att få kontakt med socialtjänsten nu jämfört med tidigare.

Familjer som kommer till familjecentralen lär känna all personal i verksamheten inkluderat

socialtjänsten vilket avdramatiserar dennes roll. Om någon familj behöver träffa socialtjänsten är

det ofta möjligt att göra detta omgående,  mötet blir därför mer spontant och personligt. När

BVC-sköterskorna träffar en familj som har problem kan de direkt hänvisa till personal på

socialtjänsten. Det blir på så sätt mycket enklare att ta tag i problem eftersom socialtjänsten finns

tillgänglig i huset. De gemensamma lokalerna ger även en ny möjlighet för personalen att arbeta

utefter ett förebyggande syfte som inte hade varit möjligt om de olika professionerna arbetat var

för sig.

Enligt personalen har förutsättningarna för att kunna arbeta förebyggande och upptäcka barn

som far illa ökat i och med att de är flera professioner under samma tak, vilket innebär att de

gemensamt kan diskutera med varandra om vad de ser. De menar även att deras arbete

underlättas på många sätt genom att de arbetar tillsammans, bland annat är det lättare att

uppmärksamma nya familjer och hantera ett större antal brukare samtidigt. Chansen att upptäcka

barn som far illa eller är på väg att fara illa ökar på detta sätt. Det är dock svårt att skapa

arbetsrutiner kring hur ett gemensamt förebyggande arbete ska se ut på grund av olika

yrkestraditioner. Ambitionen är idag att verksamheter som till exempel hälso- och sjukvården

och socialtjänsten ska inrikta sig mer på prevention. Frågor som behöver diskuteras är vad som

behöver förebyggas och med vad? Ofta är det flera faktorer som kan bidra till problem för

                                                          
84 Birgitta Berg Wikander, Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa. (Stockholm, 2006) s. 39
85 Sofia Enell, Kunskapsöversikt om familjecentraler. (Jönköping, 2007) s. 57
86 Birgitta Berg Wikander, Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa. (Stockholm, 2006) s. 39
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individen på livets väg. Enligt Wikander är detta ett mångfacetterat område där gemensamma

studier endast kan förklara delar av helheten. Hon betonar vikten av att studera dessa olika

fenomen som sammansatta mänskliga reaktioner.87

Öppna förskolan ligger i direkt anslutning till barnavårdscentralen vilket innebär att alla som har

ärenden dit går igenom öppna förskolan eller det stora ”aktiva rummet” som de kallar det. Enligt

personalen bidrar detta till att fler kan uppmärksamma familjerna och om något inte står rätt till.

Lokalen inne på öppna förskolan underlättar för personalen, som de uttrycker det, att iaktta hur

familjer beter sig tillsammans med sina barn. Personalen inne på barnavårdscentralen har inte

samma möjligheter att iaktta familjer vid undersökningssituationer. Den nya lokalen på öppna

förskolan lockar många nya brukare eftersom de upptäcker öppna förskolans lokaler när de har

ärenden till barnavårdscentralen. Detta anser personalen är en stor fördel i det förebyggande

arbetet eftersom många brukare då ser att det finns en möjlighet för barnen att vistas på öppna

förskolan, vilket i sin tur ökar möjligheten att upptäcka barn som ligger i farozonen i ett tidigare

skede.   

Vidare uttrycker personalen att de har fått större självförtroende tillsammans och att de vågar mer

i större utsträckning nu än när de arbetade mer individuellt. Om ett barn ligger i farozonen

kanske man vågar ta upp det nu vilket var svårare förr, framförallt för de som arbetade på öppna

förskolan och som då ofta arbetade ensamma. Detta exemplifierar personal från öppna förskolan;

[…] Jag vågar mer nu när vi är flera stycken än när jag var själv, om man skulle jobba

själv någonstans som många har gjort på öppna förskolor, så stannar det där, därför

man har ingen att bolla det med och man vågar inte se det riktigt, men nu vågar man

lyfta det på grund av att vi är en grupp.]

Personal från socialkontoret menar att det nya arbetssättet bidragit till att det blivit mycket lättare

att hjälpa familjer med problem eftersom slussningen av familjer har underlättats mellan de olika

instanserna som finns på familjecentralen;

[ Risken kan ju vara annars att man tänker att det kanske bara är jag som ser problemet?

Om ni har en familj på öppna förskolan som inte är på BVC så är det mycket lättare att

slussa in familjer, en del föräldrar kanske behöver mer stöd för att komma in i en sån

här verksamhet, för det är ju inte så lätt för föräldrar om man inte känner någon och

det är mycket folk, det tar ju en stund innan man kanske känner sig bekväm i det, vi kan

ju lägga lite extra energi på att möta dessa familjer och ge lite extra tid för att familjerna

ska känna sig tryggare och för att kunna vara här.]

Personalen från barnavårdscentralen instämmer med att det blivit lättare att arbeta med

familjerna då man kan introducera dem för de andra professionerna direkt och att det även blivit
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lättare för nya eller inflyttade familjer att lära känna fler människor genom familjecentralen vilket

också gagnar ett förebyggande arbete. Personal från barnavårdscentralen uttrycker följande

gällandet detta;

[Det är väldigt bra för sånna som kommer inflyttande från andra städer,  många unga

människor som inte känner någon […] Vi får ju journaler o de kanske kommer först till

oss på BVC o sen kan man introducera dem till öppna förskolan, man kan visa på

personalen också o det är en fördel.[…]

För att återgå till diskussionen om prevention är det viktigt enligt Wikander att ifrågasätta om

familjecentraler är en bra konstruktion för ett förebyggande hälsoarbete och hur ska vi i så fall

kunna utvärdera i vilken utsträckning vi lyckas med prevention? Frågan är om det någonsin går

att få några siffror på hur familjecentralen i Hageby lyckats med sitt förebyggande arbete.

Personalen kan se när brukarnas välmående förbättras men detta går inte att mäta i siffror. Frågan

är om det inte räcker att ha tillräckligt med kunskap för att veta hur man ska arbeta för att ge

familjer en bra start.88 Vi har mycket kunskap om barns och föräldrars behov och hur de kan

tillgodoses. Inom mödra- och barnhälsovården har det pågått ett förebyggande arbete under mer

än 60 år. Wikander påpekar också att de flesta utvärderingar visar att familjecentralen är en

tillgång enligt både familjer och personal.

[ Alla kvalitativa studier visar exempel på hur familjer utökat sitt sociala nätverk, kunnat

förbättra språket och fått stöd som ensam förälder. Detta kanske hade hänt utan

familjecentralens medverkan, men familjerna själva tillskriver familjecentralen dessa

liknande framgångar. ]89

Nedan följer en beskrivning av hur familjecentralen i Hageby valt att utforma sin verksamhet

gällande myndighetsutövning.

3.11 Myndighetsutövning

Varje familjecentral får i princip bestämma själv hur de vill utforma sin verksamhet. En sak som

de måste ta ställning till är om familjecentralen ska ha myndighetsutövning på plats eller inte.

Familjecentralen i Hageby har efter gemensamma diskussioner med alla inblandade bestämt sig

för att inte ha myndighetsutövning på familjecentralen. Tanken bakom det har varit att försöka få

kontakt med människor i ett tidigare skede samt för att avdramatisera socialtjänstens roll. De

önskar i stället lägga större vikt vid det förebyggande arbetet i verksamheten. Dock är frågan om

en familjecentral ska ha myndighetsutövning eller inte komplicerad eftersom alla på en

familjecentral ändå har anmälningsplikt som de måste förhålla sig till i sitt arbete.
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På familjecentralen i Hageby är det ordnat så att socialtjänsten inte kan ta beslut kring enskilda

ärenden på plats utan ärendet går i så fall vidare till socialkontoret som där tar beslut om

eventuella åtgärder

[…] är du anställd på socialkontoret är du alltid en myndighetsperson, men du sitter ju

inte här på socialkontoret och tar beslut om eller meddelar beslut om alltså ingripanden

mot personers vilja]

Vidare uttrycks det av ledningsgruppen att det ändå finns tydliga lagar och regler som styr allt

gällande anmälningsplikt som är en form av myndighetsutövning. Någon tillägger att de inte är

där för att leta brister hos föräldrarna i syfte att kunna anmäla utan att den största vikten läggs vid

det förebyggande arbetet för att undvika att problem uppstår för familjerna i framtiden. Enligt

chefen för socialförvaltningen är personal från denna verksamhet sällan inblandad direkt i

familjer som är aktuella hos socialtjänsten. Nedan konstaterar chefen för socialtjänsten hur

rutinerna brukar se ut;

[ Normalt sett försöker vi ju se till att anställda från socialkontoret inte har den sortens

arbetsuppgifter alls, fast man är ju en myndighetsperson förstås, det är man alltid om

man är anställd av socialkontoret.]

Vidare uttrycks av chefen för socialförvaltningen att det finns en viss skillnad nu på vilka som

besöker familjecentralen mot tidigare och att de är väl förtrogna med dem som varit brukare hos

socialtjänsten under en längre tid;

[…] Om jag grovgeneraliserar och om vi alltså tar gamla ”Hageby familjer” så är det ju

så att dom är liksom uppväxta med oss, så att det är liksom inget bekymmer på nåt sätt

va, utan man vet att de här, vi är en del av deras liv på nåt sätt, o det är inga större

problem med de om man vet att man till och med kan få en hel del hjälp som förenklar

livet för en[…]

På familjecentralen har personal från socialförvaltningen myndighetsutövning endast när denne

sitter på sitt kontor i Navestad, skulle en familj i Hageby vara inblandad i något sådant, vilket flera

är, så får övrig personal på familjecentralen inte reda på detta. Nedan uttrycker sig personal från

socialtjänsten hur denne ser på sin roll gällande myndighetsutövning;

[…] Man blir ju så uppäten av myndighetsutövning, ska man hålla på med det här så

blir man uppäten av det alltså av dokumentation, utredningsarbete alltså dom delarna av

det.[…] I och med att jag inte gör någon dokumentation, det behöver ju inte

nödvändigtvis bli ett ärende bara för att man träffar mig här och det underlättar att få

kontakt med folk, märker jag. För en del är lite rädda så där för, vad innebär det att ha

kontakt med socialtjänsten, det blir liksom lite lättare på något sätt att få den där första

kontakten. Sen kan det ju bli så ändå att man kommer fram till att vi nog måste snacka

om mera stöd på socialkontoret men då har man liksom föräldern med sig på ett annat

sätt. Jag blir inte lika hotfull tror jag.] […]Huvudinriktningen för min del är ju att jobba
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förebyggande och med tidiga insatser alltså innan det att det behöver komma till

myndighetsutövning.]

Det underlättar för socialtjänsten att arbeta förebyggande med brukarna när myndighetsutövning

inte sker på familjecentralen. Den tid som annars skulle gå åt till pappersarbete kan istället ägnas

åt att vara ute i verksamheten och hjälpa till med det förebyggande arbetet.

Utifrån resultat från de utvärderingar av familjecentraler som Birgitta Berg Wikander tagit del av

nämns bland annat av personal att en familjecentral utan myndighetsutövning på plats får helt

andra kvaliteter jämfört med motsvarande på ett socialkontor. Socialrådgivaren på

familjecentralen kan med hjälp av samverkan fånga upp familjer med problem på ett tidigare

stadium. Det nämns också att det blivit enklare för familjer och mer avdramatiserat att ta

kontakt med socialtjänsten på en familjecentral. En förskollärare citerar en socialrådgivare;

[ …] det är inte ovanligt att mammor inledningsvis tar kontakt rörande en enkel

praktisk fråga och när förtroendet ökar, vågar hon berätta om de mer väsentliga

frågorna.]

Uppfattningarna är olika gällande myndighetsutövning och om det är positivt för en familjecentral

eller inte. Enligt Wikander finns det även exempel på familjecentraler med myndighetsutövning

som fungerat på ett positivt sätt. Hon menar också att det är bra när socialrådgivaren kan förlägga

sin tid både på familjecentralen och på det traditionella socialkontoret eftersom socialrådgivaren

då lär känna familjer på två plan samtidigt och familjer kan få hjälp hela vägen av samma person

både på familjecentralen och vid den kommunala socialtjänsten. Om ett barn behöver

tvångsomhändertas kan det, menar Wikander, vara bättre att beslutet tas av någon nära förtrogen

till familjen som de ofta träffar på familjecentralen och som också kan hålla en jämn kontakt med

familjen genom hela processen. En kontakt som inte hade varit möjlig om socialtjänsten bara varit

stationerad vid ett traditionellt kontor. Wikander skriver om en socialsekreterare som bland annat

har uttryckt att den form av myndighetsutövning som utövas på familjecentralen är den bästa

tänkbara och att hon nu inte skulle kunna tänka sig något annat arbetssätt.90

Enligt Enell visar många undersökningar att familjecentraler ökar möjligheten att hjälpa familjer

med problem i ett tidigt skede och därmed också minska antalet ärenden till socialtjänsten. När

det gäller antalet anmälningar från familjecentraler gällande barn som far illa, är den främsta

skillnaden nu mot förr att anmälningarna numera ofta sker utifrån familjernas egna initiativ. Enligt

Enell är resultaten relativt olika gällande anmälningar till socialtjänsten, bland annat visar en

undersökning av Älta familjecenter att ansökningar om hjälp från socialtjänsten har ökat samtidigt

som det finns en tendens till att anmälningarna minskat. Enligt Ferms utvärdering i Enells

sammanställning av utvärderingar tenderar antalet ärenden till socialtjänstens barnhandläggare att
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minska. Enligt Ferm fanns det farhågor bland personalen på socialtjänsten att vissa anmälningar

numera väljs bort i större utsträckning än tidigare. Risken menar han med att arbeta förebyggande

och på en mer frivillig basis kan vara att anmälningar uteblir då mer ingripande insatser inte kan

erbjudas på familjecentraler.91

En ytterligare undersökning visar, enligt Enell, utifrån intervjuer med personalen att

familjecentralen skulle kunna anmäla fler barn som far illa till socialtjänsten men att det har

uteblivit. Enligt författaren till undersökningen är inställningen bland personalen till

anmälningsskyldigheten avgörande för i vilken utsträckning verksamheten upptäcker barn som far

illa. Avslutningsvis menar Enell att resultaten är motstridiga gällande antalet anmälningar till

socialtjänsten, om de ökat eller minskat på grund av familjecentralernas nya arbetssätt.92 Personal

och ledning på Hageby familjecentral menar att de måste hitta en balans mellan kontroll och stöd.

De menar också att de på ett sätt hittat detta eftersom de, framförallt personalen, upplever att

kontrollen brukarna utsätts för känns trygg. Brukarna lär känna dem som kontrollerar och känner

sig i allmänhet trygga att dela med sig av de problemen de har och det de vill ha hjälp med.

Följande avsnitt behandlar frågan om tystnadsplikt och sekretess på familjecentralen och hur det

hanteras av de ingående verksamheterna i relation till samverkan samt vilka lagar och regler som

de olika professionerna omfattas av.

3.12 Tystnadsplikt  och sekretess

Enligt personalen kan tystnadsplikten ibland utgöra ett hinder för samverkan då sekretessen

mellan de olika professionerna hindrar dem från att samtala om en familjs möjligheter att få

utvecklas och vilka insatser familjen behöver. Dock har personalen diskuterat mycket kring denna

fråga och hur de ska förhålla sig till de olika professionernas bestämmelser kring tystnadsplikt och

sekretess. Och som de uttrycker det behöver inte alla veta allt om familjerna utan att det faktiskt

kan finnas en poäng i att de har sin speciella relation till, och kunskap om av brukarna. Från

socialkontorets sida uttrycks följande;

[Ibland kan jag känna så här att jag vet ju lite mer om andra saker som jag ibland känner

att nämen det kan jag inte ta upp riktigt, det kan jag ju inte riktigt säga, men å andra

sidan så vet jag inte om det nödvändigtvis skulle vara till gagn heller, […] man behöver

ju inte veta allt. ]

Personalen menar också att de familjer som besöker familjecentralen ofta kommer i kontakt med

flera i verksamheten, vilket betyder att personalen måste kunna prata med varandra om vad som

händer eftersom det blir allas angelägenhet. Om däremot någon familj blir ett ärende som
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behöver gå vidare inom socialtjänsten, då behövs snarare en diskussion kring vilka insatser som

behövs enbart från socialkontorets sida. Men de menar att det som personalen ser i övrigt på

familjecentralen måste kunna bollas fram och tillbaka dem emellan. Någon uttrycker att

sekretessen inte utgör något hinder i verksamheten och att det är viktigt att personalen pratar om

de reflektioner de gör i det dagliga arbetet. Personal från barnavårdscentralen menar att det inte

är nödvändigt att all personal på familjecentralen är delaktiga i alla brukares angelägenheter utan

att det också är viktigt för brukarna att få vara privata och att de känner att det de berättar stannar

inom fyra väggar.

[…] Det är ju väldigt mycket saker som vi också får höra som vi behåller för oss, det

finns ju väldigt mycket som ingen annan på familjecentralen behöver ha med att göra,

utan det får ju föräldrarna uttrycka själva om det är något som dom vill prata med

någon annan om, i vår profession tycker inte jag att det är något problem med

samarbete gällande sekretessen.]

När det gäller lagar och regler för verksamheterna som ingår i familjecentralen regleras detta efter

den lagstiftning som gäller för respektive enhet. Öppna förskolan omfattas av skollagen,

socialtjänsten regleras efter socialtjänstlagen och mödravårdscentralen och barnavårdscentralen

lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten fick 1982 en ny

lagstiftning vilken ökade förutsättningarna för samverkan mellan de båda verksamheterna

socialtjänsten och sjukvården. Tystnadsplikten som är reglerad enligt sekretesslagen innefattar

både juridiska och etiska  aspekter som både hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste

förhålla sig till i sitt arbete. Samverkan ses idag som det mest effektiva sättet att hjälpa människor

med problem, detta har inneburit att sekretesslagen kompletterats för att möjliggöra att

samverkansarbete kan ske mellan verksamheterna. Samverkan kräver ett nytt sätt att arbeta och

utgångspunkten är utifrån föräldrarnas tillåtelse att bryta sekretessen och i stället öppna för en

friare dialog parterna emellan.93

Sekretessen ska skydda den ”tredje partens” integritet samtidigt som den också kan hindra andra

verksamheter att vara delaktiga i ett pågående arbete. Problem kan uppstå när verksamheter är

styrda av olika sekretesslagstiftning eller när det finns oklarheter kring vad sekretessen omfattar.94

Enligt Danermark & Kullberg återberättat av Maria Hjortsjö kan sekretessen vara ett hinder för

samverkan. Sekretessen innebär ett begränsat informationsutbyte mellan parterna och kan även

användas för att markera gränser mellan verksamheter. Hur mycket information verksamheterna

väljer att utbyta handlar inte bara om vad som är möjligt att delge varandra utan också vad de

ingående verksamheterna vill delge varandra. Sekretessen kan vara berättigad men kan alltså även

användas för att slippa samarbete enligt Hornby & Atkins återberättat av Hjortsjö.
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Vidare refererar Hjortsjö till Lacey som hävdar att professionella kan både bevara eller överskrida

sina gränser gällande sekretessen som enligt honom också kan användas som ett instrument för

att bibehålla makt och kontroll över andra. Hur de professionella förhåller sig till frågan om

sekretess har betydelse och kan också få konsekvenser för tredje part enligt Lacey. Problemen

med sekretessen kan kringgås om tredje part får, eller tar, en mer aktiv roll gällande de insatser

som denne behöver. Tredje part blir snarare ett subjekt som man talar med än ett objekt som det

talas om vilket också ökar dennes möjligheter att själv tillvarata sina intressen.95 Sekretessen är

alltså inga problem så länge patientens/brukarens samtycke finns till att de ingående

verksamheterna byter information med varandra kring dennes angelägenheter. Detta är även ett

praktiskt och önskvärt förhållningssätt hos personalen på familjecentralen i Hageby, nämligen att

hålla en ärlig dialog med brukaren och de övriga i verksamheten om vilka insatser som behöver

göras för familjerna. Personal från barnavårdscentralen uttrycker bland annat att det blivit lättare

eftersom de har föräldrarna med sig nu på ett annat sätt än tidigare och att det  är viktigt att de är

raka och ärliga mot brukarna om det skulle vara något problem.

Nedan presenteras förslag på sådant som det inte finns så mycket forskning kring och som kan

vara intressant att undersöka vidare.

4. Förslag till vidare forskning

Utifrån den litteratur vi tagit del av framkommer det att det saknas en del forskning kring

familjecentraler och dess verksamhet. Vi kommer här kort att redogöra för de områden som kan

undersökas vidare. Det har visat sig att det finns vissa kunskapsbrister gällande familjecentralers

verksamheter och vad de har för effekter för alla inblandade. Resultatet av det arbete som utförs

på familjecentraler är svårt att mäta. Ledningsgruppen på Hageby familjecentral påpekar bland

annat detta med problemen att ta fram konkreta exempel på vad verksamheten har tillfört alla

berörda. Den senaste kartläggningen av familjecentraler tar upp fem punkter som det behövs mer

forskning om. Dessa punkter beskrivs nedan;

1. Vad karaktäriserar arbetet i de två typerna av familjecentraler (serviceinriktad och särskilt

riktad)?

2. Vilka familjer besöker familjecentraler?

3. Hur påverkas barn och föräldrar av verksamheten?

4. Finns det skillnader i effekt beroende på typ av familjecentral?

5. Finns det grupper av familjer som speciellt gynnas av familjecentraler? 96
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Enell menar också att det saknas resultat som kan visa på vilka effekter familjecentralen ger. Hon

tillägger att det saknas kunskap kring om en verksamhet med endast kvinnlig personal kan

tillmötesgå barnfamiljers behov. Hon ställer sig även frågande till om socialtjänstens medverkan i

verksamheten handlar om omsorg eller social kontroll.97

Nedan följer en slutdiskussion med fokus på vad familjecentralen i Hageby har för

förutsättningar för samverkan. Här diskuteras även negativa och positiva aspekter med

verksamheten utifrån de centrala teman som framkommit. Efter det följer en sammanfattning av

uppsatsen.

                                                          
97 Sofia Enell, Kunskapsöversikt om familjecentraler. (Jönköping, 2007) s. 89 ff.
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5. Slutdiskussion

Denna kartläggning ger en inblick i hur samverkan fungerar på familjecentralen i Hageby. Den

visar bland annat på att det inte är helt oproblematiskt att få till samverkansformer mellan

kommun och landsting som har olika arbetsformer och därmed olika förutsättningar för att ingå i

samverkan. Kartläggningen visar även att de samverkansformer som finns mellan de olika

professionerna på familjecentralen även har tillfört mycket positivt för alla som är delaktiga i

verksamheten.

Vi ämnar i slutdiskussionen visa upp de resultat som framkommit, detta med fokus på negativa

och positiva aspekter på verksamheten, vad som kan förbättras samt vilka framtidsutsikter som

finns.

Hageby familjecentral är en relativt nystartad verksamhet vilket gör att fokus i första hand läggs

på nuet. De arbetar aktivt med att få till en grupp där de tre parterna kan dela med sig av sina

åsikter och tankar för att på så sätt kunna hitta en gemensam grund att stå på. De försöker även

få till samarbetsformer och arbetsformer som ska fungera. Den kartläggning av verksamheten

som tagits fram ger dem därför en chans att kunna se hur det ser ut idag för att lättare kunna sätta

upp mål för framtiden.

För att relatera till de fyra steg som anger olika nivåer av samverkan och som beskrivs i

teoriavsnittet, anser vi att Hageby familjecentral har nått det tredje steget. Detta steg innebär att

personal och ledning känner förtroende för varandra och påbörjat formulering kring

gemensamma mål för att utveckla en teamkultur.98

Förutsättningar för samverkan

Lokalerna är en viktig förutsättning för samverkan, vilket alla är överens om. Wikander menar att

en bra gemensam lokal ska ge utrymme för både öppenhet och avskildhet eftersom de ingående

verksamheterna är så mångfacetterade. Barnavårdscentralens sköterskor behöver mottagningsrum

och ett väntrum som kan samordnas med öppna förskolans lokaler. För öppna förskolans

verksamheter är det positivt med stora och öppna lokaler, gärna flera då det ofta förekommer en

hel del olika aktiviteter. För verksamheterna behövs även rum för administration,

sammanträdesrum samt personalrum.99  Dessa kriterier uppfyller verksamheten i Hageby. Genom

att samla de olika professionerna under samma tak skapas en bra förutsättning för samverkan.

Den fysiska närheten mellan de olika kompetenserna är inte bara till fördel för brukarna utan

också för verksamhetens aktörer i form av ett ökat kunskapsutbyte. Positivt med ett gemensamt

                                                          
98 Runo Axelsson, Susanna Bihari Axelsson, Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer.

(Lund, 2007) s. 19
99 Birgitta Berg Wikander, Familjecentralen- integrerad verksamhet för barnets bästa. (Stockholm, 2006) s. 94
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utrymme för professionerna är också att bedömningar som behöver göras kan diskuteras

gemensamt utifrån fler kunskapstraditioner.100

Både personal och ledning menar att personkemi påverkar samverkan, det är dock inte avgörande

men påverkar till viss del. Danermark menar att det kan ligga en del i detta men att det viktigaste

ändå är att de grundläggande förutsättningarna för samverkan finns, vilket inte påverkas av om

personkemin stämmer eller inte.101 Personal och ledning menar att det även är viktigt att de kan

lita på varandra och vet att alla gör det de ska. Att ha en bra attityd och grundinställning och att

alla är överens om den linje man väljer gällande strukturen på verksamheten är också viktigt för

att samverkan ska kunna utvecklas och gå framåt. Skulle personalen stöta på problem och inte

komma överens om hur de ska komma vidare finns alltid samverkansavtalet.

Personalen uttrycker även fördelarna med att de har arbetat en längre tid inom sitt yrke och

därför känner sig säkra i sin roll, på så sätt blir det lättare att samarbeta med de andra eftersom

det blir mindre prestigefyllt. Deras uppfattning är att otrygghet kan leda till ett hävdelsebehov

som kan hämma samverkan.

Ledningsgruppen menar att det ingår i deras roll att hålla ihop, vara positiva och arbeta bra

tillsammans, för att samverkan ska ske på ett så bra sätt som möjligt. Detta menar de underlättar

för personalen i deras arbete, vilket i sin tur leder till att familjerna som de är till för kan få ut

mycket mer av verksamheten. Om personalen vet att ledningsgruppen gör vad de kan för att få

det att fungera på sin nivå och samtidigt visar att de tycker att det personalen gör är viktigt, kan

personalen lättare utföra sitt arbete med vetskapen om att de har stöttning från ledningsgruppen.

Att få vidareutbildning för att fördjupa och bredda kompetensen, menar de även kan ge dem mer

energi. Det är viktigt att de anställda känner sig delaktiga och kan använda sin kreativitet. Detta

för att skapa en lärande organisation.102

Personalens tankar kring vad som är lockande med familjecentralen är bland annat att

verksamheten fungerar som en positiv mötesplats. Här kan såväl föräldrar som barn skapa nya

kontakter. Familjer kan dela ”vardagspratet”, både med varandra och med personalen och barnen

kan leka med de andra barnen som finns där. Personalen menar att brukarna på detta sätt kan ta

hjälp av inte bara personalen utan även av varandra gällande svåra familjesituationer. De hoppas

även på att deras bemötande gör att besökarna vill komma tillbaka och att de upplever att det är

ett öppet och välkomnande klimat för alla. Bing menar att föräldrar behöver en social omgivning

där de kan leka med sitt barn, träffa andra föräldrar och få stöd och hjälp av personalen.103

                                                          
100 Mats Börjesson, Thomas Wahl, Talet om samverkan- organisation och psykiatrisk diagnostik av barn. (Stockholm, 1999)

s 18 ff.
101 Berth Danermark, Samverkan – himmel eller helvete. (Stockholm, 2000) s. 11-12
102 Viveke Bing, Föräldrastöd och samverkan- Familjecentralen i ett folkhälsoperspektiv. (Stockholm, 2005)  s. 104-105
103 Ibid. s. 116
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Bidragande effekter för samverkan på familjecentralen är enligt personal och ledningsgrupp de

gemensamma husmöten som anordnas varannan vecka. Även handledningen personalen har fått,

föräldragruppsverksamheten, morgonfikat samt gemensamma aktiviteter har haft gynnande effekt

för samverkan mellan de olika professionerna. Det är naturligtvis också av vikt att de människor

som ingår i personal- och ledningsgrupp är positiva till samverkan.

Positiva effekter av samverkan

Det positiva som har kommit ur samverkan sedan verksamheterna samlokaliserades är bland

annat att öppna förskolan har fått fler brukare. När familjer från området ska till

barnavårdscentralen så går de in genom den stora ingången till öppna förskolan. Öppna

förskolans lokaler används även som väntrum när familjerna väntar på sin tur för att komma in

till barnavårdscentralen. På så sätt kan föräldrar upptäcka verksamheten och lockas att komma

dit. De nya lokalerna är större, bra planerade och trevligare vilket kan bidra till att fler söker sig

dit. Möjligheterna har därmed ökat för dem att kunna utveckla sin verksamhet samt att kunna

erbjuda besökarna en mer tilltalande plats att vistas på. Personalen upplever i och med

samlokaliseringen att de nu kan röra sig på ett helt annat sätt än förut och att deras arbete blivit

mer dynamiskt. Enligt ledningsgruppen har familjecentralen lockat till sig både gamla och nya

brukare och personalen möter nu fler familjer ur olika samhällsklasser än tidigare. Lokalen ses

som en viktig bidragande orsak till att både svenska familjer och familjer med utländsk bakgrund

väljer att komma dit.

Familjecentralens sätt att samverka på har bland annat inneburit att socialtjänstens roll har

avdramatiserats. Socialsekreteraren upplever att socialtjänstens roll har blivit en del av

verksamheten på ett annat sätt än tidigare. Kontakten mellan socialtjänst och familjer har

underlättats, familjer ser socialsekreteraren nu i större utsträckning som en myndighetsperson

som de kan lära känna och inte endast en myndighet som de är rädda för att komma i kontakt

med. Att personalen känner varandra väl menar de även medför att de lättare kan introducera

familjerna för de andra verksamheterna.  Utifrån personalen hade detta varit omöjligt om en

samlokalisering inte skett. Tillgången till samma lokaler ökar även förutsättningarna att arbeta

utefter ett förebyggande syfte i och med att de kan ta del av varandras olika yrkeskunskaper. De

kan nu erbjuda familjer ett bättre stöd i form av vård och social omsorg utifrån en helhetssyn på

familjen och därmed hitta nya lösningar som gynnar familjerna.

Genom att många arbetar tillsammans bidrar det, enligt personalen till ett ökat självförtroende

vilket innebär att de vågar ta upp problem med familjer i större utsträckning. Detta ger dem

större mod att se problem som kan finnas i familjer och uppmärksamma detta och även göra

något åt saken. Personalen uttrycker även att genom att vara nära varandras vardagliga arbete

lättare kan upptäcka vad de ska samverka kring, vilka behov som finns och även vad de olika

professionerna kan bidra med. Ledningen påpekar att olika kompetenser kan bidra med olika
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synvinklar och att man tillsammans skapar känslan av att alla är där med samma uppdrag för att

lösa något tillsammans. De olika kompetenserna i gruppen kompletterar varandra på ett bra sätt.

Samverkan är dessutom ett givande och utvecklande sätt att arbeta på, vilket både personal och

ledning anser. Detta speciellt när man ser att insatser ger resultat och att saker och ting förändras

till det bättre.

Något som det tvistas om när det gäller familjecentraler är om de ska ha myndighetsutövning på

plats eller inte.104 Hageby familjecentral är dock av den åsikten att myndighetsutövning inte ska

ske inom familjecentralens område, med anledning av att det eventuellt skulle kunna hämma det

förebyggande arbetet. Personalen tror att det är lättare att komma i kontakt med människor när

socialtjänstens roll avdramatiseras och detta anser de sig ha lyckats med. Ledningsgruppen tycker

att det är viktigt att föräldrarna inte får en känsla av att de letar brister hos dem i syfte att kunna

anmäla, vilket skulle kunna ske om de hade haft myndighetsutövning på familjecentralen.

Personalen talar varmt om detta sätt att arbeta och menar att det är ett praktiskt och önskvärt

förhållningssätt. De kan på så sätt ha en dialog med brukarna och de övriga i verksamheten om

vilka insatser som behöver göras för familjerna. Detta arbetssätt gör även att de kan kringgå

problemen med sekretess när personalen kan få brukaren att ta en mer aktiv roll gällande insatser

som denne är i behov av. Brukaren blir med detta arbetssätt delaktig och känner att de har

kontroll över situationen. Sekretessen som skulle kunna vara ett hinder kan lösas om brukaren

ger sitt samtycke till att de ingående verksamheterna byter information med varandra.

Tystnadsplikten menar de inte heller är ett stort hinder för det gemensamma arbetet, alla behöver

inte veta allt om familjerna, det kan istället finnas en poäng i att var och en i personalen har sin

speciella relation till brukarna.

Problematik

Vad är då problematiskt med verksamheten? Det ökade besöksantalet är förstås positivt men det

kan även ställa till problem. Lokalen är begränsad och ju fler som kommer dit, ju mindre tid får

personalen för var och en vilket leder till en risk för att man inte upptäcker problem på samma

sätt och därmed inte kan ge den hjälp och stöd som behövs. Detta leder till funderingar över om

familjecentralen bör rikta sin verksamhet eller inte och hur man bäst når dem med problem. Det

är trots allt detta familjecentralen är till för.  Det är dock inte lätt eftersom valet av verksamhet,

riktad eller generell kan få konsekvenser för verksamheten som helhet. Verksamheter med

begränsade resurser kan riskera att försämra sin kvalité om de väljer att tillföra fler riktade

insatser. De riktade insatserna måste alltså anpassas efter familjecentralens förutsättningar och

upptagningsområde. Valet att införa fler riktade insatser som kräver mycket resurser kan även

innebära att det primära förebyggande arbetet försämras och att familjer som behöver hjälp

därmed hamnar utanför.105

                                                          
104 Birgitta Berg Wikander, Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa. (Stockholm, 2006)  s. 59
105 Sofia Enell, Kunskapsöversikt om familjecentraler. (Jönköping, 2007) s. 58
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Den knappa ekonomin som nämns kan utgöra ett hinder för samverkan om oenighet skulle

uppstå kring hur pengarna ska disponeras. Sättet de arbetar på möjliggör dock att de på bästa sätt

kan utnyttja kommunens och landstingets begränsade resurser. Kartläggningen och

kunskapsöversikten socialstyrelsen gjort visar även på att huvudmännen klarar av finansieringen

utan externa medel.106

Personalen uttrycker en viss oenighet kring  hur de olika verksamheterna ska medverka i

varandras verksamheter. En del av personalen menar att de ser sig som tre verksamheter och att

det exempelvis inte är barnavårdscentralens uppgift att gå ut i öppna förskolan och leka med

barnen. Detta är något som kan vara bra att  diskutera vidare för att skapa en enighet kring hur

samarbetet ska se ut.

Den pressade arbetssituationen på barnavårdscentralen gör att personalen hamnar utanför när det

gäller samverkan mellan de olika verksamheterna. Även om denna verksamhet inte tar del av

samverkan på samma sätt som de andra två, beskrivs den ändå som en nyckelfunktion eftersom

det ofta är här som besökarna får sin första kontakt med familjecentralen. En lyckad samverkan

kräver att det avsätts tid och tidsbrist har uttryckts av ledningen som det största hotet mot en

utveckling framåt. Detta gäller för samtliga tre samverkansparter men i synnerhet för en så styrd

verksamhet som barnavårdscentralen. Ledningen menar samtidigt att det är deras uppgift att

signalera till den högsta ledningen och försöka få till en förändring.

Framtidsvisioner

Tanken är enligt personal att familjecentralen ska bli mer känd i området och att föräldrarna ska

känna sig trygga att gå dit när de behöver hjälp och stöd. Personalen ser det som en huvuduppgift

att finnas till hands och vara med och hjälpa familjerna så gott de kan med stöd av all den

kompetens och de resurser som en familjecentral kan erbjuda.

Både personal och ledning ser det som mycket angeläget att utöka verksamheten med en

mödravårdcentral. En av cheferna uttrycker det som att de saknar ”det fjärde benet”. Personalen

menar att med en integrerad mödravårdscentral kan de möta föräldrarna mycket tidigare, redan

under graviditeten. De tror att föräldrar vid denna tidpunkt är mer mottagliga för hjälp, råd och

insatser av olika slag vilket skulle kunna underlätta för personalen att kunna hjälpa och vägleda.

Personalen menar att det även finns andra verksamheter som skulle kunna vara passande på

familjecentralen men att det berör mindre grupper. Mödravården är en verksamhet som alla

kommer i kontakt med och skulle därför bli en viktig del för familjecentralen.

                                                          
106 Socialstyrelsen, Familjecentraler – kartläggning och kunskapsöversikt. (Stockholm, 2008) s. 26
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Socialstyrelsens kartläggning stöder också tanken att samla alla fyra basverksamheterna, då det ger

flera positiva effekter vilket vi tidigare nämnt.107

Om en verksamhet ska kunna följas upp och utvärderas behövs tydliga och konkreta mål och

delmål.108 Både personal och ledning menar att de inte har lyckats få till detta. De mål som de har

är allt för vida och ibland oklara. Det personal och ledningsgrupp kan se i nuläget med de mål

som finns uppsatta, är hur föräldrar och barn upplever verksamheten och även hur personalen

tycker det fungerar att samarbeta. Parterna måste till exempel diskutera om var de professionella

gränserna finns. Det är också av stor vikt att aktörerna har gemensamma utgångspunkter och

referensramar beträffande mål och syfte med verksamheten.109 Innan ett samarbete kan påbörjas

är det viktigt att enas om vilken funktion respektive part ska ha för verksamheten samt hur

parterna ska förhålla sig till mål, principer och etiska förhållningssätt. Viktigt är också att parterna

är medvetna om varför de ska samarbeta och vilka konkreta resultat som samarbetet förväntas

ge.110 Ledningsgruppen uttrycker  att meningen med familjecentralen är att föräldrar och barn ska

få det bättre men att det inte är lätt att mäta resultatet av familjecentralens arbete. Ett

övergripande mål är dock att verksamhetens förebyggande arbete ska leda till att det blir färre

anmälningar om missförhållanden i familjer, enligt ledningsgruppen.

                                                          
107 Socialstyrelsen, Familjecentraler – kartläggning och kunskapsöversikt. (Stockholm, 2008) s. 10
108 Berth Danermark, Christer Kullberg, Samverkan- välfärdsstatens nya arbetsform. (Lund, 1999) s. 54-55
109 Maria Hjortsjö, Med samarbete i sikte. (Lund, 2005) s. 24
110 Ibid. s. 24
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6. Sammanfattning

Vi har utfört en kartläggning av Hageby familjecentral med fokus på hur samverkan fungerar

mellan de olika verksamheterna; öppen förskola, barnavårdscentral och socialtjänst. Vi har utgått

från de teman som framkommit utifrån två enkätundersökningar respektive två gruppintervjuer.

Dessa riktade sig dels till personalen på familjecentralen samt ledningsgruppen för verksamheten.

Centrala teman som framkom var syfte/mål, samverkan, samverkansavtal, yrkesroller,

prevention/förebyggande arbete, sekretess/etik samt myndighetsutövning. I analysen har vi

diskuterat dessa och exemplifierat med citat från våra informanter och sedan kopplat vårt

resonemang till relevant litteratur. Resultatet i studien visar att samverkan är ett bra verktyg för att

arbeta preventivt med familjer utifrån dess olika behov. Det förebyggande arbetet är också det

primära syftet för familjecentralen. Slutsatserna denna studie inbringar är att samverkan mellan

myndigheterna på familjecentralen har varit framgångsrik. De anställda har blivit mer

lättillgängliga för berörda familjer som besöker familjecentralen och socialtjänstens roll har

avdramatiserats. Det finns dock vissa problem i verksamheten. Frågor som är angelägna för

verksamhetsansvariga att lyfta och åtgärda är primärt allt för vida mål, barnavårdscentralens

pressade arbetssituation samt det ökade besöksantalet som kan leda till att de individer som är i

behov av hjälp och stöd inte uppmärksammas i den utsträckning som önskas.
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8. Bilagor

8.1 Bilaga 1, enkät till personal

Enkätfrågor till personal på Hageby

Familjecentral

Välkommen att fylla i en enkät om familjecentralen i Hageby!
Enkäten är sammanställd som ett led i utvärderingsuppdraget. Syftet med enkäten är att
utvärdera verksamheten med inriktning på dess samverkan.

Vi har fått i uppdrag att utföra en uppföljning och kartläggning av verksamheten med
inriktning mot hur personal och ledningsgrupp upplever hur samverkan fungerar mellan de
olika myndigheterna. Vårt mål är att utarbeta ett verktyg som kan användas i framtiden för
vidare uppföljning och utvärdering av Familjecentralen i Hageby. Som ett första steg har vi
därmed arbetat fram enkäter, efter att vi fått svaren skulle vi gärna vilja träffas för en
gemensam diskussion kring frågorna.
Om möjligt ser vi gärna att enkäterna kan lämnas in till nästa möte 19/3.
* I slutet av enkäten finns ett extra papper om du önskar utveckla något svar vidare.

1. Vem är din huvudman?

O BVC

O Öppna Förskolan

O Socialtjänsten

2. Har du hela din tjänst förlagd till familjecentralen i Hageby?

O Ja

O Nej

3. Hur länge har du varit yrkesverksam inom ditt nuvarande yrke?

O 0-1 år

O 1-5 år

O 6-10 år

O 11-15 år

O 16-25 år



57

4. Har du tidigare erfarenhet av samverkansprojekt? Med samverkansprojekt avses

avgränsade projekt över tid då man samverkar med andra professioner.

O Har ej erfarenhet

O Har erfarenhet av ett tidigare projekt

O Har erfarenhet av flera

5. Var det ditt eget val att arbeta på familjecentralen i Hageby?

O Ja

O Nej

6. Hur länge har du varit engagerad i Familjecentralen i Hageby?

___________________________________________________________________________

7. Anser du att det finns tydliga mål och syften med verksamheten på FH?

O Ja

O Nej

O Ingen uppfattning

Om du anser att det finns tydliga mål och syften, beskriv dessa kort nedan eller

beskriv varför du inte tycker det finns tydliga mål och syften.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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8. Vilka anser du är familjecentralens främsta målgrupp? /er?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Fråga 9-14. I vilken grad anser du att familjecentralen i Hageby uppfyller följande

påståenden. Familjecentralen Hageby förkortas nedan med FH.

9. FH är ett stöd för de familjer som uppsöker verksamheten.

O 5 Uppfyller helt

O 4

O 3

O 2

O 1

O 0 Uppfyller inte alls

10. FH verkar för fysiskt välbefinnande

O 5 Uppfyller helt

O 4

O 3

O 2

O 1

O 0 Uppfyller inte alls
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10b. FH verkar för psykiskt välbefinnande

O 5 Uppfyller helt

O 4

O 3

O 2

O 1

O 0 Uppfyller inte alls

10c. FH verkar för socialt välbefinnande

O 5 Uppfyller helt

O 4

O 3

O 2

O 1

O 0 Uppfyller inte alls

11. FH verkar utifrån en helhetssyn på individen

O 5 Uppfyller helt

O 4

O 3

O 2

O 1

O 0 Uppfyller inte alls

12. Hänsyn tas alltid till brukarnas integritet

O 5 Uppfyller helt

O 4

O 3

O 2

O 1

O 0 Uppfyller inte alls
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13. FH lyckas möta familjernas behov

O 5 Uppfyller helt

O 4

O 3

O 2

O 1

O 0 Uppfyller inte alls

14. FH har bidragit till ökad samverkan mellan verksamheterna som ingår i

familjecentralen

O 5 I hög grad

O 4

O 3

O 2

O 1

O 0 Sämre samverkan

15. Med vilka verksamheter anser du att din verksamhet har fått bättre samverkan

sedan FH öppnades?

O BVC

O Öppna Förskolan

O Socialtjänsten

O FH har ej bidragit till bättre samverkan mellan verksamheterna
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16. Vilka faktorer bidrar till ökad samverkan på FH?

O Lokalen

O Min chef

O Andras chefer

O Husmöten

O Arbetskamraterna i min verksamhet

O Arbetskamraterna i de andra verksamheterna på FH

O Strukturen på samverkan

O Arbetsgruppen

O Styrgruppen

O Gemensamma aktiviteter

O Annat

O FH har ej bidragit till ökad samverkan

17. Om det är något annat som bidrar till ökad samverkan på FH, skriv vad nedan.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

18. Vilka faktorer utgör hinder för samverkan på FH?

O Lokalen

O Min chef

O Andras chefer

O Husmöten

O Arbetskamraterna i min verksamhet

O Arbetskamraterna i de andra verksamheterna på FH

O Strukturen på samverkan

O Arbetsgruppen

O Styrgruppen
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O Gemensamma aktiviteter

O Annat

19. Om det är något annat som utgör hinder för samverkan på FH, skriv vad nedan.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

20. Ser du, utifrån profession, olika på vilka etiska problem som kan uppstå vid

samverkan?

O Ja 

O Nej

O Ingen uppfattning

Utveckla

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Nedan följer två påståenden. Ange det svarsalternativ som ligger närmast din

uppfattning.



63

21. Min verksamhet har utvecklats positivt av att samverka med de andra

verksamheterna på FH.

O Instämmer helt

O Instämmer delvis

O Kan ej svara

O Tar delvis avstånd ifrån

O Tar helt avstånd ifrån

22. Min egen yrkesutövning har påverkats positivt av att samverka inom FH.

O Instämmer helt

O Instämmer delvis

O Kan ej svara

O Tar delvis avstånd ifrån

O Tar helt avstånd ifrån

23. Finns det något, t. ex. aktiviteter eller möten, som du idag gör på FH men som du

tidigare inte gjort i din profession?

O Ja, någon uppgift

O Ja, flera uppgifter

O Nej

24. Tycker du att verksamheten skulle vinna på att fler yrkesgrupper/professioner

deltar på FH? Vilken/vilka skulle dessa kunna vara?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



64

25. Är du nöjd med ditt nuvarande arbetssätt på FH?

O Mycket nöjd

O Nöjd

O Det kan bli bättre

O Ej nöjd

26. Vad i FH:s verksamhet tror du att besökarna uppskattar mest?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

27. Är det något av vikt du vill tillägga?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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28. Övriga synpunkter.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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8.2 Enkät till ledningsgrupp

Enkätfrågor till ledningsgrupp
Välkommen att fylla i en enkät om familjecentralen i Hageby!
Enkäten är sammanställd som ett led i utvärderingsuppdraget. Syftet med enkäten är att
utvärdera verksamheten med inriktning på dess samverkan.

Vi har fått i uppdrag att utföra en uppföljning och kartläggning av verksamheten med
inriktning mot hur personal och ledningsgrupp upplever hur samverkan fungerar mellan de
olika myndigheterna. Vårt mål är att utarbeta ett verktyg som kan användas i framtiden för
vidare uppföljning och utvärdering av Familjecentralen i Hageby. Som ett första steg har vi
därmed arbetat fram enkäter, efter att resultat av dessa analyserats kommer intervjuer att
utföras. Familjecentralen i Hageby kommer nedan att förkortas med FH.
* I slutet av enkäten finns ett extra papper om du önskar utveckla något svar vidare.

Vilken verksamhet företräder du?

O BVC
O Öppna förskolan
O Socialtjänsten

1. Vad anser du var ert syfte/mål med att starta FH?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

– Har syfte/mål på något sätt förändrats från det ursprungliga över tid?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

- Om det har förändrats, beskriv på vilket sätt?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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2. Om ni har tydliga mål/syften, hur gör ni praktiskt för att uppnå dessa?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Vilka positiva resultat  ser du idag med FH?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

– Var några av dessa förväntade? I så fall vilka?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

– Var några av dessa oväntade? I så fall vilka?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Positiva effekter på verksamheten
- På vilket sätt tycker Du att den egna verksamheten och yrkesutövningen har
påverkats positivt av samverkan på familjecentralen I Hageby?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. Ser du några hinder idag för verksamheten på FH?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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– Var några av dessa förväntade? I så fall vilka?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

– Var några av dessa oväntade? I så fall vilka?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. Vilka är FH:s målgrupp/er?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

7. Vilket/vilka motiv föranledde valet av Hageby som en lämplig plats för FH?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

8. Hur har ni tänkt att samverkan ska ske rent praktiskt?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

9. Fungerar samverkan som du hade tänkt dig?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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10. Finns tydliga regler/överenskommelser kring frågan om myndighetsutövning på FH?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

11. Hur vill du utveckla FH?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

12. Vilka visioner har du för FH?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

13. Övriga synpunkter
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!


