FoU-rapport 83:2017

Förändrade arbetsmetoder i det sociala arbetet
med familjer med sammansatta behov
En utvärdering av projektet Familjelotsen
– utveckling i samverkan i Linköpings kommun

Redaktör: Bo Davidsson
Medförfattare: Margareta Bredmar, Kristina Hellberg,
Willy Lichtwarck, Gunilla Petersson

FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete
Kommunerna i Boxholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena,
Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög samt Linköpings universitet

ISSN 1651-0232
© författaren & FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings kommun
LiU-Tryck, Linköping 2018

FÖRORD
Projektet Familjelotsen – utveckling i samverkan har genomförts i form av en
social investeringsfond i Linköpings kommun och FoU-centrums medverkan har
bestått i att utvärdera projektet. I detta sammanhang kan dock en återblick vara på
sin plats. FoU-centrum har under lång tid arbetat med olika projekt som fokuserar
på familjer, barn och unga och deras kontakter med socialtjänsten, och denna rapport om utvecklingsprojektet Familjelotsen ska ses i ljuset av detta. En viktig del
har varit FoU-projektet Familjer i socialtjänsten som påbörjades 2010 och pågick
till 2014. Detta projekt inspirerades i hög grad av det norska forsknings- och utvecklingsprojektet Det nye Barnevernet och av ett berikande samarbete på praktik- och forskningsnivå med forskare i socialt arbete från högskolan i Bodö.
Resultaten från Familjer i socialtjänsten var främst deskriptiva men också problematiserande och innebar att vi kunde identifiera vad som kännetecknar gruppen av familjer med sammansatta behov, deras relation till och uppfattningar om
socialtjänsten, men även skissera utvecklingsförslag för socialt arbete med dessa
familjer. Bakgrunden till utvecklingsprojektet Familjelotsen härrör i hög grad från
resultat från just FoU-projektet Familjer i socialtjänsten. Man kan med fog hävda
att Familjelotsen utgör kronan på verket i denna process.
I utvärderingen av Familjelotsen har FoU-centrum också i hög grad tillämpat erfarenheter från tidigare projekt av att arbeta interaktivt med ett nära samarbete
mellan forskning och praktik. Detta har yttrat sig i att forskare, FoU-medarbetare
och medverkande i Familjelotsen arbetat tillsammans med datainsamling och analys samt i olika forum där erfarenheter kunnat utbytas, allt för att kunna stödja
lärande och utveckling.
På forskningssidan har detta inneburit att Willy Lichtwarck, professor i socialt
arbete vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Margareta
Bredmar, universitetslektor i sociologi vid Linköpings universitet och FoU-gruppen, Gunilla Petersson universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet samt Kristina Hellberg, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet
har medverkat. Willy och Margareta var båda med i projektet Familjer i socialtjänsten, där Willy utgjorde kopplingen till det norska forskningsprojektet och
Margareta hade en viktig roll i analys och rapportskrivning. Kristina Hellberg engagerades i utvärderingen av Familjelotsen för att tillföra kompetens vad gäller
specialpedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, men även i datainsamling i
form av barnintervjuer och analys. Willy, Margareta, Gunilla och Kristina är
också medförfattare i föreliggande rapport och tackas för sin medverkan vilket i
hög grad bidragit till utvärderingen och rapporten.
En viktig komponent i det interaktiva arbetssättet som FoU-centrum strävar efter
är att engagera projektmedarbetare som ”medforskare” som deltar i datainsamling,
analys och i reflektioner i utvärderingen. I detta sammanhang har projektledarna
Ulla Kjell och Carin Gustafsson samt familjeombuden Charlotta Elm, Cecilia Cras

och Anna-Lena Petersen haft en nyckelroll och genomfört stora delar av datainsamlingen i utvärderingen vad gäller föräldraintervjuer och loggböcker men även i
analys och diskussioner. Samtliga dessa tackas också för sin medverkan.
Annika Rehn, som tidigare medverkat i olika FoU-projekt och då skaffat sig erfarenhet av livsberättelseintervjuer, har genomfört kvalitativa intervjuer med föräldrar i de familjer som ingått. Ingalill Thor, före detta planeringsledare på Omsorgskontoret, och en av de som var med och skrev den ursprungliga projektplanen för Familjelotsen, har medverkat genom att samla in och sammanställa registerdata från socialtjänsten för de medverkande familjerna. Båda dessa har medverkat på ett viktigt sätt och tackas också.
Åtskilliga personer som arbetat i projektet eller som på olika sätt kommit i kontakt
med det har intervjuats av oss utvärderare och dessa tackas också. Vi tänker då på
koordinatorer från olika förvaltningar, de som ingått i projektledningsgruppen och
förvaltningschefer.
Slutligen måste de familjer, både föräldrar och barn, som tålmodigt ställt upp vid
ett flertal tillfällen för att ge sina upplevelser, tackas. Utan deras medverkan hade
det varit omöjligt att kunna dra några trovärdiga slutsatser om hur socialtjänsten
kan utvecklas för just familjer med sammansatta behov.
Hoppas ni finner rapporten läsvärd och användbar i utvecklingen av sociala insatser för barn, ungdomar och familjer.

Bo Davidsson, forskare, FoU-centrum
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SAMMANFATTNING
I denna rapport redovisas den utvärdering som genomförts av FoU-centrum för
vård, omsorg och socialt arbete av projektet Familjelotsen – utveckling i samverkan, som genomförts i form av en social investeringsfond i Linköpings kommun.
Projektet omfattade Omsorgsnämnden, Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden samt Bildningsnämnden i Linköping som i februari 2013 fick ett uppdrag av Kommunstyrelsens planeringsutskott att beskriva ett projekt för att utveckla bättre och tidigare stöd till barn, unga och deras föräldrar i syfte att förebygga HVB-placeringar.
Projektet startade 2014-08-01 och pågick till 2017-07-31. Behovet av utvecklingsarbete härrör från beskrivningar från flera olika verksamhetsområden och utifrån resultat från FoU-projektet ”Familjer i socialtjänst”. I detta sammanhang introduceras begreppet ”familjer med sammansatta behov”. En familj med sammansatta behov kan karaktäriseras av att flera problem förekommer samtidigt och
samverkar på olika sätt. Utvecklingsarbetet i projektet är nämnd- och sektorövergripande och präglas av en helhetssyn. Stödet till familjerna utgick från familjernas behov och skulle inkludera familjeombud, skolstöd, samt stöd till arbete/utbildning.
Syftet med projektet var att hitta vägar för att samordna det stöd som finns för
familjer med sammansatta behov där barn och/eller föräldrar har en neuropsykiatrisk diagnos och var aktuella inom socialtjänsten. Vidare var syftet att utveckla
och anpassa insatser så att det motsvarar det behov som aktuella familjer har.
Detta antas kunna förebygga att barn och ungdomar behöver placeras i familjeeller på behandlingshem och leda till minskade kostnader för kommunen.
Projektet förväntades få resultat och effekter på tre nivåer:
•
•
•

Familjenivån (effekter i form av påverkan på individ och grupp)
Process– och metodnivå (arbetsmetoder, kunskapsbildning, kunskapsanvändning och
innovationer)
Aktörsnivå (samspelet mellan involverade organisationer, verksamheter)

Målsättningen var att stödja familjerna till fungerande:
•
•
•
•

vardagssituation hemma
skola för barnen
fritid för barnen
arbete eller utbildning för föräldrar

I projektet har en projektgrupp omfattande 2 projektledare, 3 familjeombud samt
5 koordinatorer arbetat. Familjeombud är en helt ny funktion. Familjeombudets
uppdrag är att företräda familjen och att utifrån kartläggning av behov och aktuella insatser tillsammans med familjen skapa en förståelse för familjens situation
och behov, samt att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och i nära samarbete med
familjen. Koordinatorernas uppgift är att samordna arbetet med socialkontoret,
Råd och stöd, skolan samt Jobb- och kunskapstorget. Projektets budget kom att

omfatta cirka 7,5 mkr. En projektledningsgrupp med representanter från medverkande verksamheter har också funnits.
FoU-centrums utvärdering fokuserade på tre nivåer: Familjenivån, Process- och
metodnivå - arbetsmetoder, samt Aktörsnivå. I denna rapport redovisas utvärderingen av familjenivån och process- och metodnivån. I datainsamlingen kombinerades kvantitativ och kvalitativ information i form av intervjuer med föräldrar
(för- och eftermätning), kvalitativa intervjuer med föräldrar och barn, intervjuer
och fokusgrupper med medverkande i projektet, loggböcker från projektgruppen
samt registerdata om familjernas situation vad gäller insatser och kontakter samt
statistik om barnens frånvaro i skolan. I föreliggande rapport redovisas enbart information som berör familjenivån och från process- och metodnivån vad gäller
projektgruppens (projektledare och familjeombud) samt koordinatorerna. Utvärderingen omfattar också en teoretisk ram med tre fokus, nämligen: Den internationella forskningsdiskursen – den sociala barnavården, socialt arbete och samhälle; Case management och socialt arbete i familjer med komplexa behov; samt
Neuropsykiatriska funktionshinder.
I projektet ingick 18 familjer om sammanlagt 61 personer (26 vuxna och 35 barn)
fördelade på 20 hushåll. Samtliga familjer uppfyllde kriterierna för deltagande i
projektet, vilket innebar kontakt med socialtjänsten, barn i grundskoleåldern och att
diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fanns inom familjen. Ingen
familj avslutade sin medverkan under projektperioden men en förälder valde att
lämnade projektet. Projektets utfall kan sammanfattas på följande sätt:
Familjeombudens arbetssätt
•

•
•
•
•
•
•
•

Arbetssättet med familjeombud är framgångsrikt i relation till familjer med sammansatta behov vad gäller vardagssituation, barnens skolgång, barnens fritid och
föräldrarnas sysselsättning
Arbetssättet är flexibelt vad gäller tid, plats, arbetsmetoder och arbetsuppgifter
Familjeombuden ser familjen som en helhet, arbetar på familjens ”uppdrag”, och
arbetar mycket tillsammans med familjerna
Familjeombuden kan remittera till insatser men arbetar själva i liten omfattning
med behandling
Familjeombuden koordinerar och samverkar med andra verksamheter och kan ge
familjerna råd, tolka, översätta, stötta och ge stöd vid kris
Familjelotsen är ett team med olika kompetenser och erfarenheter, och har kunskap om samhället, socialtjänsten, rättigheter och fungerar ”legitimerande” gentemot andra verksamheter
Arbetssättet är kompensatoriskt
Familjeombuden dokumenterar och följer upp men gör inte formella bedömningar
eller SIP

Familjerna
•
•

Kontakter med socialtjänsten och insatser ändras från IFO, AFI, Vuxenstöd och
familjestöd till LSS och Fritidsstöd
Familjerna antas få bättre anpassad vård (ökar)

•

Kostnader för insatser från socialtjänsten och AFI minskar och placeringar antas
kunna undvikas

Barnen
•
•
•

Barn och ungdomar får en bättre skolsituation med särskilda insatser (kostnader
ökar)
Mera fritidsaktiviteter
Ökat självförtroende, bättre struktur, identifierar sig med andra men mycket liten
förändring vad gäller psykosocial situation (föräldrarnas bedömning)

Vuxna

•
•
•
•

Praktisk avlastning i vardagen
Lägre stress
Föräldrar går från arbetslöshet till daglig verksamhet/arbetsträning, arbete och studier
Fortfarande svagt nätverk

Sammantaget innebär detta att projektet i hög grad lyckats uppnå målet att utveckla det arbetssätt som beskrivs i projektplanen, även om man inte utvecklat en
ny insats. Familjeombuden har utvecklat en roll som innebär att man arbetar ”på
familjens” uppdrag, att man utgår från ett helhetsperspektiv och att man förmår
samordna och koordinera insatser från andra aktörer på ett flexibelt sätt så att det
gynnar familjerna, såväl vad gäller vardag, skola, fritid som arbete eller sysselsättning för föräldrarna. Familjeombudens arbetssätt innebär också att de lägger
mer än hälften av sin arbetstid på kontakter med familjen eller att bistå familjen i
möten med olika verksamheter. Det samma gäller det arbetssätt som utvecklats
av de olika koordinatorerna i projektet. Familjeombudens arbete överensstämmer
i hög grad med arbetssättet så som det beskrivs i case managementmetodik men
med en övervikt mot de aspekter som kopplar mera direkt till familjerna och deras
vardag och i lägre grad med övergripande planering, uppföljning och specifika
insatser och behandling. Detta yttrar sig t.ex. i att man i projektgruppen inte arbetat med SIP (Sammanhållen Individuell Plan).
En sammanfattning av projektets ekonomi och kostnader ger vid handen:
•
•

•
•

Projektledning, familjeombud och koordinatorer, kostnad ca 7,5 mnkr
Minskning av utgifter för socialtjänsten och för placeringar som kunnat undvikas:
– Placeringar som kunnat undvikas: ca 14,3 mnkr
– Minskning av utgifter för öppen- och slutenvård: ca 2,3 mnkr
– Minskning av utgifter för ekonomiskt bistånd: ca 0,4 mnkr
Totalt en minskning av utgifter om ca 17 mnkr
Ökning av kostnader för Bibass/resursskolan: ca 1,2 mnkr

Detta bygger på antagandet att placeringar kunnat undvikas och innebär att projektet under perioden 2015-2017 för 15 familjer kunnat spara cirka 8,3 mnkr.
I detta sammanhang bör påpekas att en uppskattning vad gäller besparingar för
placeringar som kunnat undvikas är vansklig. Projektmedarbetarna har bedömt att
3 HVB-placeringar undvikits 2015 och 4 familjehemsplaceringar 2016. Om man

antar att dessa barn blivit placerade och att dessa placeringar fortsatt hela projekttiden så skulle det innebära att kommunen undvikit kostnader om cirka 14 miljoner kronor. Denna siffra får antas vara ett maxbelopp och bygger på att barnen
skulle vara placerade resten av projekttiden. Ett annat scenario kan givetvis vara
att placeringarna upphört efter en tid och barnen kunnat flytta hem eller att man
gett förstärkt stöd i hemmet och på så sätt kunnat undvika placeringar. Besparingen hade då också blivit betydligt lägre. I linje med det resonemang som Nilsson Lundmark och Nilsson (2015) för så bör en förbättrad skolsituation vara den
faktor som på sikt bör ge avkastning på investeringen, vad gäller att reducera lidande och motverka sannolikheten för utanförskap i livet. Om detta sammantaget
innebär att enbart några barn inte kommer att hamna i livslångt utanförskap så har
investeringen med råge varit lönsam.
Utfallet kan tolkas som att man genom projektets insatser i hög grad lyckats reducera komplexiteten i familjernas livssituation. Rollen som familjeombud innebär att kunna lösa komplexa problem, d.v.s. kunna hitta unika lösningar för respektive familj och individ. I detta sammanhang är det viktigt att kunna ha en
helhetsuppfattning inte bara över familjens komplexa situation utan också över
samhället och speciellt socialtjänsten. En försiktig slutsats är att just dessa familjer
troligen är i behov av ett långsiktigt, kompensatoriskt stöd, då de problem de har
som är relaterade till diagnoserna, ofta är av långsiktig karaktär. Mot den bakgrunden bör arbetssättet med familjeombud kunna tillämpas på andra i samma
situation. Troligtvis är det så att familjer med sammansatta behov men som inte
har dessa diagnoser kan ha stor glädje av ett familjeombud och att hjälpen då med
tiden kan fasas ut.
Har man genom projektet lyckats reducera komplexitet i de samhällsfunktioner
som familjerna möter? Här är svaret något inte helt entydigt. Funktionen som enheten Familjelotsen utgjort under projektet kan sägas ”ligga utanför” den ordinarie verksamheten och snarare komplettera den. Det är Familjelotsen som blir ett
filter, en brygga eller relä mellan familjerna och främst socialtjänsten och skolan.
Det är detta filter som reducerar komplexiteten i mötet genom att sortera, brygga
över och kompensera. I någon mån har socialtjänsten och skolan förändrats men
inte så grundläggande att man t.ex. infört en helt ny ärendekategori (d.v.s. familjer
med sammansatta behov). För att på ett genomgripande sätt reducera komplexiteten i välfärdssystemet krävs nog mera genomgripande förändringar.
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND
I denna rapport redovisas den utvärdering som genomförts av FoU-centrum för
vård, omsorg och socialt arbete av projektet Familjelotsen – utveckling i samverkan, som genomförts i form av en social investeringsfond i Linköpings kommun.
Projektet omfattade Omsorgsnämnden, Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden och Bildningsnämnden i Linköping som i februari 2013 fick ett uppdrag
av Kommunstyrelsens planeringsutskott att beskriva ett projekt för att utveckla
bättre och tidigare stöd till barn, unga och deras föräldrar i syfte att förebygga
HVB-placeringar.1
Projektet startade 2014-08-01 och pågick till 2017-07-31. Behovet av utvecklingsarbete härrör från beskrivningar från flera olika verksamhetsområden och utifrån
resultat från FoU-projektet Familjer i socialtjänsten (Davidson & Bredmar, 2012;
Bredmar, Davidson, Leinhard & Petersson, 2014; se även Clifford, Fauske, Lichtwarck & Marthinsen, 2015). I detta sammanhang introduceras begreppet ”familjer
med sammansatta behov”. En familj med sammansatta behov kan karaktäriseras av
att flera problem förekommer samtidigt och samverkar på olika sätt. En central
komponent i projektet är ambitionen att utveckla en ny roll i det sociala arbetet,
nämligen rollen som familjeombud. En roll som innebär att familjeombuden ska
arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och i nära samarbete med familjen.

1.1 Socialt arbete och familjer med sammansatta behov
– en bakgrund till projektet Familjelotsen
För att ge en bakgrund till projektet Familjelotsen men även av FoU-centrums
utvärdering ges i det följande en beskrivning av den forskning som föregick projektet och som i hög grad bidragit till hur Familjelotsen organiserades, nämligen
forsknings- och utvecklingsprojektet Familjer i socialtjänsten och det samarbete
som skett med det norska nationella forskningsprojektet Det nye Barnevernet (Davidson & Bredmar, 2012; se även Bredmar, Davidson, Leinhard & Petersson,
2014; Clifford, Fauske, Lichtwarck & Marthinsen, 2015). Dessa projekt syftade
övergripande till att öka kunskapen om vilka familjer som har kontakt med socialtjänsten och familjernas och barnens levnadsvillkor. Projekten syftade också till
att öka kunskapen om hur familjerna upplever mötet med socialtjänsten och de
insatser som ges. Dessa båda projekt genomfördes med samma design för att möjliggöra komparativa studier och omfattade totalt cirka 1000 familjer som hade
kontakt med socialtjänsten med fokus på barn och ungas situation.
Båda projekten omfattade flera faser där den första fasen innebar intervjuer med
ett representativt urval av föräldrar vars barn är aktuella inom socialtjänsten samt
en enkät till handläggande socialarbetare (Davidson & Bredmar, 2012; Fauske,

1

Projektets syfte och design beskrivs utförligare i kapitel 2.
1

Lichtwarck, Marthinsen, Willumsen, Clifford & Heggem Kojan, 2009). Datainsamlingen fokuserade på familjernas levnadsvillkor, barnet/ungdomens samt föräldrarnas livssituation, familjernas erfarenheter av socialtjänsten, samt information om insatser och hur dess uppfattas. Den andra fasen bestod av en fördjupad
datainsamling och analys för de familjer som har en sammansatt problematik genom djupintervjuer med ett mindre urval föräldrar och barn samt intervjuer med
socialarbetare.
Den teoretiska ramen utgick från teorier om socialt kapital, forskning om socialt
arbete och dess förutsättningar och vad utsatthet kan innebära i en välfärdsstat i
förändring. I analysen utkristalliserades olika mönster kring föräldrarnas berättelser om sina erfarenheter och sin livssituation och hur deras tillvaro har kommit att
gestalta sig. Dessa erfarenheter bildade grund för en kategorisering av olika familjetyper. 2
Resultaten visade att det förelåg ett tydligt mönster vad gäller familjetyp, problematik, men även av respondenternas upplevelser och erfarenheter av mötet med
socialtjänsten och effekter av den hjälp man får.
De familjetyper som kännetecknades av traumatiska händelser, i förälderns barndom eller vuxen ålder, eller tidigare långvarigt missbruk, uppvisar vissa gemensamma drag. Föräldrarna har exempelvis större problematik kring egen fysisk och
psykisk ohälsa, flertalet är ensamstående och har en knaper och ansträngd ekonomi och föräldrarna står idag utanför arbetsmarknaden. Speciellt vad gäller de
som själva haft en svår uppväxt i hem med missbruk och bristande föräldraomsorger, där man som barn varit utsatta för fysisk och psykisk misshandel liksom andra
övergrepp och som själva har varit omhändertagna för samhällsvård. Överlag har
dessa föräldrar brister i sitt sociala nätverk, och i de fall ett nätverk med släkt och
vänner finns, ger det ingen avlastning beträffande barnen. Det är dessa familjetyper som i detta sammanhang beskrivs ha sammansatta behov.
I de familjetyper där problemen istället inskränker sig till problem med barn i
pubertetsåldern eller barns funktionshinder är livsvillkoren och livssituationen
märkbart annorlunda. Föräldrarna är här i högre grad förankrade på arbetsmarknaden med fasta anställningar och de har högre utbildning, bättre ekonomiska resurser och ett fungerande socialt nätverk som också ger avlastning beträffande
barnen, vilket ger föräldrarna tid till återhämtning.
Vidare visar analysen ett tydligt mönster vad gäller hur föräldrarna uppfattar socialtjänsten och den hjälp de fått. Familjer med sammansatta behov har en mera
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De fem familjetyperna benämndes: 1) Traumatiska händelser i förälderns egen barndom, 2)
Traumatiska händelser i vuxen ålder, 3) Tidigare långvarigt missbruk, 4) Problem med barnet
i pubertetsåldern, samt: 5) Barnets funktionshinder.
2

negativ uppfattning om socialtjänsten och den hjälp de får jämfört med familjer
där behoven och problemen är mera avgränsade. Familjetyperna med sammansatta behov har också i högre grad erhållit insatser till föräldrarna, barnen placeras
i högre grad och man uppger också att insatserna hjälper i lägre grad samt att man
även fortsättningsvis önskar mer hjälp både till vuxna och barn.
Föräldrarnas erfarenheter av socialtjänsten, så som de beskriver dem under
intervjun, följer det tidigare mönstret i analysen och föräldrarna i familjerna med
sammansatta behov upplever relationen till socialtjänsten som problematisk och
lyfter fram negativa erfarenheter. Socialtjänstens bedömningar blir ofta
betraktade som kränkande och hotfulla, och behandlingsinsatserna som
obegripliga och verkningslösa. De mest akuta situationerna i dessa familjer förblir
ouppklarade och trots att det gått flera år har många familjer fortfarande inte
förstått vad som hände och upplevelserna har i många fall förblivit obearbetade.
Föräldrarna berättar att de i samband med t.ex. barnavårdsärenden har känt sig
hotade med tvångsåtgärder. De menar också att de har haft svårt att göra sig
förstådda och få gehör för sina egna behov i kontakter med socialtjänsten och de
ifrågasätter socialtjänstens beslut i så måtto att de inte förstår socialtjänstens
bevekelsegrunder.
Det som saknas i kontakten mellan socialtjänsten och dessa familjer är förtroende.
Om familjerna har tidigare erfarenheter av att socialtjänstens insatser lett till
försämringar, så har de inget förtroende för att socialtjänsten vill dem väl. Dessa
familjer har även lågt ställda förväntningar på att deras ekonomi ska bli bättre
eller att de ska få en anställning, då de i många fall varit utan anställning en längre
tid. Detta gör att gruppen också präglas av en uppgivenhet i stort, vilket också kan
spela in när de möter socialtjänsten.
De familjer som har en starkare social situation, bättre ekonomi, starkare nätverk
och en koppling till arbetslivet, har som regel bättre upplevelser av socialtjänstens
insatser och agerande. De ställer mer krav och de har en mer distanserad
upplevelse av socialtjänstens agerande. Socialtjänsten har i dessa familjer lättare
att göra sig förstådd och samverka. De når fram med sina resonemang och deras
insatser och agerande blir begripliga. Även när familjerna haft en annan åsikt än
socialtjänsten så tycks inte situationen ha blivit varken hotfull eller fylld av stora
konflikter. De flesta resonemang kan familjerna beskriva i efterhand och få verkar
vara allvarligt kränkta eller upprörda över situationer. Denna grupp som ofta
består av två vuxna, där åtminstone en har anställning, har en relativt god ekonomi
och deras livssituation uppfattas som mer förutsägbar och stabil. Deras berättelser
vittnar om att de har tilltro både till socialtjänsten och till sig själva som föräldrar,
vilket kan avspeglas i beskrivningarna om socialtjänsten som ofta är positiva.
Dessa familjer har mer gemensamt med anställda inom socialtjänsten vad det
gäller, ekonomi och arbete.
Det framgår tydliga skillnader mellan familjetyperna och det framträder som ett
kontinuum av utsatthet från de socialt mest utsatta till de mindre utsatta familjerna.
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Längs denna skala av utsatthet skiljer sig inte bara komplexiteten i familjernas
problem utan också de resurser familjerna har för att hantera problem och möta
motgångar. Även familjernas behov av stöd från socialtjänsten är mer komplext
och större i de tre första familjetyperna än i de två sista.
Slutsatsen är att de mest utsatta familjerna, det vill säga familjerna med de största
och mest sammansatta behoven och med de minsta resurserna, är de som upplever
sig ha blivit minst hjälpta av socialtjänstens insatser. En implikation av detta för
socialtjänstens arbete med utsatta familjer är att i högre grad kunna betrakta familjens problem ur ett helhetsperspektiv som även omfattar strukturella faktorer i
relation till familjens sociala kapital, att kunna välja och samordna stödinsatser på
ett bättre sätt, samt att utveckla socialarbetarens roll och funktion mot att kunna
vara ett ombud och en röst för familjen.

1.2 Implikationer för socialt arbete med familjer
med sammansatta behov
Mot bakgrund av de resultat som erhölls i forskningsprojekten Familjer i
socialtjänsten och Det nye barnevernet formulerades några slutsatser och förslag
till hur arbete med familjer med sammansatta behov kan utvecklas (Bredmar,
Davidson, Leinhard & Petersson, 2014). I detta sammanhang riktas också fokus
mot socialtjänstens organisering.
Slutsatserna visar att familjer med ett förhållandevis starkt socialt och kulturellt
kapital och med mer avgränsade problem kan dra mest nytta av socialtjänstens
och välfärdsstatens resurser. När en familj med ett eller två tydliga behov möter
en specialiserad socialtjänst fungerar det relativt väl, resultatet blir en nöjd familj
och en upplevd förbättrad situation. För familjen som har flera behov och problem
inom flera olika livsområden blir utmaningen för socialtjänsten dock större och
här finns ett stort behov av utveckling. Begreppet sammansatta behov syftar på en
livssituation för familjen där flera olika problem, för barn och för vuxna,
uppträder samtidigt och där dessa problem är svåra att separera från varandra och
bearbeta var för sig (se även Clifford, Fauske, Lichtwarck & Marthinsen, 2015).
En fråga som infinner sig är då om socialtjänstens och samhällets insatser för de
mest utsatta familjerna kan förändras och utformas så att de på ett bättre sätt kan
möta behoven hos familjer med ett svagare socialt och kulturellt kapital och med
fler och sammansatta behov.
En central utgångspunkt i dessa förändringsinitiativ bör vara en medveten strävan att
utgå från familjens perspektiv, snarare än enbart det enskilda barnet eller en vuxen.
Detta betyder i sin tur att frågor om vad en familj egentligen är, kan behöva
problematiseras i praktiksystemet, vilket kan innebära ett insatssystem som i större
utsträckning bygger på ett helhetsperspektiv på familjens behov och förutsättningar,
dock utan att tappa fokus på enskilda individer i familjen. Ett helhetsperspektiv, där
kontextuella och socioekonomiska faktorers förklaringsvärde vägs in, leder också till
frågor som rör samordning av olika aktörers insatser och hur man kan betrakta
familjen som en enhet i en vidare kontext.
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En tolkning av det sociala arbetet som profession innebär just att poängtera dess
potential för ett helhetsperspektiv, speciellt i relation till familjer med sammansatta behov. Mot bakgrund av ovanstående kan några kritiska faktorer för arbetet
med familjer med sammansatta behov formuleras:
•

•

•
•

•

Familjer med sammansatta behov – en ny ärendekategori. En möjlighet är att utveckla
en ny ärendekategori inom socialtjänsten, nämligen familjer med sammansatta
behov/problem. De sammansatta behoven kännetecknas av begränsat ekonomiskt,
socialt och kulturellt kapital, ofta i kombination med ohälsa för barn och/eller vuxna.
Socialarbetarens roll och profession - en nyckelfaktor. En fråga som kan ställas är om
det inom socialtjänsten behövs en roll och profession som är specialiserad på
sammansatta behov. På operativ nivå kan det övervägas om en roll som ombud kan
utvecklas.
Hur kartläggs och bedöms behovet av sociala insatser? Kontextuella och socioekonomiska faktorer, likväl som barns och föräldrars hälsa, påverkar familjens hela
livssituation, vilket behöver vägas in i kartläggning och bedömning.
Vilken typ av insatser är mest ändamålsenliga för att påverka familjens livssituation?
Frågeställningen hänger nära samman med föregående aspekt om hur familjers
livssituation och behov kartläggs och bedöms. Istället för att utgå från en färdig
repertoar av insatser bör kanske en delvis annan insatsrepertoar utvecklas; exempelvis
insatser som syftar till att stärka föräldrarnas möjligheter när det gäller utbildning och
arbete och som i förlängningen kan få betydelse för familjens ekonomiska situation och
innebära en mer inkluderande position för familjen.
Hur organiseras och samordnas stödinsatser mellan olika aktörer i relation till
familjen? Vem ska ge en viss insats och i vilken ordning ska insatserna ges? Detta
aktualiserar socialarbetarens beslutsmandat i uppdraget att företräda familjen, för att
kunna samverka med olika verksamheter och för att kunna samordna stödinsatser. En
utvecklad gemensam förståelse mellan verksamheter och professioner när det gäller
familjens behov och vilken typ av stöd som är relevant blir då central.

Flera aspekter på socialtjänstens arbete med utsatta familjer kan kopplas till evidens
och evidensbaserad praktik på åtminstone tre nivåer. På den första nivån handlar
det om att socialtjänsten måste ha tillgång till en evidensbaserad kunskap om
familjernas behov och livsvillkor, på nästa nivå bör de stödinsatser som ges vila på
bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, praktikens erfarenhetsbaserade kunskap
och familjens behov. När komplexiteten är hög och problemen sammansatta är det
också relevant att sträva efter att evidensbasera de samverkans- och samordningsprocesser som är en förutsättning för att kunna erbjuda familjer ett relevant stöd.
De utvecklingsförslag som skisserats ovan kräver strukturella förändringar och
prioriteringar på organisatorisk nivå och därför inte är möjliga att genomföra av
enskilda professioner på lokal operativ nivå, hur god kunskapen och viljan än må
vara. Detta innebär också att stärka ett helhetsperspektiv i socialtjänstens arbete
med familjer och individer med sammansatta behov – ett helhetsperspektiv som
även innebär att kunna beakta familjernas sociala och kulturella kapital i relation
till ett komplext välfärdssystem.

5

1.3 Projektet Familjelotsen som social investering
Projektet Familjelotsen organiserades som en social investeringsfond.
Utgångspunkten och logiken för att arbeta med sociala investeringar är att satsa
på insatser som har potential att leda till framtida fördelar för såväl individer som
samhället (SKL, 2014). Insatserna är ofta riktade till utsatta grupper som barn,
ungdomar, arbetslösa, människor som har problem med missbruk, funktionshinder etc. Speciellt vad gäller barn och unga hoppas man kunna förebygga
problem, större kostnader och lidande på lång sikt. De insatser som initialt görs
kan leda till ökade kostnader på kort sikt, men antas kunna innebära stora
besparingar på lång sikt. Investering kan i detta sammanhang innebära ett
medvetet risktagande men med fokus på det långsiktiga perspektivet. En social
investeringsfond omfattar då också någon kalkyl för återbetalning vilken bygger
på att man kan bedöma effekter i ekonomiska termer.
Genom att skapa sociala investeringsfonder kan arbetet med sociala investeringar
stödjas på så sätt att budgetar samordnas och långsiktighet skapas (se t.ex.
Bernfort & Lundqvist, 2014). Vad gäller socialtjänsten och arbetet med familjer
med sammansatta behov är ofta just samordningen mellan ett flertal
utförare/parter och insatser en utmaning, varför samordning och långsiktighet då
blir extra viktig.
I projektet Familjelotsen finns både tanken att kunna erbjuda ett bättre och
samordnat stöd till familjerna, och på så sätt kunna ge dessa ett bättre liv, och
förhoppningen att kunna förhindra och förebygga placeringar, vilket ligger i linje
med idéerna bakom sociala investeringar och att göra detta i form av en social
investeringsfond. Kostnaderna för att genom en investering på längre sikt kunna
förbättra framtidsutsikterna för barn och unga ska då vägas mot kostnaderna för
att individerna riskerar ett kanske livslångt utanförskap. Forskare har försökt att
uppskatta kostnaderna för ett utanförskap (Nilsson Lundmark & Nilsson, 2015).
Ett ”måttligt” livslångt utanförskap, som innebär att inte komma in på arbetsmarknaden, beräknas kosta 10–15 Mkr, främst i produktionsförluster, försörjningskostnader etc. Kostnaderna för ett livslångt utanförskap som även omfattar
andra följdproblem, som missbruk, kriminalitet, hälsoproblem etc., beräknas
kunna uppgå till 10–30 Mkr. De investeringar som antas kunna förhindra livslångt
utanförskap, t.ex. för ett barn/ungdom med ADHD fokuserar på prevention, stöd
i skolan och BUP.
Nilsson Lundmark och Nilsson (2015) beskriver att arbete med sociala
investeringar i detta sammanhang kan ha olika fokus, nämligen på att lösa
konkreta problem kring en viss målgrupp, t.ex. barn med diagnoser, eller på
systemförändring. Det senare innebär då att identifiera och åtgärda systembrister,
vanligen kopplade till komplexitet i välfärdssystemet, ofta benämnt ”stuprör”.
Författarna påpekar särskilt att samverkan i detta sammanhang förutsätter en
helhetssyn och att ett multikompetensteam och specifikt en lotsfunktion, kan vara
ett framgångsrikt sätt att arbeta. I projektet Familjelotsen är ambitionen att hitta
lösningar både för en specifik målgrupp och att utveckla systemnivån vad gäller
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samverkan mellan involverade organisationer och verksamheter (se avsnitt 2.2),
och tanken med familjeombud är en direkt tillämpning av denna idé.

1.4 Komplexitet och socialt arbete med familjer
med sammansatta behov
Ett sätt att närma sig problemet med att förstå, analysera och skissera möjliga sätt
att utveckla socialt arbete med familjer med sammansatta behov är att koppla till
komplexitetsteori. Detta mot bakgrund av att såväl socialtjänstens organisering som
de aktuella familjernas livssituation med fog kan betraktas som just komplexa.
Komplexitetsteori har sitt ursprung inom naturvetenskap och ekonomi med kopplingar till kaosteori men tillämpas numera inom forskning på vitt skilda områden,
som t.ex. organisationsteori och inom socialvetenskaperna (Grell, 2016). Perspektivet innebär ett alternativt sätt att betrakta dynamiken i system med många interagerande enheter/komponenter (Stoehrel, 2010). Vad gäller ett komplext system
antas interaktionen inom system och mellan system och omvärld kunna medföra
spontan självorganisering som gör att system är adaptiva och kan utvecklas och
anpassa sig till sin omgivning. Detta till skillnad från komplicerade system som
antas vara mera statiska. Komplexa system kännetecknas av att vara mer spontana, levande och på gränsen till kaos, men samtidigt ha tillräckligt med stabilitet,
uthållighet och förmåga att kunna omvandlas.
Inom komplexitetsteorin tillämpas en uppsättning begrepp för att beskriva vad
som kännetecknar ett system och dess dynamik. Komplexa system är öppna i så
måtto att det sker ett konstant utbyte mellan systemet och dess omgivning, t.ex.
vad gäller information, människor, energi, material etc. Vidare antas komplexa
system består av agenter, som kan vara organisationer, avdelningar, grupper eller
individer, som är sammanlänkade, interagerar och utövar ömsesidig påverkan på
varandra på ett icke-linjärt sätt. Detta medför att agenter och system kontinuerligt
kan förändras och anpassa sig till sin omgivning. Begreppet emergens är nära förbundet med självorganisering och innebär att strukturer med nya egenskaper kan
skapas av interaktionen mellan element i systemet (Stoehrel, 2010). De nya strukturerna som växer fram kan inte på ett enkelt sätt härledas ur de enskilda beståndsdelarna. Exempel på emergenta strukturer är hur medvetandet kan uppstå ur interaktionerna i neurala nätverk i hjärnan, ekonomiska processer i samhället, städers tillväxt etc.
Emergens antas vara den egenskap som gör att man i sociala system kan skilja på
komplexa, komplicerade och enkla problem (Glouberman & Zimmermans, 2002).
För att lösa enkla problem krävs inte någon expertkunskap och en och samma
strategi kan användas i andra liknande situationer och man kan förvänta sig
samma positiva utfall, ungefär som att tillämpa ett ”bra” recept. Komplicerade
problem kräver däremot en högre grad av expertkunskap som förmår ta hänsyn
till förändringar i kontexten eller att ny kunskap tillkommer, men det är ändå möjligt att använda erfarenheter från tidigare problemlösning. Komplexa problem
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däremot kännetecknas av att vara unika och rutiner har endast begränsad tillämpning. Exempelvis kan erfarenheter från att uppfostra ett barn inte säkert fungera
för alla andra barn. Komplexa problem, innebär att expertkunskap kan bidra till,
men garanterar inte en lösning, då varje komplext problem är unikt (jämför Ellström & Hultman, 2004; Davidson & Svedin, 1999). Komplexa problem kan
kopplas till komplexa system då dessa kännetecknas av att ha många element med
oklara kopplingar och relationer, är öppet mot omvärlden och då agenter interagerar på ett sådant sätt att systemet är icke-linjärt och får emergenta egenskaper
som är svåra att förutse.
I tabellen nedan illustreras skillnaden mellan komplicerade och komplexa system,
och hur man kan se på problem och utmaningar utifrån dessa båda perspektiv, i
form av ett antal motsatspar. Tabellen är inspirerad av Glouberman och Zimmerman (2002).
Tabell 1.1. Komplicerade och komplexa system.
Komplicerade system
Komplexa system
Linjär logik
Icke-linjär logik (input och output är inte direkt korrelerade)
Störningar, spänningar och fluktuationer ska Se möjligheter i störningar, spänningar och
dämpas/elimineras
fluktuationer
Anpassa till en statisk omgivning
Interaktion med en dynamisk omgivning
Utforma för avsedda resultat
Utforma för adaptiva och framväxande
resultat
Säkerhet
Osäkerhet
Förutsätter förutsägbarhet
Erkänner icke förutsägbarhet
Strukturen bestämmer relationer
Strukturer och relationer är interaktiva
Reduktionism och analys
Holism och syntes
Det genomsnittliga är förhärskande och det
Det avvikande ses som möjlighet
avvikande är oviktigt
Effektivitet och best practice
Faktiska relationer och feedback
Konvergent tänkande
Divergent tänkande
Beslutsfattande är en händelse
Beslut är framväxande
Fokus på omgivningen
Fokus på att förstå den egna verksamheten
Stora frågor kräver stora förändringar
Stora frågor kan lösas med små förändringar

På svensk botten har Grell (2016) tillämpat komplexitetsteori för att analysera
interaktionen mellan socialtjänsten och dess klienter. Grell beskriver och analyserar i sin avhandling konsekvenser som en organisatoriskt specialiserad socialtjänst kan få för klienter med komplexa behov. Slutsatserna visar att den organisatoriska specialiseringen inom socialtjänsten får negativa konsekvenser för
denna grupp av klienter. Specialiseringen bidrar till en fragmentisering och uppsplittring av socialtjänsten vad gäller ansvarsområden och arbetsuppgifter som
blir svårhanterlig för klienterna, vilket yttrar sig bland annat på följande sätt
(Grell, 2016: 46):
•

Svårigheter att förstå sig på och orientera sig i organisationen, samt att hitta den hjälp
man efterfrågar.
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•
•
•
•
•

En mångfald av förvirrande, samt både kraft- och tidskrävande, parallella kontakter.
Oklar ansvarsfördelning, såväl mellan olika enheter som mellan olika socialarbetare.
Paradoxen att både överlappningar och luckor i den hjälp som erbjuds förekommer på
en och samma gång.
Behovet av en balansakt med avsikten att hantera ibland intrikat sammanlänkade insatser från flera olika aktörer inom IFO, där karaktären på respektive enhets insatser spänner från rent frivilliga till insatser av mer eller mindre tvingande prägel.
Svårigheter att etablera nära, hjälpande relationer till någon enskild socialarbetare i
mängden.

Grell påpekar vidare att dessa slutsatser återfinns såväl i internationella som i
svenska studier och kopplar till fragmentisering inom svensk IFO och oklarheter
i ansvarsfördelningen mellan olika enheter inom socialtjänsten som arbetar med i
ett gemensamt klientärende.
Grell (2016) menar vidare att komplexitetsteori kan användas för att analysera relationen/spänningen mellan de organisatoriska villkoren i socialtjänsten och klienternas
livsvillkor. Han menar att en organisatoriskt specialiserad socialtjänst är främst lämpad för att hantera enkla, eller i någon mån komplicerade problem, vilket visserligen
gäller för många av de problem som hanteras av IFO. Den specialiserade och fragmentiserade socialtjänsten, med överlappande inomorganisatoriska enheter, har svårare att hantera komplexa problem där utfallet av insatser är svårare att förutse och
där specialiseringen kan bli kontraproduktiv. Grell (2016: 50) beskriver det som att:
”I ogynnsamma fall hamnar klienten i en ”professionell korseld” där olika aktörer
inom IFO driver sina egna respektive agendor i allt för hög grad.” Slutsatsen blir att
byta perspektiv och att tillerkänna klienten ett agentskap, och precis som socialarbetaren, ses som ett subjekt, en handlande individ. Och att se den organisatoriska specialiseringen och dess konsekvenser ur ett klientperspektiv.
1.5 Avslutande kommentarer
Det är mot bakgrund av resultaten från de föregående projekten Familjer i socialtjänsten (Bredmar, Davidson, Leinhard & Petersson, 2014) och Det nye barnevernet (Clifford, Fauske, Lichtwarck & Marthinsen, 2015) samt resonemanget om
komplexitet som föreliggande rapport om utvärderingen av projektet Familjelotsen ska förstås. I projektet identifierades och beskrevs en problematik i hur socialtjänsten möter familjer med sammansatta/komplexa behov som i hög grad överensstämmer med de resultat som redovisas av Grell (2016).
Ytterligare en likhet är antagandet att socialtjänsten för att möta dessa familjer på
ett bättre sätt bör utveckla sitt arbete så att man i högre grad kan utgå från familjernas situation. Förhoppningen är att man på detta sätt kan reducera komplexiteten i det system som utgörs av klient/familj och socialtjänst. Specifikt innebär
detta i projektet Familjelotsen att utveckla och testa en ny yrkesroll, nämligen
familjeombudet, vilket beskrivs utförligare i kapitel 2. FoU-centrums roll har varit
att utifrån en interaktiv (Svensson et al, 2002) design följa projektet med fokus på
såväl socialtjänstens organisering, de professionella och familjerna, men även på
9

deras interaktion. I rapportens avslutande kapitel återvänder vi till resonemanget
om komplexitet i socialtjänstens arbete och kopplingen till livet för familjer med
sammansatta behov.
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2. PROJEKTET FAMILJELOTSEN
2.1 Bakgrund
Bakgrunden till projektet är att Omsorgsnämnden, Socialnämnden, Barn- och
ungdomsnämnden och Bildningsnämnden i Linköping i februari 2013 fick ett
uppdrag av Kommunstyrelsens planeringsutskott att beskriva ett projekt för att
utveckla bättre och tidigare stöd till barn, unga och deras föräldrar i syfte att förebygga HVB-placeringar. Behovet av utvecklingsarbete härrör från beskrivningar
från flera olika verksamhetsområden och utifrån resultat från studien ”Familjer i
socialtjänst” (Davidson & Bredmar, 2012; se även Bredmar, Davidson, Leinhard
& Petersson, 2014; Clifford, Fauske, Lichtwarck & Marthinsen, 2015). I detta
sammanhang introduceras begreppet ”familjer med sammansatta behov”. En familj med sammansatta behov kan karaktäriseras av att flera problem förekommer
samtidigt och samverkar på olika sätt. Familjens sociala situation utmärks ofta av
en svag ekonomi, svag anknytning till arbetslivet, svårigheter i skolan för barnen,
svaga sociala nätverk och hälsoproblem. Bakgrunden är att familjer med sammansatta behov är en grupp som har svårt att tillgodogöra sig socialtjänstens insatser
Den gemensamt formulerade ansökan till sociala investeringsfonden i Linköpings
kommun beviljades av kommunstyrelsen medel till ett 3-årigt metodutvecklingsprojekt för att åstadkomma ett bättre och samordnat stöd till familjer med sammansatta behov. Projektet startade 2014-08-01 och pågick till 2017-07-31. Barnoch ungdomspsykiatriska kliniken och Habiliteringen inom landstinget var delaktiga i arbetet med ansökan.
Projektet riktar sig till familjer med barn i grundskoleåldern där någon i familjen
har en neuropsykiatrisk diagnos och som är aktuella inom socialtjänsten. I projektet eftersträvades brukarmedverkan för att bättre kunna utforma anpassade insatser till dessa familjer. FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete (FoU
Centrum) ansvarade för utvärderingen under projekttiden och för att återföra kunskap för att bidra till metod- och kunskapsutveckling inom området.
Utvecklingsarbetet i projektet är alltså nämnd- och sektorövergripande och präglas av en helhetssyn. Stödet till familjerna utgick från familjernas behov skulle
och inkludera:
•
•
•

familjeombud
skolstöd
stöd till arbete/utbildning

2.2 Syfte och mål för metodutvecklingsprojektet
Syftet med projektet är att hitta vägar för att samordna det stöd som finns för
familjer med sammansatta behov där barn och/eller föräldrar har en neuropsykiatrisk diagnos och var aktuella inom socialtjänsten. Vidare är syftet att utveckla
och anpassa insatser så att det motsvarar det behov som aktuella familjer har.
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Detta antas kunna förebygga att barn och ungdomar behöver placeras i familjeeller på behandlingshem och leda till minskade kostnader för kommunen.
Projektet förväntas få resultat och effekter på tre nivåer:
•
•
•

Familjenivån (effekter i form av påverkan på individ och grupp)
Process– och metodnivå (arbetsmetoder, kunskapsbildning, kunskapsanvändning och
innovationer)
Aktörsnivå (samspelet mellan involverade organisationer, verksamheter)

Målsättningen är att stödja familjerna till fungerande:
•
•
•
•

vardagssituation hemma
skola för barnen
fritid för barnen
arbete eller utbildning för föräldrar

2.3 Avgränsningar
Projektet vände sig till familjer som uppfyller samtliga tre nedanstående kriterier:
•
•
•

aktuella inom socialtjänsten (på Socialförvaltningen eller Leanlink - Råd & Stöd)
har barn i grundskoleåldern
minst en förälder och/eller ett barn har en neuropsykiatrisk diagnos

Övriga kriterier som kan gälla för berörda familjer:
•
•
•
•
•
•

minst ett barn i familjen har behov av extra stödinsatser i skolan
familjen har behov av sociala stödinsatser i sin vardag
familjen har ett flertal pågående stödinsatser från flera olika verksamheter
minst en förälder saknar sysselsättning
familjen har en svag och osäker privatekonomi och har eventuellt försörjningsstöd
familjen saknar ett socialt nätverk som kan ge praktiskt stöd

Eftersom insatsen är tidig och förebyggande prioriterades familjer med yngre
barn. Under projekttiden beräknades 15-30 familjer få stöd via den nya funktionen
familjeombud.

2.4 Organisation och bemanning
Projektet är organiserades i två delar (se figur 2.1). Den ena delen benämns Insats/aktörssystemet och inkluderar de verksamheter som är direkt involverade i arbetet med målgruppen. Varje ingående organisation har en koordinator som har
överblick över den egna verksamhetens aktiviteter och processer kopplade till
projektet. Den andra delen benämns Forsknings- och utvecklingssystemet, har inte
direktkontakt med målgruppen utan ansvarar för att utvärdering och uppföljning,
kunskapsspridning och stöd till kunskapsanvändning. FoU Centrum ansvarar för
denna del.
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Styrgrupp - politiker och tjänstemän
Styrgrupp BUF: Presidierna för Barn- och ungdoms-, Social-,
Omsorgs- respektive Bildningsnämnden samt ansvariga chefer
Projektledningsgrupp tjänstemannanivå
Representanter från Social-, Omsorgs- och äldre- samt och utbildningsförvaltningen,
Leanlink - Råd & Stöd - Ansvariga chefer, projektledare och FoU-Centrum
Projektet
Insats/aktörssystem
FoU-system
Projektledare
FoU Centrum, forskare i samverkan
Projektkoordinatorer
med projektledarna.
Familjeombud
Nordlandsforskning
Skolstöd
Fritidsstöd
Stöd till arbete, sysselsättning, utbildning
Figur 2.1. Projektets organisation.

Styrgrupp - politisk och tjänstemannanivå utgörs av styrgruppen för BUF (Barn,
unga och deras familjer i behov av samhällets stöd) vilka utgörs av presidierna i
Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden, Omsorgsnämnden och Bildningsnämnden, samt ansvariga chefer för dessa nämnders verksamhet. Styrgruppen ansvarar övergripande för att medverkande nämnder och förvaltningar deltar i projektet enligt projektansökan och projektplanen. Styrgruppen ansvarar också för att
strategiska frågor och strukturella förändringar relaterade till projektet bevakas
och hanteras i enlighet med kommunens besluts– och delegationsordning.
Projektledningsgruppen utgörs av representanter från Socialförvaltningen, Omsorgs- och äldreförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Leanlink - Råd &
Stöd, och utgör projektets projektledningsgrupp. Arbetet kopplas till BUF-gruppen genom deltagande med representanter från denna, samt ansvariga chefer i berörda verksamheter, och FoU-centrum. Omsorgskontoret var inledningsvis sammankallande och ordförande i projektledningsgruppen, vilket växlade över åren.
Projektledarna deltog i projektledningsgruppen.
Projektledningsgruppens uppgifter är att:
•
•
•
•

leda och följa upp projektet
förankra projektet i den egna organisationen
ansvara för att återkoppling av projektet sker till politisk styrgrupp och till respektive
nämnd
besluta i frågor som lyfts till gruppen t.ex. när det gäller resurser

Utgångspunkten var att projektledarna hade stort handlingsutrymme att i vardagen besluta om lösningar på frågor som dök upp under projektet. Frågor som behövde diskuteras mellan nämnderna innan beslut, lyftes vidare till projektledningsgruppen. Projektet bemannades med en projektledarfunktion om 100 %
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tjänst, fördelat på två personer med 50 % vardera från Leanlink - Råd & Stöd
respektive Socialförvaltningen.
Projektledarnas uppgifter är att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ansvara för att utarbeta projektplan
driva projektet mot projektmålen
informera om projektet
samarbeta med och stötta ansvariga verksamheter
vara kontakten till FoU Centrum
följa och rapportera projektet, enl. överenskommelse med projektledningsgruppen
lyfta viktiga frågor till projektledningsgruppen
ansvara för urval av familjer
möjliggöra och skapa forum för brukarmedverkan

Projektgruppen utgörs av familjeombud och koordinatorer. Familjeombuden
uppdrag var att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och i nära samarbete med familjen. Familjeombuden arbetade självständigt hemma hos familjerna men också
i team med andra professioner.
Familjeombudens uppgifter är att:
•
•
•
•
•
•
•

företräda familjen utifrån uppdrag från familjen
kartlägga familjens behov och arbeta för att behoven blir tillgodosedda
upprätta en gemensam Samordnad Individuell Plan (SIP) för varje familj
utforma insatser för bästa möjliga stöd
vara familjer behjälpliga med att hitta och upprätthålla strukturer i vardagen
observera och rapportera hinder för samordning i hjälpapparaten
observera och rapportera hinder som familjen har för att hantera sin vardag

Utbildningsförvaltningen hade särskilda koordinatorer som ansvarade för projektets aktiviteter och som kopplades till verksamheter och samarbetspartners.
När det gäller Leanlink - Råd & Stöd och Socialförvaltningen fungerade projektledarna, som är anställda på respektive organisation, även som koordinatorer.
Koordinatorernas uppgifter är att:
•
•
•
•

informera om projektet inom sin organisation
säkerställa att aktuell verksamhet bidrar till projektet med resurser och kompetens enligt projektplanen
stödja medarbetare i den egna verksamheten som är aktiva inom projektet
ingå i den operativa projektgruppen

2.5 Arbetssätt
Utvecklingsarbetet ska enligt projektplanen vara nämnd- och sektorsövergripande, präglas av ett helhetsperspektiv, utgå från familjerna behov och inkludera
fyra delar:
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Familjeombud är en helt ny funktion. Familjeombudets uppdrag är att företräda
familjen och att utifrån kartläggning av behov och aktuella insatser tillsammans
med familjen skapa en förståelse för familjens situation och behov. Utifrån detta
ska insatser utformas och samordnas tillsammans med de aktörer som behövs för
att ge bästa möjliga stöd till familjen. Ett fungerande samarbete mellan olika
aktörer, som bygger på en gemensam förståelse för familjens sammansatta behov
är betydelsefullt för att bidra till bra förutsättningar för att stödja familjen till en
förbättrad livssituation. Från början planerades att en gemensam Samordnad
Individuell plan (SIP) skulle upprättas för varje familj, men denna punkt ströks
tidigt i processen.
Förstärkt praktiskt - pedagogiskt stöd. Detta stöd ska förstärkas och utvecklas så
att stöd till familjerna kan erbjudas i den omfattning och på det sätt som familjerna
har behov av. Familjerna har ofta behov av att få stöd i att hitta och upprätthålla
struktur i vardagen (familj, skola, fritid etc.) både för vuxna och barn.
Skolstöd Barnen ska erhålla bästa möjliga stöd i sitt skolarbete för att främja en
god måluppfyllelse för elevens lärande och ge barnet/ungdomen så bra förutsättningar som möjligt för att kunna fullfölja sin skolgång. Stödet kan ges både i
hemmet och i skolan.
En viktig insats är att parallellt utbilda barn, föräldrar och skolpersonal om
strategier för att kunna hantera funktionsnedsättningen. En kartläggning och
samordning av aktuella resurser samt en minimering av antalet kontaktpersoner
är nödvändigt. Resurserna i form av specialpedagog/speciallärare kommer att
kopplas till de skolor där de aktuella eleverna går. Det ska finnas ett nära
samarbete med sektionen för resurs- och stödverksamhet. Insatserna syftar till att
utveckla pedagogiska strategier i skolan och i samarbetet mellan skola och hem
som leder till inkludering och ökade resultat för eleverna. Ett nära samarbete med
familjeombudet sker för att utveckla detta.
Stöd till arbete/utbildning Föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och
uppbär försörjningsstöd ska erbjudas samordnade utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser i syfte att få en anställning. Med stöd av familjeombud ska Jobb- och
kunskapstorget tillsammans med individen skapa en planering som syftar till att
plocka bort hinder för anställning eller fortsatt utbildning. En mycket viktig
beståndsdel i projektet är att våga tänka utanför sin egen invanda referensram, att
hitta formerna för ett annat arbetssätt tillsammans med andra för att utforma ett
bra och flexibelt stöd både till vuxna och barn.

2.6 Budget
Den totala projektkostnaden under tre år är 17 850 tkr. Kostnaderna är beräknade
i 2014 års prisnivå. Då beräknad projektstart är den 1 augusti 2014 kommer kostnaderna att fördelas enligt följande över de tre projektåren:
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Tabell 2.1. Projektets kostnader.
Kostnad
2014 from
2015
2016
2017 t.o.m. Summa
1 aug
helår
helår
31 juli
Omsorgsnämnden
1 500
3 600
3 600
2 100
10 800
Socialnämnden
187
450
450
263
1 350
Barn- och ungdoms792
1 900
1 900
1 108
5 700
nämnden
Bildningsnämnden
0
0
0
0
0
Totalt
2 479
5950
5 950
3 471
17 850

Tabell 2.2. Beräknad återbetalning med start år 2016:
Nämnd
2014
2015
2016
tkr
tkr
tkr
Omsorgsnämnden
0
0
2 250
Socialnämnden
0
0
410
Barn- och ungdoms0
500
nämnden
Totalt
0
0
3 160

2017
tkr
3 060
440
1 000
4 500

2018
2019
Summa
tkr
tkr
tkr
4 360 1 247
10 917
590 1 247
2687
1 500 1 247
4 247
6 450

3 740

17 850

Under projektets gång reviderades budgeten och planen för återbetalning. I tabellen nedan visas förbrukningen av medel i projektet, samt den reviderade planen
för återbetalning. Värt att kommentera är att alla medel som beviljades inte har
använts. Den stora skillnaden står Barn- och ungdomsnämnden för, som redan i
ansökan till sociala investeringsfonden framförde att det var svårt för dem att uppskatta vilka resurser som skulle behövas. Det gjordes då en beräkning utifrån att
flera pedagoger skulle kunna anställas t.ex. på en enskild skola, vilket inte har
gjorts, då målgruppen inte avgränsades till ett specifikt bostadsområde.
Vid årsskiftet 2015/2016 har budgeten för HVB-placeringar övergått från Omsorgsnämnden till Socialnämnden. Detta påverkar den ursprungliga återbetalningsplanen och fördelningen i återbetalningen kommer att lösas internt mellan
Socialnämnden och Omsorgsnämnden.

Tabell 2.3. Förbrukning av medel för projekt Familjelotsen.
2014
2015
2016
2017
Omsorgsnämnden
550
3 432
1 350
875
Socialnämnden
187
450
0
0
Barn- och ungdomsnämnd 207
177
244
0
Totalt
944
4 059
1 594
875

Tabell 2.4: Reviderad återbetalningsplan utifrån förbrukade medel.
2017
2018
2019 Totalt
Totalt
750
4 254
2 468
7 472
16

7 472

2.7 Avslutande kommentarer
Förväntade effekter med ett samordnat stöd till hela familjen är att det för familjerna ska bidra till en högre grad av trygghet, främja en god psykisk hälsa, ge ökad
livskvalitet, ökat självbestämmande och kontroll av sin livssituation samt bättre
skolsituation för barnen.
Effekterna förväntas också sammanfalla med en del av kommunens strategiska
plan och övergripande mål: att utanförskapet i Linköping minskar; att Linköpingsborna har en god hälsa; att Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam; att människor känner sig trygga i Linköping samt
att Linköpings kommun erbjuder välfärdstjänster med hög tillgänglighet och god
kvalitet. Bättre samordning av samhällets insatser för dessa familjer antas också
kunna ge långsiktiga samhällsvinster utifrån att barn och ungdomar som klarar av
skolgången i högre grad får arbete vilket generar skatteintäkter till samhället, ett
minskat behov av hälso- och sjukvård samt minskad kriminalitet.
Flera myndigheter utöver kommunen kommer att beröras av projektet både på
kort och lång sikt, när det gäller behov av insatser och tänkbara kostnadsminskningar. Exempel på andra myndigheter som berörs är Landstinget, Polismyndigheten, rättsväsendet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Förhoppningen är att projektet ska resultera i nya arbetssätt och metoder som konstaterats värdefulla och effektiva utifrån önskat resultat för familjerna. Tanken är
att det ska vara möjligt att implementera nya arbetsmetoder i ordinarie verksamhet
även efter projektets slut oavsett om resurser kan avsättas på samma sätt. När det
gäller t.ex. sociala stödinsatser så skulle det vara möjligt att i förfrågningsunderlagen som ligger till grund för avtalen med utförarna utforma krav som motsvarar
de nya arbetssätten. På samma sätt går det att resonera när det gäller stöd i skolan.
Om metoderna och arbetssätten visar sig effektiva utifrån familjers behov i en
utvärdering, kommer de att kunna lyftas fram som kunskapsbaserade och bli en
del i en evidensbaserad praktik.
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3. UTVÄRDERINGENS DESIGN OCH
GENOMFÖRANDE
3.1 Utvärderingens design
FoU-Centrum inom vård, omsorg och socialt arbete har en nyckelroll vad gäller
dokumentation, uppföljning och utvärdering av projektet. 3 Utvärderingen genomförs löpande för att resultat ska komma projektet till godo och det är rimligt att
korrigeringar och förändringar måste göras under projektets gång, speciellt då
detta är ett metodutvecklingsprojekt med fokus på innovation. En interaktiv (nära
samspel mellan praktiken och FoU) uppföljning/utvärdering som genomförs löpande och regelbundet återför resultat till projektet är centralt.
Interaktionen mellan FoU-centrum och projektet sker på olika sätt. Dels genom
återföring och dialog om resultat, analyser och slutsatser från utvärderingen, vilket genomförs under hela projektprocessen, och dels genom utvecklingsstödjande
aktiviteter med fokus på arbetsprocessen inom projektet. Återföring och dialog
sker på projektledningsgruppens möten, i dialog med projektgruppen och till styrgrupp/BUF-grupp.
De utvecklingsstödjande aktiviteterna omfattar seminarier och andra utvecklingsaktiviteter utifrån olika teman, t.ex. intervjuteknik, case management i socialt arbete, analys av data etc. Utformningen av utvärderingen är flexibel och kan förändras under projektettiden efter diskussion mellan FoU-Centrum och ingående parter.

3.2 Utvärdering på tre nivåer
Uppföljning/utvärdering kommer att fokusera på de tre nivåerna
1. Familjenivån (effekter i form av påverkan på individ och grupp)
2. Process- och metodnivå (arbetsmetoder, kunskapsbildning, kunskapsanvändning och innovationer)
3. Aktörsnivå (Samspelet mellan involverade organisationer, verksamheter).
Aktiviteter på projektets olika nivåer samspelar också och förväntas ge olika utfall.
I den ursprungliga tidsplanen planerades att utvärderingen skulle starta hösten
2014. Projektledarna rekryterades till projektet och startade sitt arbete hösten 2014
men familjeombuden började sitt arbete först i januari 2015 och efter det kunde
de första familjerna rekryteras till projektet. På grund av detta har utvärderingsplanen reviderats och i vissa delar förskjutits med 6 månader. Nedan beskrivs hur
och vilken data som enligt utvärderingsplanen skulle samlas in på familje-, process- och aktörsnivå.

3

Utvärderingen har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping den 2015-0310, diarienummer 2015/58-31.
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Familjenivån - effekter i form av påverkan på individ och grupp
1. Surveyintervju 1 (baslinje): en strukturerad intervju med föräldrar. Teman: familjens ekonomi, boendeförhållanden, föräldrarnas yrke/arbete, barnens situation och hälsa, upplevelse av psykosociala stressorer, kontakter med socialtjänsten och andra instanser, insatser, förskola och skola, samt föräldrarnas uppfattning av den hjälp de fått.
2. Intervju med föräldrar: en kvalitativ intervju där föräldern får möjlighet att ge sin beskrivning av familjens situation och upplevelser av medverkan i projektet.
3. Intervju med barn/ungdom. En kvalitativ intervju med fokus på teman i vardagslivet: familjen, vänner, skola och fritid.
4. Uppföljningsintervjuer: Korta intervjuer för att fånga upp väsentliga förändringar i familjesituationen efter att familjen har medverkat en tid.
5. Surveyintervju 2: Avslutande intervju. Samma frågor som i survey 1. Intervjun är utformad för att fånga upp föräldrarnas uppfattning av de insatser som gjorts till barnet och familjen.
6. Insatslogg: Familjeombuden redogör för olika aktiviteter och de insatser som ges, vem
som ger insatserna och i vilken omfattning samt sitt eget arbete.
7. Sammanställning av kostnader: Ekonomer från de olika förvaltningarna hjälper till med
att ta fram underlag för socioekonomiska analyser.

Process- och metodnivå - arbetsmetoder, kunskapsbildning,
kunskapsanvändning och innovationer
Analysen innebär att beskriva och kritiskt granska uppfattningar om målgruppens
situation, insatser, vad som är orsak till problem och vad som antas vara verkningsfullt att göra, hur information tolkas och används, hur kunskaper, t.ex. från
forskning tillämpas, samt hur insatssystemet arbetar med metodutveckling. Datainsamlingen omfattar främst individuella och fokusgruppsintervjuer med projektgruppen, projektledningsgruppen samt process-dokumentation med fokus på arbetet i familjerna, hur olika professioner arbetar, innovationer och den kunskap
som genereras.
Aktörsnivå - samspelet mellan involverade organisationer och verksamheter
Datainsamlingen på aktörsnivå innefattar intervjuer med företrädare från medverkande organisationer/förvaltningar, inklusive projektets styrgrupp. Även på denna
nivå är innovation och nytänkande centralt, men nu även med fokus på organisatoriska och strukturella aspekter på socialtjänsten, skolan, vuxenutbildning/arbete,
samt externa aktörer.

3.3 Datainsamlingar och analys
I tabellen nedan beskrivs utvärderingens design så som den kom att genomföras
vad gäller olika datainsamlingar över tid.
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Tabell 3.1. Datainsamlingar i utvärderingen.
Tid\Aktivitet
VT-15
Familjenivå
Survey 1 (baslinje)
När familjen kommer in i projektet
Loggböcker
Föräldraintervju
Barnintervju.
När processen pågått en tid
Survey 2
När familjen slutar i projektet
Frånvarostatistik, skolan
Registerdata från socialtjänsten
om familjerna
Process- och metodnivå
Intervju/fokusgrupp med
projektgruppen (projektledare,
ombud, koordinatorer)
Loggböcker från projektgruppens
arbete
Intervju/fokusgrupp med projektledningsgrupp (företrädare för olika
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I de olika momenten i datainsamlingen har flera personer medverkat, både externa
forskare och resurspersoner men också av projektledare och familjeombud. Tanken
med denna fördelning är att dels stärka interaktionen mellan insats/aktörssystem
och FoU-system, och dels att kunna utnyttja specialistkompetens för olika delar.
Survey I och II genomfördes av projektledarna med hjälp av ett strukturerat formulär (se bilaga 1 och 2). Föräldraintervjuerna genomfördes av en FoU-medarbetare med erfarenhet av livsloppsintervjuer från ett tidigare projekt (se bilaga 3).
Barnintervjuerna genomfördes av en meriterad forskare inom specialpedagogik
med inriktning mot barn och unga med NP-diagnos (se bilaga 4). Intervjuerna
med projektledningsgruppen, projektledarna, familjeombuden och koordinatorerna genomfördes av forskare från FoU-centrum (se bilaga 5 och 6). En pensionerad, erfaren planeringsledare, som för övrigt var medförfattare till projektansökan, genomförde insamlingen av registerdata från socialtjänsten. Insatslogg och
övriga anteckningar har samlats in av projektledarna och familjeombuden. Statistik för barnens frånvaro i skolan har samlats in av en av skolkoordinatorerna.
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Under projektet har designen reviderats i viss mån. Detta gäller uppföljningsintervjuerna med föräldrar vilka har ersatts av dialog med medarbetarna i projektgruppen. En anledning till detta är att inte trötta ut familjerna med allt för många
datainsamlingar, mot bakgrund av att de inledande intervjuerna och surveyen av
dessa uppfattades som krävande. För att kompensera för detta bortfall i designen
har istället processdata från loggböcker använts i högre grad och intervjuer och
samtal med projektgruppen har utvecklats.
Analysen av insamlad data är kvalitativ vad gäller intervjuer, loggböcker samt
övrig data från workshop, och kvantitativ vad gäller survey, familjernas kontakter
och olika insatser. Den kvalitativa analysen innebär att transkriptioner av intervjuer och text från loggböcker efter genomläsning kategoriserats under olika teman, vilka sedan utgör utfallsrummet i respektive analys. I redovisningen har sedan dessa teman/kategorier fått utgöra underrubriker, vilka sedan har illustrerats
med ett urval citat vilka beskriver kärnan och variationen i uppfattningar/exempel
under respektive tema. Den kvantitativa analysen är främst deskriptiv och innebär
att de variabler eller index som undersökts redovisas i form av medelvärden eller
procentsatser. I några fall vad gäller surveyen har medelvärden analyserats i relation till bakgrundsvariabler som kön, ålder och diagnos. Noteras bör att undersökningsgruppen är så liten att den inte lämpar sig för att testa signifikanser mellan subgrupper eller för att ligga till grund för generaliseringar.
I föreliggande rapport redovisas enbart resultat som berör familjenivån och från
process- och metodnivån vad gäller projektgruppens (projektledare och familjeombud) samt koordinatorernas arbete. Resultat om projektledningsgruppens arbete samt från aktörsnivån kommer att redovisas i en separat rapport.
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4. TEORETISKA PERSPEKTIV
I detta kapitel redovisas tre teoretiska teman som på olika sätt kan ge perspektiv
på socialtjänsten, familjer med sammansatta behov och hur man kan utveckla nya
arbetssätt i socialt arbete med dessa familjer. I det första avsnittet ges en övergripande beskrivning av den internationella forskningsdiskursen inom området
social barnavård, socialt arbete och kopplingen till samhällsutvecklingen från
1970-talet fram till våra dagar. Avsnittet baseras på forskning från de nordiska
länderna, men även från forskning i anglosaxiska länder.
I det andra avsnittet redovisas en översikt över Case management och socialt arbete med familjer med sammansatta behov. Case management inom socialt arbete
och inom psykiatri har en relativt lång historia, men har på senare år åter blivit
aktuellt. En anledning till detta är att perspektivet innebär ett starkt fokus på att
betrakta klienters och familjers situation ur ett helhetsperspektiv, att ta klientens
perspektiv och att samordna insatser och stöd. Detta mot bakgrund av den ökade
specialisering och eventuella fragmentisering som kännetecknat socialt arbete i
många länder sedan 1980-talet. Case management har inte explicit utgjort en förlaga för projektet Familjelotsen, men har redan tidigt under projektet behandlats i
seminarier med projektgruppen som en inspiration i utvecklingsarbetet.
Det tredje avsnittet ger en översikt över forskning om neuropsykiatriska diagnoser, och speciellt då ADHD. Detta mot bakgrund av att neuropsykiatriska diagnoser förekommer i samtliga familjer som ingått i projektet. I avsnittet beskrivs vad
som kännetecknar diagnoserna, men även konsekvenser för barn och unga och
deras skolsituation, övergångar i skola och till vuxenliv och vilka utmaningar
detta ställer på socialtjänst och skola.

4.1 Den internationella forskningsdiskursen
– den sociala barnavården, socialt arbete och samhälle 4
Inledning
Socialtjänsten är en arena där samhällets makt och ideologiska överbyggnad kommer i direkt kontakt med vardagliga områden som traditionellt uppfattats som privata och skyddade från insyn. I den sociala barnavården står inte bara barns och
föräldrars intressen, integritet och välfärd på spel. Sociala värderingar, upprättandet av en legitim samhällsmoral som kan reglera vård och utbildning, och krav på

4

Detta kapitel är författat av Graham Clifford, Willy Lichtwarck, Halvor Fauske och Edgar
Marthinsen och är en bearbetad version av kapitel 2 i rapporten "Minsta hjälp för de som behöver mest" Slutrapport från forsknings- och utvecklingsprojektet ”Det nye barnevernet”
6/2015. Nordlandsforskning. Clifford, Lichtwarck och Marthinsen är professorer i socialt arbete vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) och Fauske är professor i socialt arbete vid Høgskolen i Lillehammer och NTNU.
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mänsklig och rättvis behandling av människor som hamnar på tvärs med samhällets normer är också centrala.
Många av de perspektiv som lyfts fram i internationell forskning av forskare i
socialt arbete inom den sociala barnavården har varit mycket kritiska. Kritikens
huvuddrag är följande:
1. Det hävdas att den sociala barnavården har blivit allt för ensidigt upptagen av föräldrars förmåga utan att ta tillräcklig hänsyn till sociala och andra faktorer som kan bidra
till barns välfärd. Fokus har alltså flyttat från familjebehov till föräldraskap.
2. Den sociala barnavården präglas av en ökande tendens att skilja mellan föräldrars,
barn och ungas intressen.
3. Kritiker ställer frågan om den sociala barnavården ofta fungerar socialt diskriminerande, med alltför stor uppmärksamhet på marginaliserade familjer med svagt ekonomiskt och socialt kapital.
4. Det hävdas att den sociala barnavården har distanserat sig från familjerna jämfört med
tidigare. Huvudfokus blir då istället att skydda barn och ställa krav på föräldraförmåga, istället för att hjälpa familjen att bättre hantera omsorgen.
5. Den sociala barnavården är mycket upptagen med risker för barnen, vilket problematiseras från olika vinklar.
6. Barnvårdsbedömningar har blivit mindre inriktade på en helhetsbedömning och kontextuella faktorer och istället mer granskade (jmfr. engelska - forensic).
7. En kraftig kritik av socialtjänsten framträder och den beskrivs som byråkratisk och
kraftigt reglerad.

Lonne et al. (2009) presenterar en bred sammanfattning av utvecklingen inom den
sociala barnavården i ett antal engelsktalande länder.5 Författarna betonar att
barns välfärd i dessa länder har tydliga gemensamma drag och det finns tecken på
systemfel som väcker grundläggande frågor om verksamhetens mål och medel.
Den huvudsakliga kritiken är att den sociala barnavården i alla dessa länder innebär att skydda barn (child protection) och att man vänder sig bort från barns välfärd (child welfare). Forskare från Australien och Storbritannien har under senare
år skildrat en utveckling där den sociala barnavården särskiljs från socialpolitiken
(Clarke, 1993; Pelton, 1989; Scott, 1995). Det hävdas att socialarbetarna ser barnet som den svaga parten och sig själva som stöttare och anhängare till barnet och
oroas över egenskaper hos den marginaliserade familjen och i lokalsamhället,
vilka uppfattas som källor till risk (Ferguson, 2008).
Socialt arbete hade fram till 1970-talet, enligt Ferguson (2008), samhällets förtroende och kännetecknades av stort handlingsutrymme. Den "normala" kärnfamiljen och familjelivet i medelklassen var (ofta implicit) satt som standard för det
goda livet som barnen hade rätt till. Denna position blev gradvis mindre hållbar.
Marginaliserade familjer utsattes för ökat tryck. Många barn upplevde dåliga uppväxtvillkor och stress. Förändringen innebar att behovet av en tjänst baserad på
partnerskap med föräldrarna utvecklades, där föräldrar kunde hjälpa till att förhandla om vilken hjälp och stöd de behövde. Flera forskare i området hävdar att
5

USA, Canada, Storbritannien, Australien och New Zealand.
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detta inte har blivit realiserat. Både Lonne et al. (2009) och Melton (2005) hävdar
att den sociala barnavården inte har mäktat med att anpassa sig till förändringar i
villkoren för marginaliserade familjer. Ändrade villkor ledde till en ökning av anmälningar, och även att flera föräldrar själva tog initiativ till att anmäla. Familjer
med omfattande behov av stöd blev dock uppmärksammade på grund av rädsla
för grav oaktsamhet och övergrepp, även om detta inträffade i endast en mindre
andel av familjerna.6
Det hävdas att den sociala barnavården idag är mer ensidigt inriktad på föräldrars
ansvar och att socialarbetare allt mer ser bort från sociala förhållanden som bidrar
till familjens svårigheter. Detta mer begränsade perspektiv har åtföljts av större
tonvikt på risken för barn och ungdomar. Vissa forskare drar slutsatsen att värdering av risk har ersatt fokus på välfärd som den avgörande frågan om barn ska
placeras utanför familjen. Clarke (1993) hävdar att fattigdom, brist på socialt kapital och isolering alltmer betraktas som riskfaktorer. Metoder som syftar till att
stärka föräldravård baserat på terapeutiska och pedagogiska principer har blivit
vanligare. "Reformera föräldern eller ta bort barnet" är den implicita tanken i detta
sammanhang (McConnell & Llewellyn, 2005). Parton (1996) hävdade att den sociala barnavården med familjer som kämpar, så småningom "ser barn i riskzonen”
istället för "utsatta familjer". Sättet att tänka kan spåras tydligt i politiska uttalanden om barnomsorg. 7
Konsekvensen enligt Lonne et al. (2009) är att den sociala barnavården är inriktad
på riskbedömning och är behovsorienterad. Arbetet präglas av administrativt tryck,
det är sakinriktat och kopplat till lagar. Förebyggande av familjeproblem och stöd
till utsatta familjer finns kvar i den sociala barnavården, men det har nedvärderats
till förmån för ett formaliserat och byråkratiskt arbete som syftar till att skydda
barn. Författarna hävdar att det som de beskriver som ett okritiskt förhållande att
skydda barn har haft mycket olyckliga konsekvenser. Den sociala barnavården påverkas alltför starkt av social kontroll, och har avstått från att beakta familjens och
barnens behov av stöd och vård. Riskbedömning organiserad som ett välfärdsvetenskapligt projekt har lett till en situation där man lägger för stor vikt vid riskindikatorer. Socialt arbete har ändrats och avståndet till familjer är stort och procedurer

6

I Storbritannien fanns det fall där barn som dog som ett resultat av misshandel/försummelse,
och som utsattes för intensiv medieuppmärksamhet. De första sådana fallen uppträdde redan
på 70-talet. Undersökningskommittéer kom ofta fram till att socialarbetare hade misslyckats
samtidigt som förfarandena för uppföljning av fall där misstanke om omsorgssvikt stramades
åt ett antal gånger. Resultaten innebar att under 1990-talet infördes och krävande förfaranden
för uppföljning av sådana fall. Medierna har gett intrycket att sådana fall förekommer ofta. I
själva verket är de mycket sällsynta.
7
«I firmly believe that more children should be taken into care more quickly and that too
many children are allowed to stay too long with parents whose behaviour is unacceptable. I
want social workers to be more assertive with dysfunctional parents, courts to be less indulgent of poor parents, and the care system to expand to deal with the consequences." Michael
Gove UK Secretary of State for Education, november 2012.
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har tagit överhanden. White (2010) framför en analys som följer denna linje och
argumenterar för en mycket bredare kunskapsinhämtning i det praktiska arbetet
med barn och mindre godtyckligt tro på system och procedurer.
Kärnan i kritiken är det som författarna ser som en alltför snäv teoretisk diskurs
med tekniska lösningar för utvärdering och bedömning av risker har lett in i en
återvändsgränd. I de flesta länder ökar antalet barn och familjer som kommer i
kontakt med den sociala barnavården, utan att framtidsutsikterna för de berörda
blir så mycket bättre. Oftast går det inte så bra för dessa barn i vuxen ålder, och
detta gäller särskilt för de mest utsatta. Som vuxna de har högre dödlighet, sämre
hälsa, högre grad av kriminalitet, svagare anknytning till arbetsmarknaden och
ökat behov av försörjningsstöd och socialt stöd jämfört med sina jämnåriga.
Detta är en bild vi känner igen från Claussens & Kristofersens studie av norsk
registerdata (2008), och en tidigare studie av Kristofersen (2005). Lonne et al.
(2009) hävdar att den sociala barnavårdens syn på föräldrarna präglas av misstänksamhet och att även sättet att undersöka familjerna kan orsaka skada. Fattigdom, ensamstående föräldrar, isolering, psykiska problem, missbruk och strukturella problem påverkar barn i marginaliserade familjer, och detta är något som
socialtjänsten alltmer bortser från (Thorpe, 1994). Lonne et al. (2009) hävdar att
socialarbetare kan utveckla en hotbild. När det inte går att förutsäga hur det kommer att gå med det enskilda barnet i varje familj, hanteras osäkerheten med en
misstänksam blick riktad mot föräldrarna. I sin rädsla för att underskatta risken
för ett barn att de överdrivs istället dessa i bedömningarna. Samtidigt finns det en
brist på bra verktyg som kan ge familjerna en plattform för att förbättra sin situation, och därmed att kunna ta bättre hand om barnen.
En aspekt av denna utveckling inom den sociala barnavården är att socialarbetarna
utsätts för kritik och det ställer frågor om kompetens och kunskapsnivå. Detta är
delvis relaterat till det Lonne et al. (2009) beskriver som en naiv förståelse; det
antas att kompetens och verksamma lösningar kommer att finnas när forskningsresultat som stöder någon riktning eller strategi för barns välfärd finns tillgängliga. Författarna kallar detta för nypositivism. De hävdar att socialtjänsten i realiteten inte har tillgång till de färdigheter som behövs för att översätta alla goda
idéer till handling, och det finns också stora utmaningar i samband med genomförandet på ett antal områden. Deras tanke är att det "öppna" moderna samhället
kräver ett socialt arbete, som å ena sidan kan skydda de svaga och utsatta, och å
den andra sidan kan undvika att försvaga medborgarnas självbestämmande. Användningen av kunskap i socialtjänsten kräver en grundläggande etisk förståelse,
och författarna anser att man långt ifrån alltid kan klara balansgången. Det fungerar inte heller bra med de barn som ska skyddas, även om den sociala barnavården
legitimerar sin verksamhet med detta skydd. Förhållandet mellan barns välfärd
och de aktuella familjerna ser inte ut som ett partnerskap.
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Marginalisering
En viktig fråga som fokuseras i forskning från engelsktalande länder är att den
sociala barnavården kritiska blick främst riktar sig till föräldrar från marginaliserade grupper som har svårt att försvara sig och som kan möta verkliga hinder
om de försöker ta ansvar för sin egen situation och minska risken för sina barn.
Många forskare inom detta tema tror också att "marginaliseringstrycket" är större
än tidigare, vilket de associerar med den markant liberala trenden i samhället och
politiken de senaste årtiondena. Risken för marginalisering av familjer och barn
är också en aktuell fråga i samband med den sociala barnavården i de nordiska
länderna.
En sida av detta är att socialtjänsten kan verka med en socialt skev blick, till och
med ett "klassperspektiv", och därmed agerar socialt diskriminerande. Emellertid
är den empiriska grunden för att dra dessa slutsatser svag i den internationella
forskningslitteraturen, eftersom inga studier tillämpar fasta, systematiska kriterier
för social status/klass. 8 Många utländska undersökningar av barnskyddet, visar
dock att barn och ungdomar i den sociala barnavården tillhör familjer där föräldrarna har låg inkomst, begränsat socialt kapital, låg utbildningsnivå och kännetecknas av andra marginaliserande egenskaper (Egelund et al., 2008). Att vanvård
oftare hittas hos marginaliserade familjer kan kopplas till selektion, det vill säga
att specifika egenskaper ökar sannolikheten för att uppmärksammas. Eller, som
föreslagits ovan, kan det sammanfalla med socialt skeva kriterier för att bestämma
att omsorgssvikt föreligger. En kombinerad effekt av sådana mekanismer kan
också göra sig gällande.
Forskning i Norge baserad på registerdata (Kristofersen et al., 1996; Claussen &
Kristofersen, 2008) visar att barn i den sociala barnavården har föräldrar med låga
inkomster, svag eller obefintlig förankring i arbetslivet, låg utbildningsnivå och
dålig hälsa. Barn som bor med ensamstående föräldrar är starkt överrepresenterade i barnomsorgsärenden. Claussen & Kristofersens studie 2008 omfattade alla
personer som varit klienter (barn och ungdomar) i barnomsorg mellan 1990 och
2005, cirka 125 000 personer, jämfört med ett urval från den normala befolkningen (250 000 personer). Materialet ger en mycket tillförlitlig inblick i några
viktiga egenskaper vad gäller barnens välbefinnande under denna specifika era
(1990-2005), men mindre insikt om möjliga förändringar i befolkningens sammansättning under perioden. Härav kan man lätt se att många barn i den norska
barnavården tillhör marginaliserade grupper i samhället. Undersökningar av barn
och ungdomar som är placerade, såsom fosterbarn, visar att deras föräldrar ännu
mer än föräldrar till andra barn i barnskyddet, uppvisar de ovannämnda kännetecken på marginalisering (Backe-Hansen, Egelund & Havik 2010).

8

Kristofersen et al. (op.cit.) använder föräldrars utbildningsnivå som en indikator på social
status, men det finns inga undersökningar som använder exakt operationalisering av social
status/social klass i den sociala barnavården.
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Orden "marginalisering" och "marginella" används ofta metaforiskt och löst för
att beteckna avståndet mellan kännetecken för en grupp och det som uppfattas
som "normalt". Registerdata kan användas för att klargöra avståndet mellan klientfamiljer och "majoriteten". Ett problem i samband med detta är att strävan efter
att ta fram den mest objektiva och robusta beskrivning av användargruppen, ger
resultat som kan tolkas ytterligare såsom tecken på avvikelse. Den ojämna fördelningen av rikedom och livschanser är en grundläggande aspekt av samhället: att
tillskriva vissa grupper status som marginaliserade, avvikande, står utanför, subkulturer etc. är däremot något man väljer att göra, och sådana beteckningar kommer alltid att ha sociala och politiska övertoner.
Marginalisering är en term som hör till välfärdsteorin. Den betecknar situationen
som uppstår när personer inte kan tillfredsställa sina ekonomiska behov, och därmed blir beroende av institutioner som ställer särskilda villkor för att ge stöd (Pusic, 1973). Välfärdsinsatser på "marginalen" kan begränsa användarnas valfrihet
och kan medföra låg status, och innebär risk för stigmatisering och orimliga villkor för klienterna, även om avsikten med insatserna är de motsatta. I denna förståelse av marginalisering är just möjligheten att kraven för de som är "utanför"
inte kommer att ses som rimliga om de ställdes till den icke-marginaliserade majoriteten.
Även om välfärdsstaten har förändrats en hel del under efterkrigstiden har målen
för välfärden varit mycket stabila. Social integration, insatser för att undvika alltför stora skillnader, åtgärder som riktade mot olika sociala problem och insatser
för att stärka de samhällsmedborgarnas deltagande är viktiga mål. Dock har förutsättningarna för att uppnå dessa mål ändrats över tid. Moderniseringen har lett
till ett samhälle som tillåter större social rörlighet. Individer kan i högre grad bestämma vilken utbildning och de bör satsa på (Jaeger & Holm, 2007). Detta får
konsekvenser för välfärdspolitiken. Den "gamla" välfärdsstaten omfattade försäkring och skydd mot inkomstbortfall. Den nya välfärdsstaten ger tjänster: målet är
att alla ska ha en försörjning och kunna agera på samhällets olika arenor (Huber
& Stevens, 2001; Pierson, 2006). En förutsättning för detta är att unga människor
förvärvar de färdigheter och kompetenser som behövs. Risken för marginalisering
i detta avseende har varit en central fråga i den sociala barnavården.
Marginalitet och marginalisering är ord som ofta används för att beteckna en växelverkan mellan strukturella relationer i samhället och egenskaper hos individer
eller grupper av individer som gör att de marginaliseras (Larsen & Mortensen,
2009). Marginalisering som en process präglas av mekanismer som förhindrar
deltagande. Marginalisering i en arena kan lätt leda till marginalisering på andra,
så att verkningarna blir kumulativa. För barn och ungdomar kommer marginalisering ofta att handla både om drag hos deras familjer, som om individuella egenskaper, där båda kan bidra till marginalisering.
Man kan kräva mer exakt kunskap om vad som menas med marginalisering och
hur det kan påverka familjer och barns liv. I den sociala barnavården är detta en
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form av kunskap som saknas, vissa skulle säga att detta är en överraskande brist.
Denna kompletterande bild behövs just för att de mål som inrättats för den sociala
barnavården ställer stora krav på föräldrarna. De måste visa att de behärskar föräldrauppgiften trots de hinder och begränsningar som orsakas av social ställning
och levnadsförhållanden. Vi behöver också förståelse för de marginella positioner
som barn och ungdomar kan ha. Detta är nödvändigt för att hitta bra former av
hjälp och stöd som kan vara avgörande i vardagen.
En kommentar till detta är att olika professionella ståndpunkter förmodligen ger
något olika perspektiv på vad som menas med marginalisering. I vilket fall som
helst kan man se på insatser som kan motverka marginalisering (till exempel hos
barn och ungdomar) som en form av omfördelning. Marginalisering bekämpas
genom att tilldela konkreta förändringar, stöd och tjänster av olika slag.
Insatser i den sociala barnavården - integration eller intervention
Insatser i den sociala barnavården har under efterkrigstidens era inriktat sig på
social integration av utsatta barn och ungdomar. I huvudsak har barn och ungdomar givits möjligheter till kontakt med vuxna utanför familjen, eventuellt kontakt
med andra familjer. Åtgärder som stödkontakt, stöd till fritid och kontaktfamilj är
exempel, men placering på fosterhem och institutionalisering har av tradition varit
vanligt. I den traditionella sociala barnavården har man länge haft uppfattningen
att sådana åtgärder fungerar utan professionalisering och särskilda åtgärder. Till
exempel antogs att det var tillräckligt med att placera barn i bra fosterhem för att
det skulle finnas goda förutsättningar att lyckas.
Sedan 90-talet har ambitionsnivån och perspektiven relaterade till åtgärder och
insatser förändrats. Evidensbaserade metoder har introducerats, samtidigt som de
verkliga fördelarna med de mer traditionella åtgärderna för barn och ungdomar
har ifrågasatts. En hindrande faktor i denna utveckling har varit att bedömningen
av åtgärder vad gäller barns välbefinnande inte är lätt. Registerdata säger för lite
och det är brist på bredare och longitudinella studier som kan ge insikt i barns och
ungdomars kontakter med välfärdssystemet.
Spektrat av åtgärderna är bredare än tidigare och man kan att anta att vissa stödåtgärder är komponenter i paket av åtgärder som barnen får, d.v.s. barn får fler åtgärder, till exempel en blandning av interventionsåtgärder. Det betyder att det är
svårt att få reda på vad som ligger till grund för användningen av olika åtgärder
och att eventuella nackdelar inte får uppmärksamhet, till exempel där utfallet för
barn och familjer är tveksam. Idén om en form av logisk korrelation mellan barns
utmaningar och val av åtgärd är ganska rimlig. Å andra sidan kan man inte förutsätta att det finns samband mellan problem och åtgärder som till exempel vid diagnos och behandling. Detta mot bakgrund av att många barn och ungdomar i den
sociala barnavården har komplicerade svårigheter kopplade både till deras funktion och närmiljön.
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Föräldrarnas förmåga att övervinna sina svårigheter i situationer där omsorgen om
barn misslyckas, är en viktig fråga i den moderna den sociala barnavården. Bedömningar av barns välbefinnande och familjens livssituation handlar ofta om
detta. Nya strategier för föräldrars omsorg om barnen har varit en viktig fråga i
litteraturen sedan 90-talet. I huvudsak är innebörden att insatser och/eller vägledningsåtgärder ska påverka hur familjen fungerar så att föräldrar kan bemästra sina
uppgifter bättre. Det har också funnits en tendens att tänka att insatsen placering
även ingriper en form av behandling, och att vårdplaceringar ska kombineras med
utbildning av fosterföräldrar och anpassning till det enskilda barnets behov. Behandling som ett logiskt förhållande mellan diagnos/problem och instrument/
struktur är metaforen som stöder interventionsåtgärderna, även om det finns varianter (t.ex. familjeråd och vissa nätverksmetoder) som sticker ut.
I en kunskapsöversikt (Kristofersen et al., 2006) visas att, med undantag för de
manualbaserade programmen, finns det mycket lite forskning om stödåtgärder i
allmänhet. Det finns i Norge och Norden endast mindre kvalitativa undersökningar av en så utbredd metod som Marte Meo (Hafstad & Øvreeide, 2004).
Christiansen och Moldestad (2008) påpekar att flera utvärderingar och mindre
studier av familjeåtgärder och åtgärder i lokalsamhället har publicerats under senare år (Kristofersen, Bratt & Gotaas, 2004; Briseid & Brottveit, 2007; Sandvik,
2007). Gemensamt för dessa studier är att de är explorativa till sin karaktär och
att de speglar en del av variationen som finns inom denna typ av åtgärder. Malluccio och Whittaker (1997) och Ryan och Schuerman (2004) betonar att mer
uppmärksamhet bör ägnas åt att matcha familjeproblemen och hjälpen som sätts
in. Sådan överensstämmelse kräver mer specifik kunskap om mottagarna av åtgärderna samt de metoder och aktiviteter som ingår i åtgärden. Dessutom måste
kartläggningen av åtgärder också fånga processerna; är åtgärden implementerad
som avsedd, vad sägs om användarnas motivation, och hur är det med olika
aspekter av förhållandet mellan användare och hjälpare?
En väletablerad tanke i den sociala barnavården är att placeringen av barn och
ungdomar ofta kan undvikas med lämpligare intervention på ett tidigare stadium.
Det påstås att många barn och ungdomar får stöd så sent att resultatet innebär
kostsamma placeringar. Befintlig forskning baserad på kvalitativa studier där representativiteten är okänd, eller retrospektiva analyser av register och databaser,
har sin plats, men ger inte en god grund för att dra slutsatser om hur ändamålsenliga olika insatser är för att stabilisera eller förändra situationen för barn. Statistisk
kunskap om problemkategorier som man arbetar med verkar inte ge en säker
grund för att särskilja de barn som har den största "placeringsrisken". Vad gäller
skiljelinjen mellan socialtjänstens olika klienter och frågan om det finns verklig
och berättigad oro för omsorgssvikt i familjer, är inte tillräckligt dokumenterad i
forskningen hittills.
Fokus på föräldrars omsorg om barnen och möjligheterna att hjälpa dem att behärska denna uppgift är huvudfokus i de professionellas arbete. Självklart är det
inte så att föräldraskap alltid är nyckeln till god omsorg. Man måste undvika att
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förväxla professionella hänsyn eller övergripande mål för verksamheten med hur
klienter och socialarbetare ser det. Bakgrunden till betoning på föräldraförmåga
är att familjer besparas från drastiska ingrepp om hjälpen till familjer där barn bor
hemma är "korrekt" d.v.s. effektiv. Insatsrationalitet handlar om att välja rimliga,
väl etablerade åtgärder som vidtas för att hjälpa familjen, vilket gör det möjligt att
senare undvika mycket dyrare åtgärder. Hur det här återspeglas i insatser i den
sociala barnavården är långt ifrån klargjort.
Ett antal frågor handlar om åtgärder för barns välbefinnande som riktar sig till
barn och ungdomar som bor hos sina föräldrar. Mycket av forskningsverksamheten i Norge och i andra länder har koncentrerats på barn som får stöd, delvis för
att det här handlar om ett område där socialtjänsten har ett stort ansvar och dels
för att placeringar ofta betraktats som kontroversiella. Utvecklingen de senaste 20
åren har visat en ökad nivå av skyddsåtgärder för barn i flera länder. Samtidigt
kan de utmaningar som barnstödsåtgärder riktade till barn som bor med sina familjer vara nog så stora som för placerade barn.
Många har sett utvecklingen mot bakgrund av en betydligt lägre tröskel för socialtjänstens arbete med familjer, detta mot bakgrund av lagstiftningsändringar och
ökade ambitioner inom den sociala barnavården i början av 90-talet. Det är uppenbart att fler barn och familjer äntligen omfattades av satsningar på barns välbefinnande. Den stora frågan är om de som ger tjänsterna också har förändrats. Tillhör
de andra sociala grupperna än de kunder som den sociala barnavården hade före
1990? Har de acceptans för tjänster som kräver förändring från deras sida, förändringar som kan hantera innehåll och relationer, till exempel i familjelivet? Tar de
ansvar för situationer som gör att de behöver hjälp? Hur ser de sin roll i samverkan
med omsorg om barn och andra hjälptjänster?
Risktänkande
Risktänkande i socialtjänsten innebär främst en förnyelse av den traditionella välfärdsvetenskapliga inriktningen. Risken för omsorgssvikt är i fokus, även om
Kvello (2007; 2010) kopplar risken för omsorgssvikt till risken för psykisk sjukdom. Fokuseringen på risker inom den sociala barnavården har problematiserats i
utländsk forskning om socialt arbete. Forskare argumenterar för att innehållet i
den sociala barnavården har förändrats radikalt, just på grund av tillämpningen av
riskmetoder. Enligt Ferguson (2008) har den sociala barnavården i Storbritannien
präglats av någon form av undantagstillstånd under ett antal år. Fokus har varit på
socialtjänstens oförmåga att kunna erbjuda barn säkerhet, men detta är enligt
Ferguson ett misstag. Ett starkt fokus på risk är enligt honom en produkt och ett
resultat av det senmoderna samhället och risken för fara som nu kännetecknar
samhället och det dagliga livet. Faktum är att riskerna inte har ökat. Det är vår
upplevelse av risk som har förändrats. För välfärdsområdet råder det tvivel om
hur den sociala barnavården faktiskt har förmåga att skydda barn. Ny medvetenhet
och kunskap om allvarliga övergrepp och erkännande av vikten av att använda
olika verktyg, regler och procedurer har också lett till en ny utformning av socialarbetares roll. De fungerar inte bara som leverantörer av tjänster, men fungerar
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också som ”case managers”. Det är långt ifrån alla fall som rapporteras som gäller
allvarliga övergrepp eller vanskötsel. Utmaningen är antagandet att socialarbetare
kommer i kontakt med "alla" saker och att allt detta måste hanteras. Socialarbetarens roll är komplex, och personalen måste inhämta "sociala bevis" för familjens
funktion, samt bedöma graden av risk barn utsätts för. I det moderna samhället,
har vi sett att bedömningar av barns utvecklingsprocess och riskexponering är baserade på prediktiv kunskap, dock med det förbehållet att med dagens kunskap
kan det vara svårt att förutse allvarliga kränkningar i enskilda fall. Osäkerhet om
grader av risk uppfattar Ferguson som centralt för det moderna samhället, det har
skett en övergång från medvetenhet om risk till ett "risksamhälle". De mest extrema argumentet av detta slag finner vi hos Parton (2004) som hävdar att man
har hamnat i en situation där marginaliserade föräldrar måste visa att de ensamma
och med sina egna resurser kan hantera risken för sina barn.
Olika metoder har använts för att utvärdera faktorer som kan innebära risker för
barn i den sociala barnavården. Det handlar om föräldrarnas omsorg eller omsorgssvikt, problematisk anknytning, sociala bakgrundsfaktorer, etc. Vissa metoder syftar till att förutsäga placering utanför familjen. Mer grundligt studerade är
metoder som tittar på faktorer som kan försena eller försämra barnets emotionella
sociala och intellektuella utveckling, eller leda till psykiska problem. I Norge har
Kvello (2007; 2008) gjort en uppdaterad översikt av relevant forskning och instrument som kan användas vid bedömningen av barn och familjer. Ännu finns
det inte forskning där den praktiska tillämpningen av denna kunskap i den sociala
barnavården har utvärderats. Idag antas familjens medverkan som central och den
bedöms i förhållande till olika dimensioner. Ett huvudresultat i forskningen är att
sannolikheten för psykiska problem och beteendeproblem ökar avsevärt när barn
utsätts för flera riskfaktorer (Rutter, 1979; 2007, Hindley, Ramchandani & Jones,
2006; Iwaniec, Larkin, & Higgins, 2006; Schoon, 2006).
Riskbedömning är kontroversiell inom socialtjänsten och i den sociala barnavården. Det finns flera olika typer av invändningar i litteraturen:
1. Vissa (se McConnell & Llewellyn, op.cit) menar att system baserade på riskbedömning
är förtryckande och socialt diskriminerande; för lite stöd ges till familjer som saknar
ekonomiska resurser och socialt kapital.
2. En annan typ av argument är att socialt arbete har intagit en distansposition i förhållande
till klienterna. Socialt arbete omorganiseras, det handlar om att hantera en situation baserad på riskbedömning, och man engagerar sig inte i familjerna. Implikationen är att
relationerna mellan klientfamiljer och den sociala barnavården har försämrats, men
detta är knappast dokumenterat av empirisk forskning.
3. Andra är skeptiska till validiteten i de faktorer som ingår i riskbedömningen. Denna
kritik förekommer i olika former. Några har varit oroliga för värderingsbias. Andra ställer frågor om användningen av statistiska samband i förutsägelser (Freysteinsdottir,
2004). Modellerna som har använts för att förutsäga barnmisshandel/ omsorgssvikt har
mycket varierande förklaringsvärde. Pecora (1991) utvärderade en rad olika modeller
och fann stor variation (15-83 procent av fallen klassificeras korrekt baserat på resultat).
Beslutskriterier är ofta moraliska, trots användningen av till synes objektiva kriterier.
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4. En mer grundläggande kritik är att marginaliserade familjer har en väldigt komplex tillvaro där många faktorer avgör utfallet för det enskilda barnet och den enskilda familjen.
Många av dessa faktorer är villkorade (engelska contingent) och kan ha en stor inverkan
i ett givet fall, även om de inte ingår i katalogen av de riskfaktorer som används i praktiken i den sociala barnavården (Parton, 1998).
5. Sist men inte minst, finns studier av domstolsförfaranden som visar att barn som utsätts
för betydande risker endast utgör en liten minoritet bland barn i den sociala barnavården.
Studier utförda av Thorpe i Australien, Storbritannien och nyligen i Norge visar att 1013 procent av de undersökta barnen kan placeras i en sådan riskkategori. Implikationen
är att tröskeln för anmälan är för låg och socialtjänstens resurser är under onödigt tryck.
Det kan tyckas olämpligt att många familjer utsätts för riskbedömning i situationer där
detta inte är motiverat.

Diskussionen om riskorienterade strategier och tillvägagångssätt handlar dels om
motstånd mot "schematisering" av värderingar/bedömningar och en rädsla för en
försvagad helhetsförståelse för socialt arbete. En kommentar i detta sammanhang
kan vara att riskbedömning med hjälp av strukturerade verktyg är ett hjälpmedel
som oftast kommer att ingå som en del av en bredare bedömning av barns situation. Om detta är fallet och hur ofta det händer vet vi för tillfället lite om.
Parton (1998) beskriver riskbedömning och användningen av strikta förfaranden
som en teknologi som används för att hantera risker. Hans framställning är i hög
grad retorisk, i och med att teknologi här får en negativ innebörd. Parton har emellertid en viktig poäng när han påpekar att förebyggande arbete har en helt annan
betydelse i samband med metoder baserade på riskbedömning. Förebyggande blir
då ett imperativ i det enskilda fallet snarare än en vägledande princip för arbetet.
Mot slutet av sin artikel argumenterar han mot risk som paradigm:
Approaches set up as if issues are resolvable in any kind of realistic, scientific or
calculative/probabilistic sense, are in great danger of missing the point. We are
in a situation where notions of artistic, situated judgments should be valued, and
where organizations should concentrate on developing notions of mutual trust and
be respectful of different points of view. The rehabilitation of the idea of uncertainty, and the permission to talk about an indeterminacy which is not amenable
to or reducible to authoritative definition or measurement, is an important step, I
would suggest, for recognizing the contemporary complexities of practice. Rather
than seeing a commitment to uncertainty as undermining and lying at the margins
of practice, I would suggest it lies at the heart, and that its recognition provides
an opportunity for valuing practice, practitioners and the people with whom they
work. Notions of ambiguity, complexity and uncertainty are the core of social
work and should be built upon and not defined out. A commitment to uncertainty
opens up creativity and novel ways of thinking which are in danger of being lost
in a climate obsessed with concerns about risk, its assessment, monitoring and
management. In this respect, the current debates about the refocusing of children's services can ensure this is not the case, but more particularly to recognize
that values and politics lie at the heart not just of what we do but of the way we
do it. Essentially, I am arguing that a prime focus in current debates and in the
way we respond to needs ha to be recognition of the increasing pervasiveness of
uncertainty and insecurity amongst professionals and those with whom they work.
This is not meant to be a message of doom—rather the opposite. Traditionally,
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social workers have been seen as 'experts' in working with uncertainty and ambiguity. We should try and devise strategies and practices which not only rediscover
this perspective but which develop it in the future …… . In the process, we need
to (re)think the nature of professional judgment and the way in which relationships between users and social workers are (re)framed.”

Diskursen i den sociala barnavården i de anglosaxiska länderna har främst handlat
om barnmisshandel (child abuse/maltreatment), med inriktning på avsiktlig skada
(non-accidential injury), det vill säga klart straffbara handlingar. Mycket uppmärksamhet har ägnats åt situationer där hjälpapparaten inte förmådde agera i situationer där barn utsattes för risker, och då med tragiska konsekvenser. Vården
kan misslyckas även utan sådana dramatiska resultat, men uppmärksammas vanligen i mycket lägre grad. Kritik mot ambivalensen i välfärdsvetenskaperna, om
dessa är kopplade till risktänkande, genomsyrar forskningen från engelskspråkiga
länder. Föräldrar måste få adekvat stöd i att hantera svårigheter att ta hand om
barnen innan det kan vara lämpligt att placera barn utanför hemmet. Lurie (2000)
visade att placeringar nästan uteslutande skedde i situationer där föräldrarna hade
ett dokumenterade missbruk, psykiska svårigheter eller där försummelse var huvudorsaken, med andra ord i situationer där omsorgen om barnet hade kollapsat.
På så sätt kan man tvivla på bilden av den sociala barnavården där professionellas
riskbedömningar och resonemang baseras på dessa, får orimligt stor inverkan.
4.2 Case management och socialt arbete i familjer med komplexa behov9
Inledning
Case management är ett sätt att organisera insatserna och behandlingen av en klient eller familj inom socialt arbete. Case management inom socialt arbete började
växa fram under 1980-talet i USA. Inspiration att arbeta med case management
kom från ett nytt sätt att organisera öppenvård av personer inom psykiatrin i USA
under 1970-talet. I en litteraturgenomgång om case management framkommer att
inriktningen inom detta förändrats påtagligt från 1980-talet och fram till vår tid
(Mas-Expósito, Amador-Campos, Gómez-Benito & Lalucat-Jo, 2014, jfr.
Woodside & McClam, 2006; Treadwell et al, 2014). Case management inom socialt arbete har också spridits och används i ett flertal länder förutom i USA, bland
annat i England, Canada, Australien, Holland, Tyskland, Portugal, Belgien m.m.
I Sverige används case management inom vården av personer med psykisk ohälsa,
men är inte ännu vanligt förekommande inom socialt arbete; åtminstone inte vad
som finns dokumenterat i rapporter eller artiklar (Malm, 2003).
Förändringen av case management från att mer administrera och styra arbetet
kring en klient eller familj, till att mer koordinera insatserna kring klienten/ familjen och arbeta för att stärka klientens egna resurser och självständighet, framträder
också i den mängd olika benämningar som en case manager kan ha. Några av
dessa benämningar, förutom case manager är: care manager, case coordinator,
9

Detta avsnitt är författat av Margareta Bredmar, lektor i sociologi och Gunilla Petersson,
lektor i socialt arbete, båda vid Linköpings universitet.
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service coordinator, case worker, key worker, liaison worker och counselor
(Woodside & McClam, 2006; Morris, 2013; Treadwell, Perez, Stubbs, McAllister, Stern & Buzi, 2014). Case manager kan översättas med termen ombud på
svenska.
Under 1980-talet ändrades synen från traditionell case management till att mer gå
in i rollen som koordinator, d.v.s. case coordinator, därför att professionella inom
case management, andra professioner samt klienter reagerade negativt på innebörden i begreppet management. Termen kan nämligen mer förmedla en innebörd
av kontroll av klienten än av stöd och koordination av serviceinsatser.
Härefter kom case management mer att betyda en gemensam process mellan klient och case manager, som inbegriper bedömning, konsultation, vägledning, koordinering av service kring klienten samt undervisning, och att case managern
fungerar som en talesperson (språkrör) för klienten i dennes kontakt med olika
myndigheter. Detta synsätt och arbetssätt syftar till att utveckla och stödja klientens sociala funktioner. Det innebär en kombination av koordination och att ge
direkt service eller insats (Ballew & Mink, 1996; Gurskansky, Harvey & Kennedy, 2003; Summers, 2006; Woodside & McClam, 2006; Treadwell et al, 2014).
Case management kan således definieras som en väg att koordinera, integrera och
tilldela individualiserad vård och stöd, och med begränsade resurser, med kontinuerlig kontakt med en eller flera nyckelprofessionella som fungerar som en form
av stödjande nätverk kring klienten (Ballew & Mink, 1996; Summers, 2006;
Woodside & McClam, 2006; Mas-Expósito et al, 2014;Treadwell et al, 2014).
The Case Management Society of America (CMSA), som är en certifierad enhet för
professionella case managers i USA, definierar case management på följande sätt:
“Case management is a collaborative process of assessment, planning, facilitation, care coordination, evaluation, and advocacy for options and services to
meet an individual´s and family´s comprehensive health needs through communication and available resources to promote quality cost effective outcomes.”
(CMSA i Treadwell et al, 2014, s. 4).

Case managerns uppgift är att bedöma klientens resurser, planera insatser tillsammans med klienten utifrån dennes behov, ha en koordinerande funktion, förbinda
klienten med olika resurser, koordinera klientens sociala nätverk, koordinera klientens kontakt med professionella och olika myndigheter, utveckla klientens inre
resurser, förhandla åt klienten och försvara denne i kontakten med professionella
samt att hantera och bemästra barriärer och hinder som finns för att klienten ska
få adekvat stöd och hjälp (Ballew & Mink, 1996; Gursansky et al, 2003; Summers,
2006; Woodside & McClam, 2006; Mas-Expósito et al, 2014; Summers, 2014;
Treadwell et al, 2014).
De yrkesgrupper som arbetar som case managers är socialarbetare, behandlingsassistenter, sjuksköterskor, personliga ombud och psykoterapeuter m.fl. (Ballew &
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Mink, 1996; Gursansky et al, 2003; Malm, 2003; Summers, 2003; Woodside &
McClam, 2006; MasExposito, 2014; Summers, 2014; Treadwell, 2014).
Gursansky et al (2003) lyfter fram att metoden att arbeta med case management inom
social service och hälso- och sjukvården har blivit alltmer vanligt sedan slutet av
1900-talet: ”everybody is doing it”. ”Case management became something of a
mantra and panacea for service delivery diffuculties.” (Gursansky et al, 2003, s. 12).
Case management inom psykiatri och psykisk ohälsa
Idag används case management inom flera verksamhetsområden som inom vården för klienter med psykisk ohälsa, vården av äldre, funktionshindrade och i socialt arbete; och som tidigare nämnt har case management etablerats i en rad olika
länder.
Men hur började det? Hur uppkom behovet av att professionella skulle börja arbeta
med case management i kontakten med klienter? Grunderna till detta uppstod i USA
i början av 1970-talet och har att göra med av- institutionaliseringen generellt men
specifikt för patienter med mer allvarlig psykisk ohälsa (Gursansky et al 2003; MasExpósitio et al, 2014; Summers, 2014). Dessa patienter hade tidigare vårdats inom
psykiatriska kliniker, men då dessa minskade i antal fick patienterna flytta till eget
boende inom kommunen. Den öppna vården kring dessa patienter var komplex med
fler inblandade parter och den beskrivs i termer av att vara fragmentarisk (MasExpósito, 2014, s. 134). Det var en brist på samordning mellan olika serviceinstanser
inom kommunen. Patienterna hade bristande kontakter med dessa olika serviceinstanser, och kommunerna misslyckades med att tillgodose dessa patienters behov.
Av detta följde en ökning av patienter som var tvungna att återvända till psykiatriska
kliniker. För att kunna hantera dessa problem och för att patienterna skulle kunna
återvända till eget boende infördes case management. Case managern kom att fungera som en vårdsamordnare (koordinator) kring patienter i eget boende, och blev en
länk mellan patienten och olika serviceinstanser. Case managern skulle bedöma patientens behov, planera och underlätta patientens kontakter med olika serviceinstanser och också vara en talesperson (språkrör) för patienten, d.v.s. ta denne i försvar
och föra den personens talan i kontakten med service.
Det som kännetecknar klassisk case management för klienter med psykiskt funktionshinder är bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partstagande för klienten
Bedömning av klientens behov
Utformning av individuell vårdplan
Kontinuerlig uppföljning av vårdplanen
Uppföljning av klientens mentala funktion
Klientens fullföljande av medicinering och eventuella sidoeffekter
Stödjande rådgivning och samtal
Koordination av insatser. Förmedla klientens kontakt med verksamheter och serviceinsatser
Uppföljning och värdering av insatsernas effektivitet
Modifiering av insatser. (Mas-Expósitio et al, 2014, s. 135; jfr. Malm, 2003).
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Sammantaget finns det olika varianter av case management där de professionella
kan arbeta både individuellt och i team. En modell av case management är Intensive Case Management (ICM) som innebär att case managern har få klienter och
arbetar intensivt med dessa i rollen som terapeut. En annan modell är Assertive
Community Treatment (ACT) där arbetet kring klienter sker i team där exempelvis socialarbetare, sjuksköterska, psykiatriker ingår. (Gursansky et al, 2003;
Malm, 2003; Mas-Expósitio et al, 2014; Kanter & Vogt, 2015). Mas-Expósitio et
al (2014) refererar till en mängd olika studier och utvärderingar av case management inom psykiatri och psykisk ohälsa (bland annat Bond-Taylor, 1995; Gorey
et al, 1998; och Marshall & Lockwood, 1998) som visar att klienter som haft tillgång till case management har en lägre grad av sjukhusvistelse inom psykiatrin,
upprätthåller kontakten med vård och annan service, är mer tillfreds med livet,
lever i högre grad ett oberoende, självständigt liv etc. jämfört med klienter inom
ordinarie vård. (Mas-Expositio et al, 2014, s.137 f.f.).
Case management och socialt arbete
Under 1980-talet blev det alltmer vanligt att case management kom att användas
i socialt arbete såväl i USA som i England. Summers (2014) beskriver hur användningen av arbetssättet case management kom att bli alltmer utbredd inom
social service:
”Today case managers are seen as a significant service in almost all social service
settings and are viewed as the most important way to prevent relapse, track clients´ needs, and support progress toward good health.“ (Summers, 2014, s. 2).

Vad är det då som kännetecknar case management i relation till traditionellt socialt arbete? Några viktiga skillnader mellan case managern sätt att arbeta och en
traditionell socialarbetarroll är bland annat följande:
•
•
•
•
•

Case managern interagerar med klienten i hemmet, i närområdet och i andra miljöer
kring klienten.
Case managern initierar olika insatser och ger sig ut från kontoret för att möta klienten.
Dessa möten är inte standardiserade utan varierar i längd och intensitet.
Case managern har direktkontakt med individen och familjens sociala nätverk.
Case managern arbetar utan detaljerade insatsprotokoll. (Kanter & Vogt, 2012, s. 254-255).

Vilka personer år det då som behöver case management? Ballew & Mink (1996)
beskriver tre olika kännetecken och situationer som för det första, personer som
drabbas av flera problem och svårigheter samtidigt, och att dessa problem snabbt
måste lösas. Situationen runt dessa klienter är därför pressad och ibland kaotisk.
För det andra gäller det personer som har svårigheter att söka och använda hjälpen
från social service på ett effektivt sätt. De blir således utelämnade till att klara
svårigheterna på egen hand. I denna kategori återfinns också människor som inte
riktigt kan ”göra sin röst hörd” och ställa krav om stöd och hjälp. En ytterligare
kategori som lyfts fram är de som saknar kunskap och sociala färdigheter för att
söka hjälp och stöd från social service. De kan också sakna motivation att hantera
och lösa de svårigheter som har uppstått. Sammantaget innebär det att personer
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med sammansatta behov behöver stöd genom case management för att kunna fungera bättre i sin livssituation.
Case managementprocessen
Trots att case management kan ses som komplext, och inbegriper olika modeller
och inriktningar, återfinns en grundläggande överensstämmelse i litteraturen
kring hur case management processen går till (Ballew & Mink, 1996, s. 16 f.;
Gursansky et al, 2003, s. 18; Woodside & McClam, 2006, s. 7 f.; Kanter & Vogt,
2012, s. 256; Mas-Expósito et al, 2014, s. 135; Summers, 2014, s. 4 f.; Treadwell
et al, 2014, s. 7 f.).
Case managementprocessen presenteras ofta i fyra till åtta olika steg. Oavsett antalet steg så återfinns de centrala momenten i case management processen i samtliga
modeller. Nedan presenteras en case managementmodell om sex olika steg:
1. Engagemang. Engagemang är en process att bygga upp en fungerande relation mellan
case managern och klienten och dennes familj. Case managern samtalar med klienten
om deras respektive roller, klientens problem etc. för att skapa förtroende och trygghet
i relationen.
2. Bedömning. Viktigt är att klienten själv identifierar vad som är problem i dennes livssituation. Case managerna gör sedan en bedömning av de problem som klienten måste
lösa, vilka resurser som klienten ser som användbara att lösa problemen och vilka barriärerna eller hindren är för klienten att använda dessa resurser.
3. Planering. Detta tredje steg innebär att case managerna och klienten tillsammans lägger
upp en plan för hur klienten genom olika aktiviteter och kontakter ska kunna erhålla
adekvat hjälp.
4. Implementering och koordination. I detta steg implementeras planen för klienten. Det
innebär att case managern koordinerar olika insatser så att klienten kan nå målen i den
uppgjorda planen. Insatserna kan också ändras efter hand beroende på klientens behov.
5. Utvärdering och uppföljning. Utvärdering av insatserna sker egentligen under hela case
management processen. Såväl professionella som klienterna är involverade i stegen utvärdering och uppföljning, och bedömer hur väl målen har uppnåtts, betydelsen av olika
insatser och hur klientens resurser och livssituation har förändrats och förbättrats.
6. Avslutande av case management. När klienten och familjen på egen hand kan lösa problem som de inte kunde hantera i case mangement processens initiala skede kan case
mangern minska sina aktiviteter och insatser i familjen. Klienten och dennes familj kan
nu söka olika insatser på egen hand, och kan tillgodogöra sig de insatser och det stöd de
får på ett bra och effektivt sätt.

I den nämnda litteraturen återkommer grundläggande principer för case managers
arbetssätt. Dessa principer är:
•
•
•
•
•
•
•

Kontinuitet över tid i relationen mellan case managern och klienten.
Att case mangern ska vara tillgänglig.
Att en fungerande relation mellan case managern och klienten är väldigt viktigt.
Att skräddarsy insatser efter klientens behov.
Att underlätta och stödja klientens oberoende och självständighet.
Case managern ska vara ett ombud för klienten, ta dennes perspektiv och ”ta denne i
försvar”.
Case managerna ska fungera som ett ombud för klienten i kontakten med social service.
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Dessa grundläggande principer tydliggör att case managern ska fungera som ett
särskilt stöd för klienten i dennes kontakt med olika former av social service. Det
centrala i arbetssättet är att ta klientens perspektiv och att insatserna ska skräddarsys efter klientens behov.
Sammanfattningsvis innebär det att case managern har följande arbetsuppgifter i
kontakten med klienten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Case managern ska bedöma klientens resurser och
Planera insatser tillsammans med klienten.
Ha en koordinerande funktion.
Förbinda klienten med olika resurser.
Koordinera klientens sociala nätverk.
Koordinera klientens kontakt med professionella och olika myndigheter/social service.
Bidra till att utveckla klientens inre resurser.
Förhandla åt klienten och försvara denne i kontakten med professionella samt
Hantera och bemästra barriärer och hinder som finns för att klienten ska få adekvat stöd
och hjälp.

Kännetecknande för case managers arbetsuppgifter är således att alltid utgå ifrån
klientens behov, och planera insatserna tillsammans med klienten. Viktigt är
också funktionen att case mangern koordinerar social service kring klienten, ger
stöd och är en talesperson för klienten i kontakten med social service samt inte
minst bemästrar de hinder som gör att klienten inte får adekvat stöd. (Jfr. Ballew
& Mink, 1996; Gursansky et al, 2003; Woodside & McClam, 2006; Mas-Expósito
et al, 2014; Summers, 2014; Treadwell et al, 2014).
Case management - modeller och metoder
Det finns flera olika modeller som används inom case management inom socialt
arbete. Nedan presenteras några sådana case managementmodeller, vilka ger en
överskådlig bild av inriktningar inom case management.
Gursansky et al (2003) lyfter fram två olika inriktningar inom case management
där den ena inriktningen innebär att case managern skräddarsyr insatser och koordinerar klientens möten med social service. Här återfinns modeller som Family
Preservation Sevices (FPS) och Homebuilders; den senare är vanligt förekommande bland annat i Australien och USA. Den andra inriktningen kännetecknas
av en professionell klinisk och som Gursansky (2003, s. 6) formulerar det mer
avancerad praktik. Ett exempel på en sådan inriktning är Clinical Case Management (CCM). Denna inriktning förespråkas bland annat av Kanter & Voigt (2012)
och innebär att case managern, det vill säga socialarbetaren, har särskilt fokus på
klientens fysiska och sociala miljö, men också dennes fysiska och psykiska hälsa.
Det betyder att case managern har ett psykoterapeutiskt förhållningssätt i relationen till klienten, och att case managern har återkommande individuell psykoterapi med klienten.

39

Woodside & McClam (2006) beskriver vad de kallar modern case management
utifrån tre olika modeller. Dessa är rollbaserad case management, organisationsbaserad case management och ansvarsbaserad case management. Den rollbaserade case managementmodellen innebär kortfattat att case managern bryter hinder
och barriärer för klienten så att denne ska få adekvata insatser samt koordinerar
klientens kontakter med social service. Den organisationsbaserade case managementmodellen handlar främst om att stödja klienter med komplexa problem eller
behov. I denna modell är det vanligt att case managern arbetar nära ett team med
andra professionella, som kan tillhandhålla olika former av vård och stöd inom
social service. Slutligen i den ansvarsbaserade case managementmodellen arbetar
case managern specifikt med att bygga upp ett socialt nätverk runt klienten som
kan bestå av familj, vänner, grannar etc. Att utveckla stödjande sociala nätverk
syftar till att ge klienten mod, självtillit och ansvarskänsla för att denne på sikt ska
kunna förändra sin livssituation, exempelvis genom att skaffa ett arbete och en
egen bostad (Woodside & McClam, 2006).
Det är också möjligt att betrakta case managementmodeller som ett kontinuum.
Summers (2014) beskriver tre olika nivåer av case management. Dessa är administrativ case management, resurs koordination samt intensiv case management.
Administrativ Case Management gäller klienter som för det mesta klarar sig bra
på egen hand, men att de vid särskilda tillfällen behöver extra stöd av en case
manager. Det kan exempelvis handla om att klienten behöver hjälp att boka ett
speciellt möte med en professionell inom social service, men att klienten för övrigt själv tar kontakt med social service för att boka olika möten. Resurs Koordination gäller klienter som har flera problem som är svåra att hantera, och som har
ett större behov av stöd och få hjälp att koordinera olika insatser. Intensiv Case
Management slutligen handlar om klienter som befinner sig i en akut och kaotisk
livssituation och som är i mycket stort behov av stöd och olika insatser. Modellen
innebär att case managern har färre klienter och att arbetet genomförs intensivt
under en period om några veckor till några månader. Case managern arbetar i ett
team, och klienten och familjen har tillgång till en case manager och teamet 24
timmar per dygn (Summers, 2014).
Summers (2014) beskriver en casemanagement modell som utvecklats och blivit
allt mer vanligt förekommande under senare år nämligen Målinriktad och Blandad
case management (Targeted and Blended Case Management). Den innebär att
case managern har klienter med varierande behov av stöd. Case managern har
färre klienter där några har ett stort behov av mer intensiva case management insatser, medan andra klarar sig mer på egen hand och enbart har sporadisk kontakt
med case managern. Case managern följer dock samtliga klienter, och förändras
klientens behov från en mer administrativ nivå (nivå 1) till en mer intensiv nivå
(nivå 3) så återupptar case mangern ett intensivt arbete med klienten. Fördelarna
med Målinriktad eller Blandad Case management är kontinuiteten i insatserna och
att klienten sedan tidigare har förtroende för case managern (Summers, 2014).
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Som tidigare nämnt används case management modellen Assertive Community
Treatment (ACT) i vården av klienter med psykisk ohälsa. En annan case managementmodell är Intensive Case Management (ICM), som används såväl för personer
med psykisk ohälsa som inom socialt arbete. Andra vanligt förekommande modeller och metoder inom case management och socialt arbete är Family Preservation Services, Intensive Family Preservation Services och Family Intervention Programs. Ett sådant tydligt exempel är programmet och det i England nationella familjeinterventionsprogrammet ”Helping Troubled Families Turn Their Lives”.
Case management och familjebevarande åtgärder
I arbetet med barn och familjer med sammansatta behov används case management inte enbart som en insats i sig, utan också som en åtgärd bland andra inom
mer omfattande insatser. Ofta är dessa insatser organiserade som program eller
projekt och har således arbetat vid sidan om det reguljära sociala arbetet. Projekten har riktas mot familjer med problem som missbruk, omsorgssvikt, fattigdom, bostadslöshet och tonårsgraviditeter. De flesta redovisningar och utvärderingar av dessa projekt är från USA, men det finns också studier av projekt i Storbritannien, Tyskland, Belgien och Nederländerna.
De familjebevarande projekt som utvärderats i forskning har oftast haft ett preventivt syfte och det primära målet har varit att förhindra att barnen placeras. Ett
annat syfte som funnits i flera av de projekt som bedrivits i USA har varit att
möjliggöra placerade barns återförening med familjen samt bevara familjens stabilitet efter att barnen återvänt hem. Ibland finns båda dessa syften inom ett och
samma projekt.
Det finns olika metoder eller olika sätt att arbeta med familjebevarande åtgärder
så som Family Support Service, Family Centered Casework, Intensive Family
Centered Crisis Intervention och Family Preservation Service. Det som skiljer sig
mellan de olika arbetssätten är främst insatsens varaktighet och vilka grupper den
riktar sig till. Den modell som det finns mest forskning kring är de olika program
som bygger på eller utvecklats ur det som kallas Intensive Family Preservation
Services (IFPS) och denna metod kommer därför att diskuteras mer ingående.
Family Preservation Services
Intensive Family Preseration Services utvecklades under 1970-talet i USA och
syftar till att undvika onödiga placeringar av barn. Modellen, som har sin grund i
kristeori och systemteori, utvecklades för att användas när det är kris i familjen
och ett eller flera barn löper överhängande risk att bli placerade (Straud & Drake,
2002). En utgångspunkt inom metoden är att familjer är mer öppna för hjälp just
i akuta krissituationer. Övriga syften inom de program som utgår från detta arbetssätt är att säkerställa barnens säkerhet, stärka familjen, stabilisera krissituationen samt att förbättra familjens sätt att fungera och hjälpa familjen att dra nytta
av formella och informella resurser. Det mest kända programmet för familjebevarande insatser är Homebuilders som utvecklades i Tacoma, Washington, i mitten
av 1970-talet. Denna modell har därefter influerat program och arbetssätt i både
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Nordamerika och Europa, så som Intensive Family Preservation Services, Family
First och Homebased Family Preservation (Dagenais et al., 2004).
I arbetssättet ingår att interventionen sker i familjens hem och är relativt kortvarig,
mellan en till fyra månader. Vanligast tycks dock vara att familjen deltar i programmet i fyra till sex veckor. Insatsens intensitet är hög på så sätt att socialarbetaren spenderar en stor del av sin tid med familjen och är tillgänglig för familjen
24 timmar om dygnet. Socialarbetaren arbetar med ett litet antal fall åt gången,
ibland så få som två till tre familjer. Detta för att vara flexibel och omedelbart
kunna gripa in och svara mot de behov som familjen har. Flexibiliteten ses som
en styrka i modellen, och ska göra det möjligt för socialarbetaren att göra allt som
krävs för att barnen ska vara kvar i familjen. Ett ytterligare syfte inom modellen
är att stärka familjen och utveckla föräldrarnas kompetenser. Den service som ges
kan vara av karaktären samtal och stöd, såsom intensiv terapi (oftast kognitiv),
eller hjälp med att göra budget, men servicen kan också utgöras av mer konkreta
insatser som hjälp med transport, barnomsorg och kontakt med andra samhällsinstitutioner (Berry et al., 2000; Dagenais et al., 2004).
Även om arbetsmetoden konstruerades för att möta familjer i akuta krissituationer
har den sedan utvidgats till att användas även i familjer med mer kroniska och
sammansatta behov. Ett exempel på utveckling av IFPS är Family Preservation
Service (FPS) som är en mindre intensiv och mer långvarig insats som riktas mot
familjer där problemen inte är så akuta och placering av barnen inte lika överhängande. Den tid som familjerna deltar i programmen kan därför variera liksom
vilken service som familjerna ges. Det som dock är gemensamt för alla program
som utgår från Homebuilders är att man riktar insatserna mot hela familjen och
att man använder sig av case management som kompletteras med andra former av
service (Bagdasaryan, 2005; Pecora et al. 2015).
Eftersom Intensive Family Preservation Services program har bedrivits under så
lång tid och modellen är så pass spridd finns en mängd studier av enskilda projekt
och även flera metastudier som jämför utvärderingar av enskilda projekt. Bland
de utvärderingar som genomförts finns metodologiska skillnader som visat sig
vara viktiga för de resultat som utvärderingarna gav. I de utvärderingar som tilllämpat en icke experimentell design, d.v.s. enbart mätt resultaten efter avslutande
av programmen, visas ofta goda resultat för att hålla ihop familjen, d.v.s. få barn
placeras. Från studier som använt kvasiexperimentell design eller experimentell
design, d.v.s. med både före och efter mätning respektive kontrollgrupp med familjer som inte deltar i projektet, visas mer blandade resultat (Bagdasaryan, 2005;
Carnochan, Rizik-Baer och Austin, 2013) eller till och med negativa resultat
(Pecora et al., 2015).
Det finns också en tidsaspekt att ta hänsyn till när det gäller skillnaderna i metodologi mellan olika studier. Pecora et al. (2015) skriver att de tidigaste studierna
riktades mot enskilda familjebevarande program och enbart studerade de familjer
som ingick i programmen, medan senare studier använt mer avancerade statiska
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analyser och mer experimentell design med kontrollgrupper. Medan de tidigaste
studierna oftast visat goda resultat med få placeringar ger de senare studierna inte
samma stöd för insatsens effektivitet. Förutom att det finns metodologisk kritik
mot sättet att genomföra studier har kritik även riktats mot att interventionen utvärderats med enbart andel placeringar som mått på programmens effektivitet.
Genom att ensidigt fokusera på andelen placeringar uppmärksammas inte förbättringar ifråga om förhållanden så som familjernas sätt att fungera, barnens hälsa
eller våld i hemmet. En ytterligare kritik som tas upp av Pecora et al. är svårigheter
att jämföra olika program, då alla inte lika strikt följer Homebuilders modell, till
exempel i fråga om vilken service som givits eller vilka grupper som programmen
vänt sig till (ibid).
Staudt (2001) riktar en annan typ av kritik mot sättet att utvärdera familjebevarande åtgärder och menar att dessa måste utvärderas i ett större sammanhang, och
ses som en del av ett system av sociala insatser. Studierna måste ta hänsyn de
insatser familjerna fått innan medverkan i programmet liksom vilka insatser familjerna ges efter avslutande av programmen. Likaså menar Staudt att studierna
också bör behandla på vilket sätt de familjebevarande åtgärderna påverkar familjernas möjligheter att få tillgång till service efter medverkan i programmen (ibid).
Mot bakgrund av resonemangen ovan är det inte förvånande att vi har funnit studier med både goda och mindre goda resultat för modellen, bland annat i fråga om
minskad andel placeringar av barn i de familjer som deltagit i programmen. Vi
har också funnit skillnader i vad man studerat och hur man tolkat resultaten. I det
följande kommer vi att skilja ut metastudier från studier av enskilda program.
Metastudier av familjebevarande åtgärder
En mycket kritisk meta-studie av familjebevarande åtgärder redovisas av Lindsey,
Martin och Doh (2002). Forskarna har granskat 36 effektstudier av IFPS som genomförts mellan 1979 och 2000 och vilka mätte andelen placeringar efter programmen. Metastudien fokuserade på de genomförda utvärderingarnas design i
relation till resultat. Den slutsats som forskarna drar är att ju mer rigorös studiedesign desto mindre effekt för att undvika placeringar visade de studerade utvärderingarna. De menar vidare att de goda resultat som visats av tidiga studier av
enskilda program snarare är en effekt av bristfällig forskningsdesign och metodologi. Endast fyra av de studier som Lindsey, Martin och Doh granskade använde
experimentell design med randomiserade kontrollgrupper. Som förklaringar till
IFPS-programmens oförmåga att förhindra placeringar för forskarna fram faktorer
som, svårigheter att identifiera rätt målgrupp (d.v.s. barn som löper överhängande
risk att placeras), begränsad period för insatsen samt att programmen inte adresserar fattigdom som ett problem för familjerna (ibid.).
Dagenais et al (2004) redovisar en metastudie av 27 projekt som har bedrivits i
USA och som utvärderats mellan åren 1980 och 1995. Sammanlagt ingick 10 296
familjer i de utvärderade projekten. De frågor som studerades var projektens effekt på placeringar samt om projekten bidrog till förändringar i de familjer som
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deltog. Forskarna fann efter sin metaanalys ingen skillnad i placeringsfrekvens
mellan de familjer som deltog i projekten och de kontrollgrupper som projektfamiljerna jämfördes med. Det betyder att barn i projektfamiljerna placerades lika
ofta som barn i familjer som inte ingick i projekten. Dock menar forskarna att
bättre resultat nåddes då insatserna var inriktade på specifika problem som beteenden eller kriminalitet. Den slutsats som dras efter metastudien är att det är mer
framgångsrikt att rikta insatser mot specifika problem än att arbeta med alla de
problem som familjen möter.
Trots dessa negativa resultat vid utvärdering av projekten påpekar Degenais et al.
att insatserna hade effekt i familjerna. Projekten bidrog till att familjerna fungerade bättre och barnen mådde bättre och utsattes i mindre grad för omsorgssvikt.
Forskarna poängterar också att en del av de uteblivna effekterna på frekvensen av
placeringar kan förklaras av de hinder och svårigheter som funnits vid genomförande av servicen. Här nämns bland annat svårigheter att definiera och nå rätt
målgrupp, kaotisk rytm för antagning till programmen samt tendenser inom social
service att inte referera familjer till projekten samt motstånd hos familjerna (ibid.).
En annan metastudie av familjebevarande program har genomförts av Al et al.
(2012). Dessa har utifrån forskningsredovisningar jämfört 20 studier av program
med totalt 31 369 deltagare. De program som har studerats har valts ut därför att de
legat nära Homebuilders modellen för familjebevarande åtgärder samt att de har
utvärderats genom studier med kontrollgrupp. De slutsatser som dras är att IFPSprogrammen hade en viss positiv effekt för att förbättra familjernas funktion, men
däremot inte någon effekt på andelen placerade barn. Effekten på placeringar av
barn skilde sig mellan familjer med olika problem. Positiva resultat i fråga om placeringar fick programmen i familjer med sammansatta behov, medan familjer med
problem som omsorgsbrist eller barnmisshandel inte hjälptes av insatsen.
Forskarna fann också vissa faktorer som påverkade vilket resultat insatserna gav.
Mest negativa resultat gav programmen i familjer där misshandel fanns med i
problembilden. Likaså visade sig programmen ge mindre positiva effektiva om
barnen var äldre och omvänt mer positiva effekter om barnen vara yngre. Programmens effektivitet påverkades också av hur många fall som varje socialarbetare arbetade med, ju mindre antal fall desto positivare resultat. Däremot påverkades resultaten inte på samma sätt av programmens varaktighet. Ett ytterligare
fynd från studien var att utvärderingar som inte använde sig av matchade kontrollgrupp gav mer positiva resultat ifråga om placeringar, medan studier med randomiserade eller matchade kontrollgrupper snarare visade negativa resultat (ibid.).
Huebner et al. (2012) har genomfört en metastudie av familjebevarande åtgärder
i vilken de även studerat programmens kostnadseffektivitet. Studien innefattade
1510 familjer med 3229 barn, som genomgått någon form av familjebevarande
program i USA under 2006 och 2007, och vilka jämfördes med en kontrollgrupp.
Förutom kostnadseffektivitet undersöktes risken för placeringar i de deltagande
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familjerna, samt programmens effekt på placeringar och familjernas situation efter insatsen.
Studien visar de familjer som erbjöds familjebevarande program hade en hög risk
för placering av barnen utanför hemmet, de hade också yngre barn än kontrollgruppen samt mer långvarig och återkommande hjälp från social service. De familjer som hade genomgått familjebevarande program hade färre placeringar än
kontrollgruppen, snabbare återförening efter placeringar samt kortare tid i fosterhemmet. De familjebevarande insatserna fungerade dock sämre när det gällde att
minska andelen placeringar av äldre barn med beteendeproblem. Resultaten visade också att ju fler timmar direkt service familjerna fått desto bättre var resultaten både i fråga om undvikande av placering och familjens funktion.
Studien visade också positiva resultat i fråga om kostnadseffektivitet, vilken mättes genom skillnaden mellan kostnaden för den familjebevarande åtgärden och
kostnaden för placering av barnen. För varje dollar som spenderades på familjebevarande åtgärder sparades 3,1 dollar i relation till placering av barnen (ibid.).
I Storbritannien skapades 2006 ett nätverk för projekt med interventioner i familjer, projektens resultat under åren 2007 till 2011 utvärderades 2011 av Lloyd et
al. Projekten riktade sig till familjer med många problem såsom fattigdom och
ungdomskriminalitet. Målet för projekten var att minska placeringen av barn samt
att göra familjerna självförsörjande.
Familjeinterventionsprojekten var samarbetsprojekt där varje familj tilldelas en
nyckelperson (key worker) som arbetar med case management. Varje nyckelperson hade 4-6 familjer och följde familjerna nära under minst ett års tid. I nyckelpersonens arbete låg också koordinering av insatser samt att upprätthålla familjernas engagemang och uthållighet för att fullfölja projektmedverkan.
Utvärderingen omfattade projekt inom vilka 3675 familjer hade genomgått olika
program. Kännetecknande för de familjer som genomgått programmen var ensamstående föräldrar, stora familjer med fler än tre barn samt att en övervägande
majoritet av föräldrarna var arbetslösa och att det i familjerna ofta fanns minst ett
barn med särskilda behov. De problem som familjerna remitterades till projekten
utifrån gällde bristande föräldraförmåga, våld i hemmet, kriminalitet eller omsorgssvikt.
Projekten avslutades i 70 procent av fallen med goda resultat och i 18 procent av
familjerna med både goda och mindre goda resultat. De mest positiva resultaten
var en minskning av kriminalitet bland familjerna. Men resultaten visade också
mindre skolkande och problem i skolan, färre kontakter med barnvården och
mindre våld i familjerna. Minskningen av fysisk ohälsa och missbruksproblem
var mindre, men uppnåddes i hälften av familjerna. De problem som projekten
inte lyckades minska var psykisk ohälsa och arbetslöshet (Lloyd, et al., 2011).
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En ytterligare studie där familjebevarande åtgärder behandlas har genomförts av
MacLeod och Nelson (2000). Forskarna genomförde en metastudie över utvärderingar av olika typer av åtgärder för att öka familjers välbefinnande och minska
omsorgsbrist och vanvård av barnen. Bland de program vars effekt studerades
fanns IFPS. Slutsatser av denna metastudie var att program med högre grad av
deltagande och styrkebaserad ansats såsom IFPS hade en större effekt på familjernas välmående (ibid.).
Socialt arbete i familjer med komplexa behov
Kate Morris är en väletablerad forskare inom socialt arbete. Hon har bland annat
utvecklat innebörden i begreppet ”Doing Family”. Doing family innebär att familjers och barns berättelser om sina erfarenheter och upplevelser av sitt vardagsliv, om hur de skapar och hanterar sin livssituation, är mycket viktiga för att förstå
familjens situation och behov (Morris, 2013). I sin studie om Troubled families
konstaterar Morris (2013) att berättelserna om familjernas levda erfarenheter bidrar med en annan kunskap, som kan ge professionella inom social service möjligheten att utveckla en mer nyanserad praktik, utformad efter den enskilda familjens särskilda behov. Morris (2013) lyfter fram att case mangers (key workers)
arbete i familjerna i programmet Troubled Families är mycket framgångsrikt.
Morris (2013) rapporterar goda resultat för de familjer som ingår i hennes studie,
och betonar att case management med en case manager som är närvarande i familjens vardag, som stöttar med praktiska göromål och koordinerar familjens kontakter med social service etc. är avgörande för positiva resultat och att familjens
vardagsliv förändrats till det bättre. Morris (2013) framhåller att framgången särskilt kan förstås utifrån case mangagers arbetssätt att se till hela familjen, att
lyssna på deras berättelser om sina behov, och inte minst att case managern visar
familjerna respekt i mötet och kommunikationen med dem.
Christine Abbott är en annan välkänd forskare inom området socialt arbete och
familjer med komplexa behov. Abbott & Taylor (2013) beskriver case management som en viktig insats i socialt arbete men menar att traditionell case managment (eller care managment) inte är tillräcklig utan förespråkar en praktik där case
mangers och key workers arbetar utifrån action learning theory. Det innebär en
reflekterande och innovativ praktik där case managers kontinuerligt förhåller sig
i diskussioner och samtal om klienter för att finna möjliga lösningar utifrån familjernas livssituation och behov. Abbot & Mayes (2014) benämner denna innovativa praktik i socialt arbete med termen change management.
Sammanfattning
Som framgår av redovisningen i denna rapport har en stor mängd forskning om
familjebevarande åtgärder publicerats i vetenskapliga tidskrifter under 2000-talet.
Studierna sträcker sig från mer övergripande metastudier till studier av specifika
frågor inom enskilda projekt. Fokus för merparten av studierna har varit åtgärdernas effekter i termer av minskade placeringar av barn och förändring av familjernas funktion. En ytterligare fråga som ägnats stor uppmärksamhet är på vilket sätt
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insatsens varaktighet och intensitet påverkar utfallet. Emellertid är forskningsresultaten kring dessa frågor mycket motstridiga och det är inte möjligt att dra några
generella slutsatser om någon av frågorna.
En anledning till de motstridiga slutsatserna från olika studier är givetvis de metodologiska skillnader som omtalats tidigare. Men det finns också, som påtalas av
flera forskare, faktorer som påverkar att familjebevarande program inte kan genomföras som det var tänkt eller helt i enlighet med den modell som programmen
utformats efter. Det är som forskarna menar kan försvåra i genomförandet av programmen är att det är svårt att nå rätt målgrupp och att det kan finnas bakomliggande problem som påverkar familjernas möjligheter inom programmen.
Särskilt betydelsefullt för programmens utfall synes fattigdom och ekonomiska
problem vara (se Escaravage, 2014; Ryan och Schuerman, 2004; Cash och Berry,
2003). Ryan och Schuerman (2004) fann att ekonomisk hjälp till familjer tydligt
förbättrade barnens situation i familjerna, men att programmen inte löste de ekonomiska problemen på längre sikt. Det blir också tydligt att problem som arbetslöshet och fattigdom inte löses av familjebevarande åtgärder, om de ens adresseras. Det är bara i ett par av de redovisade studierna, nämligen Price och Wichterman (2003) samt Carnochan et al. (2013) som projekt har lett fram till att familjer
har blivit självförsörjande genom att föräldrarna har kommit i arbete. Arbetslöshet
synes till och med vara ett svårare att lösa än problem som missbruk, kriminalitet
och våld i hemmet. Så länge familjernas ekonomiska problem kvarstår framstår
det därför som om familjebevarande åtgärder inte kan bidra till att förbättra situationen för familjerna på lång sikt.
En annan fråga som är intressant att uppmärksamma utifrån forskningsgenomgången är vad som bidrar till positiva resultat. Förutom möjligheten att nå rätt
målgrupp tycks de positiva resultaten också bero på familjernas utgångsläge. I de
flesta studier synes de familjer som redan tidigare stod närmare arbetsmarknaden
och hade mindre kroniska problem vara dem som blir mest hjälpta av programmen. I synnerhet långvarig omsorgsbrist påtalas som ett svårt problem att lösa
genom familjebevarande projekt. Även barnens ålder framstår i detta sammanhang som en viktig faktor. Ju yngre barn desto större sannolikhet för goda resultat.
Vilken service familjerna ges är också en faktor som påverkar programmens resultat. Flera forskare påpekar vikten av skräddasydda åtgärder för varje familj. I
detta sammanhang kan Bagdasaryans studie lyftas fram då denna visar en stor
skillnad mellan vilken service familjerna bedömdes behöva och den service de
verkligen fick inom programmet (Bagdasaryan, 2005). Om familjerna inte får tillgång till materiell service som barnomsorg och transport kan de heller inte utnyttja
den terapi eller annan stödjande service som ges inom programmet. Just vikten av
ekonomisk och annan materiell hjälp som transport och barnomsorg påtalas också
som en viktig faktor för att föräldrarna ska se sitt deltagande som meningsfullt
och få förtroende för programmet (Mullins et al., 2012).
47

Trots att familjebevarande projekt inte kan lösa problem som fattigdom och arbetslöshet vilka torde vara de viktigaste för de familjer som genomgår programmen, finns i forskningen en mängd exempel på hur familjer blivit hjälpta av programmen. Det finns studier som visar att familjernas funktion har förbättrats, barnens skolgång och beteende har blivit bättre, kriminalitet och missbruk har minskat och föräldrarnas förmåga har blivit bättre (Forrester at al, 2016; Tausendfreund et al., 2014; Hurley et al., 2012; Tyuse et al., 2010; Carnochan et al.,
2013; Littlewood, 2015; Morris, 2013 m.fl.). Inte minst de studier som ger familjernas perspektiv på insatserna ger positiva resultat. Föräldrarna upplever att de
har blivit hjälpta av programmen och att de stärkts i sin föräldraroll. Det som
skapar en positiv upplevelse för föräldrarna som deltagare i projekten synes i
första hand vara en god relation mellan familjen och socialarbetaren.
För de familjebevarande åtgärderna talar också deras kostnadseffektivitet. Enligt
Huebner et al. (2012), som tar upp denna dimension, ger det studerade programmet
en besparing på tre gånger de satsade pengarna i relation till en placering av barnen.
Detta är förstås en beräkning som gäller för just det studerade amerikanska programmet och de lokala omständigheter som rådde där studien genomfördes, och
slutsatserna kan inte enkelt överföras till svenska förhållanden. Trots denna brasklapp torde varje placering i familjehem eller på institution som kan undvikas genom
familjebevarande åtgärder vara en vinst – både ekonomiskt och socialt.
De studier som redovisas ovan under case management i praktiken visar en samstämmighet i att case management är en framgångsrik metod. Familjerna och barnen får stöd så att deras vardagsliv får bättre struktur med mindre upplevelser av
stress, och barnen mår bättre och går i skolan. Genomgående är att case managers
har arbetat utifrån den enskilda familjens situation och behov av hjälp. Samtliga
projekt uppfyller de grundläggande principerna för case management som redovisas inledningsvis i detta avsnitt. Av dessa principer kanske de följande är av
särskild vikt för att nå ett framgångsrikt resultat:
•
•
•
•

Att case managers kan fatta beslut om insatser på egen hand utifrån familjens behov.
Att problemen i familjen och deras barn definieras under hand och tillsammans i familjen
med barnen och case managern, och då tas beslut om vilka insatser som ska användas.
Att case managers inte använder föreskrivna insatsprotokoll.
Att case managers ska fungera som ett ombud för klienten i kontakten med social service, ta dennes perspektiv och ”ta denne i försvar”.

Dessa principer går att föra tillbaka på Thoburns et al. (2013, s. 235) forskningsstudie om case management nämligen: ”… start where the client is.”.
Forskare inom området case management lyfter fram att den saknas närmare kunskaper om case managers arbetsuppgifter och arbetsprocess (Tausendfreund et al.,
2016; Busschers at al., 2015). Tausendfreund et al. (2016) benämner detta som
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”en black box” och påtalar behovet av fortsatt forskning inom området case management. Busshers et al. (2015), som genomfört en forskningsstudie där experter
inom området case management bedömde och validerade case managers arbetsuppgifter, fann att vissa faktorer i case managers arbetssätt var särskilt centrala.
Några sådana exempel - och av särskild vikt för att nå ett framgångsrikt resultat är att case managers bör vara familjeorienterade, arbeta med att skapa nätverk
kring familjen, fokusera på barnens säkerhet samt arbeta i team med andra professionella. Dessa arbetsuppgifter kan också knytas till de grundläggande principerna för case management ovan.
Busshers et al. (2015) studie som flera andra studier (exempelvis Ball, 2013; Abbott & Mayes, 2014; Thoburn et al., 2013 etc.) lyfter fram betydelsen för case
managers att arbeta i team med andra case managers eller andra professionella.
Det ger möjligheter för case managers att få stöd i arbetet med familjerna och att
kunna - utifrån exempelvis metoden action learning theory som alltmer uppmärksammas inom området case management - tillsammans med andra professionella
reflektera över och diskutera familjernas situation. Det är rimligt att anta att en
sådan reflekterande och innovativ praktik framgent kommer att användas alltmer
då den visat sig framgångsrik i arbetet med case management (jfr. Ball, 2013;
Thoburn et al., 2013 m.fl.).
Emellertid: Området case management är komplext vilket inte minst de redovisade studierna i denna rapport visar. I en kunskapsöversikt från Australien om
case management beskriver forskarna Sartore et al. (2015) att effekterna av metoden case management för familjer och barn med komplexa behov är omtvistad.
Sartore et al. (2015) har tagit del av 29 internationellt publicerade forskningsartiklar eller rapporter om case management och genomfört en vad de kallar ”Rapid
evidence assessment of case management with vulnerable families”. De finner att
i cirka hälften av studierna återfinns inte ett bättre resultat för familjernas livssituation jämfört med mer traditionella arbetsmetoder och insatser från social service, medan i de övriga studierna rapporteras framgångsrika resultat kring att familjernas livssituation förbättrats genom exempelvis mer struktur i familjens vardagsliv, att barnens antisociala beteende kraftigt minskat samt att barnen återigen
går till skolan etc. Sartore et al. (2015) efterlyser mer forskning kring området
case management. De skriver: ”… there is a need to build the evidence base for
case management. This involves clearly defining the desired outcomes of the case
management process and assessing what forms of case management work best
and in which circumstances.” (Sartore et al, 2015, s. 7).
Avslutningsvis kan konstateras att det finns ett behov av fortsatt forskning kring
case managers arbetsprocess och metodens effektivitet för att stödja familjer och
barn med komplexa behov. Emellertid återfinns i denna rapport många exempel på
studier där case management processen varit framgångsrik och bidragit till familjers och barns tydligt förbättrade livssituation. Mycket talar således för att orden
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”… start where the client is.” (Thoburn et al, 2013) tillsammans med de ovan redovisade principerna för case management processen bildar grund för ett framgångsrikt arbete med case management för familjer och barn med komplexa behov.
4.3 Neuropsykiatriska funktionshinder 10
Neuropsykiatriska diagnoser är ett samlingsbegrepp som används för att ett flertal
medicinska diagnoser, såsom ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder),
Tourettes syndrom och autism. ADHD är en av de vanligaste neuropsykiatriska
diagnoserna.
Användning av neuropsykiatriska diagnoser – exemplet ADHD
De neuropsykiatriska diagnoserna är relativt nya och började användas under
1990-talet för att förklara personers problem i skolan och i arbetslivet. De neuropsykiatriska diagnoserna, framför allt ADHD, debatterades livligt vid den tidpunkten (se Gillberg, 1996; Kärfve, 2000) mot bakgrund av olika perspektiv. Utifrån medicinskt perspektiv på ADHD, som tar sin utgångspunkt i biologiska förklaringar, betraktas psykosociala förhållanden under uppväxten inte som betydelsefulla. I kontrast till detta står det sociologiska perspektivet som menar att ADHD
orsakas av miljön och faktorer i uppväxtmiljön och inom familjen (Kärfve, 2000).
Fortfarande förs en diskussion om huruvida de neuropsykiatriska diagnoserna är universella eller om det finns kulturella skillnader i förekomsten (Canino & Alegria,
2008). Oavsett vilket synsätt som intas finns det barn, ungdomar och vuxna som har
svårigheter och problem i vardagen, i skolan, i hemmet eller i vuxenlivet och som
idag diagnostiseras med ADHD. Inom denna grupp finns det en stor variation av
svårigheter och problem men som kan få avgörande konsekvenser för det dagliga
livet.
Neuropsykiatriska diagnoser är ett paraplybegrepp som används i Sverige och
som omfattar en rad olika diagnoser såsom ADHD, Tourettes syndrom och diagnoser inom autismspektrumet, som autism och Aspergers syndrom (Socialstyrelsen, 2015). ADHD och Aspergers syndrom är två av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna. Det är fler pojkar än flickor som får neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom och dyslexi under sin skoltid (Gillberg, 2005;
Kopp, 2010; Swanson m fl., 1998). När det gäller ADHD varierar den statistiska
relationen mellan pojkar och flickor mellan 3:1 och 9:1 (Swanson m fl., 1998).
Kopp (2010) och Ljungberg (2008) anger att 5 procent av alla barn och ungdomar
har ADHD. Gillberg (2005) anger siffran som en intervall mellan 4 och 8 procent
av alla skolbarn. Gillberg (2005:31) anger att pojkar drabbas tre gånger så gånger
så ofta som flickor. Kopp (2010) anger att 1 till 4 gånger (1,1:1 till 3,7:1) fler
pojkar är flickor får diagnos ADHD. Kopp (2010) och Ljungberg (2008) menar
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Detta avsnitt är författat av Kristina Hellberg, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.
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att ADHD betraktas som ett neuropsykiatriskt funktionshinder, med stark genetisk
komponent, något som innebär att orsaken till funktionshindren är biologisk eller
organisk.
ADHD är en så kallad beteendediagnos, som ställs utifrån olika kriterier. För att
ställa diagnosen ADHD har det utarbetats olika internationella klassifikationssystem som möjliggör identifieringen av beteende hos de individer som anses passa
in i dessa grupper (Ljungberg, 2008; Nadeau m fl., 2002; Nilholm, 2007; Socialstyrelsen, 2005). Det är två klassifikationssystem som framför allt används i Sverige för att diagnostisera ADHD. Den ena är den psykiatriska diagnosförteckning,
ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Det andra klassifikationssystemet är en manual utgiven av APA
(American Psychiatric Association), som kallas för DSM-V i dess femte upplaga
från 2013. DSM-V (2013) är en symptombaserad manual. Det innebär att det inte
utgår från grundorsakerna (etiologi) till de funktionshinder som ska diagnostiseras. Istället används den för att identifiera personer utifrån de problem eller beteende (yttre symptom) som de anses uppvisa (Ljungberg, 2008; Nadeau m fl.,
2002; Nilholm, 2007). DSM-V delar in ADHD-gruppen i tre olika undergrupper,
nämligen: 1. ADHD dominerad av uppmärksamhetsstörning; 2. ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll, samt 3. ADHD som kombinerar
både uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och bristande impulskontroll (Gillberg, 2005; Kopp, 2010; Ljungberg, 2008; Nilholm, 2007; Socialstyrelsen, 2005).
Oavsett vilket klassifikationssystem som används för att ställa diagnos kan de
svårigheter som visar sig hos individer i olika kontexter få konsekvenser i vardagen. Det kan innebära svårigheter i skolan, i vuxenlivet och arbetslivet, vilket i
sin tur leder till behov av stöd för att hantera de krav som ställs.
Barn, ungdomar och skolgång
Barn och ungdomar med diagnosen ADHD är en växande grupp men det finns
förhållandevis lite samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning internationellt inom området som belyser social, psykologisk och pedagogisk intervention när det gäller barn med ADHD (DuPaul, Weyandt, O´Dell & Varejo,
2009). Forskningen nationellt som belyser denna grupp är också begränsad
(Karlsson, 2008; Hjörne, 2004; Hellberg, 2009; Holmberg & Hjern, 2008; Bolic
Baric, 2016).
Ofta uppmärksammas de barn som uppvisar en ADHD-problematik i skolan. Barn
och ungdomar med neuropsykisk problematik, till exempel ADHD, har ofta problem och svårigheter i relation till kamrater och skolgång (Hjörne, 2004; Hellberg,
2007; Holmberg & Hjern, 2008). Studier har visat att stöd för lärandet för barn
och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik i skolsituationen inte enbart
handlar om pedagogiskt stöd. Det behövs både socialt och praktiskt stöd för denna
grupp av elever (Bolic Baric, m fl., 2016; Hellberg & Kjellberg, 2012). Vidare
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visar resultatet också på vikten av samverkan mellan olika aktörer för att möjliggöra delaktighet för unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser till högre studier och arbetsliv. Specifikt har övergångar från ett stadie till ett annat i skolan
samt övergång till arbetsliv och högre studier visat sig var kritiska händelser för
den studerade gruppen.
Barn och ungdomar med ADHD-problematik går vanligtvis i den vanliga grundskolan. Sedan ADHD som diagnos introducerades under 2000-talet har den börjat
användas i skolan för att beskriva elevers svårigheter. Vidare har ADHD också
börjat användas i skolan som underlag för att organisera särskilda undervisningsgrupper och klasser baserade på diagnosen ADHD (Hellberg, 2007; Karlsson,
2008; Velasquez, 2012). Velasques (2012) har studerat ADHD i skolans praktik,
och hur denna neuropsykiatriska diagnos fått uttryck i konkreta sammanhang i
skolan och undervisningen. Fokus i avhandlingen riktas mot hur diagnosen förstås
och tolkas i den särskilda undervisningsgrupp som riktar sig till elever med diagnosen. Vidare beskrivs vilka utmaningar både lärare och elever ställs inför i skolans vardagsliv. Resultatet visar att elever med ADHD är en utmaning för skolan
och dess lärare. Velasques (2012) visar hur elever med ADHD konstrueras i skolans kontext och hur diagnosen inverkar på elevernas identitetsutveckling. Det
finns en del studier som tar upp hur olika medicinska och beteendemässiga modeller används i skolan för att öka elevernas deltagande (Gillberg, 2005; Du Paul
& Weyandt, 2009; Hjörne, 2004; Nilholm, 2007). De modeller som används av
lärarna tenderar att rikta fokus mot elevernas beteende samt ett alltför stort individualiserande av elevernas problem. Det innebär vidare att lärare inte tar med i
beaktande den komplexa interaktiva process som sker i det dagliga livet i ett klassrum (Du Paul & Weyandt, 2009). På så sätt är skolan och lärarna med och skapar
elevernas beteende såsom avvikande och problematiska (Hjörne & Säljö, 2004;
Karlsson, 2008).
För gruppen elever med diagnosen ADHD kan skolgången innebära svårigheter
(Hellberg & Kjellberg, 2012). Barn och ungdomar med en neuropsykiatrisk diagnos såsom ADHD har, som nämnts ovan, ofta svårigheter att lyckas med det akademiska i skolan samt även svårigheter i relation till kamrater (Hellberg, 2007).
Många elever med ADHD upplever att de har blivit utsatta för mobbning någon
gång under sin skoltid (Holmberg & Hjern, 2008).
Tidigare forskning har visat att skolgång och trivsel i skolan har betydelse för barn
och unga i upplevelsen av kvalitén på sitt eget liv. Skolan kan alltså vara ett av de
livsområden som har störst betydelse för elevernas tillfredställelse i livet, vilket
är en betydelsefull indikator på mental hälsa och psykisk välfärd (Huebner,
Valois, Paxton & Drane, 2005). De barn och unga med ADHD som är aktuella
inom socialtjänsten har ofta både en komplicerad hemsituation och en problematisk skolgång. Både socialtjänsten och skolan (Skollagen, 2010: 800) har ett uttalat ansvar för barn som far illa. En väl fungerande samverkan mellan socialtjänst
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och skola är en viktig del för att stödja barn och unga med ovan nämnda problematik som anses ”falla mellan stolarna” (Germundsson, 2011). En viktig del av
preventivt arbete i samverkan handlar om att identifiera skydds- och riskfaktorer.
En fungerande skolgång och skolframgång ger i sig ett starkt skydd mot framtida
problem. Forskning visar att det finns ett samband mellan skolprestation och barns
senare utveckling. Bra prestation i skolan skyddar mot generationsöverföringar
när det gäller bidragsberoende. En särskild problematik är kopplingen mellan beteendeproblematik och skolprestation. Dessa uppträder ofta samtidigt utan att det
är helt klart vad som orsakar vad (Socialstyrelsen, 2010).
Vuxna, arbete och vuxenliv
Vidare har många av dessa elever uppväxtvillkor som innebär en problematisk familjesituation. Det kan handla om att även deras föräldrar har en neuropsykiatrisk
diagnos vilket får konsekvenser i vardagslivet. Många med en ADHD-diagnos har
inte fullständig grundskole- och/eller gymnasieutbildning vilket kan innebära att de
har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden (Hellberg & Kjellberg, 2012).
De symtom som är vanligt förekommande vid ADHD är koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet samt nedsatt impulskontroll. Kombinationen av symptom varierar mellan individer samt kan även variera över tid för en och samma person.
Dessa symptom påverkar individens dagliga liv i bostaden på arbetet och på fritiden (Barkley, Murphy & Fisher, 2008). Konsekvenser i vardagen kan innebära att
individen har svårigheter med att planera, organisera och avsluta uppgifter. Det
kan innebära svårigheter att fokusera och upprätthålla uppmärksamheten i en aktivitet (DuPaul, et al, 2009). Stöd som kan behövas för att hantera sitt dagliga
vuxenliv kan vara att strukturera den fysiska närmiljön i bostaden och på arbetet.
Vidare kan stöd för att initiera, planera, organisera, och genomföra dagliga aktiviteter samt att etablera vanor och regelbundenhet i vardagslivet som att äta, sova
och gå till arbetet förekomma (Gutman & Szczepanski, 2005). Komorbiditet förekommer bland 70–75 procent av vuxna personer med ADHD (Angold, Costello
& Erkanli, 1999; Biederman, 2004). Depression och ångest är vanliga sjukdomstillstånd för denna grupp av personer (Barkley, Fischer, Smallish & Fletcher,
2002; Wilens, Biederman & Spencer 2002; McGough, Smalley, McCracken,
Yang, Del’Homme, Lynn et al., 2005).
Konsekvenser för individen
Kunskapen och medvetenheten om de neuropsykiatriska diagnoserna har ökat i
skolan och i samhället i stort. Det har skett en ökning i diagnossättning av de
neuropsykiatriska diagnoserna särskilt ADHD, både hos barn och vuxna (Socialstyrelsen, 2010; 2015). Samtidigt som kunskapen har ökat finns det en risk att
som nämnts ovan att olika problem i skolan tillskrivs eleverna och att de därför
får en ADHD-diagnos.
Gruppen med diagnosen ADHD har en utsatt situation vilket ger en ökas risk för
marginalisering. Deltagande i utbildning (skola), anställning på arbetsmarknaden
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samt ett självständigt liv är reducerat för gruppen av personer med ADHD (DuPaul et al., 2011; Levy & Perry, 2011; Loe & Feldman, 2007).
Personer med ADHD uppvisar symtom som påverkar individens dagliga liv och
kan innebära svårigheter i skolan samt svårigheter med det sociala samspelet
(Barkley, Murphy & Fisher, 2008). Gruppen av elever med ADHD kan uppvisa
svårigheter att uppnå de kunskapsmål som finns formulerade i skolan på grund av
bristande förmåga för att fokusera, planera, organisera och avsluta uppgifter (Kofler, Rapport & Alderson, 2008; DuPaul et al, 2009). Svårigheter med att behålla
arbete är vidare en kritisk aspekt. Det innebär att stöd kan behöva ges riktat utifrån
den enskilda individens behov.
Utmaningar för socialtjänst och skola
Samverkan mellan olika professionella aktörer framhålls i tidigare forskning som
något positivt (D’Amour, et al, 2005). Vidare framhålls också svårigheter att utvärdera komplexa interventioner samt vilka effekter det har (Tannhauser, RusselMayhew & Scott, 2010). Germundsson (2011) framhåller att forskning kring samverkan samt utvärdering inom området sällan fokuserar på brukarens perspektiv
eller de effekter som brukare eller de som är beroende av verksamheten upplever.
Inte minst är barn och ungdomar en grupp som sällan kommer till tals i forskning
som rör deras situation.
Tidigare forskning har visat att skolgång och trivsel i skolan har betydelse för barn
och unga i upplevelsen av kvalitén på sitt eget liv. Skolan kan alltså vara ett av de
livsområden som har störst betydelse för elevernas tillfredställelse i livet, vilket är
en betydelsefull indikator på mental hälsa och psykiska välfärd (Huebner, Valois,
Paxton & Drane, 2005). De barn och unga med ADHD som är aktuella inom socialtjänsten har ofta både en komplicerad hemsituation och en problematisk skolgång. Både socialtjänsten och skolan (Skollagen, 2010: 800) har ett uttalat ansvar
för barn som far illa. En väl fungerande samverkan mellan socialtjänst och skola är
en viktig del för att stödja barn och unga med ovan nämnda problematik som anses
”falla mellan stolarna” (Germundsson, 2011). En viktig del av preventivt arbete i
samverkan handlar om att identifiera skydds- och riskfaktorer. En fungerande skolgång och skolframgång ger i sig ett starkt skydd mot framtida problem.
Barn och ungdomar som växer upp i familjer med sammansatta behov, i form av
både egna och miljömässiga svårigheter (i familjen, bland kamrater eller i skolan),
är i behov av stöd från såväl skolan som socialtjänst. De behov som finns är ofta
omfattande och behöver tillgodoses via resurser från olika myndigheter. Dessa
insatser behöver ofta ske samtidigt vilket ställer krav på de olika myndigheterna
att samverka. Det ställer krav på att de professionella samverkar på ett smidigt
sätt för att det ska gynna de som är i behov av stöd (Widmark, 2015). Flera forskare (Germundsson, 2001; Widmark, 2015) visar att samverkan mellan professionella inte alltid fungerar på ett sådant sätt som gynnar de som är i behov av stöd.
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Tidigare forskning beskriver olika sätt att samverka. En form av samverkan sker
genom löst sammansatt team med tydliga professionella roller. En annan form av
samverkan sker mellan olika professionella genom att de har en uppfattning om
att de är beroende av varandra för att kunna genomföra uppgiften. När det gäller
samverkan mellan skola och socialtjänst (kommun) förefaller det finnas inslag
från båda ovanstående beskrivna sätt att samverka. Dessa team är löst sammansatta genom att de organisationer de representerar ligger skilda från varandra geografiskt sett. Deras roller kännetecknas av att de är konsultativa i förhållande till
varandra. Relationen kännetecknas av att de förts samman på grund av samverkan
för att ge stöd till barn och ungdomar med sammansatt problematik.
Sammantaget är barn och familjer där flera i familjen har en ADHD-diagnos en
grupp med behov av stora stödinsatser från olika myndigheter under såväl skoltid
som i övergången till vuxenlivet och arbetslivet (Hellberg & Kjellberg, 2012). Det
krävs en samverkan mellan olika myndigheter för att insatser ska upplevas som
positiva för denna grupp med stort behov av olika insatser.
Övergångsprocessen i skolan och i övergången till arbete och vuxenliv
Kritiska punkter för gruppen med neuropsykiatriska funktionshinder såsom
ADHD har studerats av Hellberg och Kjellberg (2012). Deras studie visade att
övergångar mellan stadier i skolan såväl som övergången till högre studier och
arbete är kritiska punkter där risken för marginalisering för gruppen av individer
med ADHD ökar. Studien pekar inte ut någon enskild faktor som avgörande för
hur övergången upplevs av personer med diagnosen ADHD. Det framkommer att
ett flertal olika faktorer påverkar övergången, från individnivå till makronivå och
som berör såväl specialpedagogiska-, medicinska-, sociala- och arbetsterapeutiska områden. Resultatet i studien visar att övergångsprocessen handlar om kunskaper och attityder, resursfördelning, skol-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Detta innebär att det behövs en bred insats med olika professioner involverade för att ge stöd till gruppen med ADHD. Dessa behöver vidare samverka för
att ge stöd till gruppen med neuropsykiatrisk problematik samt deras närstående.
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5. RESULTAT
I detta kapitel redovisas de resultat som erhållits i FoU-centrums utvärdering av
projektet Familjelotsen. Framställningen inleds i avsnitt 5.1 med en kort beskrivning av de familjer som medverkat i projektet. Resterande avsnitt i kapitlet kopplar till projektets mål och har disponerats så att i avsnitt 5.2 beskrivs utförligt hur
funktionerna familjeombud och koordinatorer utvecklats inom ramen för projektet, med avseende på arbetssätt, kompetens, arbetsuppgifter och aktiviteter. I
avsnitt 5.3 beskrivs de medverkande familjernas livssituation efter att man fått ett
familjeombud. I avsnitt 5.4 beskrivs barnens upplevelser. I avsnitt 5.5, som baseras på en för- och eftermätning, redovisas förändringar i familjerna vad gäller psykosociala och socioekonomiska aspekter, likväl som nätverk, stöd och uppfattningar om föräldraskap och om socialtjänsten. I avsnitt 5.6 redovisas effekter av
att familjerna fått ett familjeombud vad gäller handläggar- och gruppkontakter på
socialkontoret, ekonomiskt bistånd, insatser från socialtjänsten, föräldrars sysselsättning, insatser från Jobb- och kunskapstorget, barnens skolgång samt övriga
kontakter som familjerna har med olika instanser. I avsnitt 5.7, slutligen, görs ett
försök att uppskatta förändringar i kostnader för insatser för familjerna under projekttiden. 11
5.1 En kort beskrivning av de medverkande familjerna
De medverkande familjerna
När det gäller rekrytering av familjer till projektet informerade projektledarna
skriftligen alla chefer som arbetade inom individ- och familjeomsorg inom den
kommunala socialtjänsten. Därefter gick information ut till handläggare och behandlare som i sin tur föreslog avidentifierade familjer som de trodde kunde passa
och vara hjälpta av att delta i projektet. Inledningsvis kom cirka 30 förslag på
familjer som uppfyllde kriterierna för deltagande. Projektledarna gjorde därefter
ett urval av de föreslagna familjerna. Familjer som var föreslagna från flera håll
prioriterades, liksom de med yngre barn. När projektledarna valt ut familjer var
det aktuell handläggare eller behandlare som i sin tur frågade ”sin” familj om de
önskade vara med i projektet. Enstaka familjer valde att tacka nej till erbjudandet.
Projektledarna intervjuade därefter familjerna i sin roll som medforskare till FoU
för att ha uppgifter till projektets baslinjemätning i FoU:s utvärdering.
I projektet ingick 18 familjer om sammanlagt 61 personer fördelade på 20 hushåll.
Samtliga familjer uppfyllde kriterierna för deltagande i projektet, vilket innebar
kontakt med socialtjänsten, barn i grundskoleåldern och att diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fanns inom familjen. Ingen familj avslutade
sin medverkan under projektperioden men en förälder valde att lämnade projektet.

11

Samtliga avsnitt i kapitlet är författade av Bo Davidsson, FoU-centrum, förutom avsnitt 5.4
som är författat av Kristina Hellberg, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.
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Vid projektets start 2015 ingick 26 vuxna personer, 18 kvinnor och 8 män. Medelåldern totalt för föräldrarna var 40 år och där kvinnornas medelålder var 39 år
och männens något högre, nämligen 41 år. Föräldrarnas ålder varierade från 26
till 56 år. Totalt 35 barn ingick i projektet, varav 20 pojkar och 15 flickor. Medelåldern för barnen var vid starten 2015 10 år där flickornas medelålder var 11 år
och pojkarnas 10 år. Åldern för barnen varierade från 2 till 20 år.
Samtliga deltagande familjer är svenskfödda men i en familj finns en mamma med
utomnordiskt ursprung. I fyra av familjerna bor barnen med båda sina föräldrar.
Familjerna kan bestå av flera hushåll och barnen bor antingen växelvis hos föräldrarna, eller har umgänge med en av föräldrarna mer eller mindre regelbundet.
Två vuxna barn har flyttat hemifrån till boende i lägenhet via LSS. Ett barn är
placerat i familjehem enligt socialtjänstlagen.
Familjerna bor i 11 olika bostadsområden inom Linköpings kommun. De flesta
bor i hyresrätt, en familj i villa, en i bostadsrätt och en familj hyr ett hus. Fem
familjer saknar eget bostadskontrakt. Flera familjer är trångbodda och missnöjda
med sin boendesituation men saknar möjlighet att göra en förändring utifrån sin
ekonomiska situation.
Funktionsnedsättningar och hälsa
I åtta av familjerna har både barn och föräldrar neuropsykiatriska funktionshinder,
i fyra familjer har de vuxna diagnos och i resterande sex familjer har barnen diagnoser. I två familjer finns barn med utvecklingsstörning.
I familjerna finns också allvarliga kroniska fysiska sjukdomar såsom hjärtproblem, diabetes och reumatism, samt psykiatrisk ohälsa och samsjuklighet. Missbruk, problem med munhälsan finns också i flera familjer liksom övervikt hos
både barn och vuxna.
Skola och fritid
Barnen går i 14 olika grundskolor varav fem barn går i resursskolor, och tre på
olika gymnasieskolor. Ett av barnen är särskoleinskrivet.
Vid projektets början saknade flertalet barn organiserad fritidssysselsättning, nu
har fler barn någon fritidsaktivitet. Även om familjeombuden visat på och uppmuntrat till att barnen ska delta i organiserade fritidsaktiviteter och familjerna till
viss del har kunnat få ekonomiskt stöd har det varit svårt att få en kontinuitet för
en del barn när det gäller fritidssysselsättning.
5.2 Familjeombudens och koordinatorernas arbetssätt
I detta avsnitt redovisas en beskrivning av familjeombudens och koordinatorernas
arbetssätt. Framställningen baseras på intervjuer, frågeformulär, loggböcker, dokument och material som samtals in vid möten och work shop. Inledningsvis presenteras familjeombuden ur olika synvinklar, därefter koordinatorerna för de olika
ingående verksamheterna.
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I projektet har ingått tre familjeombud, koordinatorer från Råd & Stöd (de båda
projektledarna har gjort detta som del i sina tjänster), två koordinatorer från skolan
samt en från Jobb- och kunskapstorget. Av familjeombuden är två socionomer
och en arbetsterapeut.
Projektkoordinatorns uppgift har varit att informera om projektet inom sin egen
organisation, säkerställa att den egna verksamheten bidrar med resurser och kompetens enligt projektplanen, stöttat medarbetare i den egna verksamheten som är
aktiva inom projektet, samt ingå i den operativa projektgruppen.
Familjeombudens arbetssätt
Rollen som familjeombud kan sägas vara flexiblare, friare, mer samordnande och
mera kompensatorisk än de befintliga insatser som familjerna får från socialtjänst
och skola.
Familjeombudens kompetens
I samband med en workshop i december 2016 för de som medverkar i projektet beskrevs ombudens arbete och de kvalifikationskrav som ställs på dem på följande sätt:
Familjeombudet ska kunna ge ett flexibelt och mobilt stöd och ha en samordnade
funktion för hela familjen. De tar inte över en behandlade roll utan samordnar
främst de insatser som finns och kompenserar för det som saknas i avvaktan på att
behövliga insatser kommer till. För att familjeombuden ska kunna arbeta flexibelt
behöver de kunna arbeta utifrån årsarbetstid och ha möjlighet och mandat att vid
enstaka situationer kunna stötta familjerna ekonomiskt.
Utifrån familjeombudens arbetsuppgifter och när det gäller kontakt med andra
professioner, är en akademisk examen önskvärd. Detta för att kunna verka för ett
jämlikt bemötande mellan familjeombud och andra professionella. Relevant högskoleexamen är exempelvis socionom, arbetsterapeut, sjuksköterska, beteendevetare, fritidspedagog eller speciallärare. Familjeombuden behöver vara lyhörda och
kunna ge både emotionellt och praktiskt stöd. Erfarenhet av socialt arbete samt
social kompetens och personlig lämplighet är av yttersta vikt.
Viktiga kunskaper som ett familjeombud bör ha, är desamma som beskrivs för en
samordnare i Nationellt kunskapscentrum anhörigas (Nka) kunskapsöversikt
”Samordning av stöd för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och
deras familjer” (Ylvén 2015:5):
•
•
•
•
•
•

Kunskap om funktionsnedsättningar
Kännedom om relevanta lagar och bestämmelser
Kännedom om hur man för familjens talan i kontakt med professionella
Kännedom om hur man koordinerar olika kontakter
Kännedom om andra verksamheter som erbjuder stöd
Kunskap om att handleda andra professioner

En avgörande faktor är att ombuden kan arbeta flexibelt med hela familjen vad
gäller tid, roller och kompetens. Gränsen för ett ombud att kunna arbeta flexibelt
är att antalet familjer per ombud är 6-10.
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Familjeombudens arbete
Familjeombudens huvuduppgift är att arbeta på familjernas uppdrag och samordna
de insatser som finns i familjen. De ska observera och rapportera hinder för samordning i hjälpapparaten, samt hinder som familjer har för att hantera sin vardag.
Familjerna lämnar samtycke till att familjeombuden får ta de kontakter som behövs för att kunna samverka med de olika stöd- och vårdkontakter som finns kring
familjerna. Familjeombuden för inte journal och har ingen rapportskyldighet till
någon verksamhet. Däremot har de sekretess och anmälningsplikt om de misstänker att ett barn far illa. Varje familj har ett ordinarie familjeombud och ett ställföreträdande familjeombud.
I arbetet i projektet har familjeombud och projektledare utvecklat en modell för
att beskriva dynamiken i hur man kan samordna insatser och stöd för att hjälpa
familjer med sammansatta behov. Nedan presenteras skillnaden mellan hur socialtjänsten vanligen arbetar till vänster och familjelotsens arbetssätt till vänster i
figuren. De lodräta uppåtriktade pilarna representerar tidsaxeln och relationen
mellan samhället (socialtjänsten) och familjen.

Figur 5.1. En arbetsmodell framtagen av projektgruppen som beskriver det flexibla, kompensatoriska förebyggande arbetssättet i projektet (Källa: Presentation vid work shop).

I vänstra delen av figuren illustrerar de böjda pilarna hur familjen får tidsbegränsade insatser när familjens problem blivit tillräckligt svåra eller att sammanbrott
inträffat, vilket illustreras av stjärnorna. Det vill säga ett arbetssätt som är reaktivt
och inte förebyggande. I den högra delen av figuren beskrivs dynamiken i familjelotsens arbete som kännetecknas av att vara kompensatoriskt och proaktivt. I
bilden illustreras detta av linjen som är familjens ”resa” och bollen som är familjeombudens stöd, ett stöd som familjen får innan problemen blir för stora eller att
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det inträffat ett sammanbrott (se avsnitt 5.3 för exempel på hur detta kan yttra sig
i praktiken).
Familjeombudens arbetsuppgifter
Familjeombudens arbetsuppgifter är varierande utifrån att de arbetar på familjernas
uppdrag och ingen familj är den andra lik. Vad det innebär i arbetsuppgifter för
familjeombuden illustreras i modellen nedan. Modellen är framtagen av projektgruppen och finns redovisad i projektets slutrapport (Gustavsson & Kjell, 2017).

FAMILJ
OCH
FRITIDSAKTIVITETER
UPPRÄTTHÅLLA

RELATIONSSKAPAN
-DE

TYDLIGGÖRA
BEHOV

SAMORDNA

VIDAREUTVECKLING

KLARGÖRA
ROLLER

PLANERING
SAMHÄLLSLOTS

MÖTEN

Figur 5.2. Familjeombudens arbetsuppgifter. Modell framtagen av projektgruppen.

Det centrala i familjeombudets arbete är samordning och det framgår av modellens större ”mittboll”. De olika ”bollarnas” storlek kan variera och vara mer
eller mindre framträdande beroende på hur familjens situation ser ut och i vilken
fas av arbetet familjeombuden befinner sig med familjen. I bilaga 7 finns ett förtydligande av vad varje ”boll” innebär uppdelat på familje- och samhällsnivå.
Aktiviteter i arbetet som familjeombud
I tabellen nedan redovisas en analys av vad ombudsrollen kan innebära vad gäller
hur man arbetar med olika arbetsuppgifter, kontakter med olika parter etc. Analysen baseras på en uppskattning från familjeombuden av hur de fördelar sina arbetsuppgifter en vanlig vecka under hösten 2015.
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Tabell 5.1. Familjeombudens arbetsuppgifter och kontakter med olika parter.
Arbetsuppgifter
Procent av arbetstid
Personlig kontakt/möte enskilt med hela familjen
9
37
Kontakter
enskilt med
Personlig kontakt/möte enskilt med föräldrar
19
familjen
Personlig kontakt/möte enskilt med barn
9
Bistår familj vid möte med skola, socialtjänst,
6
18
Bistår
sjukvård etc.
familjen i
olika möten Bistår föräldrar vid möte med skola, socialtjänst,
9
sjukvård etc.
Bistår barn vid möte med skola, socialtjänst,
3
sjukvård etc.
6
14
Träffar med Träffar/har kontakt med företrädare för instanser
som skola, socialtjänst, sjukvård etc.
olika företrädare
Träffar/har kontakt med chefer i egna
5
organisationen
Träffar/har kontakt med projektledningen i
4
projektet
4
21
Arbetar till- Arbetar tillsammans med projektledare och
ombud i projektet
sammans
med andra
Arbetar tillsammans med koordinatorer i projektet
3
eller enskilt
Arbetar enskilt med administration
7
Arbetar enskilt med analys, inläsning,
7
kunskapsinhämtning
Resor, studiebesök, fortbildning etc.
9
9
Övrigt

Av sammanställningen framgår att mer än halva arbetstiden, nämligen 55 procent,
utförs tillsammans med familjerna. Cirka 20 procent av arbetstiden utförs tillsammans med andra i projektgruppen eller enskilt med analys, inläsning, kunskapsinhämtning och administration. 14 procent av arbetstiden innebär träffar med
olika företrädare från skola, socialtjänst, sjukvård etc., och 9 procent är övriga
arbetsuppgifter som resor, studiebesök eller fortbildning.
För att ytterligare fördjupa beskrivningen av Familjeombudens arbete med familjerna så har projektledare och ombud ombetts att bedöma i hur hög grad de arbetar
med olika aktiviteter. Totalt 24 olika aktiviteter har formulerats baserat på en sammanställning som gjorts av Sartore, Harris, Macvean, Albers & Mildon (2015).
Denna sammanställning bygger på en översikt av olika metoder som tillämpats i
case managementmetodik i socialt arbete med familjer med sammansatta behov.
De 24 olika aktiviteterna har grupperats i tre olika teman, nämligen: 1) Övergripande organisering, 2) Organisering och planering tillsammans med familjen samt
att bistå familjen i möten och kontakter, samt slutligen 3) Insatser, stöd och hjälp
direkt till familjen. I tabellerna nedan redovisas utfallet.12

12

I tabellen används en skala med följande skalsteg: Mycket låg grad, Låg grad, Medelhög
grad, Hög grad samt Mycket hög grad.
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Det första temat innebär arbete som i högre grad kopplar till hur insatser initieras
och genomförs på systemnivå och i lägre grad i direkt kontakt med familjen.
Tabell 5.2. Projektgruppens bedömning av i hur hög grad Familjeombuden arbetar med övergripande planering.
Övergripande organisering
Omfattning
Aktivitet
1. Bedömning/värdering av familjens situation med standardiserade
Mycket låg grad
bedömningsinstrument.
2. Bedömning/värdering av familjens situation men utan standardiserade Mycket hög grad
bedömningsinstrument.
3. Bedöma vilka insatser/stöd som är lämpliga mot bakgrund av
Medelhög grad
behov/risk.
Medelhög grad
4. Utforma en plan för insatser/stöd till familjen.
Mycket hög grad
5. Remittera till stöd/insats.
6. Övergripande planering av stöd/insatser. t.ex. att organisera hur, när
Medelhög grad
och från vem familjen ska få stöd, hjälp och insats.
Mycket hög grad
7. Koordinera insatser/stöd genom att ha kontakt med utförare.
8. Övervaka, granska och följa familjens utveckling mot mål och
Medelhög grad
återkoppla till plan.
Medelhög grad
9. Dokumentera eller föra journal över familjens utveckling.

I detta tema återfinns ett varierat mönster. Familjeombuden tillämpar inte någon
form av standardiserad bedömning. Å andra sidan arbetar man i mycket hög grad
med att bedöma (utan standardiserade bedömningsinstrument), remittera till insatser samt att koordinera insatser. I medelhög till hög grad arbetar man med att
utforma planer, välja insatser, granska och övervaka utveckling samt att dokumentera.
Nästa tema gäller aktiviteter som i högre grad genomförs i direkt kontakt med
familjen.
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Tabell 5.3. Projektgruppens bedömning av i hur hög grad Familjeombuden arbetar med
organisering, planering och att bistå familjerna i möten och kontakter.
Organisering och planering tillsammans med familjen samt
att bistå familjen i möten och kontakter
Omfattning
Aktivitet
10. Utarbeta en individuell plan tillsammans med familjen, t.ex. med mål Medelhög grad
för utveckling, sysselsättning, skola, hälsa, säkerhet etc.
11. Vägleda familjen genom att identifiera deras behov och hjälpa dem
Mycket hög grad
att få kontakt med lämplig utförare/insats.
Mycket hög grad
12. Tillhandahålla information till familjen.
13. Att företräda och representera familjen och dess intressen vid möten Mycket hög grad
med myndigheter/utförare.
Mycket hög grad
14. Assistera familjen vid kontakt med myndigheter/utförare.
15. Bistå familjen i kontakten med myndigheter/utförare, skriva och läsa Mycket hög grad
brev/handlingar, tolka, ringa, maila etc.

Mönstret är att familjeombuden i betydligt högre grad arbetar närmare familjen
med vägledning, information och att företräda, assistera och bistå familjen. Det
tredje temat omfattar aktiviteter som också innebär att arbeta nära familjen med
praktiska saker i vardagen men även att själv utföra olika insatser/stöd.
Tabell 5.4. Projektgruppens bedömning av i hur hög grad familjeombuden arbetar med
insatser, stöd och hjälp direkt till familjen.
Insatser, stöd och hjälp direkt till familjen
Omfattning
Aktivitet
Medelhög grad
16. Att själv arbeta med insats/terapi.
17. Tillhandahålla information, träning och utbildning, t.ex. vad gäller
Medelhög grad
föräldraförmåga, barns utveckling etc.
18. Praktisk hjälp i hemmet. Bistå familjen i vardagen, t.ex. i hemmet,
Medelhög grad
städning, inköp, barnvakt, resor/förflyttning etc.
Mycket hög grad
19. Rådgivning i vid mening.
20. Ge stöd vid akut kris. Hjälpa till med planering inför framtiden vid
Mycket hög grad
kris.
Medelhög grad
21. Coaching. Hjälp till självhjälp.
Mycket hög grad
22. Påminna om viktiga möten.
23. Diskutera familjens historia och erfarenheter. t.ex. vad gäller viktiga Mycket hög grad
händelser, tidigare insatser, erfarenheter av kontakt med olika instanser.
24. Uppsökande verksamhet. Ta kontakt med familjer för att motivera för Låg grad
att delta i stöd/insats.

I detta tema är bilden varierad. De aspekter som överväger är de mera akuta, rådgivning och rent praktiska medan insatser, träning och utbildning förekommer i
lägre grad.
Familjeombudens arbete överensstämmer i hög grad med de aspekter av case management som redovisas av Sartore et. al (2015) men med en övervikt mot de
aspekter som kopplar mera direkt till familjerna och deras vardag och i lägre grad
med övergripande planering, uppföljning och specifika insatser och behandling.
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Flexibilitet i familjeombudens arbete
Familjeombuden har ett flexibelt arbetssätt, som innebär att de kan anpassa arbetet
tillsammans med familjerna i tid, rum och funktion. Familjeombuden har årsarbetstid och kan reglera sin arbetstid utifrån uppkomna behov och kan arbeta kväll,
tidig morgon, helg. För att ha flexibilitet i tid behöver det finnas luft i arbetsschemat och varje timme kan inte vara uppbokad varje dag. Familjeombuden anpassar
utifrån familjers och familjemedlemmars situation och dagsform, gällande stöd
som kan behövas.
Det som familjeombuden hjälper till med kan vara praktiska ting, som att diska,
röja upp i lägenheten, se till att det finns mat och medicin hemma, skjutsa till
träffar, möten och aktiviteter men även att förbereda och koordinera för att det ska
bli möjligt att komma iväg och för att möten ska bli av. Det kan handla om att
hämta eller lämna i skolan, på fritids, att ge avlastning, att vara barnvakt under ett
läkarbesök för föräldern och att följa med till tandläkare då föräldern har tandläkarskräck. Flexibiliteten yttrar sig också i att kunna handleda andra funktioner
gällande en funktionsnedsättning. Ofta innebär arbetet att organisera kontakter
med myndigheter/instanser. Det kan vara kontakter med skola, socialtjänsten,
sjukvården, Försäkringskassan etc.
Familjeombuden underlättar kontakter genom att koordinera, t.ex. genom att föra
anteckningar vid möten och återkoppla det som bestämts till familjen, se till att
det följs upp och ha en sammanhållande funktion när flera professionella är inblandade i familjers liv. Familjeombudet kan vägleda i samhällskontakter och kan
”prata myndigheters språk på myndigheters vis”. De kan upplysa om rättigheter
och möjligheter gällande familjens medlemmar, vara behjälpliga med ansökningar, att ta fram olika uppgifter, lugna och förklara, att minska stress. Detta
innebär att familjeombuden hjälper till med sådant som annars inte kommit igång
eller blivit av att fullfölja och där ingen annan hjälper till.
Nedan redovisas några exempel på hur flexibilitet yttrar sig i familjeombudens
arbete. Avsnittet baseras på familjeombudens loggböcker.
Vardagslivet
Det finns många exempel på situationer i familjernas vardagsliv där problem, ofta
tillsynes banala och enkla, kan innebära hinder som om de inte överbryggas kan
medföra större problem. Flexibiliteten i familjeombudens arbete innebär att kunna
identifiera dessa problem och hitta lösningar, ofta med kort varsel.
•
•

En familj har ingen mat hemma, pengarna är slut. Familjeombudet köper mat till familjen, så att de klarar sig över helgen tills pengar kommer.
En familj kommer inte upp på morgnarna, följden blir att barnet inte kommer till skolan. Familjeombudet resonerar med föräldrarna om vad som behövs för att de ska
vakna. Familjeombudet köper sedan den sorts väckarklocka som familjen vill ha, följden blir att de vaknar och barnet kommer till skolan.
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•
•
•

Familjeombud hjälper familjen att göra schema över sysslor som ska göras och av
vem i familjen, vilket minskar bråk och konflikter.
Familjeombud hämtar och lämnar barn i förskolan då förälder på grund av sjukdom
inte orkar och då annan stödperson inte kan. Det innebär tidiga morgonkörningar för
familjeombudet.
Familjeombudet kontaktar flyttfirmor och begär in offerter inför familjs flytt till annan
bostad. Familjeombud hjälper familj fysiskt med flytt, bär kartonger, kör grejer.

Andra situationer i vardagen där familjeombuden ger familjerna stöd kan gälla
inköp och byten av varor som kläder och skor:
•
•

En tonåring berättar att hen inte kan gå till sitt feriearbete, det förväntas att hen ska ha
hela långbyxor vilket hen inte har. Familjeombudet följer med tonåringen och köper
byxor för projektets pengar, och tonåringen kommer iväg till sitt feriearbete.
En förälder smsar sitt familjeombud, ber om hjälp att komma iväg och köpa nya skor
tillsammans med barnet, vilket inte blir av utan stöd. Föräldern ber också om hjälp att
följa med till en butik för att byta några saker som köpts, vilket heller inte blir av utan
stöd. Familjeombudet har möjlighet att följa med barn och förälder så deras ärenden
blir gjorda.

Ytterligare exempel på situationer i vardagen kan gälla stöd till föräldrar för att
de själva ska kunna bli mera flexibla:
•

En förälder håller på att ta körkort. Teorin är svår att läsa in. Familjeombudet stöttar
och hjälper föräldern som får sitta vid familjeombudets dator och träna på att svara på
frågor inför uppkörningen. Föräldern tar körkort och har köpt en bil, vilket ger familjen helt andra förutsättningar än tidigare, både för arbete och fritid.

Kontakter och koordination i vardagen
Ytterligare exempel är hur familjeombuden underlättar för familjerna att organisera kontakter av olika slag:
•
•

•

•

En tonåring ber familjeombudet att följa med första gången till en ny fritidsaktivitet,
annars kommer tonåringen inte att våga gå dit, och det finns inte någon förälder som
kan hjälpa tonåringen.
Familjeombud följer med ungdom till feriearbetsplats, så denne hittar dit när feriearbetet börjar. Familjeombudet hjälper till så alla blanketter blir rätt ifyllda och inlämnade,
i annat fall får ungdomen ingen lön. Familjeombud är med ungdom på ferieplats och
förklarar behov som ungdomen har och som ungdomen inte själv vågat eller kunnat
förklara. Det skapar förståelse och feriearbetet går fortsättningsvis bra.
Familjeombuden har lotsat in flera barn i fritidssysselsättningar, såsom simskolegrupper, gymnastik, fotboll, sommarlägerverksamhet, Helgkolloverksamhet. Avgifter har
kunnat betalas via projektmedel från Barn- och ungdomsförvaltningen, via skolans koordinator.
En förälder med bostad på landet har många möten i Linköping. Föräldern är orolig
för att köra bil i city, orolig för parkeringshus, omledning av gator och förändringar
som gör att hen inte hittar. Familjeombudet möter då hen vid en samåkningsplats där
hen kan ställa sin bil. Tillsammans åker de till centrum i den bil familjeombudet har,
och träffarna och möten blir av.
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•
•
•

En förälder har tandläkarskräck och vill att familjeombudet följer med på besöken,
skulle i annat fall avbrutit behandlingen och blivit utan sina tandproteser.
Förälder behöver sina betyg från gymnasieskolan, för nya studier. Föräldern kan inte
hitta dem och kan inte få fram nya, blir stressad och orolig. Familjeombudet lyckas efter efterforskning få fram de gamla betygen från Region Östergötlands arkiv.
Familjeombud följer med till Arbetsförmedlingen och är med på tre obligatoriska träffar tillsammans med förälder i projektet. Förälder hade inte gått dit ensam.

Underlätta kontakter, kommunikation och koordination med myndigheter och
andra instanser
En central del i familjeombudens arbete är att reducera komplexitet i familjernas
kontakter med myndigheter och andra instanser. Familjeombud förbereder inte bara
familjer inför olika möten och träffar, utan även de professionella så att de är medvetna om svårigheter och eventuella hinder och vad som är stressande för familjen.
Familjeombuden samverkar med andra stödinsatser, så att alla har kännedom om
varandra och de olika funktionerna. Det kan gälla allt från information, utredningar,
beslut, att företräda familjen men också att tolka och förklara olika saker. Om komplexiteten kan reduceras så kan familjen få rätt stöd och hjälpen kan bli effektivare.
Att underlätta för att olika utredningar ska bli av är en viktig aspekt:
•

•
•

En familj har väntat länge på att få svar på undersökningar som barnet gått igenom, i
väntan på vilken diagnos barnet ska få. Föräldrarna bollas fram och tillbaka, får inga
svar, blir frustrerade, orkar inte kämpa. De lämnar bollen till familjeombudet som så
småningom får läkarkontakt och en tid för föräldrarna där de kan få svaret på prover
och få information kring den ovanliga diagnos som barnet har fått.
En tonåring i en av projektets familjer ber familjeombudet att följa med så att tonåringen kommer iväg till sin NP-utredning.
Försäkringskassans regler är svåra att förstå. Familjeombuden har många kontakter
med olika handläggare för att få klarhet i olika ersättningar och sjukskrivningar som
familjerna behöver hjälp med.

Att organisera för att familjen ska kunna få rätt insatser är ett annat område där
flexibiliteten i familjeombudens arbete visar sig:
•
•

•
•

En förälder berättar för sitt familjeombud om hur hen blivit utsatt för fysiskt och psykiskt våld i sin tidigare relation. Familjeombudet ser till att förälder får kontakt med
Våld i nära relation, där hen påbörjar en samtalskontakt som hen känner sig nöjd med.
En familj har ett barn med autism. Det blir många påfrestningar i hemmet och föräldern behöver avlastning. Familjeombudet informerar föräldern om de rättigheter som
barnet har eftersom barnet tillhör personkrets inom LSS. Familjeombudet motiverar
till att söka plats på korttidshem, hjälper till med själva ansökningsförfarandet och är
med barn och förälder vid introduktionen när de så småningom får en plats.
Familjeombud informerar om funktionen God man och hjälper till med ansökning om
detta i familjer där det behövs.
I en familj är det ofta bråk, ibland så att polisen blir tillkallad. När familjeombudet fått
bilden klar för sig varför det är så bråkigt och fått familjens förtroende, hjälper familjeombudet till att ansöka om servicelägenhet för en myndig hemmaboende ungdom,
med stöd av LSS-lagen. Familjeombudet hjälper sedan ungdomen med kontakter kring
både boende och sysselsättning.
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•
•

I en familj där föräldrarna separerat under projektets gång har man via familjeombudet
kunna mötas och samtala och tillsammans med andra stödkontakter som finns i familjen
göra en planering för hur det ska bli när föräldrarna inte längre bor tillsammans.
Familjeombud initierar stöd från Familjeteam för att en familj ska få morgonstöd så
barnen kommer till skolan i tid. Familjeombud hämtar familjer till projektets familjeaktiviteter, annars hade de inte klarat att komma.

Även i kontakten med skolan kan familjeombuden underlätta och koordinera:
•

•

•

En förälder känner stor misstro mot den skola där barnet går. Föräldern känner sig inte
förstådd och upplever att skolan tycker att hen är en dålig förälder. Familjeombudet är
med vid möten, hjälper till att förklara både för förälder och skolpersonal så att de ska
kunna mötas kring det stöd som barnet behöver. Familjeombudet tar också hjälp av
skolkoordinatorn och det blir så småningom bra möten som föräldern är nöjd med.
Familjeombud hjälper förälder att söka fritidshemsplats och förklarar vikten av plats
för rektor. Först måste tidigare barnomsorgsskuld betalas, Familjeombudet pratar med
handläggare på socialförvaltningen och handläggaren betalar skulden och barnet får
fritidshemsplats ganska omgående.
Familjeombud kontaktar skolhälsovård på gymnasieskola på uppdrag av elev och föräldrar för att få till ett möte kring eleven.

Projektkoordinatorerna från Råd & Stöd och Socialförvaltningen
När det gäller Råd & Stöd och Socialförvaltningen så har projektledarna i Familjelotsen också haft koordinatorfunktionen. Det har inneburit både för- och nackdelar. Att samma person haft båda uppdrag har inneburit vissa tid- och samordningsvinster, som lagts framförallt på projektledarfunktionen, men därmed på bekostnad av koordinatorsrollen. En fördel har varit att projektledarna kunnat vara
med i de diskussioner som de andra koordinatorerna inte haft möjlighet att vara.
När det gäller familjenivån och den egna metodutvecklingen på respektive förvaltning, har det däremot blivit mer splittrat och inte samma fokus som det kunde
varit med en koordinator som inte innehaft projektledarrollen.
Skolkoordinatorernas arbete
Koordination med skolan är kopplad till Barn- och ungdomsnämnden som under
projekttiden har använt sig av två koordinatorer om 20 procent vardera i sin tjänst.
En koordinator är specialpedagog och arbetar i Konsultativt stödteam, en är fritidspedagog och tillhör Närvaroteamet. Sedan november 2016 har Barn- och ungdomsnämnden anställt en arbetsterapeut riktad mot en specifik skola som ett led i
metodutveckling för elever med samma svårigheter som projektets målgrupp.
Skolans koordinatorer har utvecklat en arbetsmodell för hur de arbetar kring de
elever i projektet som behöver stöd i kontakten med skolan. De blir inkopplade
då föräldrarna upplever att det är bekymmersamt i skolan på olika sätt. Skolkoordinatorerna får information från familjeombuden, en förförståelse om familjen
och hur man upplever barnets situation i skolan/på fritids/på fritiden, likväl får
koordinatorerna en information om hur man från skolans håll upplever situationen. Att skolans koordinatorer är några som kan skolans värld, men inte tillhör
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barnets skola, är något som projektets familjer har uppskattat. Många föräldrar
har egna dåliga erfarenheter av skolan och känner sig underlägsna i mötet med
rektor och pedagoger. Att det istället är skolans koordinatorer som håller i skolmöten har gjort att föräldrarna känner sig tryggare i situationen.
Följande delar har skolkoordinatorerna arbetat med;
•
•
•
•
•
•

Kartläggning
Återkommande skolmöten med föräldrar, familjeombud och representanter
från skolan
Handledning till personal (konsultativt stöd)
Samordning kring möten mellan familj och skola
Samordning kring studiebesök, föreläsningar, etc.
Rapport om skolnärvaro för de elever som ingår i projektet

Som ett led metodutveckling anställdes i november 2016 en arbetsterapeut med
uppdrag att arbeta i elevhälsoteam på en skola. Det innebär att föra dialog, observera, analysera och komma med förslag på lämpliga åtgärder såsom t.ex. kognitivt
stöd, teknikstöd, anpassningar av elevens arbetsplats samt att stötta verksamheten
i individuell anpassning av lärprocesser och lärmiljöer – allt för att få en inkluderande skolgång för eleverna med de svårigheter som projektets målgrupp har.
Koordinatorerna till skolan har haft en nyckelroll i projektet mot bakgrund av att
familjerna ofta uttrycker oro för barnens situation i skolan samt att de ofta uppfattar att det kan vara problematiskt i kommunikation och kontakt med skolan.
På frågan om hur man som skolkoordinator uppfattar sin organisations roll i projektet svarar koordinatorerna följande:
Vi är en länk mellan skolan och familjen. Detta kan vara svårare för familjeombuden, men vi talar samma språk som de gör i skolan, vi har skolkunskaper och är
pedagoger. Vi är med på möten med familjen i skolan och fungerar, ja aktivt som
en mentor, vid önskemål fungerar vi som stöd.

Samt:
Det är viktigt att skolan är med i projektet. Skolan är en friskfaktor om det fungerar
i skolan. Det är också en fristad. Det är viktigt att ”få ihop” skolan, föräldrarna,
barnen, lärare, rektorer och familjeombuden som har skött väldigt mycket med familjerna. Vi har haft återkommande möten och uppföljningar. Vi (koordinatorerna)
har också utbildat och handlett kollegor så att de får mer kunskap att möta barnen
i skolan.

Rollen som en länk mellan skolan, familjeombuden och familjerna tydliggörs i
koordinatorernas svar på frågan om sin egen roll i projektet:
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Det kan gå till så att det har varit problem för barnet med skolan och familjeombudet tar kontakt med mig och jag tar kontakt med skolan. Genom den kontakten ordnas ett första möte med exempelvis psykolog, skolsköterska, lärare, föräldrarna och
vi skolkoordinatorer håller i mötet. Vi har en koordinerande funktion.

Samt:
Efter det första mötet i skolan med skolpersonal, koordinatorer, föräldrar så har vi
koordinatorer kontakt med eleven. Vi följer eleven i skolan och observerar hur det
fungerar i klassrummet och under skoldagen. Sedan intervjuar vi eleven och vi intervjuar lärare som har eleven i skolan; eller samtalar med dem. Sedan gör vi uppföljningar, det blir frekventa kontakter med telefonsamtal och mejl kring eleven.

Rollen som koordinator innebär både positiva aspekter men också utmaningar av
olika slag, vilket följande citat illustrerar:
En utmaning för min del är också att jag har en ”dubbelsits”. Jag är konsultativt
stöd och ingår i den grupp som bestämmer vilka barn i ”autismgruppen” som ska
få plats i särskild skola (Resursskola). Jag är med i gruppen för att göra bedömningar, och det kan vara svårt när elever till familjer i projektet inte kan få plats.
Det operativa arbetet mellan projektledare, familjeombud och skolkoordinatorer i
projektet är enkelt. Det fungerar bra. Men på andra nivåer ses projektet kanske inte
som lika viktigt. I Barn- och ungdomsnämnden är det svårare, i Socialnämnden är
det större och svårare med samarbetet.
En utmaning är att Regionen saknas i projektet. Det behövs ett närmare samarbete
mellan Regionen och skolan. Barnen kan behöva utredas via BUP och här behövs
ett närmare samarbete. Det är svårt att få till remisser och svårt att få tider. Ett av
familjeombuden har lagt ned mycket tid för att få dessa kontakter att fungera, men
projektet har ju inte en kontrollfunktion.

I intervjun har koordinatorerna också fått ge konkreta exempel på hur man arbetat
och på olika framgångsfaktorer.
Det som är bra det är att det är ett begränsat antal familjer som är med i projektet,
och där vi kan prova om det håller över tid. Vi behöver ge stöd under längre tid till
familjerna. Familjerna har svårt med kontakter. Jag tror på detta att få jobba i
familjen. Närvaron i skolan har ökat för de flesta elever som ingår i projektet.
Det är viktigt att skolkoordinatorerna ska finnas kvar, och de ska inte kopplas till
en skola, det är jätteviktigt. Det måste ske mer förebyggande arbete i skolan innan
eleven har 50 procent frånvaro. Skolan måste bli bättre i att stötta, och hur man
ska stötta. Till exempel elever med NP- diagnoser hur kan skolan ”säkras” för
dessa barn, exempelvis ”följa blå linje” (i korridoren för att hitta), bildstöd osv.
skolan måste anpassas till 100 procent.
Sammantaget mår familjerna och barnen bättre. De har mer närvaro i skolan, de
som har diagnos eller fått diagnoser (NPD) har fått medicinering och under hand
fått assistenter till stöd i skolan.

Ett exempel där det var problem i familjens och barnets kontakter med skolan:
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Men familjeombudet har stöttat familjen, skapade struktur och fick flickan ”sedd” i
skolan, och flickan har tid i resursskola och det är god kontakt med skolan. Idag fixar
Mamman allt själv med kontakter i skolan och också med allt annat och har lite kontakt med familjeombudet. Det är mycket lättare nu att arbeta med den familjen.
Det som är bra är att det genom projektet blivit en större förståelse mellan föräldrarna och skolan, och skolan har fått bättre förståelse för föräldrarna. Det är mer
förståelse och bättre kontakt. Skolan har lärt sig att det är viktigt att förmedla positiv information till föräldrarna om barnet.

Koordinator Jobb- och kunskapstorget
Koordination till Jobb- och kunskapstorget är kopplat till Bildningsnämnden, som
bedömde att deras deltagande i projektet kunde ske inom ramen för avsatta medel.
Det har funnits en koordinator från Jobb- och Kunskapstorget som deltagit i projektets operativa grupp. Koordinatorn har medverkat till att det blivit en enkel väg
in för projektets föräldrar i behov av Jobb- och kunskapstorgets tjänster samt bidragit med kunskap i projektet gällande arbetsmarknadsfrågor.
Jobb- och kunskapstorget fokuserar på sysselsättning, arbetsmarknad och studievägledning. Koordinatorn beskriver sin roll i projektet på följande sätt:
Nämnden har inte satt in pengar i projektet – vi ska jobba med de erbjudanden vi
har inom ordinarie verksamhet. Jag ska gå in och bevaka. Ska se när Jobbtorget
kan vara en aktör. Vi sitter med när dom kollar olika familjer. Det skulle kunna
vara kolleger som anmäler familjer till projektet.

Vad gäller arbetet och mötet med familjerna så beskrivs detta på följande sätt:
För att vi ska kunna ge något så måste det vara en viss nivå på familjen, det är
arbetslinjen och arbetsmarknaden som gäller. Jag har kontakt med EN i familjen.
Jag har bra koll på vad kommunen kan erbjuda. Vad kan man göra när det finns en
diagnos, missbruk etc. Vi kan rekommendera en kontakt – vart dom ska. Men sedan
måste individen själv söka. Det finns specialteam som kan hjälpa familjen och mig.

På frågan om vad som kan bli annorlunda med projektet svarar koordinatorn:
Det ska bli enklare – vart ska de vända sig.

Mötet kan dock innebära olika utmaningar:
Att skapa förtroende hos familjen! Det är som ett ”maskineri”, stort, man kan
slussas hit och dit. Klienterna kanske inte förstår instruktionerna – det är komplext, olika team kan hjälpa! Ofta jobbar vi med ungdomarna – vi hjälper ju enskilda individer. Det kan bli omständligt för familjen om det finns olika problem,
och då ska dom ha kontakter med flera olika instanser. Processerna kan starta på
olika håll och familjerna fixar inte att reda ut det. T.ex. NP och att komma i tid,
processen kan vara långsiktig och då kan det vara svårt för dom att fixa, att stå i
kö, att behöva hjälp. /…/ En stel organisation som ej är anpassad för dessa krav.
Men projektet kan hitta en väg.
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På frågan om projektets design och organisation svarar koordinatorn följande:
Ja, det är rätt konstellation. /…/ chefen sitter i styrgruppen, men jag kan ersätta
där. Vi har inte samma hierarki som i skolan – det är en platt organisation.

Intervjupersonen beskriver att projektet innehåller nya sätt att arbeta men att
man delvis redan arbetar på detta sätt:
Arbetssättet har funnits, men inte så omfattande. Vi har ÖS-möten (Övergripande
samverkan). Diagnoser är en orsak till att dessa frågor har väckts. Samverkan
kring de med diagnos är en bra ingång. Sen finns de som ej har diagnos – jag ska
fånga upp dom. Kan vara svårt att hitta dom. T.ex. på mottagningen på socialkontoret, där gör dom inte så djupa utredningar. T.ex. vid försörjningsstöd. Oftast
har dom nog kontakter redan. En konsulent eller familjepedagog kan vara en livlina. /…/ T.ex. FK har ett helt annat perspektiv. Just nu så vet jag inte om dom är
inskrivna, men dom kan vara det. Det är viktigt att ställa rätt frågor, att våga
ställa dem och att hitta komplexiteten i familjens situation.

Intervjupersonen beskriver vad innovationer i projektet skulle kunna vara:
Det är alltid projekt på gång! Projekträdsla – när det tar slut så blir det panik.
Vad ska vi göra nu, hur ska vi överleva efter projektet - i detta projekt kan vi samla
allt i ett. Att titta på hela familjen är lite nytt.

På frågan om svagheter svarar koordinatorn:
Vi får besök av nämnderna ibland – när dom besöker verkligheten. T.ex. var dom
på arbetsträning och mötte klienter. Det är ett avstånd! Hur ska vi NÅ dom?

Men också att:
Om vi behöver stöd är det t.ex. en ny insats, t.ex. viss typ av jobb eller praktikplats,
då går vi till nämnd. Vi är nog den nämnd och enhet som har bäst resurser. Vi får
anställa folk och vi har nätverk. Det finns en vilja från politiken att ge medel för
insatser på arbetsmarknadsområdet.

Jobb- och kunskapstorget har med sin koordinator funnit en enkel kontaktväg för
familjeombuden och övriga koordinatorer i projektet. De har bidragit med sin kunskap i arbetsmarknadsfrågor och vilka insatser som finns tillgängliga i kommunen.
Aktiviteter inom Råd & Stöd samt Socialförvaltningen
Då familjeombuden är anställda på Råd & Stöd så har fokus legat på Familjelotsen
och utvecklingen av familjeombudsrollen. Samverkan har ökat mellan Familjeteamet och Team Socialpsykiatri då gruppledare träffas kontinuerligt och är informerade i gemensamma ärenden. Det fanns långt gångna planer på att skapa en
grupp med personal från båda arbetsgrupperna som kunde arbeta i ärenden som
hade insatser från båda teamen. Det har varit svårt att genomföra utifrån att det
sker andra förändringar i verksamheten.
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När det gäller metodutveckling i relation till projektet Familjelotsen har arbetet
framförallt utgått från de synpunkter som inkommit från projektets familjer och
som handlar om att de önskar en samordning av arbetet som görs på Socialförvaltningen för deras familjer. Vissa familjer har handläggare från olika avdelningar och det skulle underlätta för familjerna om de i huvudsak hade kontakt med
en handläggare och någon som ser familjen som en helhet. Det bestämdes därför
att en av familjens handläggare skulle utses till en form av koordinator och funktionen har kallats ”Familjehandläggare”. Några familjer som deltar i projektet har
tillfrågades att testa denna funktion och dessa har valt sin handläggare för försörjningsstöd. Familjehandläggarna har inte haft så mycket att göra, kanske utifrån
att arbetet började med familjer i Familjelotsen som har ett familjeombud som
samordnar insatserna. Nu planeras för en pilotgrupp för familjer som har fler än
tre handläggare på Socialförvaltningen. En belastad arbetssituation gör dock att
det är svårt att prioritera utvecklingsarbete.
Andra åtgärder som skett för den interna samordningen på Socialförvaltningen är
att det på checklistan vid överlämning av ärenden till annan enhet ska framgå vilka
andra handläggare som finns på Socialförvaltningen. Chefsgruppen har haft en
temadag kring samordning.
Ytterligare något som har skett utifrån önskemål från familjer är att det på AFI finns
en telefontid på eftermiddagen en gång i veckan. Andra önskemål som framkommit
är att kunna göra ansökan om försörjningsstödet via internet och få sms-påminnelser vid besök. Detta är funktioner som Socialförvaltningen sedan tidigare undersöker om det skulle kunna vara möjligt att erbjuda de som önskar. En annan aktivitet
som ägt rum är att Familjelotsen i samband med medarbetardag har informerat om
sin verksamhet och delat ut checklistor gällande vad professionella ska tänka på i
bemötandet av personer med neuropsykiatriska funktions-nedsättningar.
Sammanfattande kommentarer
I projektet har man lyckats utveckla och testa funktionen familjeombud i arbetet
med familjer med sammansatta behov. Familjeombuden arbetar på familjernas
uppdrag och med det som är mest angeläget för familjen och det som familjerna
är motiverade till att förändra. Yrkesrollen och arbetssättet kännetecknas av att
kunna ge ett helhetsinriktat, sammanhållet, flexibelt, kompenserande och habiliterande stöd anpassat till respektive individ eller familj. Detta mot bakgrund av
att funktionsnedsättningar som exempelvis autism, inte går över.
Kärnan i familjeombudens roll är att ha en samordnande funktion som utgör en
”brygga” mellan familjerna och samhället. I genomsnitt arbetar ett familjeombud
med 6 familjer kontinuerligt och lägger strax över halva arbetstiden på kontakter
med familjen. Andra viktiga arbetsuppgifter är att bistå familjen, såväl föräldrar
som barn, i kontakter och möten med olika instanser, som socialtjänsten, skolan,
hälso- och sjukvård, Försäkringskassa, Arbetsförmedling etc. Familjeombudet
blir familjens språkrör, översättare och minne. Detta kräver att ett familjeombud
är väl förtrogen med hur kommunen och samhället är uppbyggt, och att de kan
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beskriva detta för familjen, liksom dess rätt- och skyldigheter. Arbetet innebär
också att möjliggöra möten genom att förbereda och återkoppla till individen och
professionella, samt att följa upp och stötta i genomförandet det som har bestämts.
Även i familjernas vardagsliv spelar familjeombuden en viktig roll för familjerna
genom att skapa struktur, stödja i hur saker ska göras och varför, men även rent
praktiskt med handgriplig hjälp och avlastning.
Sammantaget innebär detta att i rollen som familjeombud kunna vara flexibel,
både vad gäller tid – att kunna ge stöd med kort varsel och vid olika tidpunkter på
dygnet och i veckan – men även att kunna växla fokus, från det enkla praktiska
till det sammansatta och komplexa, t.ex. vad gäller i relation till olika myndigheter
och funktioner i samhället. Familjeombuden har dock inte arbetat i så hög grad
med att bedöma/värdera familjens situation med standardiserade bedömningsinstrument, eller utformat planer eller följt upp dessa.
Bilden av familjeombudens arbete blir dock inte komplett om man inte också
kopplar till de olika koordinatorsfunktioner som funnits i projektet, d.v.s. koordination mot Socialförvaltningen, Råd och stöd, skolan och Jobb- och kunskapstorget. Projektet har i hög grad varit beroende av att kontakterna mellan familjeombud och koordinatorer fungerat bra och att koordinatorerna kunnat utgöra en länk
till sina respektive organisationer.

5.3 Familjernas livssituation
I detta avsnitt redovisas en beskrivning av familjernas livssituation efter att man
fått ett familjeombud. Avsnittet baseras på intervjuer med föräldrarna som genomförts av familjeombuden. Framställningen har organiserats i ett antal teman,
nämligen Ombudens roll, Koordinera, Flexibilitet och möten, Vardag samt Helhet
och utveckling. 13
Familjeombudens roll
Respondenterna beskriver familjeombudens roll på olika sätt, men i flera utsagor
tydliggörs att rollen innebär att kunna vara en länk mellan familjen och socialtjänsten och andra instanser i samhället:
Alla andra vill, men familjeombudet kan. Det andra har varit fina människor men de har
varit låsta av sin organisation och formerna på sitt arbete.

Samt:
Min känsla sedan tidigare insatser har varit att man inte riktigt lyssnat till vad vi
har velat utan till hur man tycker skulle vara bra för oss fast dom egentligen inte
exakt har vetat hur vi vill ha det och det har Familjelotsen lyckats briljant med. Och
jag anser att familjer med neurologiska problem ska ha denna möjlighet i samhället

13

I detta avsnitt är alla namn på barnen fingerade och Familjeombudens namn ersatta med
”Familjeombudet”.
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alltid och ska inte behöva vara utan detta stöd som Familjelotsen var och är. Namnet är jättebra för familjeombud för som sagt våra röst och talan och högra hand.

Rollen kan också innebära att kunna ge ett större ”mandat” åt familjen i kontakter
med myndigheter:
Skillnaden är att familjeombudet kan använda sig av namnet familjeombud och då
öppnar det dörrar och hon får företräda mig när jag vill och behöver det.

I en utsaga berörs dock en genusaspekt och att det borde finnas även manliga
familjeombud:
Det skulle finnas fler familjeombud och en man som jobbar som familjeombud då
alla inte kan hantera att det är en kvinna som kommer.

Överlag överensstämmer föräldrarnas beskrivning av familjeombudens roll med
hur man i projektgruppen själva beskriver rollen och hur den beskrivs i forskningen om case management. Det vill säga en roll där socialarbetaren förmår att
ta familjens perspektiv och kunna vara en länk till olika samhällsinstanser.
Koordination, flexibilitet och möten
Centralt i familjeombudens arbete är att vara en länk och brygga mellan familjen
och samhället. I detta sammanhang är förmågan att kunna koordinera på ett flexibelt sätt, och då ofta vad gäller olika möten, viktigt. Detta yttrar sig i flera utsagor
från föräldrarna. Vad gäller att kunna koordinera så illustreras det av följande citat:
Mitt familjeombud håller i alla kontakter, till höger och vänster, för mig och min
dotter. Jag kommer ju inte ens igenom en telefonväxel men hon ringer och styr upp
det. Hon följer med som externt minne, hon kollar upp vart vi ska om det är ett nytt
ställe, hon hjälper till med grejer antingen det gäller läkare, skola eller till och med
och köpa nya skor.

Flexibilitet, både vad gäller tid, hur man kommunicerar samt vilka frågor det gäller beskrivs av respondenterna på följande sätt:
Hon finns oftast tillgänglig när jag kontaktar henne, hon svarar på något sätt, kan
vara med sms, så att jag vet att hon sett och så pratar vi mer när hon har tid. Jag
behöver liksom ingen kölapp, jag messar och så får jag svar.

Samt:
Familjeombudet har varit mig behjälplig i många olika sammanhang. Jag tycker
att hon själv uttryckte det så himla bra. ”Jag finns till för dig för att se vilka hjälpinsatser du behöver för dig och din familj. Tills de insatserna kommer igång så är
jag insatsen”. Det sa hon första gången vi träffades. Och det har hon varit och gjort
mycket mer än så. I kontakt med myndigheter – skolan, att vara med på möten och
ta kontakter för att möten blir till. BUP och HAB – hjälpt mig med boka tider och
varit med på möten. Socialen, varit med i processen. Kunnat förklara för mig vilka
olika delar och myndigheter jag behöver prata med. Både socialsekreterare, Familjerätten, LSS-handläggaren, korttidsboendet, ansöka om färdtjänst och ansöka
fonder och stiftelser. Hon har även hjälpt mig i kontakt med advokat och allt som
75

har med ”Benjamin” att göra. Hon har varit med mig i kontakt med sjukvården för
både mig och Bert och Billy. Psyk, sjukgymnast. dietist, VC, osv. Vi har ansökt om
boendestöd för mig. Familjeombudet har hjälpt mig att röja upp på balkongen. Min
gröna oas. Där jag nu kan meditera och få ny kraft.

Rent praktiskt kan familjeombudet stötta när man är tillsammans med familjen på
olika möten, vilket illustreras av följande citat:
Jag får ganska mycket stöttning för att åka iväg på möten. Hon ser till att jag kommer iväg. Jag brukar säga att hon är min almanacka. Hon drar i trådar och stöttar
så att saker blir gjorda, så att jag inte glömmer.

Samt:
Familjeombudet låter mig berätta vid möten och så fyller hon på om jag glömt men
frågar alltid först om det är ok att hon berättar det. Jag har selektivt minne och det
är bra att hon säger saker som jag annars glömmer att föra fram.

Vardag
Som beskrivits i avsnitt 5.2 arbetar familjeombuden i hög grad tillsammans med
familjen rent praktiskt till vardags. I intervjuerna kommer detta till uttryck i
många citat (se även avsnittet om flexibilitet). Här följer några citat som beskriver
hur detta kan yttra sig i vardagen:
När jag var riktigt sjuk så tog hon med sig sonen och handlade. Det var guld värt!
Hon följde med och köpte höstskor till sonen, det tog bara en stund när hon var
med. Detta var något jag hade försökt med i veckor. Vi kunde också lämna tillbaka
saker som annars inte hade blivit av att jag gjort.
Jag får hjälp av familjeombudet när jag behöver det, hon hjälper mig med barnfrågor, letar fram uppgifter och sådant. Hon hjälper mig med struktur hemma hos oss,
mig och barnen.

Samt:
Det är väldigt positivt, det är en bra funktion. Det erbjuds också sommaraktiviteter
som till exempel att åka till brandstationen och annat. Det är bra för oss som inte
kommer iväg på så mycket annars. Vi har inte varit med på allt men vi har fått
erbjudande om det och det uppskattas av alla.

Helhet och utveckling
Ett flertal citat illustrerar också att familjeombuden kan ha en utvecklande och
pedagogisk roll i kontakten med familjerna. Ofta kopplas detta också till att kunna
se familjen som en helhet men också att se en helhet i den komplexitet som samhället kan utgöra för familjerna:
Skillnaden är att hon ser helheten som ingen annan gör, ser alla, det blir ett sammanhållet stöd. Jag behöver inte vända mig till så många. Hon känner till allt, hade
det varit en för Kalle och en för Lisa och en för mig så hade det blivit så många fler
att ha kontakt med. Fast jag har en hjälp hemma, men familjeombudet har ordning
på allt.
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Samt:
De ser vad vi kan göra för att saker ska funka. De har en bred grund. Inte en myndighet. De ser helheten. Familjelotsen är inte en insats som ska göra samma sak
hela tiden. De ska finnas och hjälpa mig så jag får rätt insatser. De är typ insatsernas insats. Jag tror att alla tjänar på att de finns. Det blir mindre lidande för familjen. /…/ Samhället behöver inte ha ”fel” insatser igång och kostar pengar. Vi tjänar
både på att inte ha en massa lidande och ha rätt insats på rätt ställe. Sparar pengar
till kommun och landstinget. Sådant är ju också bra.

Den pedagogiska och utvecklande aspekten i familjeombudens arbete beskrivs av
respondenterna i följande citat:
Jag har lärt mig saker om mig själv. T.ex. att jag inte har någon översiktskoll.

Samt:
Familjeombudet är hjälp och stöd när jag tvekar. Jag får bra tips när jag har snurrrat in mig. Jag har svårt att tänka om, jag har ju min ADHD och jag låser mig. Då
hjälper familjeombudet mig att tänka kring hur Lisa eller Kalle kan känna när jag
säger si eller så. Jag får ett annat tänk och blir inte så insnöad, hon hjälper mig att
tänka brett. Om jag undrar över något och familjeombudet inte vet så säger hon
bara att hon ska ta reda på det, jag orkar inte med allt själv.

Sammanfattande kommentarer
I intervjuerna med föräldrarna framkommer en bild som i mycket kompletterar det som beskrivits i avsnittet om familjeombudens och koordinatorernas arbetssätt. En roll som utgör en länk mellan familjen och samhället och
som innebär att på ett flexibelt sätt kunna koordinera kontakter, t.ex. med
socialtjänsten. Skolan, BUP, vårdcentral, hälso- och sjukvård, Familjerätt,
LSS-handläggare, korttidsboende, färdtjänst etc. Respondenterna beskriver
också att familjeombuden har kunnat ge ett större mandat åt familjerna i deras kontakter. Rollen omfattar också en pedagogisk funktion i kontakten med
familjerna för att stödja dessas utveckling.
Överlag är föräldrarnas beskrivning av sin livssituation efter att de fått ett
familjeombud mycket positiv – man har fått en bättre vardag, man uppfattar
att barnen fått en bättre skolsituation och att man fått ett bättre och mera
ändamålsenligt stöd. Komplexiteten i familjernas liv har i hög grad reducerats i och med att man fått ett ombud.
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5.4 Barnens upplevelser – ”Det är mycket lättare nu - förut tänkte jag
väldigt mycket på familjen” – om stöd till familjer med en sammansatt problematik utifrån barn och ungdomars berättelser14
Detta avsnitt tar sin utgångspunkt i barn och ungdomars berättelser om hur de
upplever stöd och insatser som det enskilda barnet samt deras familjer tagit del av
via projektet Familjelotsen och utgår ifrån syftet: Hur berättar barn och ungdomar
om de insatser familjen samt de själva tagit del.
Avsnittet bygger på intervjuer med 12 barn och ungdomar i åldrarna 7-21 år och
den intervjuguide som har använts har varit öppen till sin karaktär där i huvudsak
tre områden har berörts: Skolan, fritiden samt hemmet. Om barnet/ungdomen inte
själva berättat om sin diagnos har intervjuaren ställt frågor om den. 15
Barnens upplevelser av deltagande i projektet Familjelotsen
Resultatet visar att barnen och ungdomarna upplevelser av de insatser de tagit del
av via projektet Familjelotsen är positiva. De positiva aspekter som lyfts fram är
att stödet i skolan har blivit bättre. Upplevelsen av skolan är mer positiv. Vidare
beskriver informanterna deltagandet i olika fritidsaktiviteter som något som möjliggjorts via deltagande i projektet Familjelotsen.
Upplevelser av insatser
Resultatet visar att deltagandet i Familjelotsen och de insatser som getts till familjerna upplevts som positivt av barnen och ungdomarna. De beskriver att deltagandet i projektet Familjelotsen har inneburit möjligheter som de som familj inte haft
tidigare. Som familj har de fått möjlighet att delta i olika aktiviteter. Familjeombuden har gett praktiskt stöd för att familjerna ska kunna komma iväg på aktiviteter. Det har varit i form av praktiskt stöd som till exempel att bli hämtad och
skjutsad till en aktivitet. Det har handlat om enskilda aktivitet som arrangerats
inom projektet. Adam, 10 år, lyfter fram det positiva med att familjeombudet initierar och erbjuder deltagande i olika aktiviteter:
Det är kul att hon med och kör de här aktiviteterna med oss. Förra året fick vi åka
med familjeombudet till Kolmården och till hangaren. Det tycker jag är kul.

Det Adam beskriver är enstaka aktiviteter som barnen och deras familjer har tagit
del av. Vidare har det också inneburit ett deltagande i olika fritidsaktiviteter som
sträcker sig över en termin. För Johan, 11 år, innebar det en möjlighet att få gå i
simskola. Johan menar att han inte hade kommit iväg på simskola om inte familjeombudet hade kommit och hämtat honom. Tidigare när Johan skulle iväg var
det struligt och ofta missade Johan och hans mamma bussen. Konsekvensen blev

14

Detta avsnitt är författat av Kristina Hellberg, universitetslektor i specialpedagogik vid
Linnéuniversitetet.
15
I detta avsnitt är alla namn på barnen fingerade och Familjeombudens namn ersatta med
”Familjeombudet”.
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att de kom försent. Han beskriver att de vid ett flertal tillfällen överhuvudtaget
inte gav sig iväg då mamma hade svårt att organisera och samla ihop det som
skulle med till simskolan. Det fanns heller ingen närstående som kunde hjälpa
familjen så att de kom iväg. Konsekvensen blev att Johan uteblev från simskolan.
Flera av informanterna beskriver att det stöd som har getts till dem och deras familjer upplevs som positivt. Många av informanterna beskriver de aktiviteter som
de har erbjudits att delta i via projektet familjelotsen på ett positivt sätt.
Genom möjligheten att delta i olika aktiviteter beskriver informanterna att de får
möjlighet som familj att göra något tillsammans. För många av familjerna är det
inte ekonomiskt möjligt att deras barns ska delta i någon fritidsaktivitet överhuvudtaget. Sofia, 18 år, beskriver följande:
Dels är det brist på pengar, dels är det att jag inte riktigt vet vad jag vill göra.

Brist på pengar är något som återkommer i flera av barnens beskrivningar när de
pratar om fritiden och fritidsaktiviteter. Barnen och ungdomarna beskriver att det
saknas pengar vilket leder till att de inte kan delta i olika aktiviteter. De beskriver
att det är familjens ekonomiska situation som gör att barnen och ungdomarna inte
kan delta i olika fritidsaktiviteter.
Ett ökat stöd i skolan
De intervjuade barnen och ungdomarna upplever att familjeombudet har varit ett
stöd för dem i skolan på olika sätt. Anders, 10 år, beskriver det på följande sätt:
Hon har hjälpt till att göra det lugnare i klassen och att jag har fått hjälp i klassen.
Jag har en fröken som hjälper till. Jag har fått en som hjälper mig och han hjälper
mig varje dag. Han hjälper till med olika saker. Jag har fått hjälp med matten och
engelskan, svenskan, no och so.

Efter att familjeombudet kommit in familjen menar Anders att han har fått hjälp i
skolan.
Sofia, 18 år, menar att familjeombudet inte enbart har varit ett stöd till hela hennes
familj utan även ett stöd för att Sofia skulle få den hjälp hon anser att hon behöver
i skolan. Tidigare upplevde Sofia att det var svårt att föra en diskussion och formulera de behov hon ansåg sig behöva i skolan. Här menar Sofia att både hon
själv samt hennes mamma har haft svårt att formulera samt hävda sitt behov av
stöd i skolan.
Det som jag tycker har fungerat bra sedan de kom, innan hade jag väldigt kämpigt
i skolan, jag fick inte den hjälp jag behövde. Sedan Anna kopplades in så blev det
bättre och då tog skolan mer ansvar.

När familjeombudet började stödja Sofia agerade skolan på ett annat sätt. Sofia
beskriver att familjeombudet deltog i möten på skolan för att stödja Sofia och
79

hennes mamma på dessa möten. Sofia beskriver om betydelsen av familjelotsens
insatser på följande sätt:
Speciellt i skolan så är det som om det tar det på allvar. När jag sa något tidigare
så lyssnade de inte. Det är bra med någon som är inne i världen som har kontakter
runt om. Hon började ju jobba i vår familj och med de andra. Jag pratade med
mamma som… Jag hade pratat med henne. Det känns skönt att hon arbetar med
hela familjen. Om det är något så här så kan jag prata med henne. Att det inte är
en massa människor som man behöver prata med.

Vidare beskriver Sofia att familjeombudet har hjälpt till så att Sofia har genomgått
en neuropsykiatrisk utredning.
Sedan hann jag blev 18 och då fick jag egentligen inte gå kvar på BUP utan skulle
gå över till vuxenpsyk men eftersom jag börjat på BUP så blev jag kvar, allt det här
hjälpte familjeombudet till med. Då fick jag en ny psykolog som gjorde utredningen
och familjeombudet var med på vissa tester och varit med i skolan. Det har varit en
trygghet då hon har kunnat förklara och stödja mig.

Det ledde fram till att Sofia fick en ADHD-diagnos och hon upplever att hon får
ett bättre stöd i skolan.
Jag har genomgått en ADHD- utredningen som har visat att jag har ADHD. Det
gör att skolan blir bättre och att jag får, att jag vet vem jag är det gör också att jag
ja det gör att det går bättre i skolan. Jag tycker väl att jag borde ha fått den hjälpen
tidigare men det har jag inte fått.

Sofia beskriver att hon genom diagnosen har fått en förståelse för sina svårigheter
och att hon förstår sig själv på ett bättre sätt.
Ett ökat självförtroende
Vidare beskriver deltagarna att deras självförtroende har ökat i relation till att de
fått stöd från familjeombudet. Informanterna upplever att de har fått en ökad förståelse från skolan och lärare för den problematik som de upplever i skolan och
har också kunnat beskriva detta bättre i relation till skolan. Det har därmed inneburit ett ökat stöd i skolan genom att familjeombudet varit med och gett stöd under
samtal med skolan.
Erik, 17 år, menar att familjeombudet ha stärkt honom på olika sätt.
Hon stöttar hela familjen och man har fått bättre självförtroende. Sedan hon kom
har jag vågat snacka.

Upplevelsen av ett ökat självförtroende sätts vidare i relation till att det stöd som
getts inger Erik en ökad självkänsla. Han vågar ta initiativ i relation till kamrater,
som han tidigare inte har vågat göra.
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Identifiering med andra i samma situation
Genom deltagandet i projektet har det gett barnen och deras familjer en möjlighet
att identifiera sig med andra i samma situation. De yngre informanterna beskriver
att de hittat några vänner via de aktiviteter som de tagit del av via Familjelotsen.
Ungdomarna beskriver att det är positivt att träffa andra som är med i projektet,
både för föräldrar samt för barnen med likande problematik. Framför allt lyfts
betydelsen av att träffa andra familjer som har liknade svårigheter och behov som
de själva fram. Sofia, 18 år, beskriver betydelsen av träffa andra i liknande situationer på följande sätt.
Att hitta på något som familj och att man får träffa andra barn som är i samma
situation, båda är väldigt bra att man får hitta på något som familj, att man får
göra något tillsammans. Man har fått träffa andra som är med i projektet. Både
föräldrar och barn och att träffa andra som har samma problematik jag är väldigt
nöjd. Jag vill inte bli av med det.

De äldre ungdomarna beskriver att de ofta känner sig ensamma i sin situation och
att deras familjer är utsatta på olika sätt. Den ekonomiska situationen som de lever
i återkommer under intervjun. Vidare framkommer det att familjerna har ett begränsat nätverk. En konsekvens av det är att de upplever sig som ensamma, både
som individ och familj.
En ökad struktur
När barnen och ungdomarna berättar om deras familjesituation återkommer beskrivningar om att det har blivit lugnare och mindre bråk i familjen sedan familjeombudet kommit in i familjen. Johan, 19 år beskriver att stödet har inneburit en
ökad struktur i familjen bland annat genom att ”mamma har fått hjälp med att
organisera papper”. Detta är något som Sandra, 17 år, också tar upp och menar att
familjeombudet har gett stöd till familjen så att familjen fungerar bättre jämfört
med tidigare.
Sofia, 18 år, berättar att det numera finns en tydlig struktur över veckodagarna
och vilka aktiviteter som varje familjemedlem deltar i under veckan. Det visuella
schemat som familjeombudet hjälpt till med bidrar till att skapa struktur för hela
familjen. De har vidare lett till att skapa ett lugn i familjen. Sofia menar att det
fungerar bättre i familjen.
Sedan har ju familjeombudet hjälpt hela familjen. Mamma har hon ju hjälpt och
Anders och Mats i skolan (yngre tvillingbröder). Och så har hon hjälpt Johan (mannen som är pappa till hennes två syskon) så hon har liksom hjälpt alla så det har
hjälpt hela familjen. Samarbetar bättre i familjen. Sedan är man inte klar man är
liksom på väg.

Beskrivning av det familjeombudet gör och det stöd familjeombuden ger till familjen, ger såväl det enskilda barnet/ungdomen som hela familjen en tydligare
struktur för att hantera vardagslivet. Barnen och ungdomarnas upplevelser är att
de har blivit lugnare i familjen. Den hjälp inte minst föräldrarna har fått skapar en
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tydlighet som tidigare inte funnits. När intervjun med Anders, 10 år, startar beskriver han hur situationen var innan familjeombudet börja arbeta i hans familj
mycket kortfattat:
Jobbigt…

Intervjuaren - Vad är det som är jobbigt?
Anders:
Jag vet inte riktigt… Vi har fått mycket stöd.

Anders har svårt att beskriva vad det är som är jobbigt i familjen. Efter att familjeombudet börjat arbeta med familjen så menar Anders att familjen har fått mer
hjälp och att de som familj har fått stöd, som han upplever som positivt. Under
intervjun springer han och tittar på en tavla som finns uppsatt där familjens aktiviteter finns uppskrivna. Det är ett stöd för honom menar han att både se vad han
själv ska göra samt vad övriga familjemedlemmar ska göra i veckan. Beskrivningen av att det har skett en förändring i familjens organisering av sitt vardagsliv
till det bättre är tydligt.
Vidare beskriver informanterna betydelsen av det finns en person som har en
överblick över hela familjen och den problematik som finns i familjen. Sofia beskriver på följande sätt:
Jag känner att det har varit väldigt bra. Jag är väldigt nöjd att detta finns och jag
vill inte bli av med det. Det har gett mig väldigt mycket. Jag hade varken fått hjälp
psykiskt och inte med skolan och inte hemma. Det har gett mig väldigt mycket. Jag
tror inte jag hade tagit mig så här långt varken hemma eller i skolan om vi inte
hade fått det här stödet. Jag mår jättemycket bättre. Det känns skönt att familjeombudet arbetar med hela familjen. Om det är något så här så… Att det inte är en
massa människor som man behöver prata med.

Informanterna betonar betydelsen av att det är en person som finns som ”spindeln
i nätet”. Det lyfts fram som betydelsefullt att det är en person som har kunskap
om och känner familjen. Det ger en ökad upplevelse hos informanterna av att det
stöd som ges, ges på ett bra sätt.
Stöd i övergången mot ett vuxenliv
Familjeombudet har också varit ett stöd för den unga att få hjälp med att hitta ett
boende och att flytta hemifrån. För Johanna, 21 år, innebar stödet från familjelotsen att hon lyckades få ett boende som hon kunde flytta till. Johanna menar att
varken hon eller hennes vårdnadshavare hade klarat detta på egen hand:
Utan den här hjälpen och stödet vet jag inte hur jag hade klarat mig.

För Erik, 17 år har stödet från familjeombudet inneburit att han fick hjälp med att
söka och erhålla ett sommarjobb. Det menar han inte hade varit möjligt utan stöd
från familjeombudet.
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Hon har hjälpt mig med att fixa ett sommarjobb på Hemköp. Det var skitbra, det var
superbra.

För Eriks del hade möjligheten till att få ett sommarjobba varit reducerad om inte
familjelotsen varit med och stöttat honom. Han beskriver att han var väldigt osäker och att han inte visste hur han skulle gå tillväga för att söka ett jobb.
Sammanfattande kommentarer
Ökad delaktighet
De barn och ungdomar som har intervjuats beskriver att deras deltagande i projektet huvudsakligen har inneburit positiva upplevelser. Deltagande i projektet har
gett dem som familj möjligheten att delta i olika aktiviteter. Dessa aktiviteter var
det inte möjligt för dem att delta i tidigare på grund av avsaknad av pengar. Bristen
på pengar återkommer när barnen beskriver deras vardagsliv. Det har också varit
svårt för barnen att rent praktiskt ta sig i väg på dessa aktiviteter. Skälet kan vara
att familjen saknar bil, det är långt att åka till aktiviteten. Det kan också handla
om att barnen saknar vänner som de kan samåka med till aktiviteter.
Signifikant annan
Flera av informanterna upplever att lärarna och andra professionella i skolan lyssnar på dem på ett annat sätt när de får stöd av familjeombudet. Barnen och ungdomarna beskriver att de och deras vårdnadshavare har haft svårt att formulera
och föra fram barnens behov i skolan. De beskriver att både de själva och deras
föräldrar haft svårt att få skolan att uppmärksamma de problem som barnen och
ungdomarna har upplevt sig ha. Under projektet upplever barnen och ungdomarna
att det förefaller som om dialogen mellan skolan och hemmet har blivit bättre och
att barnen och ungdomarna tillsammans med föräldrarna på ett tydligare sätt kunnat formulera de behov som finns för att barnen och ungdomarna på ett bättre sätt
ska klara sin skolgång.
Studien visar att dessa barn och deras familjer har behov av någon som stödjer
dem i relation till skolan. Det förefaller som vårdnadshavaren har svårt att argumentera för den rätt som deras barn har enligt skollagen, när det finns behov av
stöd i skolan. familjeombudet kan ses som en signifikant andre, som agerar utifrån
de behov som identifierats hos den enskilda familjemedlemmen eller i hela familjen. Barnen och ungdomarna upplever att familjeombudet har haft betydelse för
dem som familj och agerat utifrån de behov som identifierats.
Avsaknad av nätverk
En aspekt som tydligt kommer fram är barnens och ungdomarnas avsaknad av
nätverk. När föräldrar och vårdnadshavare har svårigheter själva, sätts barnen och
ungdomarnas behov åt sidan. De vuxna har inte, utifrån den situation de befinner
sig i, möjlighet att stödja sina barn och ungdomar utifrån deras behov. Den beskrivning som ges utifrån barnen och ungdomarnas perspektiv är att familjerna är
ensamma och har inte många vänner eller släktingar, vilket pekar på att denna
grupp av barn och ungdomar har en marginaliserad situation.
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Avslutning
Studien väcker frågan kring en helhetssyn och aktörsperspektivet i stödet till unga
med en komplex och stundtals diffus problematik såsom ADHD. Dessa unga är
dessutom extra utsatta då de växer upp under krävande uppväxtvillkor utifrån den
problematik deras föräldrar eller vårdnadshavare befinner sig i. Betydelsen av det
stöd barnen och ungdomarna beskriver att de fått genom projektet familjelotsen
är viktigt. De kan innebära att de får det stöd som de har rätt till enligt Skollagen
(2010: 800), så att de kan avsluta sin grundskoletid och i övergångsprocessens till
ett vuxenliv lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Om dessa barn och ungdomar inte får det stöd de behöver och har rätt till under sin skoltid riskerar de att
bli marginaliserade i övergången mot ett vuxenliv.

5.5 Psykosociala aspekter och uppfattningar om nätverk, stöd,
föräldraskap och socialtjänsten
I uppföljningen av projektet har en survey tillämpats för att samla in information.
Denna survey har omfattat två mätningar där samma datainsamlingsinstrument, i
form av ett frågeformulär, använts i en för- och eftermätning. Den första datainsamlingen genomfördes när familjen rekryterats till projektet och den andra våren
2017 då projektet var på väg att avslutas. Projektledarna har genomfört dessa datainsamlingar. Detta har gått till så att intervjuaren har gått igenom frågorna med
respektive förälder och tillsammans har de fyllt i frågeformuläret. Ett formulär för
respektive förälder och barn har fyllts i.
Frågeformuläret omfattar främst frågor med fasta svarsalternativ men även några
öppna frågor. Det innehöll en del avseende föräldrarna och en avseende barnen
(se bilaga 1 och 2). Respondenterna i surveyundersökningen har varit föräldrarna
och utfallet speglar alltså deras subjektiva uppfattning av sin och barnens situation, vilket är viktigt att komma ihåg då man betraktar och tolkar utfallet. De områden som behandlades redovisas nedan.
•
•

•
•

Bakgrundsvariabler: Kön och ålder
Barnet/ungdomens livssituation: Barnets behov och resurser vad gäller omgivning,
familj och sociala förhållanden, fysisk och psykisk hälsa, hur barnet fungerar socialt,
självständighet och utveckling, känslo- och beteendemässig utveckling, självbild och
tro på sig själv samt materiella tillgångar;
Föräldrarnas livssituation: Upplevda stressfaktorer, avlastning och hjälp från andra,
föräldrarollen, jobb och sysselsättning samt;
Familjernas erfarenheter av socialtjänsten

Frågeformuläret har kompletterats med information om föräldrars och barns diagnoser, föräldrars arbete och sysselsättning. Analysen innebär främst att redovisa
medelvärden eller frekvenser för de centrala variablerna från för- och eftermätningen för att kunna belysa respondenternas uppfattning om eventuella förändringar under projektperioden. I framställningen nedan redovisas först föräldrarnas
uppfattning om sin egen situation och därefter deras uppfattning om barnens.
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Stressfaktorer för föräldrarna
Vad gäller föräldrarna så har de fått svara på 10 frågor om olika stressfaktorer. I
figuren nedan redovisas utfallet för de olika stressfaktorerna från för- och eftermätningen i form av procentandelar som svarat ”ja”.16 Detta innebär att ett högt
värde innebär att man upplevt respektive stressfaktor, d.v.s. ett högt värde innebär
hög grad av stress och ett lågt värde innebär låg grad av stress.
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Figur 5.3. Föräldrarnas uppfattning av olika stressfaktorer vid de två mättillfällena (procentandelar som svarat ”ja”, d.v.s. ett högt värde innebär hög grad och ett lågt värde låg grad av
stress).

Överlag minskar föräldrarnas upplevda stress från för- till eftermätningen något.
I genomsnitt hade föräldrarna 5,3 stressorer vid första mätningen och vid den
andra mätningen var genomsnittet 4,1. Det innebär att för en genomsnittlig respondent har strax över en stressfaktor försvunnit.
Den stressfaktor som anges av flest föräldrar är större bekymmer för ett eller flera
av sina barn. Den näst mest frekventa stressfaktorn är nedstämd och deprimerad i
över 1 månad. En majoritet av föräldrarna upplever dessa stressfaktorer. Cirka
hälften anger psykisk sjukdom, arbetslöshet mer än 8 veckor, fysisk sjukdom mer
än 1 månad och större konflikter i familjen/släkten och förlust av anhörig. Något
färre anger alkoholrelaterade problem och lägst frekvens har större flytt. För merparten av dessa stressfaktorer minskar andelen med cirka 10 procent från för- till

16

Anledningen till att utfallet redovisas i form av procentandelar är att antalet respondenter är
olika vid de två mätningarna varför absoluta tal hade varit svårare att tolka.
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eftermätningen. För en stressfaktor kan noteras en mindre ökning, nämligen fysisk
sjukdom mer än 1 månad och för större flytt är förändringen minimal.
I figuren nedan redovisas utfallet i form av ett sammanvägt index omfattande
samtliga delfrågor i relation till olika bakgrundsvariabler, nämligen kön, ålder och
diagnos/ej diagnos.

Stress vuxna - sammanvägt index
10
8
6
4
2
0
Man

Kvinna

Yngre
Mätning 1

Äldre

Ej diagnos

Diagnos

Mätning 2

Figur 5.4. Föräldrarnas uppfattning av olika stressfaktorer i form av ett sammanvägt index
och i relation till olika bakgrundsvariabler vid de två mättillfällena (medelvärden där ett högt
värde innebär hög grad och ett lågt värde låg grad av stress).

Om man betraktar utfallet av mätningen av stressfaktorer i relation till olika bakgrundsvariabler så är minskningen ungefär lika stor vad gäller män, kvinnor, de
yngre respondenterna och oberoende av om föräldern själv har diagnos eller ej.17
Enbart för de äldre respondenterna är minskningen av stress något mindre. Däremot kan konstateras att respondenterna med diagnos uppvisar högst grad av stress
följt av de yngre, kvinnorna och männen.
Föräldrarnas upplevelse av praktisk hjälp, avlastning och tillhörighet
Nästa aspekt som behandlades i surveyundersökningen var hur föräldrarna uppfattade praktisk hjälp och avlastning, om de känner tillhörighet i grannskapet och
om de känner sina grannar så bra att de besöker dem. I figuren nedan redovisas
utfallet av dessa frågor. För samtliga frågor har respondenterna fått ange sitt svar
på en femgradig skala där ett högt värde innebär Ja, väldigt ofta eller Stämmer
och ett lågt värde Nej aldrig eller Stämmer inte.

17

Bakgrundsvariabeln ålder har dikotomiserats utifrån medianvärdet (38 år) i ”yngre” och
”äldre”.
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Praktisk hjälp, avlastning och tillhörighet
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Figur 5.5.. Föräldrarnas uppfattning av praktisk hjälp, avlastning och tillhörighet (medelvärden där ett högt värde innebär en positiv och ett lågt värde en negativ uppfattning av respektive aspekt).

För samtliga frågor är medelvärdena låga och innebär att man inte uppfattar sig få
hjälp eller avlastning från familj/släkt, vänner eller grannar i någon högre grad.
För samtliga frågor ligger medelvärden vid första mätningen nära 2, d.v.s. väl
under skalans neutrala mittpunkt. För tre av frågorna sker inte heller någon större
förändring med undantag av frågan om man känner tillhörighet i grannskapet, som
ökar med cirka ett skalsteg, och som vid andra mätningen kommer över på den
positiva delen av skalan. Förändringen i denna variabel förklaras främst av att de
yngre och kvinnorna upplever att de ökat sin tillhörighet i grannskapet.
Föräldraroll och uppfattning om socialtjänsten
Nästa aspekter som föräldrarna skattat sin upplevelse av är den egna föräldrarollen samt hur man uppfattar socialtjänsten. För dessa aspekter har föräldrarna fått
ta ställning till ett antal påståenden (delfrågor) på en sjugradig skattningsskala,
där 1 motsvarar Håller inte alls med och 7 Håller helt med. Ett högt värde innebär
sålunda ett positivt omdöme och ett lågt värde ett negativt. För båda dessa
aspekter har sedan index konstruerats i form av medelvärden för de ingående påståendena.18

18

Föräldrarollen omfattar sju påståenden och Uppfattning om socialtjänsten omfattar 12 påståenden. Se bilaga 1.
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Föräldraroll och uppfattning om socialtjänsten
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Figur 5.6. Föräldrarnas uppfattning om sin föräldraroll samt om socialtjänsten (medelvärden där
ett högt värde innebär en positiv och ett lågt värde en negativ uppfattning av respektive aspekt).

Båda dessa aspekter erhåller medelvärden strax över skalans neutrala mittpunkt
och för båda ökar medelvärdet något från första till andra mätningen. Ökningen
är något större vad gäller uppfattningen om socialtjänsten. Det går inte att se något
tydligt mönster vad gäller dessa ökningar med avseende på bakgrundsvariabler
som kön, ålder eller om föräldern själv har en diagnos eller ej.
Barnens psykosociala situation
I det följande redovisas medelvärden för barnens psykosociala situation för de
båda mätningarna. De aspekter som har studerats är: Omgivning, familj och sociala förhållanden, Fysisk hälsa, Psykisk hälsa, Fungerar socialt, Självständighet
och utveckling, Känslo- och beteendemässig utveckling, Självbild, Materiellt
samt ett sammanvägt mått för samtliga aspekter.19 Ett högt värde innebär en bra
psykosocial situation och ett lågt värde en dålig.

Psykosocial situation
7
6
5
4
3
2
1

Mätning 1

Mätning 2

Figur 5.7. Barnens psykosociala situation (medelvärden där ett högt värde innebär en positiv
och ett lågt värde en negativ uppfattning av respektive aspekt).

19

Se bilaga 2, frågorna 6 till och med 13.
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Vad gäller barnens psykosociala situation är förändringarna från den första till
den sista mätningen positiva men små. För några aspekter är ökningen cirka 0,51,0 skalsteg (hur barnet fungerar socialt, materiellt) och för några aspekter mindre
än 0,5 skalsteg (självständighet, känslomässig utveckling och självbild). För övriga aspekter föreligger inte någon egentlig förändring. Mönstret är också samma
vad gäller medelvärden för de olika aspekterna. Materiella faktorer erhåller högst
medelvärde följt av Känslomässig utveckling och hur barnet fungerar socialt. För
dessa aspekter erhålls värden som ligger 1, 0-2,0 skalsteg över skalans neutrala
mittpunkt. För resterande aspekter erhålls värden strax över skalans mittpunkt.
Alla aspekter ligger sålunda på den positiva delen av skalan.
I figur 5.8 nedan redovisas en sammanställning där medelvärden för barnens sammanvägda psykosociala situation redovisas i relation till olika bakgrundsvariabler
som kön, ålder och diagnos/ej diagnos.

Psykosocial situation - sammanvägt
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Figur 5.8. Barnens sammanvägda psykosociala situation i relation till olika bakgrundsvariabler (medelvärden där ett högt värde innebär en positiv och ett lågt värde en negativ uppfattning av respektive aspekt).

Om vi betraktar barnens psykosociala situation i relation till olika bakgrundsvariabler så finns några svaga tendenser, nämligen att för pojkarna kan noteras att den
positiva utvecklingen är något större än för flickorna. För pojkarna är ökningen
totalt cirka 0,5 skalsteg och för flickorna en marginell minskning om cirka 0,15
skalsteg. De aspekter som bidrar till att ge flickorna en minskning är omgivning
och familj samt fysisk hälsa. För övriga aspekter uppvisar flickorna små positiva
eller inga förändringar. Vad gäller bakgrundsvariabeln ålder så föreligger inte någon skillnad mellan yngre och äldre barn. Om vi betraktar bakgrundsvariabeln
diagnos/ej diagnos så är skillnaderna små, men barnen utan diagnos uppvisar en
liten ökning och barnen med diagnos en marginell minskning.
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Sammanfattande kommentarer
Uppföljningen har också omfattat en mera kvantitativt inriktad del i form av en
survey med för- och eftermätning. Datainsamlingen har genomförts av projektledarna som i intervjuer med föräldrarna använt datainsamlingsinstrument som tidigare använts i FoU-projektet Familjer i socialtjänsten och i det norska projektet
Det nye barnevernet (Davidsson & Bredmar, 2012; Fauske, Lichtwarck, Marthinsen, Willumsen, Clifford & Heggem Kojan, 2009). Datainsamlingsinstrumentet omfattar en uppsättning frågor/påståenden som respondenterna, i detta fall föräldrarna, ombeds att besvara genom att välja ett svarsalternativ på en skala. Mätningarna har genomförts då familjen rekryterats till projektet och strax före projektets avslutning våren 2017.
Vad gäller föräldrarnas upplevelse av stressfaktorer så har man fått bedöma 10 olika
aspekter i sin egen situation. I stort sett uppvisar föräldrarna samma profil över de
olika stressfaktorerna vid båda mätningarna, där större bekymmer för barnen samt
nedstämdhet och depression skattas högst. Vid första mätningen hade man i genomsnitt 5,3 och vid avslutet 4,1 stressfaktorer. Stressen minskar för alla studerade
aspekter utom vad gäller fysisk sjukdom mer än 1 månad som ökar marginellt. Det
föreligger inte några tydliga eller större skillnader mellan olika subgrupper av föräldrar, men sänkningen av stress är något mindre för äldre och de som inte har en
diagnos. Minskningen av stress är störst för de yngre respondenterna.
Vad gäller aspekterna praktisk hjälp och avlastning, att känna tillhörighet i grannskapet samt om man känner grannarna så bra att man besöker dem så är utfallet
inte lika positivt som för stressfaktorer. Uppföljningen visar att föräldrarna vid
både för- och eftermätningen i mycket låg grad får praktisk hjälp och avlastning,
såväl från familj/släkt som från vänner och grannar. Det samma gäller att man
känner grannar så bra att man besöker dem. Enbart för aspekten att känna tillhörighet i grannskapet kan man se en relativt stor förbättring.
Mönstret med små positiva förändringar gäller också uppfattningen av den egna
föräldrarollen och om socialtjänsten. För dessa aspekter gäller dock att man redan
från början gjorde skattningar som låg strax över mitten på skalan. Ökningen är
något större vad gäller uppfattningen av socialtjänsten. I detta sammanhang bör
nämnas att uppfattningen av socialtjänsten här beskrivs i form av ett index som
omfattar 12 olika påståenden, varför måttet är något trubbigt och kan antas beskriva socialtjänsten i stort. Vad gäller uppfattningen om Familjelotsen och ombuden, vilket inte explicit ingår i detta index, så är uppfattningarna med största sannolikhet betydligt mera positiva.
Den sista aspekten som studerats i detta avsnitt gäller barnens psykosociala situation. Även i detta fall är det föräldrarna som besvarat frågorna vilket bör tas i
beaktande då man tolkar utfallet. Samtliga de 8 index som studerats erhåller värden i mitten eller strax över mitten på skalan, d.v.s. medelhöga eller positiva bedömningar. Totalt sett ökar barnens psykosociala situation enbart marginellt. För
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några index föreligger en något större ökning, nämligen hur barnet fungerar socialt, självständighet och utveckling, känslo- och beteendemässig situation, självbild samt vad gäller materiella aspekter. För dessa index är ökningen mellan 0,5
till strax under 1 skalsteg på den sjugradiga skalan.
I tolkningen av utfallet av barnens psykosociala situation finns flera olika tänkbara möjligheter. Det först intrycket, att barnens situation enbart marginellt ändrats är givetvis tänkbar. Men man måste komma ihåg att detta är föräldrarnas beskrivning och att det är fullt möjligt att utfallet kunnat bli annorlunda om barnet
eller någon tredje part gjort bedömningen. Kanske är det så att barnen har ungefär
samma problem som tidigare, men att de med stöd och hjälp nu klarar sig bättre.
Denna tolkning kan vara trolig mot bakgrund av att många av barnen har sådana
diagnoser som innebär problem som inte går över eller kan tränas bort, men att de
med bra stöd på sikt kan få det bättre.

5.6 Effekter av att familjerna fått ett familjeombud
I detta avsnitt redovisas en översikt över insatser och kostnader för de familjer
som medverkat i projektet. Totalt 18 familjer medverkar i projektet. 15 av dessa
familjer har varit med så länge att det går att se tendenser över tid. De 3 familjer
som tillkommit senare redovisas i förekommande fall i framställningen men inom
parentes. Avsnittet avslutas med ett försök till ekonomisk kalkyl över kostnader,
en beräkning av minskning av utgifter samt ett försök till beräkning av de ekonomiska konsekvenserna av projektet kopplat till planen för återbetalning. Denna
kalkyl baseras främst på de 15 familjer som medverkat längst.
De aspekter som redovisas är handläggar- och gruppkontakter på Socialförvaltningen, insatser från socialtjänsten, ekonomiskt bistånd, insatser från Jobb- och
kunskapstorget, skolan, region- och sjukvårdskontakter samt övriga kontakter.
För kontakterna med socialtjänsten har data samlats in för rekryteringsmånaden
2015, mars 2016 samt för februari 2017. För skolan redovisas insatser och kostnader per läsår och för jobb- och kunskapstorget för perioden fram till och med
april 2016 och från perioden april 2016 till och med januari 2017.
Handläggar- eller gruppkontakter på Socialförvaltningen
Vad gäller handläggar-/gruppkontakter på socialförvaltningen finns inte några
kostnader specificerade då dessa ingår i handläggares ordinarie arbetsuppgifter. I
tabell 5.5 nedan redovisas frekvens av handläggar-/gruppkontakter på socialförvaltningen för de tre studerade månaderna.
Tabell 5.5. Handläggar-/ och gruppkontakter på socialkontoret för de tre mättillfällena.
Kontakt
2015 rekryterings2016 mars
2017 februari
månad n=15
n=15 (n=16)
n=15 (n=18)
14
18 (19)
11 (14)
IFO (familj, vuxen), HVB,
Familjehem, Familjerätt
3
6 (6)
10 (11)
ÄOF inkl. LSS
6
7 (7)
3 (4)
AFI
23
31 (32)
24 (29)
Totalt
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Antalet handläggar-/gruppkontakter på Socialförvaltningen varierar något över tid,
från 23 stycken för de 15 familjerna vid rekryteringsmånaden 2015, till 31 för mars
2016 och slutligen 24 för februari 2017. Detta innebär i genomsnitt 1,5 per familj
vid första mätningen, 2,1 andra mätningen och 1,7 vid sista mätningen. Medelvärden för samtliga 18 familjer är något lägre. Förändringar vad gäller inriktning innebär att IFO minskar något över tid, ÄFO inklusive LSS ökar och AFI minskar.
Ekonomiskt bistånd
Vad gäller ekonomiskt bistånd så redovisas detta för hela år 2015, 2016 och för
en prognos för 2017, baserat på januari och februari.
Tabell 5.6. Ekonomiskt bistånd för 2015, 2016 och 2017.
2015 rekryteringsmånad n=15
9

Ekonomiskt bistånd

2016 mars
n=15 (n=16)

2017 februari
n=15 (n=18)

5 (5)

1 (1)

Det första året var 9 av familjerna någon gång aktuella för ekonomiskt bistånd.
För 2016 var 5 av de 15 först rekryterade familjerna, men en nyrekryterad familj
tillkom under sommaren. För 2017 var endast en familj aktuell. Den markanta
förändringen kommer av att många av föräldrarna gått till jobb eller studier. Överlag tycks det som att det är kompletterande bistånd för de flesta familjer, vilket
innebär att familjernas egen inkomst inte räcker.
Vad gäller kostnader för ekonomiskt bistånd så redovisas detta för hela år 2015,
2016 och för 2017 görs en prognos baserat på januari och februari.
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Figur 5.9. Kostnader för ekonomiskt bistånd för 2015, 2016 och 2017.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskar för de 15 studerade familjerna över
tid, från 385 tkr för 2015, 280 tkr för 2016 till 42 tkr för 2017.
Insatser från socialtjänsten
I tabellen nedan redovisas antalet insatser från socialtjänsten för de tre mätningarna.
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Tabell 5.7. Antal insatser från socialtjänsten (utöver Familjelotsen) för de tre mättillfällena.
Insats
2015 rekryterings2016 mars
2017 februari
månad n=15
n=15 (n=16)
n=15 (n=18)
Vuxenstöd (Team socialpsykiatri,
8
6 (6)
4 (7)
Personligt ombud, Support/ arbetsteamet, boendestöd, Team bo kvar)
9
4 (5)
3 (5)
Familjestöd
3
3 (3)
3 (4)
Hemtjänst
2
5 (5)
4 (5)
Kontaktfamilj/kontakt
person
0
1 (1)
1 (1)
Familjehem
1
0 (0)
0 (0)
HVB
1
1 (1)
2 (2)
Daglig verksamhet
1
0 (0)
0 (0)
Akutboende
Fritidsstöd (Helgkollo, LSS
1
4 (5)
6 (7)
fritid)
26
24 (26)
23 (31)
Totalt

Antalet insatser från socialtjänsten minskar något men är relativt stabila över tid. I
genomsnitt har de 15 först rekryterade familjerna 1,7, 1,6 respektive 1,5 insatser för
de tre studerade månaderna. Medelvärden för samtliga familjer är något lägre för
2016 och något högre för 2017. Däremot kan man se förändringar mellan olika
kategorier av insatser. Vuxenstöd och familjestöd minskar och kontaktfamilj/kontaktperson ökar. Den största förändringen gäller dock fritidsstöd som ökar markant.
Kostnaderna för insatserna från socialtjänsten har också beräknats för de 15 först
rekryterade familjerna för de tre studerade månaderna. I figuren nedan redovisas
dessa fördelade på öppenvårds- och slutenvårdsinsatser (HVB och Familjehem).
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Figur 5.10. Kostnader för öppenvård och slutenvård för de tre studerade månaderna 2015,
2016 och 2017.

Kostnaderna för såväl öppenvård- som slutenvård minskar över tid. Totalt från 247
tkr för rekryteringsmånaden 2015 till 159 tkr för mars 2016, och 139 tkr för februari
2017. För öppenvården beror detta på minskningen av vuxenstöd och familjestöd
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över till fritidsstöd. Vad gäller slutenvård så stod kostnaden år 2015 för en HVBplacering, vilken upphört, och för 2016 och 2017 för en familjehemsplacering.
Föräldrarnas sysselsättning
I figuren nedan redovisas förändringar i föräldrarnas sysselsättning från starten i
projektet till och med november 2016.
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Figur 5.11. Förändringar i föräldrarnas sysselsättning från starten av projektet till och med
november 2016.

Genomgående har arbetslöshet och sjukskrivning minskat till fördel för arbete,
daglig verksamhet och studier.
Insatser Jobb- och kunskapstorget
I tabellen nedan redovisas insatser och kostnader för Jobb- och kunskapstorget för
två perioder, nämligen från starten i projektet till och med april 2016, och för
resterande tid fram till och med januari 2017.
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Figur 5.12. Insatser och kostnader för Jobb- och kunskapstorget.

Under den första perioden har totalt 5 familjer varit inskrivna och fått insatser via
Jobb- och kunskapstorget. Aktiviteterna omfattade information, kartläggning,
praktik/arbetsträning och uppföljning, varav praktik/arbetsträning stod för mer94

parten av kostnaden. Under perioden från april 2016 till januari 2017 har 7 familjer fått insatser, varav 4 gäller sommarjobb. Ingen familj var längre inskriven vid
jobb- och kunskapstorget vid undersökningstillfället i januari 2017.
Skolan
Vad gäller skolan så har insatser i form av Bibass (Barn i behov av särskilt stöd)
samt resursskola undersökts för tre läsår, nämligen 2014/2015, 2015/2016 samt
2016/2017. Bibass/resursskola innebär ofta stora extra insatser. Rektor måste ansöka om särskild ersättning för dessa elever och ett beslut om ersättning fattas.
Eleverna har vanligtvis mycket stora behov, ofta grundade i olika typer av funktionsnedsättningar.
De kostnader som anges är merkostnaden för dessa elever utöver den vanliga kostnaden för elever i samma ålder. För vissa av barnen avser ersättningen plats i
resursskola och för andra kan det vara extra resurser i vanlig skola. I figuren nedan
redovisas kostnaderna för dessa barn för de tre läsåren.
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Figur 5.13. Kostnader för Bibass/resursskola för läsåren 2014/2015, 2015/2016 respektive
2016/2017.

För läsåret 14/15 var det 6 barn som omfattades och för läsår 15/16 var det 7 barn.
Vid den sista mätningen för läsåret 16/17 hade 11 av totalt 25 skolbarn särskilda
insatser varav 6 barn gick i en resursskola. De övriga 5 eleverna hade då extra
insatser i ”vanliga” skolan. Kostnaderna ökar från 1 718 tkr för läsår 14/15, till 2
281 tkr för läsår 15/16 tkr, till 2 904 tkr för läsåret 16/17. Arbetet i Familjelotsen
har inneburit att behov identifierats hos barn och som leder till ökade kostnad. På
sikt bedöms dock dessa åtgärder kunna leda till en positiv utveckling för både
barnen och familjerna.
För de 18 barn som går i grundskolan har också närvarostatistik samlats in. Eftersom barnen börjat och slutat skolan vid olika tidpunkter har beräkningen inte
gjorts för respektive läsår utan en uppskattning av genomsnittlig frånvaro i procent för perioden före respektive efter det att familjen fått ett familjeombud beräknats. I figuren nedan redovisas total andel frånvaro, men också uppdelat i giltig
och ogiltig frånvaro.
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Figur 5.14. Andelen frånvaro för grundskolebarn (n = 18) i de studerade familjerna före och
efter det att familjen fått ett familjeombud.

Den totala frånvaron minskar något från perioden före till perioden efter det att
familjen fått en familjelots, nämligen från 13,7 till 10,7 procent. Den giltiga frånvaron överväger och utgör 12,3 procent före och 9,0 procent efter att en lots kommit till familjen. Den ogiltiga frånvaron är genomgående låg och ökar marginellt
från 1,3 till 1,7 procent.
Övriga kontakter
Vad gäller övriga kontakter som familjerna har så omfattar dessa ett brett spektra
med olika instanser, myndigheter etc. och kan vara både positiva och sådana som
visar på problematik. Det är också svårt att göra en sammanställning över dessa
kontakter som är komplett. Övriga kontakter omfattar t.ex. Försäkringskassan,
Kronofogdemyndigheten och Arbetsförmedlingen men även Fritidsaktiviteter.
Ytterligare övriga kontakter med lägre grad av förekomst är t.ex. advokat, god
man, CSN m.m.
Tabell 5.8. Övriga kontakter för de tre mättillfällena.
Övrig kontakt

FK
KFM
AF
Advokat
Jobb- och kunskapstorget
God man
CSN
Ekonomi (Kom. ek. rådgivn.,
Budget/skuldsanering)
Hyresnämnd
Tingsrätten
Skoltaxi, färdtjänst
Fritidsaktiviteter
Totalt

2015 rekryteringsmånad
n=15
11
7
4
1
3
2
3
2
0
0
1
7
41
96

2016 mars
n=15 (n=16)

2017 februari
n=15 (n=18)

14 (15)
5 (5)
6 (6)
1 (1)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
4 (4)

15 (17)
6 (7)
1 (1)
1 (1)
0 (0)
3 (3)
4 (5)
4 (5)

1 (1)
1 (1)
1 (1)
12 (13)
54 (56)

0 (0)
1 (1)
6 (6)
7 (10)
48 (64)

Totalt sett ökar antalet kontakter för de 15 familjerna något över tid, från 41 för
rekryteringsmånaden 2015, till 54 för mars 2016 och 48 för februari 2017. Detta
innebär i genomsnitt 2,7 för det första året, 3,6 för det andra och 3,1 för den sista
mätningen. Medelvärden för samtliga familjer är något lägre för 2016 och något
högre för 2017. De största förändringarna är att kontakter med Försäkringskassan
ökar, kontakter med Arbetsförmedlingen minskar och att skoltaxi/färdtjänst ökar.
Region- och sjukvårdskontakter
De 15 familjernas kontakter med region och sjukvård har också kartlagts för rekryteringsmånaden 2015, för mars 2016 och för februari 2017. I tabellen nedan
redovisas detta.
Tabell 5.9. Regionkontakter och sjukvårdsinsatser för de tre mättillfällena.
Kontakt
2015 rekryterings2016 mars
månad n=15
n=15 (n=16)
13
12 (13)
Primärvård inkl.
barnavårdscentral
4
7 (7)
Habilitering, barn
4
2 (2)
Habilitering, vuxna
10
10
(11)
Psykiatri inkl. CAPIO
6
11 (11)
Barnpsykiatri
11
13 (13)
Övrig specialistsjukvård
6
5 (7)
Folktandvård, specialisttandvård
54
60 (62)
Totalt

2017 februari
n=15 (n=18)
15 (19)
1 (1)
0 (0)
11 (14)
13 (14)
18 (25)
10 (12)
68 (85)

Överlag är region- och sjukvårdskontakterna flera än kontakterna med socialtjänsten och andra offentliga myndigheter. Antalet region- och sjukvårdskontakter
ökar också över tid, från 54 för den först mätningen, till 60 för den andra och 68
för den sista mätningen i februari 2017. Detta innebär att familjerna i genomsnitt
hade 3,6 kontakter den studerade månaden 2015, 4,0 i mars 2016 och 4,5 i februari
2017. Medelvärdet för samtliga familjer är något lägre för 2016 och något högre
för 2017. Det går att se vissa förändringar i dessa kontakter, nämligen en svag
ökning av primärvård, en rejäl minskning av habilitering för såväl barn som vuxna
och en motsvarande ökning vad gäller barnpsykiatri och folktandvård/specialisttandvård. I juni 2016 skedde en stor omorganisation inom Regionen. Barn med
ADHD och autism som tidigare fått hjälp via Habiliteringen fördes nu över till
Barn och ungdomspsykiatrin, vilket förklarar minskningen för Hab.

5.7 Avslutande kommentarer gällande kostnader för insatser
Mot bakgrund av vad som redovisats tidigare i rapporten om insatser och kostnader görs här ett försök att beräkna förändringar i kostnader och att koppla detta
mot den kalkyl för återbetalning som finns i projektplanen.
Vad gäller insatser och kostnader för socialtjänsten i form av öppen- och slutenvård har data samlats in vid 3 tillfällen (rekryteringsmånad 2015, mars 2016 och
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februari 2017). För att beräkna kostnader per år så har kostnaden för respektive
mätmånad multiplicerats med 12 för att få ett värde för hela året. Värdet för 2015
utgör sedan en ”baslinje”. Vidare antas kostnaderna för de 15 först rekryterade
familjerna ha varit konstant och i nivå med baslinjen om de inte fått stöd från
Familjelotsen, d.v.s. att ingen förändring, vare sig till det bättre eller sämre, ska
ha skett. Värdet för 2016 och 2017 har sedan subtraherats från värdet för 2015
(baslinjen). Dessa skillnader har sedan summerats för att komma fram till en uppskattning av förändring av kostnader. Observera att denna beräkning gäller hela
år och inte överensstämmer med projekttiden.
I tabell 5.10 och 5.11 nedan redovisas uppskattade kostnader och förändringar för
Omsorgsnämnden under perioden januari 2015 till och med december 2017.
Tabell 5.10. Beräknade kostnader Omsorgsnämnden för hela år 2015, 2016 och 2016 baserat
på mätningar en månad per år.
Omsorgsnämnden, kostnader socialtjänsten (tkr)
2015 (baslinje)
2016
2017
12 mån x 154 =
12 mån x 122 =
12 mån x 102 =
Öppenvård
1 848
1 464
1 224
12 mån x 93 = 1 116
12 mån x 37 = 444
12 mån x 37 = 444
Slutenvård
2 964
1 908
1 668
Totalt

Kostnaderna minskar enligt denna beräkning med totalt 2352 tkr över 3 år. Baserat på antagandet att kostnaderna för familjerna varit oförändrad relativt den första
mätningen 2015 (baslinje) så redovisas i tabellen nedan en beräkning av hur
mycket kostnaderna för socialtjänsten minskat under projektet. Notera att en
HVB-placering upphör 2016 och istället tillkommer en familjehemsplacering.
Tabell 5.11. Beräknad minskning av kostnader för Omsorgsnämnden baserat på mätningen
2015 som baslinje.
Omsorgsnämnden, förändring i kostnader socialtjänsten (tkr)
Baslinje 2015 Minskning 2016 Minskning 2017 Minskning
totalt
1 848
1 848 – 1 464 =
1 848 – 1 224 =
1 008
Öppenvård
384
624
1 116
1 116 – 444 =
1 116 – 444 =
1 344
Slutenvård
672
672
2 964
1 056
1 296
2 352
Totalt

Projektgruppen gör också bedömningen att 3 HVB-placeringar och 1 familjehemsplacering undveks 2015 och att 4 familjehemsplaceringar undveks 2016. Gruppen har också gjort en bedömning av hur länge dessa placeringar kan tänkas ha varit
aktuella. I tabellen nedan har ett försök att beräkna kostnaderna för dessa placeringar
gjorts. Bedömningen grundas på vilken månad under projekttiden som placeringen
troligen skulle ha gjorts och vilken månad den kunde ha upphört. Om det är så att
placeringen antas fortsätta till, eller efter, projektets slut så har detta inneburit 12
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månader under 2017. Kostnaderna för placeringarna har baserats på 2015 års prisnivå, nämligen 93 tkr/månad för HVB och 37 tkr/månad för familjehem.
Tabell 5.13. Kostnader för placeringar som kunnat undvikas baserat på projektgruppens
bedömningar.
Kostnader för placeringar som kunnat undvikas (tkr)
2015
2016
2017
Totalt
3 x 10 mån x 93 3 x 12 mån x 93 3 x 12 mån x 93
9 486
HVB (93
= 2 790
= 3 348
= 3 348
tkr/mån)
10 mån x 37 = 5 x 12 mån x 37 5 x 12 mån x 37
4 810
Familjehem (37
370
= 2 220
= 2 220
tkr/mån)
3 160
5 568
4 008
14 296
Totalt tkr

Baserat på denna beräkning har placeringar till en kostnad av totalt 14 296 tkr
kunnat undvikas under perioden. Om vi lägger samman denna (minskade) kostnad
med den beräknade minskningen i kostnader för socialtjänsten innebär detta att
man lyckats minska kostnader eller undvika placeringar till ett sammanlagt värde
av 16 648 tkr under perioden januari 2015 till och med december 2017.
Vad gäller ekonomiskt bistånd så har samma kalkyl gjorts som för socialtjänstens
insatser. De insatser och kostnader som gällde vid mätningen 2015 får utgöra baslinje och förändringen beräknas därefter per år relativt denna baslinje.
Tabell 5.14. Kostnader för Socialnämnden.
Socialnämnden, kostnader ekonomiskt bistånd (tkr)
2015 (baslinje)
2016
2017
385
280
42
Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskar från 385 tkr för det första året, till
280 tkr för 2016 och slutligen 42 tkr för 2017. Relativt baslinjen och att ingen
förändring skulle ha skett så har kostnaderna minskat med totalt 448 tkr. I tabellen
5.15 nedan redovisas kostnader och förändringar för Barn- och ungdomsnämnden
kopplade till Bibass och resursskola.
Tabell 5.15. Kostnader för Barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden, kostnader (tkr)
Läsår 14/15
Läsår 15/16
Läsår 16/17
1 718
2 281
2 904
Bibass/resursskola

Här noteras en klar ökning av kostnader under projekttiden då flera barn nu fått
ökat stöd i skolan. Ökningen är 563 tkr från läsåret 14/15 till läsåret 15/16, 623
tkr från läsår 15/16 till läsår 16/17, d.v.s. totalt 1186 tkr under projekttiden. Observera att denna beräkning inte täcker hösten 2017.
Sammantaget innebär detta följande vad gäller projektets ekonomi och de kostnader som kunnat undvikas:
• Projektledning, familjeombud och koordinatorer, kostnad ca 7,5 mnkr
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• Minskning av utgifter för socialtjänsten uteblivna placeringar:
– Minskning av utgifter för öppen- och slutenvård: ca 2,3 mnkr
– Minskning av utgifter för ekonomiskt bistånd: ca 0,4 mnkr
– Placeringar som kunnat undvikas: ca 14,3 mnkr
– Totalt en minskning av utgifter om ca 17 mnkr
• Ökning av kostnader för Bibass/resursskolan: ca 1,2 mnkr
Givet de antaganden som gjorts om att placeringar kunnat undvikas innebär detta
att projektet under perioden 2015-2017 för 15 familjer kunnat spara ca 8,3 mnkr.

5.8 Projektets utfall i sammandrag
Projektets utfall kan sammanfattas på följande sätt:
Familjeombudens arbetssätt
•

•
•
•
•
•
•
•

Arbetssättet med familjeombud är framgångsrikt i relation till familjer med sammansatta behov vad gäller vardagssituation, barnens skolgång, barnens fritid och
föräldrarnas sysselsättning
Arbetssättet är flexibelt vad gäller tid, plats, arbetsmetoder och arbetsuppgifter
Familjeombuden ser familjen som en helhet, arbetar på familjens ”uppdrag”, och
arbetar mycket tillsammans med familjerna
Familjeombuden kan remittera till insatser men arbetar själva i liten omfattning
med behandling
Familjeombuden koordinerar och samverkar med andra verksamheter och kan ge
familjerna råd, tolka, översätta, stötta och ge stöd vid kris
Familjelotsen är ett team med olika kompetenser och erfarenheter, och har kunskap om samhället, socialtjänsten, rättigheter och fungerar ”legitimerande” gentemot andra verksamheter
Arbetssättet är kompensatoriskt
Familjeombuden dokumenterar och följer upp men gör inte formella bedömningar
eller SIP

Familjerna
•
•
•

Kontakter med socialtjänsten och insatser ändras från IFO, AFI, Vuxenstöd och
familjestöd till LSS och Fritidsstöd
Familjerna antas få bättre anpassad vård (ökar)
Kostnader för insatser från socialtjänsten och AFI minskar och placeringar antas
kunna undvikas

Barnen
•
•
•

Barn och ungdomar får en bättre skolsituation med särskilda insatser (kostnader ökar)
Mera fritidsaktiviteter
Ökat självförtroende, bättre struktur, identifierar sig med andra men mycket liten
förändring vad gäller psykosocial situation (föräldrarnas bedömning)

Vuxna

•
•
•
•

Praktisk avlastning i vardagen
Lägre stress
Föräldrar går från arbetslöshet till daglig verksamhet/arbetsträning, arbete och studier
Fortfarande svagt nätverk
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6. DISKUSSION
6.1 Projektet Familjelotsens syfte och mål och utvärderingens fokus
Syftet med utvecklingsprojektet Familjelotsen var att hitta vägar för att samordna
stöd för familjer med sammansatta behov där barn och/eller föräldrar har en neuropsykiatrisk diagnos och är aktuella inom socialtjänsten samt att utveckla och
anpassa insatser så att det motsvarar det behov som aktuella familjer har. Detta
antogs vidare kunna förebygga att barn och ungdomar placeras i familje- eller på
behandlingshem och leda till minskade kostnader för kommunen. Projektet förväntades få resultat och effekter på tre nivåer: Familjenivån (effekter i form av
påverkan på individ och grupp); Process– och metodnivå (arbetsmetoder, kunskapsbildning, kunskapsanvändning och innovationer), samt Aktörsnivå (samspelet mellan involverade organisationer, verksamheter). Målsättningen var att stödja
familjerna till fungerande:
•
•
•
•

vardagssituation hemma
skola för barnen
fritid för barnen
arbete eller utbildning för föräldrar

FoU-centrums utvärdering har främst fokuserat på de mål som projektet syftat till,
men också på att problematisera olika aspekter av projektet och utvecklingen av
nya arbetssätt. I detta sammanhang är ambitionen också att tillämpa teoretiska
perspektiv för att vidga perspektivet på socialt arbete med familjer med sammansatta behov. I detta sammanhang kopplar vi till den internationella forskningsdiskursen inom området, tankar och modeller för socialt arbete inspirerade av case
management samt forskning om neuropsykiatriska funktionshinder.
Under projekttiden beräknades 15-30 familjer få stöd via den nya funktionen familjeombud. Denna uppskattning baserades på tanken att en viss genomströmning
av familjer kunde ske under projektperioden. Det visade sig att samtliga 18 familjer som rekryterades kom att medverka i projektet fram till slutet.
Värt att notera är att samtliga de medverkande familjerna uppfyller urvalskriterierna (se avsnitt 2.3) och med rätta kan betraktas ha sammansatta behov. Sammansatta behov innebär att ett flertal utmaningar föreligger och samverkar på ett komplext sätt, men i fallet med de familjer som medverkat i Familjelotsen är förekomsten av neuropsykiatriska diagnoser kanske den aspekt som är särskilt påfallande då det i samtliga de familjer finns diagnoser för barn och/eller föräldrar.
Detta innebär att de problem föräldrar och barn har inte kan ”botas” eller kommer
att försvinna. Stöd till dessa familjer kommer i och med detta att behöva vara
habiliterande, kompensatoriskt och långsiktigt. För andra familjer med sammansatta behov, men där man inte har neuropsykiatriska diagnoser, kan det mycket
väl vara så att familjen med rätt stöd och hjälp får en bättre livssituation och att
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hjälpen kan avslutas. Med andra ord är det inte säkert att de resultat som erhållits
i projektet kan generaliseras till alla familjer med sammansatta behov.

6.2 Utvärderingens huvudresultat
Om vi inledningsvis kopplar utfallet av projektet och utvecklingen av den nya
rollen Familjeombud till det övergripande målet så kan vi konstatera att:
Vardagssituationen
Vardagssituationen har förbättrats för familjerna. I de intervjuer som genomförts
med föräldrar och barn, i de loggböcker ombuden skrivit, i intervjuer med ombud
och projektledare, framgår att mycket i familjernas vardagsliv förändrats till det
bättre. Utvärderingens kvalitativa data innehåller många exempel på hur detta
kommer till uttryck, t.ex. rent praktiskt i hemmet, i kontakter med skola, hälsooch sjukvård och många andra instanser i samhället, samt i någon mån även
ekonomiskt.
Detta bör betraktas i relation till de kvantitativa data som erhållits genom den
survey som använts vid för- och eftermätning och där man kan konstatera att
föräldrarna upplever att deras stress minskar något, men att barnens psykosociala
situation enbart blir marginellt bättre. Noteras bör att det är föräldrarna som uttalat
sig om barnens situation. Föräldrarna upplever inte heller någon förbättring vad
gäller praktisk hjälp eller avlastning från familj, släkt, vänner eller grannar. Detta
kan tolkas som att familjernas sociala nätverk, utöver familjeombuden och
aktiviteter i projektet, inte i någon större omfattning har förändrats.
Utfallet med olika mönster i kvalitativa och kvantitativa data kan tolkas på olika
sätt. En tolkning är att man i kvalitativa data har en bias till att överdriva det
positiva utfallet, kanske på grund av den närhet man som förälder och barn har
med ombud, projektledare och koordinatorer, och att det är kvantitativa data som
ligger närmare sanningen. En annan tolkning kan vara att både kvalitativa och
kvantitativa data är trovärdiga och visar på olika aspekter av familjernas situation
– på grund av de neuropsykiatriska diagnoserna försvinner inte problemen, man
upplever fortfarande stress och har samma problem med sociala relationer som
tidigare, men med hjälp av ett familjeombud och koordinatorer så blir
vardagslivet mycket lättare.
Barnens skolsituation
Även barnens skolsituation har förbättrats vilket styrks av intervjuer med föräldrar
och barn men även av koordinatorerna. Flera barn har nu fått bättre anpassat stöd
i skolarbetet. Barnens frånvaro i skolan har sjunkit, även om den ogiltiga frånvaron redan före det att familjen kom i i projektet var mycket låg. Eftersom data
i form av betyg eller andra omdömen om barnen inte omfattats av utvärderingens
design går det inte att uttala sig om ifall insatserna lett till någon förändring i dessa
avseenden.
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Barnens fritidssituation
Projektgruppen har på olika sätt arbetat för att förbättra barnens fritid.
Familjeombuden har lyssnat in barnens önskemål, visat på olika aktiviteter, och
kunnat vara med till en början. Man har också påmint föräldrar om när barnens
fritidsaktiviteter äger rum, undersökt om utrustning finns och påmint om att betala
avgifter. Inom ramen för projektet har det varit möjligt att bekosta vissa barns
fritidsaktiviteter. Under projekttiden har det varit möjligt att annordna olika
gemensamma aktiviteter för familjerna tillsammans med familjeombud och
tillsammans med andra familjer. Familjeombuden har undersökt vad som erbjuds
i kommunen och vad det kostar och har planerat, arrangerat och funnits med som
stöd. Inom ramen för projektet har det också varit möjligt att bekosta vissa
inträden och biljetter. Man har även skjutsat och undanröjt hinder för att komma
iväg.
Arbetet med att ge barnen fritidssysselsättning har dock inte varit helt oproblematiskt. Även i de fall där familjer fått ekonomisk hjälp med avgifter och där familjeombuden inledningsvis stöttat har det blivit avbrott i fritidssysselsättningen om
inte familjerna kontinuerligt motiveras och stöttas praktiskt. Här blir det tydligt
att många familjer behöver ett kompensatoriskt stöd som finns kvar över tid.
Arbete eller utbildning för föräldrar
Vad gäller föräldrarnas sysselsättning i form av arbete eller utbildning har
projektet varit mycket framgångsrikt. Räknat från när familjerna rekryterades
fram till november 2016 har 9 av 10 föräldrar som var arbetslösa gått till daglig
verksamhet, arbete eller studier, även om det inte gäller heltid eller tillsvidareanställningar för alla. 7 föräldrar hade redan tidigare daglig verksamhet, arbete eller
var studerande. Antalet sjukskrivna minskade från 3 till 1 och 2 var och är fortfarande förtids- eller sjukpensionerade.
Arbetssätt
I projektansökan beskrivs också mera explicit hur familjeombud, praktiskt-pedagogiskt stöd, skolstöd samt stöd till arbete/utbildning ska utformas (se avsnitt 2.3).
I tabellerna nedan sammanfattas hur detta har kommit till uttryck i projektet.
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Tabell 6.1. Familjeombudens arbetssätt i relation till projektansökan.
Familjeombud
Mål i projektet
Utfall
Företräda familjen.
Ja, i hög grad.
Kartläggning av behov och aktuella insatser. Gör inte systematisk kartläggning av behov
eller planering av insatser. Kartläggning
görs men mera som stöd i eget arbete.
Tillsammans med familjen.
Ja. Arbetar nära familjen. Lyhördhet inför
familjens röst och behov.
Skapa en förståelse för familjens situation
Ja. Sätter sig in familjens problem och
och behov.
skaffar sig en helhetsbild av familjens
situation. Ofta enklare problem men en
komplex situation totalt sett.
Utforma och samordna insatser tillsammans Utformar inte insatser i så hög grad.
med de aktörer som behövs för att ge bästa
Arbetar i hög grad med samordning.
möjliga stöd till familjen.
Är en länk mellan familjen och de olika
verksamheter som ska ge insatser.
Ett fungerande samarbete mellan olika aktö- Arbetar för att ge olika aktörer en gemensam
rer, som bygger på en gemensam förståelse
bild av familjens situation.
för familjens sammansatta behov.
Bidra till bra förutsättningar för att hjälpa
Ja. Arbetar för att utveckla struktur i familfamiljen till en förbättrad livssituation.
jens vardag, detta genom att stödja barnen i
skolan, att familjen får rätt vård, att familjen
får ändamålsenliga/rätt insatser, att föräldrar
får hjälp till sysselsättning/arbete/studier.
En gemensam Samordnad Individuell plan
Nej, i låg grad. Gör inte systematiska
(SIP) ska upprättas för varje familj.
uppföljningar.

Tabell 6.2. Förstärkt praktiskt-pedagogiskt stöd i relation till projektansökan.
Förstärkt praktiskt - pedagogiskt stöd
Mål i projektet
Utfall
Förstärks och utvecklas så att stöd till
Varierande. Vissa familjer får hjälp med
familjerna kan erbjudas i den omfattning
verktyg för planering av aktiviteter
och på det sätt som familjerna har behov av. (rådgivning, veckoschema, påminnelser),
i viss mån även träning.
Stöd för att hitta och upprätthålla struktur i
Se ovan.
vardagen (familj, skola, fritid etc.) både för
vuxna och barn.
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Tabell 6.3. Skolstöd i relation till projektansökan.
Skolstöd
Mål i projektet
Utfall
Barnen ska erhålla bästa möjliga stöd i sitt
Koordinatorer och ombud stödjer kommuniskolarbete för att främja en god måluppfylkation mellan hem och skola. Att tydliggöra
lelse för elevens lärande och ge barnet/ung- barnens behov för skolan (lärare och rektor),
domen så bra förutsättningar som möjligt för att bevaka så barnen får rätt stöd.
att kunna fullfölja sin skolgång.
Observera att de resurser till specialpedagog-/lärare som ingick i den ursprungliga
planen inte utnyttjats i projektet. Istället har
en arbetsterapeut anställts.
Stödet kan ges både i hemmet och i skolan.
I viss mån även hjälp med läxor.
Stödet syftar även till att utveckla
Skolans koordinatorer utvecklar arbetssätt
pedagogiska metoder i skolan, som leder till som underlättar för barnen i skolan. T.ex. att
inkludering och ökade resultat för eleverna. de kan få arbeta i mindre grupper, i lugnare
miljöer, resursskola etc. även koppling till
fritidsaktiviteter.

Tabell 6.4. Stöd till arbete eller utbildning i relation till projektansökan.
Stöd till arbete/utbildning
Mål i projektet
Utfall
Föräldrar som står utanför arbetsmarknaden Ombuden har i hög grad stöttat föräldrar till
och uppbär försörjningsstöd ska erbjudas
sysselsättning/arbete.
samordnade utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser i syfte att få en anställning.
Med stöd av familjeombud ska Jobb- och
Stödet har i viss mån skett tillsammans med
kunskapstorget tillsammans med individen
Jobb- och kunskapstorget, men även i relatskapa en planering som syftar till att plocka ion till AF etc.
bort hinder för anställning eller fortsatt utbildning.

Sammantaget innebär detta att projektet i hög grad lyckats uppnå målet att utveckla det arbetssätt som beskrivs i projektplanen, även om man inte utvecklat en
ny insats. Familjeombuden har utvecklat en roll som innebär att man arbetar ”på
familjens” uppdrag, att man utgår från ett helhetsperspektiv och att man förmår
samordna och koordinera insatser från andra aktörer på ett flexibelt sätt så att det
gynnar familjerna, såväl vad gäller vardag, skola och fritid som arbete eller sysselsättning för föräldrarna (se avsnitt 5.2). Familjeombudens arbetssätt innebär också
att de lägger mer än hälften av sin arbetstid på kontakter med familjen eller att
bistå familjen i möten med olika verksamheter. Det samma gäller det arbetssätt
som utvecklats av de olika koordinatorerna i projektet. Eftersom projektledarna i
sitt arbete omfattat koordinatorsfunktionen och delat sina tjänster mot Socialförvaltningen och Råd och stöd så har detta stärkt möjligheten till samverkan. Projektledarna har dessutom medverkat som medforskare i utvärderingen.
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Familjeombudens arbete överensstämmer i hög grad med arbetssättet så som det beskrivs i case management metodik men med en övervikt mot de aspekter som kopplar mera direkt till familjerna och deras vardag och i lägre grad med övergripande
planering, uppföljning och specifika insatser och behandling. Detta yttrar sig t.ex. i
att man i projektgruppen inte arbetat med SIP (Sammanhållen Individuell Plan).
Koordinatorerna, och den arbetsterapeut som anställt, har i hög grad underlättat
familjernas kontakt med skolan och att barnen fått bättre skolstöd. Eftersom det
praktiskt-pedagogiska stöd som skisserades i projektplanen inte kom att genomföras är det svårt att uttala sig om huruvida arbetssättet kunnat utvecklas ytterligare. Koordinatorerna från Jobb- och kunskapstorget har också utvecklat sitt arbetssätt i relation till familjerna, men har möjligen bidragit i något lägre grad till
det positiva utfallet vad gäller att föräldrarna fått arbete eller sysselsättning, men
detta beror i så fall främst på att inte så många föräldrar engagerats i Jobb- och
kunskapstorgets aktiviteter. Vägen till arbete eller sysselsättning har istället skett
med familjeombudens hjälp och genom Arbetsförmedlingen.
Förebygga placeringar
I projektansökan finns också syftet att utveckla stödet till barn, unga och föräldrar
så att placeringar kan undvikas och därigenom kunna minska kostnader för kommunen. Att kunna belysa denna fråga är definitivt en utmaning. Frågan innebär
att resonera kontrafaktiskt, d.v.s. att uttala sig om något som inte är fallet och att
spekulera om ifall placeringar hade inträffat om familjerna inte haft ett familjeombud. Ett sådant resonemang innebär att göra en så trovärdig uppskattning av
ett alternativt utfall som möjligt, baserat på någons initierade bedömning.
I projektet har denna bedömning gjorts av projektgruppen, mot bakgrund av deras
långa erfarenhet av socialt arbete med familjer med sammansatta behov. Om vi
antar att deras bedömning är trovärdig så har 3 HVB-placeringar undvikits 2015
och 4 familjehemsplaceringar 2016. Att göra en uppskattning av vad detta kan
innebära vad gäller besparingar är också vanskligt, men om man antar att dessa 7
barn hade blivit placerade och att dessa placeringar fortsatt hela projekttiden så
skulle det innebära att kommunen undvikit kostnader om cirka 14 miljoner kronor. Denna siffra får antas vara ett maxbelopp och bygger på att barnen skulle
vara placerade resten av projekttiden. Ett annat scenario kan givetvis vara att placeringarna upphört efter en tid och barnen kunnat flytta hem eller att man gett
förstärkt stöd i hemmet. Besparingen hade då blivit betydligt lägre.
För att kunna göra en säkrare bedömning av effekter av att en familj med sammansatta behov får ett familjeombud skulle en annan och mera utvecklad design
ha krävts, företrädelsevis med randomisering och kontrollgrupp. Ett sådant förfarande skulle ha krävt att familjer skulle ha fördelats slumpmässigt på kontrollrespektive experimentgrupp. Rekryteringen av familjer till projektet hade då behövt genomföras på ett annat sätt. För övrigt kan konstateras att kostnaderna för
öppenvård, slutenvård och ekonomiskt bistånd minskat för familjerna, något som
inte innebär lika vågade antaganden om vad som skulle kunna ske.
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6.3 Utvärderingens utfall i teoretisk belysning
Familjer med komplexa problem möter en komplex socialtjänst
I inledningskapitlet beskrevs hur projektet Familjelotsen till viss del inspirerades
av tidigare forskning om familjer med sammansatta behov (se Davidson & Bredmar, 2012; Bredmar, Davidson, Leinhard & Petersson, 2014; se även Clifford,
Fauske, Lichtwarck & Marthinsen, 2015). I dessa projekt kunde vi identifiera vad
som kännetecknar familjer med sammansatta behov och problem som kan uppkomma i mötet mellan dessa familjer och socialtjänsten. Ett huvudresultat är att
socialtjänsten inte förmår att se helheten i den komplexitet som kännetecknar familjernas livssituation, delvis på grund av att det sociala arbetet i hög grad är specialiserat och även fragmentiserat. Även välfärdssystemet och socialtjänstens organisering kan betraktas som komplext.
Bland annat argumenterade vi för att utveckla en ny ärendekategori, nämligen
familjer med sammansatta behov, och att utveckla socialtjänstens arbete med
denna målgrupp. För att lyckas med detta krävs att man kan reducera komplexiteten i familjernas livssituation, vilket också kräver att arbetssätt utvecklas som är
innovativt och helhetsinriktat.
I detta sammanhang kan komplexitetsteori vara ett teoretiskt verktyg (Grell, 2016;
Glouberman & Zimmermans, 2002). Inom komplexitetsteorin skiljer man mellan
enkla, komplicerade och komplexa problem. Vad gäller enkla problem antas dessa
kunna lösas genom att följa en väl utprövad arbetsgång (jämför att följa ett recept)
där man kan förvänta sig samma utfall varje gång. Denna arbetsgång kan bygga
på ”best practice”, evidens eller erfarenhet. Vad gäller komplicerade problem behövs också beprövade rutiner men detta är inte tillfyllest. En högre grad av expertkunskap krävs som förmår ta hänsyn till förändringar i kontexten eller att ny
kunskap tillkommer, men det är ändå möjligt att använda erfarenheter från tidigare problemlösning. Komplexa problem däremot kännetecknas av att vara unika
och rutiner har endast begränsad tillämpning. Exempelvis kan erfarenheter från
att uppfostra ett barn inte säkert fungera för ett annat. Komplexa system kännetecknas av att ha många element med oklara kopplingar och relationer, systemet
är öppet mot omvärlden och agenter interagerar på ett sådant sätt att systemet är
icke-linjärt och får emergenta egenskaper som är svåra att förutse. För att lösa
komplexa problem krävs att formulera problem och lösningar på ett annat sätt (se
avsnitt 1.4). Det är vår uppfattning att just relationen mellan socialtjänsten och
familjer med sammansatta behov kännetecknas av att vara komplex.
Det som är komplext i familjernas livssituation är att flera problem förekommer
samtidigt och samverkar på olika sätt. Det kan handla om att föräldrar upplevt
traumatiska händelser i barndomen eller vuxen ålder, att föräldrar och/eller barn
har problem med fysisk och psykisk ohälsa, ensamstående föräldrar, en ansträngd
ekonomi, att föräldrarna står utanför arbetsmarknaden och att barnen kan ha pro-

107

blem i skolan. Detta innebär att familjen ofta får många kontakter med olika instanser i samhället vilket kräver förmåga att kunna kommunicera och samordna,
vilket är extra svårt om man dessutom har en neuropsykiatrisk diagnos.
Det som är komplext med samhällets organisering av vård är just att den innehåller många specialiserade funktioner, som ofta är svagt kopplade till varandra, och
som har sin egen inneboende verksamhetslogik. Med fog kan t.ex. socialtjänsten
karaktäriseras som organiserad för att (på sin höjd) kunna hantera komplicerade
problem (se t.ex. Grell, 2016).
Kan familjeombudens arbetssätt reducera komplexitet i relationen mellan
familj och socialtjänst?
Mot bakgrund av att rollen som familjeombud inspirerats av Case management
följer här ett försök att relatera Familjelotsen och familjeombudens arbete till
några centrala dimensioner hämtade från case management (se 4.2). Det är på sin
plats att poängtera att projektet och speciellt projektgruppen inte strikt utgick från
beskrivningar av arbetsprocessen i case management i sitt arbete att utveckla rollen som familjeombud. Under projektet har dock seminarier om just case management genomförts med projektgruppen och material gjorts tillgängligt.
Sammantaget kan familjeombudens arbetssätt i relativt hög grad sägas likna det
som beskrivs i forskningen om case management (Jfr. Ballew & Mink, 1996;
Gursansky et al, 2003; Woodside & McClam, 2006; Mas-Expósito et al, 2014;
Summers, 2014; Treadwell et al, 2014). De gemensamma dragen gäller i hög grad
familjeombudens partstagande för klienten och bedömning av klientens behov, att
ha direktkontakt med och interagera med klienten i hemmet och i andra miljöer,
att ge stödjande rådgivning och samtal samt att förmedla och koordinera insatser.
Vidare att förmedla och förenkla klientens kontakter med verksamheter och serviceinsatser. Familjeombuden har dock i lägre grad utformat och följt upp individuella vårdplaner eller arbetat med detaljerade insatsprotokoll.
Utfallet kan tolkas som att man genom projektets insatser i hög grad lyckats reducera komplexiteten i familjernas livssituation. Detta gäller att man får andra och
bättre anpassade insatser från såväl socialtjänsten som från hälsovården, barnen
får bättre anpassat stöd i skolan, och problem i vardagslivet minskar. Rollen som
familjeombud innebär enligt denna tolkning att kunna lösa komplexa problem,
d.v.s. kunna hitta unika lösningar för respektive familj och individ, och att inte
förlita sig på färdiga rutiner, regler eller ”recept” (Jfr. Bagdasaryan, 2005). I detta
sammanhang är det viktigt att kunna ha en helhetsuppfattning inte bara över familjens komplexa situation utan också över samhället och speciellt socialtjänsten.
En aspekt som projekt Familjelotsen lyckats väl med, men som i forskningen beskrivits som svår att åtgärda med case managementmetodik, är fattigdom och ekonomiska problem (se Escaravage, 2014; Ryan och Schuerman, 2004; Cash och
Berry, 2003). Familjerna har fått en bättre situation i detta avseende då föräldrarna
kunnat få arbete eller sysselsättning, även om de fortfarande kan betraktas som
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relativt fattiga. En tolkning är att detta kan bero på kontextuella faktorer och att
vi i Sverige har andra förutsättningar att hjälpa. En annan tolkning kan vara att
Familjelotsen i högre grad förmått utmana de komplexa problemen och inte strikt
tillämpat ett ”program” för case management. En likhet som Familjelotsen uppvisar med resultat som beskrivs i forskningslitteraturen är att familjebevarande
åtgärder är kostnadseffektiva (Huebner et al. 2012).
Har man genom projektet lyckats reducera komplexitet i de samhällsfunktioner
som familjerna möter? Här är svaret inte entydigt. Funktionen som enheten Familjelotsen utgjort under projektet kan sägas ”ligga utanför” ordinarie verksamhet
och snarare komplettera den. Familjelotsen blir ett filter, en brygga eller relä mellan familjerna och socialtjänsten och skolan. Det är detta filter som reducerar
komplexiteten i mötet genom att sortera, brygga över och kompensera. I någon
mån har socialtjänsten och skolan förändrats men inte så grundläggande att man
t.ex. infört en helt ny ärendekategori (d.v.s. familjer med sammansatta behov).
I skolan och på Jobb- och kunskapstorget fanns koordinatorer som kunde länka
till familjeombuden. Genom seminarier arrangerade av Familjelotsen har många
medarbetare i skola och socialtjänst fått utbildning om neuropsykiatriska diagnoser och en arbetsterapeut har anställts i skolan. På Socialförvaltningen har man
börjat arbeta med ”Familjehandläggare” för att underlätta för familjerna så att de
enbart ska ha kontakt med en handläggare mot tidigare flera och på detta sätt reducerat komplexitet. På Råd och stöd har man utvecklat samverkan mellan Familjeteamet och team socialpsykiatri. Dessa åtgärder har i någon mån reducerat komplexiteten i socialtjänsten men det är troligt att det är funktionen familjeombud
som varit den viktigaste komponenten.

6.4 Några avslutande reflektioner
Varje utvecklingsprojekt och varje utvärdering brottas med sina unika problem
och utmaningar. I fallet Familjelotsen kan man med fog hävda att såväl de aktuella
familjerna, med sina sammansatta behov, utvecklingsprojektet med fokus på tre
nivåer (familj, process och aktör), samt utvärderingen kännetecknas av komplexitet i flera avseenden.
För familjerna är vardagen och dess utmaningar komplex, för projektet har det varit
en utmaning att försöka utveckla den egna organisationen och nya arbetssätt. Och
för utvärderingen har utmaningarna inneburit att försöka balansera närhet och distans till projektgruppen, subjektiva och upplevelsebaserade aspekter, likväl som
mera objektiv kvantitativ information, och samtidigt kunna utgöra ett stöd för projektet. Allt detta utan att påverka utvecklingsprojektet i någon specifik riktning –
det är projektledningsgruppen och aktörerna, d.v.s. kommunstyrelsen, som är projektägare, och FoU-centrum som ska utvärdera. I någon mån kan man hävda att det
är en omöjlighet att kunna balansera dessa olika randvillkor. Med största sannolikhet har den interaktiva utvärderingen påverkat utvecklingsprocessen i projektet.
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Ett sätt att försöka hålla en linje i detta sammanhang har varit att hela tiden utgå
från den design som inledningsvis beslutades för utvärderingen. De data som samlats in under projektet har visserligen hela tiden återkopplats till projektgruppen,
projektledningsgruppen men även till aktörsnivån, d.v.s. BUF-gruppen, men den
ursprungliga planen för utvärderingen har inte förändrats. I redovisningen har vi
vinnlagt oss om att redovisa de resultat som erhållits på ett så nyanserat sätt som
möjligt, så att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om våra tolkningars trovärdighet. Om vi missat några viktiga aspekter eller om utvärderingen kunnat organiseras på något annat sätt, och då kanske kunnat få ett annat utfall, bör därigenom kunna diskuteras.
En möjlighet är att betrakta hela ombudsfunktionen som en innovation, inbegripet
den ”idé” om vad ett ombud är t.ex. i form av att: ”jobba på uppdrag av familjen”,
”att se familjen som en helhet”, ”att arbeta kompensatoriskt”, men även av utsagor
från föräldrarna, t.ex.: ” Nu får vi hjälp med det vi behöver”. En fördel med att
beskriv själva funktionen familjeombud som innovationen är att inte reducera innovationen till mera avgränsade rutiner, metoder eller arbetssätt. Genom att i
högre grad vara nära familjen, bygga upp ett förtroende, så kan ombuden snabbare
och säkrare se komplexiteten i situationen och avgöra familjens kopplingar till
välfärdstjänster. Innovationen är helheten av detta förhållningssätt, kombinerat
med erfarenhet av socialt arbete med familjer i målgruppen, samt kunskaper om
samhället, socialtjänsten, sjukvården, skolan etc.
En kommentar som är värd att redovisa i slutet av denna rapport är om positiva
resultat som projektet Familjelotsen uppnått kan generaliseras till andra grupper
eller inte. Kan det vara så att utfallet är unikt för just dessa familjer och att just
dessa familjeombud är unika? En faktor som gör denna grupp av familjer homogen är att det i samtliga familjer finns neuropsykiatriska diagnoser, för barn
och/eller föräldrar (se avsnitt 4.3 och 5.4). En försiktig slutsats är att just dessa
familjer troligen är i behov av ett långsiktigt, kompensatoriskt stöd, då de problem
de har som är relaterade till diagnoserna, ofta är av långsiktig karaktär. Mot den
bakgrunden bör arbetssättet med familjeombud kunna tillämpas på andra i samma
situation. Troligtvis är det så att familjer med sammansatta behov men som inte
har dessa diagnoser kan ha stor glädje av ett familjeombud och att hjälpen med
tiden kan fasas ut.
Ett argument för att funktionen familjeombud bör ha potential att vara framgångsrikt i andra sammanhang där det finns sammansatta behov är tolkningen i ljuset
av komplexitetsteori. Om vi betraktar sammansatta behov som komplexa och
dessutom socialtjänsten och andra samhällsfunktioner, som komplexa system, så
förefaller just funktionen familjeombud så som den kommit till uttryck i projektet,
att kunna reducera komplexitet. Åtminstone vad gäller dessa familjer. Att en enhet
som Familjelotsen inte reducerar komplexitet i systemet är en annan fråga (Jmfr.
Nilsson Lundmark & Nilsson, 2015). I projektet har vissa steg tagits för att även
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reducera komplexitet i socialtjänsten och skolan, men dessa system är även fortsättningsvis så komplicerade att de utgör en utmaning för en familj med sammansatta behov, om man inte får stöd i mötet.
Det är också vanskligt att spekulera i de eventuella långsiktiga effekter som projektet kan ha. Vi tänker då speciellt på logiken och intentionen i att projektet var
organiserat som en social investeringsfond. På kort sikt, d.v.s. under projekttiden,
förefaller projektet ha lyckats reducera kostnader totalt för de parter som ingått
och främst då socialtjänsten, även om kostnader för skolan ökat då barn fått ökat
och bättre anpassat stöd. I linje med det resonemang som Nilsson Lundmark och
Nilsson (2015) för så bör just en förbättrad skolsituation vara den faktor som på
sikt bör ge avkastning på investeringen, såväl vad gäller att reducera lidande som
att motverka sannolikheten för utanförskap i livet. Å andra sidan har utvärderingen inte tagit hänsyn till kostnader för hälso- och sjukvård. Även i detta sammanhang kan dock de förändringar i inriktning och omfattning av insatser från
hälso- och sjukvården tolkas som att ha potential att motverka framtida utanförskap. Om detta sammantaget innebär att enbart några barn inte kommer att hamna
i livslångt utanförskap så har investeringen med råge varit lönsam.
Andra aspekter som kan vara värda att reflektera över då det gäller arbete med
familjer med sammansatta problem är att koppla till begrepp som marginalisering
(se avsnitt 4.1 och Clifford, Fauske, Lichtwarck & Marthinsen, 2015). Vi har valt
att beskriva målgruppen med hjälp av ett antal ”problem” som innebär utmaningar
och behov. Detta kan leda tanken till att dessa olika problem kan åtgärdas var för
sig och att familjen då skulle upphöra att ha dessa behov. Om man å andra sidan
väljer att betrakta familjerna som marginaliserade så är det troligt att det inte är så
enkelt som att förändra några parametrar i familjernas livssituation för att de ska
upphöra att vara marginaliserade – marginalisering innebär mer att finnas i en
position i samhället än att ha en uppsättning enskilda problem. Även resonemanget kopplat till socialtjänstens förändring mot specialisering och hanterandet
av risk kan kopplas till detta.
Den design som tillämpats i utvärderingen av projektet, då det saknas kontrollgrupp eller alternativa familjefokuserade insatser, innebär att det inte går att entydigt identifiera framgångsfaktorer. Vi kan med andra ord inte med säkerhet säga
om det finns alternativa arbetssätt som är lika bra, om det är just de familjeombud
som arbetat i projektet som gjort skillnad eller om andra kan lyckas lika bra, och
vi vet inte om alla de (helt övervägande) positiva utsagorna från intervjuerna kommer av en bias orsakad av en ”allians” mellan ombud och familjer. Inte heller går
det med säkerhet att extrapolera de beräkningar av hur kostnader kan reduceras
till andra delar och verksamheter i en kommun. Förhoppningen är ändå att läsaren,
om ni kommit så här långt, kan själv skapa sig en bild av projektet, arbetssättet
med familjeombud och vilka möjligheter detta ger för att fortsätta utveckla det
sociala arbetet.
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Bilaga 1
SOCIALA INVESTERINGSFONDEN PROJEKT ”FAMILJELOTSEN”
INTERVJUFORMULÄR: OM FAMILJEN
Löpnummer: ________________
Föräldrarna
1. Informantens kön
Man
Kvinna

2. Mammas födelseår, fyra siffror
3. Pappas födelseår, fyra siffror

4. Var är modern född?
Sverige
Europa
Afrika
Asien
Oceanien/Australien/NyaZealand
Nordamerika
Syd-/centralamerika
Vet ej

5. Var är fadern född?
Sverige
Europa
Afrika
Asien
Oceanien/Australien/NyaZealand
Nordamerika
Syd-/Centralamerika
Vet ej

6. Har du upplevt något av följande under de två senaste åren?
STRESSFAKTORER (BELASTNINGAR)
Ja
a. Fysisk sjukdom som varat över 1 månad
b. Psykisk sjukdom som varat över 1 månad
c. Varit nedstämd och deprimerad i över 1 månad
d. Förlust av anhörig
e. Större flytt (byte av ort/land)
f. Varit arbetslös mer än 8 veckor
g. Separation eller skilsmässa
h. Större konflikter i familjen/släkten
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Nej

i. Större bekymmer för ett eller flera av mina barn
j. Alkoholrelaterade problem hos dig eller din partner de senaste 2 åren

7. Annat som du upplevt som stressfaktorer/belastning de senaste 2 åren?

8. Här ser du en lista med olika aktiviteter. Har familjen p.g.a. dålig ekonomi varit tvungen att avstå från
några av dessa, ofta, sällan eller aldrig, under det senaste året?
a. Äta lagad mat
Avstått ofta

1

2

3

4

5

6

7

Har aldrig avstått

b. Köpa kläder
Avstått ofta

1

2

3

4

5

6

7

Har aldrig avstått

c. Betala hyra eller räkningar i tid
Avstått ofta
1
2
3

4

5

6

7

Har aldrig avstått

d. Gå på bio
Avstått ofta

4

5

6

7

Har aldrig avstått

e. Gå på teater, konsert eller liknande
Avstått ofta
1
2
3
4

5

6

7

Har aldrig avstått

f. Bjuda hem gäster
Avstått ofta

5

6

7

1

1

2

2

3

3

4
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Har aldrig avstått

g. Besöka vänner eller släktingar i andra kommuner
Avstått ofta
1
2
3
4
5
6
7

Har aldrig avstått

h. Ge bort presenter vid födelsedagar eller vid andra tillfällen då du/ni hade velat ge
Avstått ofta
1
2
3
4
5
6
7
Har aldrig avstått

i. Prenumerera på en dagstidning
Avstått ofta
1
2
3

5

6

7

Har aldrig avstått

j. Ägna sig åt en hobby/fritidssysselsättning
Avstått ofta
1
2
3
4
5

6

7

Har aldrig avstått

k. Använda mobiltelefon
Avstått ofta
1

2

3

4

5

6

7

Har aldrig avstått

l. Använda dator
Avstått ofta

2

3

4

5

6

7

Har aldrig avstått

m. Kunna kosta på barnen något
Avstått ofta
1
2
3

4

5

6

7

Har aldrig avstått

n. Delta i aktiviteter och utflykter i skolans regi
Avstått ofta
1
2
3
4
5
6

7

Har aldrig avstått

1

4

o. Annat: _____________________________________________________
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Avstått ofta

1

2

3

4

5

6

7

Har aldrig avstått

SOCIALA NÄTVERK
9. Har du förtroende för någon som du kan prata med om det mesta?
Jag har ingen jag har förtroende för
Jag har en jag har förtroende för
Jag har två jag har förtroende för
Jag har flera jag har förtroende för

10. Får du praktisk hjälp och avlastning från familjen/släkten?
Ja, väldigt ofta
Ja, ganska ofta
Ibland
Sällan
Nej aldrig

11. Får du praktisk hjälp och avlastning från vänner eller grannar?
Ja, väldigt ofta
Ja, ganska ofta
Ibland
Sällan
Nej aldrig

12. I vilken grad stämmer följande beskrivning på dig?
a. Jag känner tillhörighet i grannskapet
Stämmer
Stämmer delvis
Varken eller
Stämmer lite
Stämmer icke

b. Jag känner flera grannar så bra att jag besöker dem
Stämmer
Stämmer delvis
Varken eller
Stämmer lite
Stämmer icke

c. Det finns naturliga mötesplatser i mitt grannskap
Stämmer
Stämmer delvis
Varken eller
Stämmer lite
Stämmer icke
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13. Anser du att du kan lita på de flesta människor, eller anser du att du inte kan vara försiktig nog när
du har med andra att göra?
Litar inte på andra/kan ej 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Litar på andra
vara nog försiktig

14. Vill du säga att människor för det mesta försöker att vara hjälpsamma, eller att de i stort sätt bara tar
hänsyn till sig själva?
Inte hjälpsamma, tänker
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Är hjälpsamma
bara på sig själva

15. Tror du att de flesta människor skulle försöka att utnyttja dig om de fick möjlighet till det, eller tror
du att de försöker att vara ärliga?
Vill utnyttja dig, är inte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Vill vara ärliga, vill
ärliga
inte utnyttja dig

FÖRÄLDRAROLLEN
16. I vilken grad håller du/ni med om följande påståenden?
a. Jag/vi klarar föräldrarollen bra
Håller helt med
1
2
3

4

5

6

7

Håller inte alls
med

b. Det är besvärligt att sätta gränser för barnet
Håller helt med
1
2
3
4
5

6

7

Håller inte alls
med

c. Jag/vi samarbetar bra med förskolan/skolan
Håller helt med
1
2
3
4
5

6

7

Håller inte alls
med

d. Jag/vi har liten möjlighet att delta i fritidsaktiviteter tillsammans med barnet/barnen
Håller helt med
1
2
3
4
5
6
7
Håller inte alls
med

e. Jag/vi har tillräckligt med tid tillsammans med barnet/barnen
Håller helt med
1
2
3
4
5
6
7
Håller inte alls
med
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d. Jag/vi tycker det är besvärligt att prioritera barnens behov framför mina/våra egna
Håller helt med
1
2
3
4
5
6
7
Håller inte alls
med

e. Jag/vi trivs i rollen som föräldrar
Håller helt med
1
2
3

4

5

6

7

Håller inte alls
med

LEVNADSVILLKOR OCH BAKGRUND
17. Hur bor du/ni?
Lägenhet
Radhus
Villa
Annat:______________________________

18. Vilken hyres-/ägandeform är det för bostaden?
Eget förstahandskontrakt
Andrahandskontrakt genom kommunen
Andrahandskontrakt genom privatperson
Bostadsrätt
Äger själv fastigheten
Annat: ________________________

19. Hur stor är din/er bostad? (bostadsyta)
< 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-99 kvm
100-129 kvm
130-159 kvm
160-200 kvm
Över 200 kvm

20. Hur många sovrum har bostaden?
Inget
1
2
3
4 eller flera

21. Hur länge har du/ni bott i den nuvarande bostaden? (uppge antal år): _________________________
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22. Vilka av följande påstående om flyttning passar bäst för din/er situation?
Har planer på att flytta
Räknar med att flytta inom 3 år
Räknar med att bo här i minst 3 år till
Har inga planer
Räknar med att bo här resten av livet

23. Om du/ni har planer på att flytta eller räknar med att flytta inom 3 år, vilken är den främsta anledningen till att du/ni räknar med att flytta? (rangordna de tre viktigaste)
Arbete eller utbildning
Bostadsförhållanden
Ekonomi
Socialt nätverk
Personliga förhållanden
Andra orsaker: ___________________

24. Hur ofta har du/ni flyttat under de senaste 5 åren?
a. Inom kommunen:
1 gång
2 gånger
3 gånger
4 gånger
5 gånger
6 gånger eller flera
Har inte flyttat
b. Till annan kommun:
1 gång
2 gånger
3 gånger
4 gånger
5 gånger
6 gånger eller flera
Har inte flyttat
25. Är några av dessa alternativ orsaker till att du/ni flyttat?
Ja
Fick inte förnyat kontrakt
Önskade komma närmare släkt och vänner
Bättre arbetsmöjligheter
Önskade bo närmare centrum
Blev tvungen att flytta på grund av högre boendekostnader
Bättre möjlighet till buss/kollektivtrafik
Trivdes inte i grannskapet/bostadsområdet
Mycket stökigt/oväsen i grannskapet
Barnet blev mobbat i skolan
Barnet hade få vänner
Jag hade ett litet nätverk
Missnöjd med kommunens service (skola, barnomsorg, m.m.)
Bättre bostadsstandard/boendeform
Separation/skilsmässa
Annat: __________________________________
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Nej

26. Vilka inkomster har du för närvarande (Sätt ett kryss för alla inkomstkällor)
Inkomst från förvärvsarbete
Studiemedel
Sjukersättning
A-kassa
Förtidspension/pension
Underhållsbidrag
Vårdnadsbidrag
Bostadsbidrag
Föräldrapenning
Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd
Introduktionsersättning
Hemmavarande utan inkomst
Annat:________________________

27. Om du är gift eller sambo, vilka inkomster har din make/maka/sambo (Sätt ett kryss för alla inkomstkällor)
Inkomst från förvärvsarbete
Studiemedel
Sjukersättning
A-kassa
Förtidspension/pension
Underhållsbidrag
Vårdnadsbidrag
Bostadsbidrag
Föräldrapenning
Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd
Introduktionsersättning
Hemmavarande utan inkomst
Annat:________________________
28. Vilka anställningsförhållanden har du? (du kan sätta flera kryss)
Egen företagare
Vikarie/timanställd
Tidsbegränsad anställning
Projektanställning
Fast anställning/tillsvidare anställning
Saknar anställning

29. Hur många anställningar har du för närvarande? (sätt ett kryss)
0
1
2
3
4
5 eller fler

30. Hur många timmar i veckan arbetar du? (Om 0 timmar: hoppa över frågan)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
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36-40
41-45
45-50
50 eller fler

31. Hur stor är hushållets sammanlagda inkomst (brutto) per år? (barnbidrag medräknas inte)
_____________________________________________________________

32. Hur stor är hushållets sammanlagda skuld?
_____________________________________________________________

33. Hur vill du/ni värdera hushållets ekonomiska situation?
Mycket god
God
Varken eller
Mindre god
Mycket dålig

34. Kryssa för vad av nedanstående som finns i hushållet: (flera kryss är möjliga)
Bil
Tv
Dator
Internet/bredband
Båt
Husvagn
Stuga/fritidsbostad
TV-spel
Telefon/mobiltelefon

FERIER OCH FRITID
35. Har du/ni rest bort på semester sammanhängande i fem dagar eller mer under de senaste tre åren?
Ja
Nej

36. Om ja, har du/ni haft barnet/barnen med på dessa semesterresor?
Ja, de flesta
Ja, någon
Nej
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UTBILDNING
37. Vad är (barnets biologiska/adoptiv) mors högsta fullföljda utbildning?
Ingen skolgång
Inte fullföljt grundskolan
Grundskolan 9 år
Gymnasium 1-2 år
Gymnasium 3-4 år
Universitet/högskola 1-3 år
Universitet/högskola 3 år eller mer
Annat:_______________________
38. Vad är (barnets biologiska/adoptiv) fars högsta fullföljda utbildning?
Ingen skolgång
Inte fullföljt grundskolan
Grundskolan 9 år
Gymnasium 1-2 år
Gymnasium 3-4 år
Universitet/högskola 1-3 år
Universitet/högskola 3 år eller mer
Annat:_______________________

39. Om du inte har fullföljt utbildning på gymnasienivå, vad är orsaken till detta? (här kan du sätta flera
kryss)
Fick barn
Prioriterade arbete
Trivdes inte i skolan
Sjukdom
Läs/skrivsvårigheter
Dålig relation till lärare
Annat:_______________________

40. Kan du tänka dig att återuppta dina studier om du får möjlighet?
Ja
Nej
Vet inte

41. Vad är (barnets biologiska/adoptiv) mors yrke?
Yrkestitel:________________________________________________

42. Vad är (barnets biologiska/adoptiv) fars yrke?
Yrkestitel:________________________________________________

43. Om du är född utanför Sverige, hur länge har du bott i Sverige?
Antal år: _____________________
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44. Om du är född utanför Sverige, i vilken grad behärskar du svenska språket?
Mycket bra
Bra
Medelbra
Dåligt
Mycket dåligt

VÄRDERING AV SOCIALTJÄNSTEN
(OBS kan vara nödvändigt att reda ut vad som menas med socialtjänsten)
45. I vilken grad instämmer du i följande påståenden utifrån dina erfarenheter?
a. Socialtjänsten ger ett gott stöd till familjer och barn som är i behov av det
Håller inte alls
1
2
3
4
5
6
7
Håller helt med
med

b. Socialtjänsten lägger vikt vid föräldrarnas synpunkter och värderingar
Håller helt med
1
2
3
4
5
6
7
Håller inte alls
med

c. Socialtjänsten respekterar föräldrarnas synpunkter i sina bedömningar
Håller helt med
1
2
3
4
5
6
7
Håller inte alls
med

d. Socialtjänsten har en förståelse för människors livssituation
Håller helt med
1
2
3
4
5
6
7
Håller inte alls
med

e. Socialtjänsten framstår som öppen och ärlig
Håller helt med
1
2
3
4
5
6

7

Håller inte alls
med

f. Vårt intryck är att vi har fått all information om anmälan som socialtjänsten har tagit emot
Håller helt med
1
2
3
4
5
6
7
Håller inte alls
med
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g. Det verkar vara viktigt för socialtjänsten att samtala med barnet/barnen
Håller helt med
1
2
3
4
5
6
7
Håller inte alls
med

h. Intrycket jag hade av socialtjänsten har förändrats till det bättre efter kontakten vi haft
Håller helt med
1
2
3
4
5
6
7
Håller inte alls
med

i. Socialtjänsten samarbetar bra med andra instanser
Håller helt med
1
2
3
4
5
6
7

Håller inte alls
med

j. Jag har fått vara för lite delaktig i planeringen av Socialtjänstens insatser
Håller helt med
1
2
3
4
5
6
7
Håller inte alls
med

k. Kritik av erbjudna insatser har hanterats dåligt av Socialtjänsten
Håller helt med
1
2
3
4
5
6
7
Håller inte alls
med

l. Det verkar som om anställda inom Socialtjänsten samarbetar för lite sinsemellan
Håller helt med
1
2
3
4
5
6
7
Håller inte alls
med

EGEN ERFARENHET AV SOCIALTJÄNSTEN
46. Har du egen erfarenhet av socialtjänsten från din egen uppväxt (grannar, vänner, egna familjen etc.)?
Nej
Ja

47. Om ja, vilka är dina erfarenheter?

130

43. Har du/ni något som du/ni vill tillägga?
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Bilaga 2
SOCIALA INVESTERINGSFONDEN PROJEKT ”FAMILJELOTSEN”
INTERVJUFORMULÄR: OM BARNET
OBS Fyll i ett formulär för varje barn
Löpnummer: ________________
1. Barnets kön
Pojke
Flicka

2. Barnets födelseår, fyra
siffror

3. Vem bor barnet mest hos? (daglig omsorg)
Mamma och pappa
Mamma
Pappa
Mamma och sambo (inte pappa)
Pappa och sambo (inte mamma)
Släkt (inte definierat som familjehem)
Lika mycket hos mamma och pappa
Familjehem
Familjehem inom släkten (släktplacering)
Institution (HVB/SiS)
Annat

4. Vid delad vårdnad, hur är då fördelningen?
50-50
60-40
Annat, nämligen

5. Om barnet bor stadigvarande hos någon annan än föräldrarna, vem har barnet mest umgänge med? (möjlighet för mer än ett kryss)
Mor
Far
Syskon
Släkt
Ingen
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6. Barnets omgivning, familj och sociala förhållanden:
a. Barnet har vänner i sin egen ålder (förutom syskon)
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

b. Barnet tar med sig vänner hem
Håller helt med
1
2
3 4

5

6

7

Håller inte alls
med

c. Barnet har minst en god vän
Håller helt med
1
2
3

5

6

7

Håller inte alls
med

4

d. Barnet deltar i organiserade aktiviteter på fritiden
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7

Håller inte alls
med

e. Barnet är plågat eller mobbat av andra barn
Håller helt med
1
2
3 4
5
6

7

Håller inte alls
med

f. Barnet är ganska ensamt och leker ofta själv
Håller helt med
1
2
3 4
5
6

7

Håller inte alls
med

g. Barnet har kontakt med grannar och personer i närmiljön
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

h. Barnet har umgänge med båda föräldrarna
Håller helt med
1
2
3 4
5
6

7

Håller inte alls
med

i. Barnets relation till båda föräldrarna är god
Håller helt med
1
2
3 4
5
6

7

Håller inte alls
med
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7. Barnets fysiska hälsa
a. Barnet är oftast friskt
Håller helt med
1
2

3

4

5

6

7

Håller inte alls
med

b. Det är nästan alltid något med barnet
Håller helt med
1
2
3 4
5

6

7

Håller inte alls
med

c. Barnet har besvär/sjukdom som inte är diagnostiserad, men som man måste ta hänsyn till dagligen
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

d. Barnet klagar ofta över huvudvärk, ont i magen eller illamående
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

e. Barnet har besvär/sjukdom som är diagnostiserad, och som man måste ta hänsyn till dagligen
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

8. Barnets psykiska hälsa
a. Barnet har humörsvängningar
Håller helt med
1
2
3 4

5

6

7

b. Barnet är rädd för mycket och blir lätt skrämt
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7

Håller inte alls
med

Håller inte alls
med

c. Barnet verkar ha en god självbild och är trygg i sig själv
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med
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d. Barnet har en stark vilja och är väldigt bestämt
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7

Håller inte alls
med

e. Barnet är nervöst eller klängigt i nya situationer och blir lätt otryggt
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

f. Barnet är ofta ledset, nedstämt och har lätt för att gråta
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

g. Barnet är ofta oroligt och har svårt att sitta still
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7

h. Barnet är rastlöst, överaktivt och kan inte få ro
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7

Håller inte alls
med

Håller inte alls
med

i. Barnet får ofta raserianfall eller är på dåligt humör
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

j. Barnet har ett diagnostiserat psykiskt besvär som det måste tas hänsyn till
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

k. Jag/vi tror att barnet har ett psykiskt besvär, men det är inte diagnosticerat
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

9. Hur barnet fungerar socialt
a. Barnet är oftast omtyckt av andra barn
Håller helt med
1
2
3 4
5

6

7

Håller inte alls
med

b. Barnet verkar trivas bra i skolan
Håller helt med
1
2
3 4

6

7

Håller inte alls
med

5
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c. Barnet tröstar om någon blir sårad, blir ledsen, eller inte mår bra
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

d. Barnet kommer bättre överens med vuxna än med barn
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

e. Barnet leker självständigt
Håller helt med
1
2

3

4

5

6

7

Håller inte alls
med

f. Barnet har svårt för att åsidosätta sina egna behov och lyssna på andra
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

g. Barnet har delar gärna med sig till andra barn (godis, leksaker och andra saker)
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

h. Barnet erbjuder sig ofta att hjälpa andra (föräldrar, lärare, andra barn)
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

i. Barnet är snällt mot yngre barn
Håller helt med
1
2
3 4

5

6

7

Håller inte alls
med

7

Håller inte alls
med

10. Barnets självständighet och utveckling
a. Mitt barn klarar sig bra för sin ålder
Håller helt med
1
2
3 4
5

6

b. Barnet tar kontakt med mig eller andra vuxna när det behöver hjälp
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med
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c. Barnet kan argumentera/visa för sin vilja
Håller helt med
1
2
3 4
5
6

7

Håller inte alls
med

d. Barnet fullföljer uppgifter och har koncentrationsförmåga
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

e. Barnet tänker sig för innan hon/han genomför (gör) något
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

f. Barnet kommer lätt av sig och tappar koncentrationen
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

11. Barnets känslo- och beteendemässiga utveckling
a. Barnet ljuger eller fuskar
Håller helt med
1
2

3

4

5

6

7

Håller inte alls
med

b. Barnet är artigt och har gott uppförande
Håller helt med
1
2
3 4
5
6

7

Håller inte alls
med

c. Barnet tar hänsyn till andra
Håller helt med
1
2
3

4

5

6

7

Håller inte alls
med

d. Barnet visar omsorg om andra
Håller helt med
1
2
3 4

5

6

7

Håller inte alls
med

e. Barnet accepterar oftast de gränser som vuxna sätter
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med
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f. Barnet kommer i konflikt med andra
Håller helt med
1
2
3 4
5

6

7

Håller inte alls
med

g. Barnet hamnar i konflikter där polisen är inblandad
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

h. Barnet bråkar ofta med andra barn och mobbar dem
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

i. Barnet begår olagliga handlingar som stöld och/eller skadegörelse
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

j. Barnet är bekymrat och har många problem
Håller helt med
1
2
3 4
5
6

7

Håller inte alls
med

k. Barnet stjäl hemma, i skolan eller på andra ställen
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

l. Barnet begår olagliga handlingar under påverkan av alkohol/droger
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

m. Barnet begår olagliga handlingar genom att utsätta andra för våld
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

12. Barnet självbild och tro på sig själv
a. Barnet verkar ha en positiv självbild
Håller helt med
1
2
3 4
5

6

7
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Håller inte alls
med

b. Barnet klarar av fysiska aktiviteter i förhållande till sin ålder och utveckling
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

c. För mig/oss verkar det som om barnet är tryggt i sig själv
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

d. Barnet drar sig för att pröva nya aktiviteter
Håller helt med
1
2
3 4
5
6

7

Håller inte alls
med

13. Barnets tillgång till materiella saker:
a. Barnet har den utrustningen det behöver för att delta i organiserade fritidsaktiviteter
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

b. Barnet har i stort sett samma utrustning som andra jämnåriga
Håller helt med
1
2
3 4
5
6
7
Håller inte alls
med

c. Barnet har tillgång till mobiltelefon
Håller helt med
1
2
3 4

5

6

7

Håller inte alls
med

d. Barnet har tillgång till dator
Håller helt med
1
2
3

5

6

7

Håller inte alls
med

4

14. Anser du att ditt/ert barn behöver hjälp?
Ja
Nej (om nej, hoppa till fråga
17)
Osäker

15. Om du/ni anser att barnet behöver hjälp, vilken typ av hjälp anser du/ni att barnet behöver?
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16. Varför behöver barnet denna hjälp?

17. Har barnet nu någon insats från socialtjänsten? (OBS kan vara nödvändigt att reda ut vad som
menas med socialtjänsten)
Ja
Nej (gå till fråga
22)

18. Vilka insatser från socialtjänsten har barnet haft tidigare? (OBS kan vara nödvändigt att reda
ut vad som menas med socialtjänsten)

19. I vilken grad tycker du/ni att insatserna har hjälpt?
I mycket hög
1
2
3 4
5
6
7
I mycket låg
grad
grad

20. Finns ett team/sammanhållen vårdplan (SIP)?
Ja
Nej
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21. Om ja, hur bedömer du/ni nyttan av team/sammanhållen vårdplan (SIP)?
Mycket låg grad 1
2
3 4
5
6
7
Mycket hög
av nytta
grad av nytta

22. Vad upplever du/ni som fördelar eller nackdelar med team/sammanhållen vårdplan (SIP)?

23. Har du/ni något som du/ni vill tillägga om barnet?
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Bilaga 3
Föräldraintervjuer
Intervjuguide
1. När/vilken hjälp får du av ditt familjeombud?
2. Vad tycker du om den hjälp du får av ditt familjeombud? Vad är bra, saknar du något?
3. Vad skiljer familjeombuden från andra stödinsatser som du har eller har haft?
4. Tycker du att familjeombud är ett bra namn eller skulle det heta något annat?
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Bilaga 4
Om barnintervjuerna
Kapitlet tar sin utgångspunkt i barn och ungdomars berättelse om hur de upplever stöd och
insatser som det enskilda barnen samt deras familjer tar del av via projektet Familjelotsen. Stöd
ges till hela familjen, enskilda familjemedlemmar, både barnen och föräldrarna. Vissa insatser
sker riktat till enskilda barn medan vissa insatser sker riktat till föräldrarna. Insatserna ges också
i form av stöd till hela familjen då det flera olika problem i familjerna. Den situation som omger
hela familjen är problematisk på flera olika sätt, där insatser från socialtjänsten under många år
inte varit tillfredsställande. Barn och/ eller föräldrar har en neuropsykiatrisk diagnos. Stödet
sker i form av en kontaktperson som finns etablerad till varje enskild familj.
Att få barns och ungdomars egna perspektiv och erfarenhet kring stöd och insatser som rör dem
är ett viktigt kunskapstillskott. Ofta är det vuxna som för barn och elevers talan när stöd ges
inom skola och socialtjänst. En portalparagraf i FN:s barnkonvention belyser ”Barns bästa”
(Qvarsell, 2004). Utifrån ett professionellt intresse kring ”barnets bästa” innebär det ett fokus
på det enskilda barnets behov. Genom att lyssna på barnen utifrån deras berättelser om stöd och
insatser kan det alltså tillföra insikter av betydelse för det praktiska arbetet som rör insatser
riktade till barn och deras familjer. I denna utvärdering handlar det om att lyssna på barnen och
ungdomarna berättelser om den insats de själva och deras familjer har tagit del av för att verka
för att vidta åtgärder för barnets bästa. Det görs genom att ta del av barnen och ungdomarnas
egna berättelser om sina erfarenheter (Green & Hill, 2005). Germundsson (2011) framhåller att
forskning kring samverkan samt utvärdering inom området sällan fokuserar brukarens perspektiv samt vilka effekter de insatser som ges upplevs av brukaren eller de som är beroende av
verksamheten. Inte minst är barn och ungdomar en grupp som sällan kommer till tals i forskning
som rör deras situation.
Detta kapitel utgår ifrån syftet: Hur berättar barn och ungdomar om de insatser familjen samt
de själva tagit del. Vidare beskriver det vilka insatser barnens beskriver samt hur beskrivs dessa
insatser?
I detta kapitel kommer 12 barn och ungdomar i ålder 7-21 år till tals om hur de har upplevt sitt
deltagande i projektet ”Familjelotsen”. Intervju som metod har använts för att fånga informanternas perspektiv på deras upplevelse av de stöd som de tagit del av via familjelotsens insatser.
Den intervjuguide som har använts har varit öppen till sin karaktär där i huvudsak tre områden
har berörts: Skolan, fritiden samt hemmet. Om barnet/ungdomen inte själva berättat om sin
diagnos har intervjuaren ställt frågor om den.
Urval
Det projekt som barnen/ungdomarna och deras familjer deltagit i omfattar 30 familjer med barn
i skolåldern. Samtliga familjer och barn har fått information om att intervjuer genomförs med
barnen/ungdomarna. De informanter som har intervjuats har blivit tillfrågade och informerade
om syftet med intervjuerna samt informerade om de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002).
Då det handlar om minderåriga barn har deras föräldrar först gett sitt medgivande och därefter
har barnet/ungdomen gett sitt medgivande. Vid studier som rör barn kan samtyckesfrågorna
vara komplicerade om barn ska delta eftersom det förutsätter att både barn och vuxna ger sitt
samtycke. Det är dessutom så att vuxna ofta fungerar som grindvakt för undersökningen
(Punsch, 2002; Punsch 2001) och att barnen är de sista att ge sitt samtycke (Morrow, 2001;
Morrow, 2005). Samtyckesfrågor i relation till att ta del av barnens röster kan vara komplicerat
eftersom en förutsättning för att barn ska kunna delta är att både barn och vuxna behöver ge sitt
samtycke (Thomas & O’Kane, 1998).
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Min ambition ha varit att se barnen som aktörer med rätt att själva ta ställning om de vill delta
eller inte. Även ett sådant förhållningssätt innebär ett förhandlande med vuxna. Trots min uttalade ambition att se barnen som aktörer var det de vuxna runt barnet, i detta fall familjeombudet
som tillfrågade barnen och deras vårdnadshavare om de vill vara med.
Vid själva intervjutillfället har intervjuaren återigen informerat om att de intervjuade barnen
och ungdomen när som helst kan avsluta sitt deltagande och säga nej. Då åldern på den intervjuade varierade från 7-21 år har sättet att informera dem varierat men stävan har varit att vara
tydlig i informationen om att deltagarna skulle kunna avbryta intervjuandet när de ville.
Projektet är etikprövat och godkänt vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 2015-03-31.
Genomförande
Familjeombudet, den kontaktperson som familjen haft kontakt med via projektet, var behjälplig
med att kontakt etablerades mellan forskaren och barnet/ungdomen och avtalade en tid för intervjun. Det enskilda barnet/ungdomen avgjorde tillsammans med föräldern platsen där intervjun skulle ske. Intervjuerna skedde antingen i hemmet, i kommunens lokaler som var bekanta
för barnet och familjen eller på ett fik. När intervjuerna skedde i kommunens lokaler kom barnen/ungdomarna själva eller i sällskap med en förälder beroende på ålder på barnet. Vid några
tillfällen valde föräldrarna platsen där intervjun med barnen skulle ske då de inte ville att intervjun skulle ske i hemmet. Familjeombuden erbjöds varje barn/ungdom att vara med på intervjun
då de känner barnet väl. Alla informanter avböjde och samtliga intervjuer genomfördes enskilt
med barnen/ungdomen. Intervjuerna varierade i längd från 30 upp till 45 minuter.
Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant. En kvalitativ innehållsanalys (Granheim, &
Lundman, 2004) har används för att identifiera aspekter i informanternas berättelser. Metoden
innehåller olika steg i tolkningen av de transkriberade texterna. Inledningsvis skedde en genomläsning för att identifiera allmänna teman som beskriver de intervjuades livssituation. Därefter har ytterligare läsning av texterna gjorts för att identifiera ett antal subkategorier. De subkategorier som har ett liknande innehåll har till slut lett fram till olika aspekter av de intervjuades upplevelser och erfarenheter.
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Bilaga 5
INLEDANDE INTERVJU MED MEDVERKANDE I UTVECKLINGSPROJEKTET
STÖD TILL FAMILJER MED SAMMANSATTA PROBLEM – FAMILJELOTSEN

Namn:

•
•
•
•

Befattning:
1. Familjenivån
Problembild - familjer
Hur skulle du vilja beskriva målgruppen/familjernas situation? Vad har de för problem?
Vad beror detta på? Vilket/vilka problem är allvarligast?
Utveckling av verksamheten på familjenivå
Vilka metoder och arbetssätt skulle behöva utvecklas och tillämpas i arbetet med familjer med
sammansatta problem? Vardag, skola, arbete, fritid, hälsa etc.?
Vilka resurser behövs? Personal, kompetens, befogenheter, tid/omfattning etc.?
Vad är möjligt/rimligt att kunna uppnå?

2. Process – och metodnivå (arbetsmetoder, kunskapsbildning, kunskapsanvändning och innovationer)
• Socialförvaltningen, Råd och stöd, Jobb-och kunskapstorget, Utbildningskontoret, projektledare, familjeombud koordinatorer, skol- och fritidsstöd, (FoU-centrum).
•
•
•
•

•

Problembild – process- och metodnivå
Finns det problem med hur arbetet kring familjerna är organiserat? Vad beror detta i så fall på?
Vilket/vilka problem är allvarligast?
Utveckling av verksamheten på processnivå
Hur bör projekt-organisationen utformas och arbeta? Kompetens, roller, projektledare,
familjeombud, socialsekreterare, pedagoger, koordinator, jobbstöd etc.
Vilka möjligheter och hinder finns för att kunna utveckla bättre stöd?
Vilket stöd behöver de som arbetar i projektorganisationen?

3. Aktörsnivå (Samspelet mellan involverade organisationer, verksamheter)
Omsorgsnämnden, Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden och Bildningsnämnden är de olika
aktörer som är representerade i projektets styrgrupp, (FoU-centrum).

•

Problembild – aktörsnivå
Hur skulle du vilja beskriva situationen idag vad gäller de olika aktörerna i relation till familjer med
sammansatta problem? Samverkan, befogenheter, resurser, forum, makt och inflytande, fördelning
av ansvar och uppgifter?
Utveckling av verksamheten på aktörsnivå
Hur uppfattar du att de olika aktörerna bör arbeta?
Vilka möjligheter och hinder finns för att kunna utveckla verksamheten på aktörsnivå
(organisatoriskt, kompetens, ekonomi, befogenheter, behov av stöd etc.)?
På vilket sätt kan projektet (processnivån) interagera med aktörsnivån för att uppnå projektets syfte?

•
•

4. Projektet – innovationer och utveckling
Vilken kunskap uppfattar du kan genereras i projektet och hur bör den dokumenteras och spridas?
Vad skulle en innovation kunna vara i arbetet med familjer med sammansatta problem?

•

•
•
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Bilaga 6
Intervju med koordinatorer
1. Hur uppfattar du din organisations roll i projektet?
2. Hur uppfattar du din egen roll som koordinator i projektet?
3. Vilka utmaningar uppfattar du att ni mött i uppdraget att jobba med familjer med
sammansatta problem? Hur skulle du vilja beskriva hur ni arbetar i projektet (utveckla). Vad har ni kommit fram till (särskilt viktigt)?
4. Projektet innebär ju samspel/samverkan mellan olika nivåer. Hur skulle du
sammantaget beskriva denna samverkan i projektet?
5. Vad har ni gjort/jobbat med konkret? Vad har det inneburit? (Bra/dåligt)
6. Hur kan vi veta om projektets mål uppnås?
7. Vilka faktorer ser du som framgångsfaktorer i projektet?
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Bilaga 7
Familjeombudens arbetsuppgifter
Samordna
Familjerna har många kontakter och det finns ofta behov av att samordna och koordinera dessa
så att de känner till varandra, arbetar åt samma håll och kan anpassa sina insatser efter vad som
händer i familjen. Familjeombudet är ofta den enda som känner till hela familjens behov och
vilka kontakter som finns. Deras roll blir därför att aktivt arbeta för att sammanföra och
samordna familjens olika kontakter i de fall det behövs. Detta är avlastande och tidsbesparande
både på familje- och samhällsnivå.
Relationsskapande
Familjenivå
Grunden för familjeombudens arbete är att det finns en tillit och arbetsallians. För att bygga
upp ett förtroende behövs tid. Det är viktigt att lära känna familjen och kunna lyssna in
individens och dess familjs behov. Ibland måste familjeombuden praktiskt hjälpa familjen för
att bevisa sina goda intentioner och få förtroende. Denna process kan ta lång tid. En del av
familjerna har lågt förtroende för socialtjänsten eller skolan och har svårt att lita på det stöd
som erbjuds.
Samhällsnivå
Familjeombuden skapar också relationer med professionella kring familjerna och bidrar till att
andra professionella ser att det finns ett stöd och detta avlastar även dem i deras yrkesroll och
ger arbetsro.
Klargöra roller
Familjenivå
I arbetet med familjen arbetar familjeombuden med att förklara vad olika professionella har för
roller och befogenheter inklusive familjeombudens uppdrag. Vidare hjälper familjeombudet
föräldrarna att förstå de förväntningar och krav som finns från samhället.
Samhällsnivå
Familjeombudet medvetandegör professionella om varandra och varandras olika uppdrag inklusive det egna. Detta möjligör att alla arbetar åt samma håll, förhindrar dubbelarbete och
förenklar både för familj och samhälle.
Tydliggöra familjens behov
Familjenivå
För att kunna ge rätt slags stöd är det viktiga att både familjen och familjeombudet förstår den
specifika familjens behov. Att tydliggöra familjens behov är en process som sker tillsammans
med familjen. Det är familjen själv som definierar och ringar in sina behov tillsammans med
familjeombudet. Det innebär också att hjälpa familjen att acceptera olika förhållanden som inte
går att förändra och härbärgera frustration och vanmakt.
Samhällsnivå
Familjeombuden tydliggör familjernas behov och svårigheter dels för den aktuella familjens
olika professionella kontakter, dels för beslutsfattare som chefer och politiker. Under projekttiden har familjeombuden och projekts familjer uppmärksammat och lyft fram hinder för projektets målgrupp, som finns i samhällets stödapparat. Dessa åsikter har förts vidare till projektledare, chefer och politiker på olika sätt, bl.a. finns det på projektledningsgruppens ”utvecklingsbehovslista”.
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Planering
Familjenivå
Familjeombuden hjälper familjerna att planera vardagen så att olika aktiviteter är genomförbara
utifrån just den personens förmåga. De stöttar i att påbörja, fullfölja och slutföra olika aktiviteter
som t.ex. vardagssysslor, ansökningar, kontakter och inköp. De hjälper familjen att prioritera
utifrån vad som är viktigt och i vilken ordning det är möjligt att genomföra aktiviteter. Ett område som många familjer har svårt med är hushållsekonomi och att få pengarna att räcka till.
Samhällsnivå
Många av de företeelser som behöver planeras är återkommande från år till och år och från
familj till familj. Ett verktyg för både familj och familjeombudet kan vara ett årshjul, som till
viss del redan används i olika verksamheter. Under projekttiden påbörjades arbetet med att
skapa ett som skulle kunna vara gemensamma för många familjer, men också som är individuellt för en specifik familj. Ett årshjul skull kunna finnas både i fysisk och digital from och vara
ett stöd och kom-ihåg både för familjer och professionella. Idéerna diskuterades med medarbetare från Kungliga tekniska högskolan och från högskolan i Köpenhamn men har under projekttiden inte kunnat bli verklighet.
Möten
Familjenivå
Familjeombuden arbetar mycket med att möten ska bli till och att inbokade möten ska bli av.
Bland annat kan familjeombudet stötta kring möten genom att informera och tydliggöra syftet, förbereda familj och professionella, initiera och sammankalla, skjutsa till, företräda familjen, föra minnesanteckningar och vara samtalsledare.
En annan viktig funktion är att under mötet finnas med som stöd. Aktivt tolka och klargöra
vad som sägs av båda parter. Se till att familjemedlemmen kommer till tals. Familjeombuden
kan vidare företräda familjen i möten där familjemedlemmen inte har möjlighet att vara med
eller för att avlasta dem då de har många möten de behöver medverka i.
Samhällsnivå
Familjeombudet bidrar till att möten faktiskt blir av och kan också se till att kalla in professionella som behöver vara med samt minimerar risken för att familjen ska ”glömma” eller ”missa”
att ta upp viktiga saker eller skicka in adekvata handlingar. De håller processer i gång. Familjeombuden blir också en informationsbärare mellan olika professionella och hjälper dem att se
till hela familjesystemet. Där det finns behov av en SIP informerar familjeombudet om möjligheten, uppmuntrar och initiera att den görs och i vissa fall bjuder in.
Samhällslots
Familjeombudets uppgifter består mycket i att informera om och vägleda till olika insatser som
finns i samhället, det kan röra sig om t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skuldrådgivning, olika kontakter inom vården m.fl. De bistår med praktiskt stöd så att kontakten också
etableras och hjälper de familjer som behöver ansöka om eventuella bidrag och bistånd.
Vidareutveckling
Familjeombuden hjälper till att utvärdera olika insatser/aktiviteter som görs i familjen. De
uppmuntrar till att göra mer av det som är bra och ger feedback till berörda, både familjemedlemmarna och olika professionella. Familjeombuden observerar, känner av och frågar
familjen ifall det är möjligt att ta ytterligare ett steg i en förändringsprocess och för dialog med
de professionella kring detta. Familjeombuden påvisar vad i våra kommunala verksamheter
som blir svårt och är ett hinder för familjerna.
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Upprätthålla
Familjeombuden arbetar med att påminna och uppmuntra familjen till att hålla fast i rutiner som
fungerar och använda eventuella hjälpmedel. De återkopplar och följer upp det som har
överenskommits. I perioder när familjen inte behöver så mycket stöd finns familjeombuden
kvar som ett skyddsnät som lätt kan träda in ifall det åter behövs. Att komma in i ett tidigt skede
gör att bekymren och konsekvenserna inte blir så stora och inte lika svåra att ta sig ur. Vetskapen
om att man som familj kan höra av sig ifall det är något är en trygghet som är mycket värd.
Fritids- och familjeaktiviteter
Familjenivå
Att förbättra barnens fritid är ett delmål i projektet som familjeombuden på flera sätt arbetat
aktivt med. Familjeombuden har lyssnat in barnens önskemål, visat på olika aktiviteter, och
kunnat vara med till en början. De har också påmint föräldrar om när barnens fritidsaktiviteter
äger rum, undersökt om utrustning finns och påmint om att betala avgifter. Inom ramen för
projektet har det varit möjligt att bekosta vissa barns fritidsaktiviteter. Under projekttiden har
det varit möjligt att prova olika aktiviteter för familjen tillsammans med sitt familjeombud och
tillsammans med andra familjer.
Familjeombuden har efter familjernas egna önskemål anordnat gemensamma aktiviteter för
projektets familjer. De har undersökt vad som erbjuds i kommunen och som inte är så kostsamt.
Familjeombuden har planerat, arrangerat, funnits med som stöd och skapat en trygghet. De har
vidare påmint, skjutsat och undanröjt sådant som kan vara ett hinder för att komma iväg. Inom
ramen för projektet har det också varit möjligt att bekosta vissa inträden och biljetter.
Samhällsnivå
Familjeombuden skapar förståelse hos professionella att extra stöd kan krävas för att möjliggöra
barnens fritidsaktiviteter.
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FoU-rapporter i FoU Centrum

FoU-rapport 1:2002

Els-Marie Anbäcken, (red), Kultur och meningsfull vardag inom äldreomsorgen

FoU-rapport 2:2002

Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i arbete med separerade föräldrar. Rapport om fokusgruppsintervjuer

FoU-rapport 3:2002

Sophia Lövgren, Att planera ett äldreboende: Sörgården
- från ritbord till inflyttning. Slutrapport av delstudie ett.

FoU-rapport 4:2002

Karin Rulander, Utvärdering av KUB-projektet – ett
öppenvårdsprojekt för barn och ungdomar i Kinda kommun ur ett brukarperspektiv.

FoU-rapport 5:2002

Owe Anbäcken, Jan-Olof Hugozon, Rehab Resurscentrum, en studie av ett utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen, Linköping 1997-2000.

FoU-rapport 6:2002

Susanna Djerf, Maud Frithioff, Magnus Löfgren,
Egenutvärdering av KUB-projektet.

FoU-rapport 7:2002

Lisa Nylund, Christina Bexing, Hemlöseprojektet
1999-2001.

FoU-rapport 8:2002

Anita Karlsson, Lena Lundmark, Förebyggande av
fallskador bland äldre personer i särskilt boende – en
multiprofessionell kvalitetsmodell.

FoU-rapport 9:2003

Eva Forss, AnnMari Löf, Hur utbildning av vårdpersonal påverkar äldres utevistelser på särskilt boende. Utevistelsens hälsobefrämjande effekter på människan.

FoU-rapport 10:2003 Owe Anbäcken, Helena Klöfver, Implementering av ett
kvalitetssystem. En studie inom omsorgsverksamheten i
Åtvidaberg.
FoU-rapport 11:2003 Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i arbetet med separerade föräldrar. En arbetsmodell.
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FoU-rapport 12:2003 Helena Klöfver, Lise-Lotte Ardell, Vad tycker ungdomar om Råd och Stöds ungdomsverksamhet? Utarbetandet av ett utvärderingsinstrument.
FoU-rapport 13:2003 Katarina Berzell, Maria Persson, Sara Ågren, Projekt
Trampolin. Egenutvärdering av en projektverksamhet.
FoU-rapport 14:2003 Eva Ellström, Bodil Ekholm, Att lära i arbetslag. En
studie inom hemtjänsten.
FoU-rapport 15:2003 Iréne Johansson, Etnicitet och åldrande är mer än äldre
invandrare.
FoU-rapport 16:2004 Christin Strömstedt, Arbetsrehabilitering för psykiskt
funktionshindrade och Daglig Verksamhet för personer
med utvecklingsstörning - ett samverkansprojekt mellan
olika huvudmän
FoU-rapport 17:2004 John Boman, Stefan Johansson, Organiseringen av individ- och familjeomsorgen i Östergötlands län. En pilotstudie.
FoU-rapport 18:2004 Irene Rönnqvist, Agneta Lindgren, Kompetens- och
verksamhetsutveckling vid sex BoDa-enheter. Beskrivning och utvärdering vid sex BoDa-enheter (boende och
daglig verksamhet) för gravt utvecklingsstörda personer i
Linköpings kommun.
FoU-rapport 19:2004 Projektgrupp: Johan Adriansson, Cecilia Borg, Andreas Capilla, Ammie Envall, Lisbeth Nilsson, Sirpa
Lumme, Stefan Ringdahl, Kicki Zentio, Den livskraftiga arbetsplatsen. En förstudie vid äldreboendet Danbomsgården i Kinda kommun.
FoU-rapport 20:2004 Owe Anbäcken, Mats Ericsson, Bygga för en ny generation, Förändring och lärande på deltagarnas villkor
FoU-rapport 21:2004 Sophia Lövgren, Att planera ett äldreboende: Ett Sörgården för de äldre? Rapport två
FoU-rapport 22:2004 Ann-Christin Cederborg, Kan frivilliga öppenvårdsinsatser löna sig?
FoU-rapport 23:2004 Henrik Danielsson, Malin Wass, Jerker Rönnberg,
Utvärdering av projektet Arbete och sysselsättning för
yngre funktionshindrade i Linköpings kommun
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FoU-rapport 24:2005 Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i arbetet med separerade föräldrar. Rapport om Fokusgruppsintervjuer; en Arbetsmodell och Utvärdering.
FoU-rapport 25:2005 Olle Knutsson, Samverkan inom missbruksvården i
Boxholm, Kinda, Ydre och Ödeshög kommuner.
FoU-rapport 26:2005 Kerstin Angvik, Liselotte Björk, Anhörigstöd på dagverksamhet för personer med demenshandikapp
FoU-rapport 27:2005 Mikael Nilsson, Kompetenscentrum för utveckling av
gruppinriktat socialt arbete.
FoU-rapport 28:2005 Annika Larsson, Kund, Omsorgstagare eller Pappa. En
studie av mötet mellan pensionär och enhetschef i hemtjänsten vid tecknandet av serviceavtal.
FoU-rapport 29:2005 Stefan Johansson, Så ett frö och låt det gro. En studie av
det särskilda boendet Aspen i Vadstena.
FoU-rapport 30:2005 Kjell Thun (red.), Den Hälsofrämjande och livskraftiga
arbetsplatsen. Ett projekt med offentliga och privat verksamhet i nätverkssamarbete juni 2002-augusti 2004.
FoU-rapport 31:2006 Britt Lundén, Nio år efteråt. En uppföljning av alla som
1996 hade offentlig omsorg i hemmet i Motala kommun.
FoU-rapport 32:2006 Ylva Bjerke, Anita Karlsson, Delaktig till 100 %. Ett
Hela-projekt inom Produktion Omsorg i Linköpings
kommun
FoU-rapport 33:2006 Annlouise Gadd, Elisabet Kjellander, Lotta Lindgren,
Familjegruppsamtal. Bamse-teamets metodutveckling av
sociala utredningar gällande fysisk misshandel av barn.
FoU-rapport 34:2006 Ingalill Thor, Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva
Ellström, Dan Rönnqvist, FoU i praktiken. En studie av
aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet.
FoU-rapport 35:2006 Ann-Christin Cederborg, Barns Behov I Centrum, Perspektiv på socialtjänstens utredningsarbete när barn misstänks fara illa.
FoU-rapport 36:2006 Bo Davidson, Dan Rönnqvist, Kompetensförsörjning
inom äldreomsorg.
FoU-rapport 37:2006 Ann-Christin Cederborg, ”Lönsamhet” med frivilliga
öppenvårdsinsatser - En långtidsuppföljning av klienters
utveckling.
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FoU-rapport 38:2007 Anne-Sofie Anlén, Gun Lanneström, Maj Berg, Samtalsbehandling och taktil stimulering - en utvärdering av
behandlingsinsatser
FoU-rapport 39:2007 Tobias Leoson, Avslutade institutions- och familjehemsplaceringar av ungdomar 2004-2005. Beskrivning och
analys
FoU-rapport 40:2007 Petra Dannapfel, Makten över vardagen. Omsorgsarbete
och brukarinflytande ur hemtjänstpersonalens perspektiv
- en fokusgruppsstudie
FoU-rapport 41:2007 Linda Schultz, Helena Klöfver, Delrapport från Landeryds Ängar, en studie av ett samverkansprojekt mellan
Linköpings kommun och Östergötland läns landsting.
FoU-rapport 42:2008 Jenny Dahl, Mats Greiff, Samforskning. Ett utvärderings- och kompetensutvecklingsprojekt med familjen
som lärare
FoU-rapport 43:2008 Lena Hallgren-Berger, Filbytare i backspegeln. Uppföljning av ungdomar som varit inskrivna hos Filbytergruppen, Stöd och arbetsträning, vid Linköpings kommun.
FoU-rapport 44:2008 Lena Josefsson, Anhörigvårdarens upplevelser av roller
och känslor i relation till närstående och växelboende.
FoU-rapport 45:2008 Lise-Lotte Ardell, Från Bistånd till Service. En studie
om organisationens betydelse för utveckling av arbetssätt.
FoU-rapport 46:2008 Lisbeth Eriksson, Behandling utan hinder, - utvärdering
av projektet ”HVB på service”.
FoU-rapport 47:2008 Malena Gustavson, Om att stödja våldsutsatta kvinnor
som missbrukar. Reflektioner kring Projekt Greta på
Stadsmissionen i Linköping.
FoU-rapport 48:2009 Lina Nyqvist & Isabella Sedin, Metoder och arbetssätt
på ett kommunalt HVB-hem.
FoU-rapport 49:2009 Pernilla Bergström, Utveckling av kontaktmannaskap
och lärande samtal - en studie genomförd inom äldreomsorgen.
FoU-rapport 50:2009 Elisabet Cedersund, Katarina Lundborg, Els-Marie
Anbäcken, Garnisonen - ett steg på väg!, Om starten av ett
korttidsboende för äldre personer på väg hem från sjukhus.
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FoU-rapport 51:2009 Susanne Engström, Maria Lindahl, Lisa Tällberg, En
metod det svänger om! Rytmterapi för personer med neurologiska skador.
FoU-rapport 52:2009 Ann-Marie Markström, Serviceinsatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Möjligheter och dilemman.
FoU-rapport 53:2009 Stefan Lundberg, ACTION – ett anhörigstöd. Testat i
Linköpings kommun under 2 år
FoU-rapport 54:2009 Åse Andersson, Vad är det som är så tungt? En studie i
upplevelse av arbetsbelastning i arbetet med ekonomiskt
bistånd på ett socialkontor
FoU-rapport 55:2009 Madelene Olofsson, Jennie Pettersson, Alltid en fot i
verksamheten”– En studie om en kompetens-utvecklingsenhet inom demensomsorgen
FoU-rapport 56:2009 Ann-Charlotte Münger, Att förebygga och förhindra
mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län, Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen –
en kunskapsöversikt och en intervjustudie av kvinnors
egna berättelser om sitt uppbrott
FoU-rapport 57:2009 Tomas Köhler, Gustaf Åberg, Handledning som
lärande- och utvecklingsform. - En kvantitativ studie
inom demensvården
FoU-rapport 58:2009 Linda Schultz, Kompetensutveckling inom äldreomsorgen. En utvärdering av arbetet med den statliga satsningen Kompetensstegen i Linköpings kommun
FoU-rapport 59:2009 Terese Andersson, Emelie Ingmarsson, Demensutbildning steg ett, två & tre. Lednings och medarbetares uppfattningar om en genomförd kompetensutvecklingsinsats
FoU-rapport 60:2009 Erica Byström & Mats Ericsson (Redaktörer), Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen. En
uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen
2008-2009
FoU-rapport 61:2009 Eva Ellström, Att arbeta med utveckling i praktiken. En
studie av ledarskap och lärandemiljöer inom hemtjänstverksamhet
FoU-rapport 62:2009 Emelie Berglund, Stöd på lika villkor? Hur kvinnor och
män upplever stödet de får från socialtjänsten utifrån en
enkätundersökning i Linköpings kommun 2008
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FoU-rapport 63:2010 Elisabeth Sundin, Malin Tillmar, Uppföljning av ”Eget
val” inom hemtjänsten i Linköpings kommun. Utförarperspektiv
FoU-rapport 64:2010 Ingela Larsson Kindeland, Susanne Sundström. ”Att
få alla med på tåget” – kritiska faktorer för implementering av metodverktyg inom demensvården
FoU-rapport 65:2011 Bo Davidson (Redaktör), Lärcenter för en god demensvård. Ett FoU-projekt för att utveckla en lokal kompetens-utvecklingsenhet inom demensvården i Linköpings
kommun
FoU-rapport 66:2011 Bo Lundén, Utvärdering som stöd för utveckling. En
studie om vårdtagares och anhörigas syn på äldreboende
kopplat till verksamhetsutveckling.
FoU-rapport 67:2011 Maria Hemgren, Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt –
utifrån ett lärande perspektiv
FoU-rapport 68:2012 Margareta Bredmar & Bo Davidson (Redaktörer),
Familjer i socialtjänsten - levnadsvillkor, livssituation
och erfarenheter av socialtjänsten. Ett FoU-projekt om
barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland. Slutrapport fas 1.
FoU-rapport 69:2012 Lena Andersson, Organisering för samordning och samsyn. En studie av Kindas kärntrupp för rehabiliteringssamverkan kring äldre.
FoU-rapport 70:2012 Kia Palm Hjert, Mer än att ”bara dricka kaffe”. Att
verka för en evidensbaserad praktik på en dagverksamhet
för vuxna med psykisk funktionsnedsättning.
FoU-rapport 71:2012 Ingela Harrelind, Yvonne Mellberg Jakobsson, Det
första samtalet med Vägledningscentrum. Mötesmetoder.
FoU-rapport 72:2013 Linda Schultz, ”Det har inte varit någon tuppfäktning
här”. Slutrapport från Landeryds ängar – En studie av ett
boende med särskild service som drivs gemensamt av Linköpings kommun och Östergötland läns landsting.
FoU-rapport 73:2013 Emma Lustig, Lisa Sköld, Kan interaktiv forskning
vara framtidens melodi vid förändring av socialt arbete? En kvalitativ studie av interaktiv forskning som metod i
FoU-projektet ”Familjer i Socialtjänsten”.
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FoU-rapport 74:2014 Hanna Leinhard, Bilder av pappor – mammor med barn
aktuella inom socialtjänsten beskriver sina och sina barns
pappor. Rapport från fas 2 inom FoU-projektet, Familjer
i socialtjänsten.
FoU-rapport 75:2014 Lusiya Bozan, Susanne Gruber, Mötet mellan klient
och socialtjänst – ur ett föräldra- och socialsekreterarperspektiv.
FoU-rapport 76:2014 Margareta Bredmar, Bo Davidson, Hanna Leinhard,
Gunilla Petersson, Pengarna, barnen och livet. En kvalitativ studie av familjer med sammansatta problem och
deras möte med socialtjänsten.
FoU-rapport 77:2015 Annika Rehn, Livsberättelser som metod för att utveckla daglig verksamhet.
FoU-rapport 78:2016 Eklöf Jussi, Långström Magnus, Familjehemsrekrytering, en genomgång av teori och praktik.
FoU-rapport 79:2016 Sofie Bergström, Lovisa Gustafsson, Susanna Müller,
Susan Pryning, Hållbar Hälsa, ett utvecklingsprojekt för
brukare och personal inom LSS-verksamheten.
FoU-rapport 80:2017 Bo Davidsson, Elisabeth Wiman: Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland. Slutrapport
FoU-rapport 81:2107 Lina Helgstrand: Uppföljning av mottagningsstrukturen
för ensamkommande barn i Linköpings kommun. Intervjuer med barn, ungdomar och personal. Delrapport 1
FoU-rapport 82:2017 Margareta Bredmar, Gunilla Petersson: Kunskapsöversikt. Case Management i den sociala barnavården
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Arbetsrapporter i FoU Centrum
Arbetsrapport 1:2002

Els-Marie Anbäcken, (red) Miriam Berger (textbearbetning), Kultur och meningsfull vardag inom äldreomsorgen – en sammanfattning

Arbetsrapport 2:2002

Caroline Johansson, Kunskapsöverföring – en källa
till utveckling och lärande? En utvärdering av ett projekt för utveckling av metoder och kompetens för ökad
kunskapsöverföring mellan personal inom olika vårdspecialiteter

Arbetsrapport 3:2002

Verksamhetsberättelse för FoU-centrum för vård och
omsorg 2000-2001

Arbetsrapport 4:2002

Margareta Junghard-Lindell, Vad är viktigt för att
må bra på äldre da’r? En enkätundersökning om hälsofrämjande insatser för äldre

Arbetsrapport 5:2002

Margot Månsson, Omsorgsrekryterare – handledare i
vård och omsorg. Linköpings kommun september 2000
– juni 2002

Arbetsrapport 6:2003

Anette Olsson & Monica Karlsson, Samtalsgrupper –
om kärlek, känslor och sexualitet för kvinnor och män
med intellektuella och fysiska funktionshinder

Arbetsrapport 7:2003

Berit Bäck & Christina Isakson, Metodutveckling för
uppföljning av myndighetsbeslut. En studie och utveckling av uppföljningsinstrument inom äldre- och
handikappomsorg

Arbetsrapport 8:2005

Annelie Gullström & Eva-Lena Lundberg, Dansens
betydelse för personer med en demensdiagnos. En studie inom äldreomsorgen i Linköping
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Arbetsrapport 9:2006

Sara Wilhelmsson, ”Senior Service” Från planeringsstyrd till efterfrågestyrd vård och omsorg. Ett projekt
inom Trägårn´s hemtjänstområde

Arbetsrapport 10:2006

Eva Hulth, Anna-Karin Jern, Bo Lundén, Bo
Mörling, Trygghetsboende i Motala kommun. Blev det
som det var tänkt?

Arbetsrapport 11:2007

Lars Jonsson, Susanne Martinsson, Pernilla Öhlin.
Vi bor på landet. Lilla Åby Östergård, bostad med särskild service enligt LSS

Arbetsrapport 12:2008

Helena Klöfver, Nätverk som stöd för lärande och utveckling inom Kompetensstegen

Arbetsrapport 13:2009

Linda Schultz, Samverkan för integration, En utvärdering av projekt Integration i Östergötlands andra fas

Arbetsrapport 14:2012

Marie Fridh, Carina Svensson, Kontaktmannaskap
inom Ydre kommuns äldreomsorg

Arbetsrapport 15:2014

Helena Paulsson, Team Utreda – Evidensbaserad
Social Verksamhet

Arbetsrapport 16:2014

Marie Christoffersen, Ann-Britt Fagerlund, Individanpassade aktiviteter för personer med demenshandikapp i bad- och skogsmiljö

Arbetsrapport 17:2014

Mirnesa Beganovic, Hur vill äldre invandrare
ha sin äldreomsorg?

Arbetsrapport 18:2014

Bo Davidsson, Elisabeth Viman, Uppföljning av
hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland

Arbetsrapport 19:2014

Bo Davidsson, Elisabeth Viman, Uppföljning av
hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland. Nyckeltal beträffande antal besök, insatser och ansvarsfördelning

Arbetsrapport 20:2014

Sofia Åström, Första linjen i Östergötland

Arbetsrapport 21:2015

Carina Andersson, Christina M Simeonov, Barnperspektiv i LSS-insatser i Motala kommun

Arbetsrapport 22:2015

Bo Davidsson, Elisabeth Viman, Uppföljning av
hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland. Vad
tycker patienterna?

Arbetsrapport 24:2015

Bo Davidsson, Mats Eriksson, Solbackens vårdboende i Motala kommun
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Arbetsrapport 25:2016

Bo Davidsson, Halvtidsutvärdering av projektet familjelotsen

Arbetsrapport 26:2016

Ingalill Thor, Uppföljning av överenskommelse om
samverkan mellan region Östergötland och kommunerna i Östergötland avseende missbruks- och beroendevården

Arbetsrapport 27:2017

Ingalill Thor, Elisabeth Ulvenäs, Lättillgänglig socialtjänst.
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