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Familjecenters verksamhet 
I samband med en översyn av Individ- och familjeomsorgen (IFO) som 
skedde i den aktuella kommunen 1995 presenterades ett måldokument med 
namnet Stötta föräldrar i ett tidigt skede. I måldokumentet presenterades och 
beskrevs intentionerna med det barnfamiljeriktade arbete som man planerade 
i kommunen. I grunden handlade det om att utveckla samverkan mellan 
verksamheter för att bättre nyttja den samlade kunskapen om barnfamiljers 
situation. I diskussionerna om hur ett förebyggande arbete i syfte att stötta 
barnfamiljer i kommunen skulle se ut framlades en idé om ett familjecenter 
där de verksamheter som möter barnfamiljer skulle kunna samlas. Förslaget 
fick gehör, vilket ledde till att ett familjecenter startade som ett projekt i ja-
nuari 1996. Projektet finansierades av kommunen, landstinget, Socialstyrel-
sen samt Folkhälsoinstitutet15. I slutet av oktober samma år öppnades Famil-
jecenter, beläget i den centrala orten i kommunen. Personalgruppen utgjor-
des av en socionom (projektledare), en barnmorska, två distriktssköterskor 
och två förskollärare, varav en även utbildad till specialpedagog. Personal 
från den centrala mödra- och barnhälsovården anlitades som konsulter och 
handledare. Därtill var två läkare knutna till familjecentret. 

Övergripande arbetssätt  
Grunden för hur man arbetade vid familjecenter var det man valt att benäm-
na tvärvetenskaplig samverkan. Det innebar att personalgruppen skulle arbe-
ta fram en gemensam helhetssyn på familjen som skulle genomsyra insatser-
na. Tanken var att vidga möjligheterna till gemensamma insatser samt att 
skapa förutsättningar för ett helhetsperspektiv på familjerna. Utifrån denna 
grund skulle personalgruppen arbeta för att utveckla sina respektive yrkes-
roller genom samverkan, och koppla sina insatser till det generellt förebyg-
gande arbetet med riktade stödinsatser. Övergripande syftade familjecenters 
verksamhet till att: 
- skapa en mötesplats för föräldrar och barn och erbjuda praktiska stöd-

former i familjens vardag 
- stödja nätverket runt familjen, utveckla yrkesroller genom samverkan 

och koppla det generellt förebyggande arbetet till riktade stödinsatser. 

                                                        
15 Se rapporten Familjecentralen – framtidens stöd till föräldrar och barn? (Bak & Gunnars-
son, 2000) för en beskrivning av Familjecentraler samt Folkhälsoinstitutets stöd till dessa 
verksamheter. 
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Allmänna och riktade insatser 
De insatser som erbjöds inom familjecenter kunde delas in i två grupper: 
allmänna och riktade insatser. De allmänna insatserna ingick i den verk-
samhet som familjecenter tillhandahöll för alla barnfamiljer. Dessa insatser 
utgick främst från mödrahälsovården (MHV), barnhälsovården (BHV) samt 
Öppen Förskola. De riktade insatserna erbjöds grupper och individer som 
man inom verksamheten identifierat som i behov av riktade insatser.  

Barnmorskan arbetade förebyggande med den gravida kvinnan och hen-
nes man för att göra de medicinska, psykosociala och beteendemässiga häl-
soriskerna så små som möjligt. Genom det förändrade arbetssättet i och med 
familjecenters tillblivelse kunde barnmorskan vid behov träffa den gravida 
kvinnan tillsammans med en BHV-sköterska och/eller socionom. De flesta 
besök hos barnmorskan var tidsbeställda, men det fanns även utrymme för 
akuta besök, till exempel för akuta preventivmedel. Barnmorskan hade även 
ett utåtriktat förebyggande arbete i form av studiebesök på mottagningen av 
kommunens skolungdomar.  

De två BHV-sköterskorna arbetade utifrån ett basprogram som riktade sig 
till alla barnfamiljer med barn i åldern 0 - 6 år. Det innebar att BHV-
sköterskan träffade barnen och familjen vid vägningar, vaccinationer, läkar-
besök, föräldragrupper. Genom att BHV-sköterskan tidigt träffar barnfamil-
jen kunde hon på ett enkelt sätt introducera föräldrar och barn till Öppen 
Förskola och till centrets socionom. I barnmorskans och BHV-sköterskans 
arbetsuppgifter ingick att genomföra föräldrautbildning (föräldragrupper). I 
den tidigare organisationen hade föräldrautbildningens innehåll en medi-
cinsk tyngdpunkt. Inom ramen för familjecenter kunde föräldrautbildningen 
utvecklas så att en mångsidig information och dialog om förlossning, föräld-
raskap samt relationer och samlevnad präglade föräldrautbildningen. 

Öppen Förskola var den naturliga mötesplatsen för barn och föräldrar på 
familjecenter. I förskollärarens pedagogiska arbete ingick att stimulera och 
initiera föräldra/barnkontakter samt uppmuntra föräldrarnas egna initiativ. 
Öppen Förskolas lokaler utgjorde också väntrum för MHV- och BHV-
verksamheterna. 

Socionomen vid familjecenter arbetade utan myndighetsutövning, vilket 
ansågs kunna underlätta för en enkel och odramatisk tidig kontakt med barn-
familjerna. Familjecenters socionom kunde utifrån sin psykosociala kompe-
tens bland annat erbjuda: 
 - enskilt stöd och vägledning 
 - par- och familjesamtal 
 - förebyggande familjerådgivning 
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 - samarbetssamtal för att hjälpa föräldrar att träffa avtal kring 
vårdnad, boende och umgänge. 

 
Även personer utanför den primära målgruppen (barnfamiljer med barn 0-6 
år) kunde vända sig till centrets socionom. Fastställande av faderskap var 
också en del av socionomens arbetsuppgifter. 

Familjecenters riktade insatser vände sig till barn och vuxna i behov av 
särskilt stöd. Dessa gavs till övervägande del i form av gruppaktiviteter ut-
ifrån behov som delar av personalgruppen uppmärksammat eller genom för-
äldrainitiativ. Exempel på riktade gruppaktiviteter som getts vid familjecen-
ter är: 
Baby-öppet; för föräldrar med barn upp till 1,5 år. Syftet var att stärka den 
nya föräldrarollen, samt att utvidga nätverket runt familjen. 
Syskongruppen; för familjer som hade en baby och ett syskon på ca 3 år. Där 
var verksamheten riktad till det stora syskonet och utvecklad mot bakgrun-
den av de svårigheter som kan upplevas när det kommer ett nytt barn i famil-
jen. 
SFI-gruppen; till syfte att stödja invandrarmammor och deras barn. I denna 
grupp hade en av förskollärarna samarbetat med en lärare i SFI (svenska för 
invandrare). 
 
Sedan 1999 är Familjecenter en permanent verksamhet med den aktuella 
kommunen och landstinget som huvudmän. 

När modellen möter verksamheten – första perioden 
Familjecentret var alltså den verksamhet där utprovningen av modellen 
genomfördes. Efter att personalen tillsammans med mig beslutat om att 
genomföra det gemensamma arbetet påbörjades själva forskningsprocessen 
som innehöll både utveckling och utprovning av IVD samt utveckling av 
familjecenters verksamhet. Första delen av vår gemensamma arbetsprocess 
handlade om att anpassa IVD till familjecenters verksamhet. Nedan presen-
teras den första utprovningsperioden av IVD och de utvecklingsprocesser 
som följde. 

Den första konstruktionsfasen 
I IVD utgörs den första fasen av en konstruktionsfas med syftet att ge ut-
rymme för personalen att skapa ett basdokument. Syftet med skapandet av 
ett basdokument enligt de teoretiska grunderna med IVD är att få fram en 
bild av hur en praktikergrupp tänker om hur den verksamhet inom vilken de 
arbetar skall genomföras. Bilden av hur praktikerna tänker om sitt arbete 
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skall kunna användas som en konstrasthorisont för den dokumentation av 
praktikernas handlingar som samlas in under återskapandefasen (nästa fas i 
modellen). När det gällde familjecenters personalgrupp var det således vik-
tigt att få en beskrivning av och en reflektion över vad som var viktigt i arbe-
tet med familjerna och hur personalen ansåg att man borde arbeta för att nå 
fram till verksamhetens syfte. I teoretiska termer kan man säga att skapandet 
av ett basdokument handlar om klargörandet av personalgruppens espoused 
theory eller deras mentala modeller genom en precisering av hur de tänker 
sig att handla. Eftersom verksamheten hade beskrivna mål och riktlinjer när 
skapandet av basdokumentet skulle ske, valde personalgruppen att utgå från 
dessa. Processen gick till så att det som personalgruppen kunde enas om som 
viktiga mål och insatser för familjecenters verksamhet skrevs ner på ett 
blädderblock för att sedan samlas under rubriker i ett samlat basdokument. 
De delar som hade liknande innehåll samlades under en gemensam rubrik. 
Sammanställningen av diskussionerna vid träffarna gjordes av mig. Därefter 
skickade jag sammanställningen till var och en i personalgruppen för kom-
mentarer. 

I arbetet med detta första basdokument var personalgruppen överens vad 
gällde innehållet under de olika rubrikerna. De var dock inte överens om hur 
vissa av delarna i basdokumentet skulle vara formulerade. Efter diskussioner 
och klargörande gällande beskrivningen av verksamheten, till exempel vad 
utsagan ”stå till förfogande för” innebar, kunde de enas om ett slutgiltigt 
dokument. I nedanstående presentation av det första basdokumentet finns 
dessa förtydliganden med. 
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Figur 9:2 Första delen av Basdokument 1. 
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Figur 9:3 Andra delen av Basdokument 1. 
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Organisering av första återskapandefasen 
Under den andra fasen i IVD, Återskapandefasen, är tanken att praktikerna 
skall dokumentera den egna verksamheten. Men det är inte givet i IVD hur 
återskapandefasen skall vara organiserad, om den skall ske i ett dokument 
eller via film osv. Ej heller finns det i IVD någon begränsning gällande om 
dokumentationen skall ske flera gånger i veckan, en gång i veckan eller en 
gång i månaden, eller individuellt eller kollektivt. Syftet med en löpande 
dokumentation är, enligt grunderna i IVD, att utgöra ett redskap för prakti-
kern i dennes arbete med att beskriva och reflektera över det löpande arbetet. 
Ett sådant verktyg bör vara anpassat för verksamhetens skiftningar, ha vissa 
styrpunkter men vara utan fasta svarsalternativ och dessutom kunna vara ett 
underlag för reflektion. Personalen kände sig mest hemma med att skriva 
och valde därför den typen av dokumentation. 

Dokumentet som skulle bistå personalgruppen i det löpande återskapan-
det av verksamheten hade inte en självklar form. Utgångspunkterna för dis-
kussionen om hur ett insamlingsdokument skulle se ut var de antaganden 
som IVD grundar sig på samt de önskningar som personalen hade om hur de 
ville att dokumentationen inom verksamheten skulle se ut. Att personalens 
önskningar skulle få styra en stor del av både form och innehåll i insam-
lingsdokumentet, var helt i linje med både IVD-modellen och grundtankarna 
för denna interaktiva forskningsstudie. Personalen diskuterade olika alterna-
tiv som ett blankt ark, ett med påståenden om verksamheten, ett annat alter-
nativ var ett dokument med skattningsskalor där de kunde markera hur verk-
samheten fungerat. Film eller ljudupptagning sågs inte som alternativ för att 
dokumentera verksamheten på grund av att de formerna ansågs kräva mer tid 
och förberedelser än skriftlig dokumentation. Personalen kom fram till att de 
ville använda ett dokument som hade formen av ett dagboksblad innehållan-
de korta frågeställningar som skulle hjälpa dem att inför skrivandet tänka till 
om verksamheten. Det första dokumentationsverktyget hade tre övergripan-
de punkter och en uppmaning. Uppmaningen kom till utifrån en diskussion 
som vi hade om möjligheten att i anslutning till beskrivningar reflektera över 
de olika händelserna. Uppmaningarna som kompletterade frågeställningarna 
var tänkta att bidra till kritiskt tänkande om det som man valde att skriva. 
Dokumentet fick namnet Veckoblad och utgjorde ett A4 med följande utse-
ende.  
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Figur 9:4 Veckoblad 1999. 
 
I samband med att vi diskuterade fram Veckobladets utformning, diskutera-
des när och hur ofta personalen skulle skriva om verksamheten samt hur 
långt det skulle vara mellan jämförelserna med basdokumentet. Personal-
gruppen vid familjecenter beslutade att skriva varje vecka. I diskussionerna 
som föregick detta beslut framkom förslag om att skriva varannan vecka, 
men det ansågs vara för lång tid mellan skrivtillfällena. Personalens tyckte 
att det var stor risk att glömma bort viktiga händelser om man skulle vänta i 
två veckor innan man skrev om det som skett. Man diskuterade också om 
man skulle skriva individuellt eller tillsammans i de olika yrkesgrupperna 
som var representerade i personalgruppen. Att skriva enskilt ansågs ge fler 
beskrivningar av verksamhetens genomförande och fler kompletterande per-
spektiv inför återkopplingsdiskussionen. Efter denna diskussion beslutade 
personalgruppen att skriva individuellt, eftersom man ville få möjlighet att 
jämföra de egna upplevelserna med andras upplevelser. 

Genom att personalgruppen valde att dokumentera sin verksamhet i ett 
skriftligt dokument, utgjorde Veckobladet även insamlingsdokumentet för 
verksamheten. I det fall personalen valt ett annat verktyg för dokumentation 
hade verktyget och insamlingsdokumentet varit skilda från varandra, om de 
valt film så hade filmsekvenserna sammanställts i ett insamlingsdokument 
som troligen varit skriftligt. 

En första struktur för återkopplingsfasen 
När vi diskuterade hur återkopplingen vid familjecenter skulle se ut var det 
tre delar som praktiskt måste lösas. För det första var någon tvungen att ta 
hand om det skrivna materialet, det vill säga veckobladen från återskapande-
fasen. För det andra behövdes någon som kunde sammanställa materialet 
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och relatera det till basdokumentet. För det tredje måste vi hitta en regelbun-
den tid för träffar där personalgruppen kunde diskutera det som framkommit 
i dokumentationen och där de löpande kunde utveckla verksamheten och 
modellen (IVDs utvecklingsfas). Att träffas och diskutera materialet skulle 
utgöra den organiserade dialogen om verksamheten där personalen skulle ha 
möjlighet att spegla varandras upplevelser av situationer i verksamheten. Vid 
familjecenter träffades personalgruppen varje måndagseftermiddag för pla-
nering av kommande vecka och summering av föregående vecka. Efter en 
stunds diskussion beslöt de att träffar en gång i månaden på arbetsplatsträf-
fens tid skulle vara tillräckligt eftersom fyra veckor troligen skulle ge till-
räckligt med material för att fylla återkopplingen med substans. Den arbets-
platsträff som utgjorde diskussionstillfälle för återkopplingsdokumentet kom 
att kallas månadsträffen. 

Utifrån diskussioner om hur återkopplingen praktiskt skulle genomföras 
uppdrogs det till mig att vara den som från början i utprovningsprocessen 
skulle handha jämförelsen mellan basdokumentet och veckobladen. Det in-
nebar att alla i personalgruppen var för sig dokumenterade sitt arbete (åter-
skapade verksamheten) i fyra veckor och skickade materialet till mig. Efter-
som de i personalen var sex personer skulle det innebära cirka 24 sidor 
veckoblad att sammanställa och återkoppla till basdokumentet. 

Men vilken struktur och vilket innehåll skulle materialet ha? Personal-
gruppen önskade en strukturerad presentation av veckobladen där de kunde 
se hur de skrivit vecka för vecka separerad från jämförelsen med basdoku-
mentet och därigenom få en löpande bild av hur de beskrev sin dagliga verk-
samhet. De ville också se vad de hade beskrivit under negativt och under 
positivt för att få en bild av om de tyckte lika eller olika om olika delar av 
verksamheten. Efter det skulle sedan jämförelsen mellan hur de gör och hur 
de tänker att de skall göra finnas beskriven. Jämförelsen föreslogs vara upp-
lagd så att det blev tydligt vad som kom från basdokumentet och vad som 
kom från veckobladen. Vi beslutade att låta basdokumentets rubriker struk-
turera återkopplingen. Dessutom skulle återkopplingsdokumentet avslutas 
med ett avsnitt där de beskrivningar samlades som inte kunde hänföras till 
någon del av basdokumentet. Önskemålen om återkopplingsdokumentets 
struktur ställde dokumentationsmodellen på prov, eftersom en av utgångs-
punkterna för modellen var att den skulle kunna ge praktiker möjlighet att få 
syn på relationen mellan hur de handlar och hur de tänker att de skall handla. 
Om inte modellen klarade av detta måste troligen något/några antagade/n 
ändras, vilket är något jag återkommer till i det sista kapitlet. 

När man i IVD-modellen kommer fram till jämförelsen mellan materialet 
från återskapandefasen och det basdokument som skapats för verksamheten 
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finns det två alternativa vägar i modellen. Om man under återkopplingen 
kommer fram till att man utifrån underlaget ej bör genomföra någon utveck-
ling av vare sig modellen eller verksamheten återgår man till återskapande-
fasen och fortsätter dokumenteringen av verksamheten till nästa avstäm-
ningspunkt. Det innebär att verksamheten kan genomgå flera återskapande- 
och återkopplingsfaser innan övergång till IVDs utvecklingsfas sker. Om 
materialet däremot ger underlag för utveckling och om man inom verksam-
heten beslutar sig för det, övergår processen i utvecklingsfasen. 

Planering av första utvecklingsfasen 
Enligt grunderna med IVD skall återkopplingsfasen tillsammans med ut-
vecklingsfasen, vara de faser som är i centrum när det gäller att driva model-
lens samt verksamhetens process framåt. Utvecklingsfasen är den fas där 
diskussioner som förts under återkopplingsfasen leder till utveckling av 
verksamhetens innehåll, personalgruppens arbetssätt och även modellen. 

När det gällde den första utvecklingsfasen för personalgruppen vid famil-
jecentret beslutade personalgruppen att möjlig utveckling av verksamheten 
och IVD skulle diskuteras i anslutning till återkopplingen under månadsträf-
farna. 

Den praktiska anpassningen av IVD som beskrivits ovan genomfördes 
under vårterminen och höstterminen 1999. När den första anpassningen av 
IVD var avklarad övergick personalgruppen till att börja dokumentera sitt 
arbete i veckobladen, i det som blev den första återskapandefasen. I följande 
del beskrivs det första försöket att använda den anpassade modellen i prakti-
ken. 

Återkopplingsfasen – det första försöket 
Den första återskapandefasen pågick under september månad 1999 på det 
sätt som beskrivits ovan. I slutet av månaden samlade personalen ihop det de 
skrivit och skickade materialet till mig. Inför den första månadsträffen sam-
manfattade jag veckobladen samt gjorde en jämförelse mellan sammanställ-
ningen och Basdokument 1, som utgjorde materialets kontrasthorisont. 

Sammanfattningen av veckobladen strukturerades utifrån ett fåtal uttalade 
principer. Innehållet i det skrivna samt de reflektioner som personalgruppen 
gjort vägledde sorteringen av materialet. I den första sammanställningen av 
veckobladen användes fyra principer som utgångspunkter för strukturering-
en. Principerna skapades av mig utifrån personalens tidigare önskemål. Den 
första principen utgjordes av dokumentationsmånaden. Den månatliga upp-
delningen valdes för att många kontakter inom verksamheten sträckte sig 
över längre tid än en vecka.  
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Personalgruppens egen sortering utifrån ”positivt ”och ”negativt” utgjorde 
den andra principen i struktureringen, detta för att bibehålla det ursprungliga 
urvalet som gjordes av personalen när de skrev veckobladen. Sammanställ-
ningen av materialet under rubriken positivt gjordes med början vid de akti-
viteter som getts störst utrymme. Det negativa materialet kategoriserades 
inte på samma sätt utan presenterades i ett flöde, där presentationen tog fasta 
på vad man kan kalla ”minsta gemensamma nämnare”. Den tredje principen 
sorterade materialet utifrån vilka delar i verksamheten kommentarerna var 
kopplade till samt vilka kontakter som ingick i dessa aktiviteter. Genom att 
sortera dokumentationsmaterialet utifrån den fjärde principen med rubriker-
na Den inre världen samt Den yttre världen avsågs att tydliggöra verksam-
hetens inre och yttre relationer och hur dessa relationer tog sig uttryck i 
verksamheten. Förutom detta separerades inte olika yrkesgruppers dokumen-
tation från varandra, utan åtföljdes i syfte att visa hur delar av verksamheten 
utvecklades över tid. Däremot noterades vid citat i sammanfattningen 
veckonummer samt vilken yrkesgrupp som underlaget kom från. Samman-
fattningen utgjorde tio sidor av återkopplingsdokumentet denna första peri-
od.  

I den första återkopplingen provade jag att använda basdokumentets ru-
briker som grund för struktureringen. De antaganden som presenterades i 
basdokumentet ställdes sedan i relation till det som personalgruppen doku-
menterat i sina veckoblad. Det innebar att innehållet i basdokumentets olika 
delar fick en praktisk innebörd genom veckobladen. Citat från veckobladen 
fanns med i presentationen av materialet, i syfte att visa vilka delar av mate-
rialet som hade sorterats till olika delar av basdokumentet, samt för att le-
vandegöra återkopplingen. Sist i återkopplingsdokumentet presenterades det 
dokumentationsmaterial som inte kunde hänföras till någon av basdokumen-
tets rubriker. Detta material benämndes diskrepansen mellan basdokumentet 
och det löpande dokumentationsmaterialet från återskapandefasen. Likväl 
som frågor uppkom i jämförelsen mellan basdokument och dokumenta-
tionsmaterial uppkom frågor i anslutning till det som inte kunde infångas 
med basdokumentets rubriker. I följande text presenteras en sammanfattning 
av återkopplingsdokumentet från den första utprovningsperioden. 

Återkopplingsdokumentet – den första jämförelsen  
Första månaden på terminen, september, uppvisades en bredd i dokumenta-
tionen. I sammanställningen av veckobladen kunde man se hur olika delar av 
verksamheten framträdde genom personalens beskrivningar. Bredden i mate-
rialet bestod av kommentarer och konstateranden om familjer, enstaka per-
soner och allmänt om arbetet på familjecenter. Dock berörde materialet någ-
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ra centrala punkter som flera i personalen uppehållit sig vid under perioden, 
vilket också framträdde när veckobladssammanställningen jämfördes med 
basdokumentet. Beskrivningarna av händelser och handlingar i veckobladen 
var till stor del av konstaterande typ. Nedan beskrivs kortfattat innehållet i 
den första återkopplingen. 

Tvärvetenskaplig samverkan och lättillgängligt stöd 
Under denna första utprovningsperiod visade det sig att en stor del av doku-
mentationen i veckobladen behandlade det som personalen i basdokumentet 
beskrivit under rubrikerna Tvärvetenskaplig samverkan och Lättillgängligt 
stöd. Det som främst berördes var relationen mellan ett stort antal besökare 
och det personalen uppfattade som en minskad trygghetskänsla hos familjer-
na.  

Återkopplingen visade också att personalen tillskrev begreppet tvärveten-
skaplig samverkan även annat än vad basdokumentet visade. Skapandet av 
aktiviteter där samverkan var en grundläggande del beskrevs i veckobladen 
även ha en betydelse för relationer inom personalgruppen. Förutom detta 
framgick att samverkan skedde utifrån familjernas behov, samt att personal-
gruppen aktivt sökte efter nya sätt att tillgodose dessa. Det kan vara ett teck-
en på förståelse för familjernas behov och ett intresse för att utveckla verk-
samheten. Ett exempel på detta var när personalen utvecklade föräldraut-
bildningen till tematräffar. Ett annat exempel var när kontakt med andra 
verksamheter ledde till bedömningar av outtalade behov hos familjer. Citatet 
nedan visar en sådan situation när personal från familjecenter tillsammans 
med personal från förskolan gör en gemensam insats till förmån för en fa-
milj. 

 
”Var på 6-års besök i A-by. En av föräldrarna var också med på sam-
lingen, han luktade alkohol. Pratade med en personal (vid Förskolan) 
efter samlingen, för att bekräfta att vi känt samma lukt. De skulle ha 
ett samtal med föräldrarna så att de skulle erbjuda en kontakt med 
Karin (socionom). Samt att jag skulle prata med Urban som också är 
skolläkare i A-by.”16  
 

I den ovan beskrivna situationen skedde en samlad behovsbedömning (per-
sonal från familjecenter och från en annan verksamhet) som ledde fram till 
en riktad aktivitet inom familjecenter. När handlingsinitiering utifrån en spe-
cifik familj gjordes, tenderade personalen att beskriva händelseförloppet 

                                                        
16 Distriktssköterska, vecka 38 1999. 
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väldigt ingående i veckobladen. Dock gjordes i detta fall inte någon skriftlig 
reflektion över vad denna enskilda kraftansträngning för en enskild familj 
kunnat innebära för familjen. 

Återkopplingen mellan basdokumentet och veckobladen visade också att 
föräldrars synpunkter bidrog till en nyansering av personalens uppfattningar 
om sitt eget arbete. I basdokumentet anges under rubriken Lättillgängligt 
stöd att icke-registrering av familjer ska underlätta för spontan kontakt med 
personalen. Under denna första period beskrevs i veckobladen en situation 
som visade att en förälder upplever icke-registrering som positivt av en an-
nan orsak, nämligen att det kan bidra till en trygghetskänsla för vissa famil-
jer.  

 
”En mamma som befinner sig under hot från sin fd. sambo har hittat 
till FC tillsammans med sin 3-åriga dotter. Hon ser FC som ett säkert 
ställe eftersom det inte sker någon registrering då hon lever på hemlig 
adress.”17 

Diskrepansen mellan basdokumentet och det insamlade materialet  
Det fanns områden beskrivna i veckobladen, som personalen beskrev som 
betydelsefulla men som inte kunde hänföras till någon rubrik i basdokumen-
tet. Dessa beskrivs nedan.  
 
Verksamhetsutveckling genom samverkan med andra  
Bidrag i form av samverkan med andra verksamheter samt genom vikarier 
och praktikanter/elever, var enligt personalgruppen en viktig grund för ut-
vecklingen av verksamheten. I den löpande dokumentationen beskrev perso-
nalen detta, men reflekterade inte alltid över det som en möjlig grund för 
utveckling av verksamheten. I Basdokument 1 nämns endast utbildning som 
grund för bibehållande och breddning av kompetens, ej utbyte med andra 
verksamheter som grund för löpande verksamhetsutveckling. 

I beskrivningen av föräldrars del i verksamheten som fanns i basdoku-
mentet uttrycktes att föräldramedverkan var viktigt. I veckobladen precise-
rades vad man menade med begreppet i de beskrivningar och reflektioner 
som gavs. Ganska ofta reflekterade personalgruppen över familjens eller den 
enskildes situation och resurser i anslutning till föräldrars medverkan och 
initiativ. I veckobladen uttryckte personalen stor tilltro till föräldrars kompe-
tens att bedöma sina egna och barnens behov. I jämförelsen mellan basdo-
kumentet och veckobladen tydliggjordes skillnaden mellan synen på föräld-

                                                        
17 Socionom, vecka 39 1999. 
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ramedverkan i basdokumentet och tilltron till föräldrars kompetens i vecko-
bladen. 
 
Närvaro och frånvaro 
På ett flertal platser i veckobladen kan man se vilken betydelse personalen 
har för verksamheten. Det handlade om betydelsen av att alla är med, att alla 
är på plats men också att alla är engagerade. Verksamheten var beroende av 
att alla fanns på plats och det visade sig i veckobladen att man upplevde att 
verksamheten haltade när så inte var fallet. I anslutning till stärkandet av det 
sociala nätverket för familjerna genom de olika aktiviteterna samt i anslut-
ning till planering av verksamheten påpekades ”frånvaro” ett flertal gånger. 
Generellt var det familjernas frånvaro som det reflekterades över och inte 
personalens. Dock förekom det i enskilda fall både konstateranden och tan-
kar om personalens frånvaro vid aktiviteter. 
 
Samordningsproblem 
Det fanns en tidsproblematik som löpte mer eller mindre under hela tiden i 
verksamheten. Tidvis föranledde det bland annat samordningsproblem. När 
det fanns lite tid för planering av arbetet och diskussioner i personalgruppen 
ledde det till ”krockar” av aktiviteter. Personalmöten som hölls en gång i 
veckan (måndag eftermiddag) föreföll inte räcka till, vilket tycktes leda till 
att viktiga diskussioner om den dagliga verksamheten sköts upp. Det ledde i 
sin tur till att planeringsdagar i början av terminen fick utgöra både planering 
och personalmöte där dessa ”driftsdiskussioner” togs upp. 
 
Arbetsbelastning 
I veckobladen påpekades det att arbetsbelastningen inom vissa delar av fa-
miljecenter var stora, däribland barnhälsovården, öppna förskolan och möd-
rahälsovården. Diskussioner under arbetsmöten, planeringsdagar och perso-
nalmöten utgjorde grund för utveckling av arbetssätt och för verksamheten. 
Personalen visade i veckobladen att dessa träffar inom verksamheten var 
mycket viktiga för att hålla igång både den dagliga verksamheten och den 
löpande utvecklingen av densamma. Förutom detta visade man att det var 
svårt att samverka om man inte har tid eller ork att träffas. 
 
Dokumentationen och reflektionen 
Ytterligare en del som lyftes fram i den löpande dokumentationen som inte 
fanns med i Basdokument 1 var själva dokumentationen. Det fanns en fru-
stration över att skrivandet tog tid och att personalen inte hade tid att skriva 
och reflektera trots att de kände att det hade betydelse. När de hade lite tid 
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var skrivandet det som fick stå tillbaka. Det visade sig också att möjligheten 
att reflektera i skrift byggde på att personalen mentalt utrymme att skriva. 
Utan en stund för sig själva där individerna i personalgruppen kände att de 
kunde sätta sig ner utan att få dåligt samvete, skapades det inte någon doku-
mentation och inte heller någon reflektion.  

Första månadsträffen 
Vid månadsträffen diskuterade personalgruppen det material som kortfattat 
beskrivits ovan, det vill säga Återkopplingsdokumentet. Träffen inleddes 
med att personalgruppen gav respons på både hur veckobladen sammanfat-
tats och hur verksamheten framträdde genom återkopplingsdokumentet. Per-
sonalen ansåg att återkopplingen till Basdokument 1 bidrog till att synliggöra 
hur man tänkt sig att verksamheten skulle fungera och hur den fungerade. De 
förslag på beslut som personalgruppen diskuterade fram under månadsträf-
fen sammanställdes av mig på ett blädderblock. Under den första månads-
träffen diskuterades följande områden av personalgruppen: 
- Basdokumentets otydlighet 
- Betydelsen av föräldramedverkan i verksamheten 
- Familjecenter som en behovsanpassad verksamhet 
- Betydelsen av att verksamheten är lättillgänglig för familjerna 
- Samverkan skall prioriteras och inte begränsa verksamheten 
- Betydelsen av tillräckligt med tid och feedback för att samverkan skall 

fungera 
- Skrivandets betydelse för att kunna prata om verksamheten 
- Olika möjligheter att begränsa återkopplingsdokumentets storlek och 

lyfta fram verksamheten tydligare i dokumentet 
 
Frågor som rörde diskrepansen mellan genomförandet och personalens tan-
kar om hur verksamheten skulle genomföras diskuterades under träffen och 
dessutom framträdde form- och funktionsbrister med de dokument som ut-
gjorde grunden för IVD. Efter diskussionen beslutade gruppen om vilka för-
slag som skulle leda till utveckling av utprovningen och av verksamheten. 
Diskussionerna ledde till att personalgruppen under perioden utvecklade 
både arbetssätt och IVD.  

Utvecklingsfasen – utveckling eller inte? 
De diskussioner som fördes i personalgruppen under månadsträffen resulte-
rade i omkonstruktion av basdokumentet samt det sätt på vilket återkopp-
lingen presenterades. Utöver det ledde återkopplingen till synpunkter på ar-
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betssätt inom verksamheten samt tankar om både insamlingsdokumentet och 
återskapandefasens periodicitet.  

Utveckling av basdokumentet utifrån återkopplingen 
I diskussionen vid månadsträffen uttryckte personalgruppen en förundran 
över att de utförde arbetet olika trots att de i grunden ansåg att de var över-
ens om hur de skulle göra, vilket de också ansåg att de beskrivit i basdoku-
mentet. 

Diskussionen om basdokumentets innehåll i förhållande till veckobladen 
ledde till en större omarbetning av basdokumentet. Främst utvecklades reso-
nemang genom att förtydliganden gjordes. Utvecklingen av basdokumentet 
ledde till att vissa delar av texten flyttades till andra delar av dokumentet. Ett 
sådant exempel var flyttningen av verksamhetsantagandena till inledningen 
av basdokumentet för att få en klarare struktur och för att minska antalet 
upprepningar. Grundantagandena lades under rubriken Verksamhetsidé-
er/grundläggande antaganden för verksamheten och sammanfördes med de 
delar som fanns under rubriken Verksamhetsidé i Basdokument 1.18 

Återkopplingen mellan Basdokument 1 och veckobladen den första ut-
provningsperioden visade behovet av att det fanns tillräckligt med tid till 
förfogande, samt att verksamhet, samverkan och tid till förfogande tycktes 
hörda samman. Det föreföll finnas behov av planering av verksamheten och 
samverkan i början av terminerna. När allt skulle planeras fanns också ett 
stort behov av att alla var med. Efterhand föreföll behovet av att träffas 
gemensamt en gång i veckan överta. Det verkade stundtals arbetsamt att 
uppmuntra och ta tillvara den kunskap som fanns inom personalgruppen och 
hos andra viktiga grupper. Det var arbetsamt därför att energin som fanns 
vid terminsstart efter ett tag slukades upp av ansträngningar att upprätthålla 
den verksamhet som man skapat tillsammans. Det var i dessa lägen perso-
nalgruppen kände att det krävdes en extra ansträngning för att skapa utrym-
me för diskussioner rörande nya kunskaper och nya sätt att arbeta. Ibland 
kunde utbildningar och arbete inom en angränsande verksamhet utgöra en 
utblick och en energipåfyllning, men det innebar samtidigt att tid togs från 
den inre verksamheten vilket i sig inte var positivt. Det ledde fram till beslu-
tet att synliggöra samverkan som en av förutsättningarna för verksamheten. 
Inom personalgruppen såg man det som viktigt att alla var med i planering 
och vid genomförande av aktiviteter och att man prioriterade verksamhetens 
inre liv, varför detta framhölls som en förutsättning för att arbetet skulle 

                                                        
18 Se bilaga 3 Basdokument 2. 
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fungera. En rubrik som understryker denna del lades därför till under Förut-
sättningar. Texten under rubriken fick följande lydelse: 

 
Personalgruppens inre liv. En förutsättning för verksamheten inom 
Familjecenter är att tid finns för planering och genomförande av akti-
viteter. Dessutom är det viktigt att man i personalgruppen har ett ti
låtande klimat, som i detta fall innebär att man uppmärksammar var-
andra som personer och ger och tar synpunkter på ett för personer 
och gruppen positivt sätt.  

 
I veckobladen hade personalen beskrivit hur familjer och personal tillsam-
mans arbetade för att utveckla verksamheten. Ett exempel på föräldrarnas 
möjlighet att påverka verksamheten var bildandet av ett Föräldraråd. I syfte 
att visa att personalgruppen såg Föräldrarådet som en del i föräldramedver-
kan skrevs Föräldrarådet in som ett exempel på just föräldramedverkan i 
basdokumentet. Dessutom lades Föräldrastyrning/föräldramedverkan till 
som en del av samverkanspunkten och begreppet tvärvetenskaplig togs bort 
eftersom personalen ansåg att det begreppet snarare begränsade än möjlig-
gjorde samverkan med andra utanför personalgruppen, som till exempel för-
äldragruppen. Vidare valde man att flytta upp hela punkten och lägga till 
rubriken Förutsättningar.19 

I veckobladen skrev personalgruppen om dokumentationens och reflek-
tionen betydelse, men i basdokumentet fanns inte något om dokumentation 
och reflektion upptaget. Diskussionerna under månadsträffen om hur man 
skulle kunna prioritera dokumentationen i arbetet, ledde fram till en föränd-
ring av basdokumentet så att dokumentation och reflektion lades till under 
rubriken Förutsättningar. 

Diskussionen om återkopplingsdokumentet ledde även till förändringar i 
hur man formulerade sig om verksamhetens målgrupp. Personalgruppen 
kom fram till att verksamheten skulle vara riktad till alla barnfamiljer och 
primärt till dem med barn i åldern 0 – 6 år. I basdokumentet förtydligades att 
familjecenters aktiviteter särskilt skulle stå till förfogande för familjer med 
svagt eget socialt nätverk.20 För att visa vilken intention som man hade i per-
sonalgruppen, valde man begreppet tillgodosett istället för den gamla formu-
leringen. 

När det gällde punkterna Lättillgänglighet och Nära mötesplats i basdo-
kumentet, visade dokumentationen från veckobladen att dessa förutsatte 

                                                        
19 Se bilaga 3 Basdokument 2. 
20 Se bilaga 3 Basdokument 2. 
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varandra. Om familjecenter skulle vara lättillgänglig måste verksamheten 
finnas nära familjerna och om man avsåg att vara en verksamhet som fanns 
nära familjerna måste man vara lättillgänglig. Dessutom ansåg personalen att 
icke-registreringen hade stor betydelse för familjernas uppfattning av verk-
samhetens lättillgänglighet, vilket borde synas i basdokumentet. Det ledde 
till att de beskrivningar som tidigare funnits under rubrikerna Lättillgänglig-
het och Nära mötesplats sammanfördes under rubriken Lättillgänglighet i en 
nära mötesplats.21 

Ett viktigt mål med verksamheten var enligt personalgruppen att föräldrar 
skulle få verktyg att uttrycka sin vilja, förstå och diskutera sin betydelse för 
familjen och för sitt/sina barns utveckling. Det sätt som mål och resultat var 
formulerade på i basdokumentet gav en bild av verksamheten som inte visa-
de hur det praktiska handlandet skulle se ut för att man skulle uppnå målen. 
Några av målen skulle också ha kunnat vara medel i verksamheten, givet den 
verksamhetsidé som familjecenter hade. Mot bakgrund av måldiskussionerna 
valde personalgruppen att ta bort målet Öka service och tillgängligheten av 
Familjecenters tjänster som fanns i Basdokument 1. Personalgruppen ansåg 
att det inte bör ses som ett mål i sig utan som ett medel för att uppnå syftet 
med verksamheten. För att i Basdokument 2 föra fram vad man i personal-
gruppen ansåg verksamheten skulle leda fram till utvecklades texten under 
det som kallades Mål och förväntade resultat som också bytte namn till Vad 
skall verksamheten leda till? 

Utöver ovanstående förändringar valde personalen att behålla basdoku-
mentet som det var. När ändringarna var gjorda var det nya dokumentet fär-
digt för användning. Basdokument 2 sändes till personalgruppen för genom-
läsning och för revidering i de fall de ansåg det behövligt. 

En icke förändrad återskapandefas 
Veckobladet som användes under den aktuella perioden gav personalgrup-
pen möjlighet att beskriva och strukturera sina tankar om verksamheten. De 
reflektioner som berörde dokumentationen gällde inte insamlingsdokumen-
tets form och innehåll, utan att personalen kände att de inte hade tid att skri-
va och reflektera över verksamheten. 

Det som främst diskuterades behandlade periodiciteten, det vill säga hur 
lång tid som man skulle dokumentera innan man diskuterade materialet ut-
ifrån en återkoppling mot basdokumentet. Personalgruppen ansåg att perio-
dicitet om en vecka var alldeles tillräcklig. Att skriva varje dag sågs som en 
omöjlighet och att utsträcka tiden skulle kanske leda till att viktiga delar 

                                                        
21 Se bilaga 3 Basdokument 2. 
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glömdes bort. Personalen uttryckte vid månadsträffen att de var och en stän-
digt hade dåligt samvete för att de inte tyckte att de hann skriva. Samtidigt 
som de tyckte att skrivandet gav dem utrymme att sitta ner och tänka igenom 
arbetet. Trots det hade man svårt att prioritera skrivandet. Personalgruppen 
beslutade att om problematiken kvarstod måste de fatta ett beslut om att för-
ändra återskapandefasen. 

En utvecklad återkopplingsfas 
Det system för återkoppling som hade gällt under perioden innebar att ett 
material på 24 veckoblad skickades till mig för sammanställning och åter-
koppling. Vid månadsträffen presenterade jag sammanställningen samt jäm-
förelsen mellan veckobladen och basdokumentet. Under månadsträffen dis-
kuterade vi också hur arbetet med IVD fungerat. Upplevelsen av att arbeta 
med återkopplingsdokument visade sig vara både intressant och till viss del 
betungande. Återkopplingsdokumentet gav personalen en grund för att dis-
kutera verksamheten och modellen, men på grund av de innehållsrika 
veckobladen upplevdes dokumentet för omfångsrikt för att kunna hanteras 
under månadsträffens tid. Vi diskuterade därför hur vi skulle kunna förändra 
dokumentet utan att förlora essensen. En utveckling som personalen såg som 
möjlig var att utesluta den separata presentation av veckobladen som fanns i 
början av dokumentet. Personalgruppen upplevde att en separat presentation 
av dokumentationsmaterialet var onödigt eftersom de själva hade kvar 
veckobladen och kunde gå till dem om de undrade vad som var skrivet. Det-
ta skulle minska sidantalet avsevärt och tiden för läsning av materialet skulle 
på så sätt reduceras. Återkopplingsdokumentet skulle således endast innehål-
la jämförelsen mellan det aktuella basdokumentet och veckobladen. 

Struktureringsprinciper för jämförelsen mellan det skrivna i veckobladen 
och basdokumentet hade under första utprovningsperioden varit rubrikerna i 
Basdokument 1. Innehållet i basdokumentet användes som ett raster som las 
på veckobladen och det som passade in på rubrikerna kommenterades under 
dessa, medan resten samlades under rubriken Diskrepansen mellan basdo-
kument och veckobladen. Eftersom de insamlade veckobladens innehåll ofta 
spände över flera områden tenderade struktureringen efter basdokumentets 
rubriker att splittra bilden av verksamheten. Personalen upplevde att de inte 
kände igen processen i verksamheten när basdokumentets rubriker styrde 
strukturen. På grund av denna upptäckt och med argument från modellens 
grundantaganden; däribland att verksamhetens praktik skall styra den prak-
tiska dokumentationsmodellen, diskuterade vi om man kunde välja en annan 
struktureringsprincip för återkopplingen. Förslaget som diskuterades var att 
låta veckobladens innehåll utgöra strukturen och styra rubriceringen. Där-
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emot skulle rubriken Diskrepansen mellan basdokument och veckoblad vara 
kvar i syfte att specifikt belysa det som inte synliggjordes i basdokumentet. 
Även veckonummer och yrkesgruppstillhörighet skulle finnas kvar i 
återkopplingsdokumentet. 

Personalen ville också att jag skulle skapa frågeställningar i de fall där 
jag sett det som svårt att förstå vad de menat i sin dokumentation. Syftet med 
detta vara att de ville få igång en diskussion om hur de formulerade sig om 
verksamheten. De ville därtill se fler citat i anslutning till återkopplingsdo-
kumentet för att få direkta praktiska exempel på det som hänvisades till. De 
ansåg även att det var problematiskt att både hinna med att läsa återkopp-
lingsdokumentet samt att diskutera det under månadsträffens två timmar. Vi 
beslutade därför att materialet skulle skickas till familjecenter en vecka i 
förväg. 

Sammanfattande kommentarer 
Den första delen av utprovningen startade under våren 1999 och fortsatte till 
och med september samma år, med avbrott för sommarsemester. I beskriv-
ningen av den första utprovningsperioden ser man modellen i sin linda. Un-
der arbetet med att anpassa IVD till familjecenter diskuterades modellen, 
verksamheten och hur IVD borde se ut för att fungera inom verksamheten. 
Det som blev tydligt under denna period var att modellen gav en struktur och 
ett innehåll som hjälpte personalen att reflektera över verksamheten. Samti-
digt krävdes en viss anpassning av modellen så att den skulle passa verk-
samheten bättre. 

Det verkade vara främst dokumentationen och samtalen om det som do-
kumentationen visade som utgjorde möjligheten för personalen att utveckla 
både modellen och verksamheten via en process som man skulle kunna 
benämna en lärandeprocess (Ashford et al., 1998; Hammarén, 2005). Doku-
mentationen under perioden utgjordes till stor del av konstaterande skrivan-
de. Skrivandets betydelse när det gäller att diskutera den egna verksamhe-
tens både möjligheter och tillkortakommanden bekräftades också av perso-
nalen. Mot bakgrund av det kan man se dokumentationen som ett sätt att 
lämna den egna inre dialogen till förmån för den yttre dialogen om hur man 
handlar och varför (jfr. Hammarén, 1995). Både de skrivna reflektionerna i 
veckobladen och de muntliga reflektionerna under månadsträffen kan man se 
som strukturerade reflektion-efter-handling, vilket visade att dokumentatio-
nen och samtalet om det skrivna en strukturerad reflektion-efter-handling 
(Schön, 1983). 

Dokumentationen av både verksamhetsnivån och individnivån var troli-
gen av betydelse för möjligheten att se relationen mellan den egna verksam-
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heten och andra verksamheter samt den egna verksamheten och målgruppen. 
Ett exempel var personalens upptäckt av att yrkesverksamma samt familjer 
påverkade hur de i personalgruppen hanterade situationer inom samt i gräns-
landet till andra verksamheter. Den tolkning man kan göra var att det fanns 
individuella skillnader i uppfattningarna om hur verksamheten skulle 
genomföras, som synliggjordes vid återkopplingen och diskussionen. 

Systematiseringen av dokumentationen och reflektionen i veckobladen 
och därefter i återkopplingsdokumentet kan tänkas ha bidragit till att perso-
nalen kunde ompröva tankar om hur verksamheten skulle genomföras. Om-
prövningen kan också ses som ett ifrågasättande av ett tankemönster, det 
avtryck av verksamhetens espoused theory, som personalen beskrivit i bas-
dokumentet. Ett exempel på en förändring av basdokumentet som var resul-
tatet av ett synliggörande av skillnad mellan tankemönster och handlings-
mönster, var den omstrukturering som utfördes i basdokumentet när det 
gällde verksamhetsidén och verksamhetens grundantaganden. Även reflek-
tionerna över förutsättningarnas betydelse för genomförande av verksamhe-
ten, skulle man kunna se som att personalen utvecklat ett lärande där de ser 
begränsningar och möjligheter för utveckling av den egna verksamheten. 
Kanske är det så att de får syn på sina mentala modeller för att sedan kunna 
utveckla dem. Den typ av reflektion som ovan exemplifierats kan sägas be-
finna sig inom ramen för den reflektionsnivå som M. Alexandersson (1994) 
beskriver som den tredje reflektionsnivån. Det innebär att reflektionen är 
planerad, systematiserad och kontinuerlig samt uppmärksammar relationen 
mellan bakomliggande antaganden och den dagliga verksamheten. Syftet 
med en reflektion på den tredje nivån är att skapa teoretisk förståelse för 
handlingarna, vilket inte kan sägas vara syftet med reflektionen i personal-
gruppen. 

När det gäller personalgruppens tankar om reflektionsprocessen och infö-
randet av dokumentationen och reflektionen som förutsättningar i basdoku-
mentet, kan man tolka det som insikt om betydelsen av att förstå den egna 
verksamheten. Denna insikt skulle kunna ses som första steget i en process 
som leder till att omvandla kunskap om verksamheten till en aktiv förståelse 
för de egna handlingarna (M. Alexandersson, 1994). Denna typ av reflektion 
kan ses som en reflektion som angränsar till den fjärde reflektionsnivån, det 
vill säga den nivån på vilken reflektionen handlar om att reflektera över själ-
va förutsättningarna för reflektion och lärande. 
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Kapitel 10 
 

Perioder av ifrågasättande 

Presentationen av den första utprovningsperioden i föregående kapitel åter-
ger hur personalen anpassade och utvecklade IVD i anslutning till sin verk-
samhet. I detta kapitel beskrivs den andra och den tredje utprovningsperio-
den av modellen. 

Praktiken och modellen i samspel – andra perioden 
Den andra perioden av utprovningen av IVD vid familjecenter påbörjades i 
oktober 1999 och sträckte sig till och med december 1999. Under perioden 
diskuterade personalen tre återkopplingsdokument i samband med andra, 
tredje och fjärde månadsträffen. Diskussionerna under den andra och tredje 
månadsträffen resulterade inte i någon utveckling av vare sig modellen eller 
verksamheten. Men diskussionerna under den fjärde månadsträffen resulte-
rade i utveckling vilket i förhållande till modellen innebar en övergång i ut-
vecklingsfasen. Nedan beskrivs utprovningen via återkopplingsfaserna och 
utvecklingsfasen. 

Återkopplingsfasernas innehåll 
Det som var signifikant med den löpande dokumentationen i veckobladen 
under denna period var att den utvecklades från föregående period. Under 
första perioden var dokumentationen till största delen fylld av konstateran-
den där handlingar beskrevs utifrån personalens insatser, men under denna 
period kan man se en ökning av reflektioner över de beskrivna situationerna. 
Personalen skrev bland annat om hur de ser på möten med familjerna och 
vilka begränsningar som fanns i verksamheten men även om hur deras ar-
betssituation i personalgruppen påverkade verksamheten och personalgrup-
pen. Inom ramen för varje återkopplingsfas genomfördes en månadsträff där 
man diskuterade innehållet i återkopplingsdokumenten. 

Sammanfattning av återkopplingsdokumenten 
I följande text sammanfattas återkopplingsdokumenten för denna period. 
Sammanfattningen inriktas mot att kortfattat lyfta fram de teman som var 
centrala under perioderna vilket även syns i rubrikerna som valts. Varje åter-
kopplingsdokument innehöll ca 30 sidor. Det övergripande temat i alla tre 
återkopplingsdokumenten kan sägas vara personalens sätt att arbeta i relation 
till målgruppen. Främst berördes hinder och stöd för samverkan inom perso-
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nalgruppen samt familjernas delaktighet i verksamheten i veckobladen och 
således även i återkopplingsdokumentet. 

En flexibel personalgrupp 
Syftet med verksamheten var enligt basdokumentet (Basdokument 2) bland 
annat att skapa en lättillgänglig och nära mötesplats. De tankar om en flexi-
bel behovsanpassad verksamhet och en tvärvetenskaplig grundsyn som per-
sonalen uttryckt i basdokumentet, verkade ha varit av betydelse för att kunna 
balansera mellan en behandlande och en förebyggande samt mellan en frivil-
lig och en ”övertalande” verksamhet. Grunden för flexibiliteten var persona-
lens samarbete eller samverkan. 

Tillsammans med övertygelsen att stöd i tidigt skede var viktigt verkar 
flexibiliteten i verksamheten ha gett möjligheter att på olika sätt ge familjer-
na i målgruppen enskilt och riktat stöd. Att få till stånd specifika lösningar 
upptog planeringstid och genomförandetid. Citatet nedan är ett exempel på 
hur man inom personalgruppen funderade över och försökte samverka för att 
nå individuella lösningar för familjer. 
 

Tillsammans med Karin (socionom) träffar jag en kvinna som har sto-
ra problem i relationen till sin dotter. Vi har innan kommit överens 
om att arbeta lösningsfokuserat. Samtalet går bra och vi kommer 
överens om hur vi framgent kan vara till hjälp utifrån våra professio-
ner. Jag skall träffa dottern i den förskoleklass hon går samt båda 
hemma (mor-dotter). Karin och jag träffar även kvinnan och hennes 
f.d. man nästa vecka.22 

 
I citaten ser man också hur personalen reflekterar över hur de ska lösa en 
situation och hur de på olika sätt kan bidra till att bistå familjer. Personalen 
använder främst begreppet samverkan, oavsett vilken form av samarbete de 
genomför. Det var dock svårt att i veckobladen uttyda hur samarbetet ge-
nomförts. 

Att arbeta nära varandra 
Familjecentret var tänkt att vara en mötesplats där miljön skulle känneteck-
nas av både rumslig och relationsmässig närhet. Familjerna skulle genom 
delverksamheternas närhet till varandra erbjudas en samverkande stöd från 
personalgruppen. De reflektioner som gjordes i veckobladen över närhets-
aspekten, utgjorde utgångspunkter för att utveckla verksamheterna ytterliga-

                                                        
22 Förskollärare, vecka 45 1999. 



 130 

re, och söka nya vägar med ambitionen att minska ”krockar” av den sort som 
följande citat illustrerar. 

 
6-åringar från förskoleklass var här för koll hos barnhälsovården. 
Det i sig är positivt men tyvärr så krockade det med syskongruppen 
vilket gjorde att det blev väldigt rörigt och svårt att jobba med min 
grupp. Vi får försöka lösa det på ett eller annat sätt nästa år.23 

 
Personalen reflekterar i veckobladen även över närheten som en förutsätt-
ning för samverkan inom verksamheten. I socionomens dokumentation un-
der perioden lyfts just närheten till distriktssköterskan fram som viktig för 
samverkan runt ett föräldrapar. I citatet kan man också se ett exempel på det 
förebyggande arbetet i det att socionomen beskriver hur samverkan i perso-
nalgruppen samt med föräldraparet kan förhindra en anmälan. 
 

Mia (distriktssköterska) och jag hjälper ett föräldrapar tillsammans, 
pga. vår närhet är det enkelt att komma överens om hur vi skall agera 
(Mia har stött på pappan onykter på förskolan). Föräldrarna verkar 
samarbetsvilliga och vi kommer överens om uppföljning. Anmälan 
icke aktuell för närvarande. Bra både för oss, barnen och föräldrarna 
om vi kan hitta en lösning utan anmälan.24 

Att komplettera varandra 
En annan sida av samarbetet visades när det i kontakter med familjer upp-
kom situationer som vissa i personalgruppen kände sig osäkra inför. Det som 
då beskrevs var betydelsen av att vara en del i en personalgrupp där det 
fanns personer med olika kompetens. På så sätt kunde personerna i personal-
gruppen komplettera varandra och få kännedom om familjens totala situa-
tion. Citatet är ett exempel på hur en i personalen beskriver en situation där 
det känns bra att en annan i personalgruppen har kompetens som kunde 
komplettera hennes egen. 
 

Tagit mig tid med en nyinflyttad familj med en del bekymmer. Behöver 
hjälp med en del, som är nytt för mig. Känns bra att jag kan rådfråga 
Eva som specialpedagog och Karin (socionom).25 
 

                                                        
23 Förskollärare, vecka 42 1999. 
24 Socionom, vecka 41 1999. 
25 Distriktssköterska, vecka 43 1999. 
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Ytterligare en typ av flexibilitet visade sig i beskrivningarna som berörde 
hur vissa familjer och föräldrar föredrog vissa personer i personalgruppen 
före andra. Dessa beskrivningar aktualiserar även personalgruppens inbördes 
relationer. I Basdokument 2 hade personalen under rubriken Personalgrup-
pens inre liv beskrivit att det var viktigt med ett tillåtande klimat samt att en 
möjlighet att diskutera sina känslor och funderingar var förutsättningar för 
en fungerande verksamhet. När de i veckobladen beskrev att familjerna val-
de vissa personer framför andra fick man i återkopplingen en beskrivning av 
klimatet i personalgruppen och hur föräldrarnas val av vissa och icke-val av 
andra påverkade individerna i personalgruppen. I veckobladen fick man ock-
så en beskrivning av de känslor som uppkom i sådana situationer. Några i 
personalen beskrev besvikelse över att familjer inte känner förtroende och 
trygghet för vissa i personalgruppen. I anslutning till dessa beskrivningar 
reflekterade personalen över vad detta kan bero på och hur de skulle kunna 
motverka att vissa familjer kände på detta sätt. 

Samverkan med andra verksamheter 
Personalgruppens flexibilitet, olika kompetensområden och närheten mellan 
delverksamheterna var viktiga utgångspunkter för arbetssättet inom familje-
center. Ytterligare en utgångspunkt för arbetet som beskrivs i basdokumen-
tet, var att verksamheter som arbetar stödjande och förebyggande borde vara 
avgränsade till andra verksamheter, till exempel vårdcentral och socialtjänst, 
men i aktiv kontakt med dessa i syfte att samverka för målgruppen. I åter-
kopplingen visade det sig också hur samverkan med andra verksamheter i 
praktiken såg ut. Återkopplingen gav en bild av hur andra verksamheter på-
verkade familjecenters arbete till exempel när det gällde arbetsbelastning 
och tidsutrymme. I basdokumentet hade personalen beskrivit att marknads-
föring av familjecenters verksamhetsidé och personalens erfarenheter skulle 
genomföras, men intervjuer för tidningar, studiebesök och konferensdelta-
gande påverkade det dagliga arbetet. I vissa fall ledde det till en ökad arbets-
belastning. I barnmorskans reflektion nedan synliggörs detta. 
 

Allt arbete var kvar resten av veckan. Fick jobba som en bäver. (pga. 
politikerbesöket).26 

Kontakten mellan familjer och personalgrupp 
Ofta beskrevs samarbetssituationerna som positiva, såsom samarbetet kring 
föräldrautbildningsgruppen. Men även mer negativa känslor som berörde 

                                                        
26 Barnmorska, vecka 40 1999. 
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kontakten mellan personal och föräldrar beskrevs i dokumentationen (se ci-
tatet nedan) samt hur personalgruppen hanterade det. 
 

Föräldragrupp med Mia (distriktssköterska) – jättetrevligt. En del av 
föräldrarna kände sig lite utelämnade eftersom det strulat med barn-
morskekontakten. Nu fick vi ju tillfälle att både prata med och infor-
mera föräldrarna om vad de undrade över.27 

 
Enligt Basdokument 2 låg familjernas delaktighet i verksamhetens aktiviteter 
till grund för skapandet av trygghet vid familjecenter och större sociala nät-
verk för familjerna.28 Många gånger togs initiativ till aktiviteter av föräldra-
grupper och ibland av enstaka föräldrar. En förebyggande verksamhet som 
familjecenter, som i grunden byggde på föräldramedverkan, visade sig sår-
bar just på grund av denna bakomliggande idé. Intentionen var ju som tidiga-
re påpekats, att stödja barnfamiljer utifrån uttalade och outtalade behov. 

Ett av antagandena som arbetet inom verksamheten var baserat på enligt 
basdokumentet var att barnfamiljer som fått stöd i ett tidigt skede klarar av 
sin situation bättre än om de inte fått det. När personalgruppen beskriver att 
familjer återkommer till verksamheten efter en tid, gav det möjlighet att fun-
dera över verksamhetens inriktning och innehåll i förhållande till det anta-
gandet. 
 

 En ”gammal mamma” hör av sig, behöver hjälp och vill komma för 
nya samtal. Utifrån förra samtalen vet jag att jag kan vara till hjälp 
för henne.29 

 
En sådan här ”återkontakt” kunde i detta fall ses i ljuset av två ytterligheter: 
antingen hade inte verksamheten lyckats med att ge det stöd som personalen 
såg som viktigt eftersom familjen återkommer eller så hade personalen lyck-
ats såpass bra att familjen återkommer för att familjecenter ger trygghet att 
förändra den egna situationen. Vad som i ett enskilt fall låg bakom återkon-
takten var svårt att veta. Kanske var det så att familjen inte var redo att av-
hända sig stödet. 

Via veckobladen blev det också möjligt att nyansera synen på målgrup-
pens sammansättning. I basdokumentet hade man beskrivit målgruppen som 
familjer med barn mellan 0-6 år, men under perioden blev det tydligt att det 

                                                        
27 Förskollärare, vecka 49 1999. 
28 Se rubriken Vad skall verksamheten leda till? i Basdokument 2. 
29 Socionom, vecka 40 1999. 
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stöd som primärt ges av personalen var riktat främst till föräldrarna och inte 
barnen. Det gav en bild av att familjecenter hade en primär målgrupp i för-
äldrarna och en sekundär i barnen. 
Oftast sågs samverkan med familjerna som positivt när det var ”mycket”, 
intensivt, många familjer. Samtidigt som personalen vid en del tillfällen sig-
nalerade hög arbetsbelastning och att de inte hann med pappersarbetet. 

Även om föräldrarna var med i verksamheten, så kunde man i dokumen-
tationen se att personalen var osäker om vad familjerna egentligen ville ha 
och om deras behov tillgodosågs. När familjerna inte kom, eller när delar av 
familjegruppen för en speciell aktivitet inte var närvarande, kunde man se att 
personalen funderade över varför de inte kom. Oavsett orsak till frånvaro 
framkom det genom veckobladen att frånvaro eller närvaro vid aktiviteterna 
var något som personalen lade ner mycket tid på att beskriva och reflektera 
över. Ett exempel var den nya unga-mamma gruppen. Under veckornas gång 
visade det sig att denna grupp hade lite svårt att hållas igång. Antalet delta-
gare minskade och i mitten av denna utprovningsperiod kom endast en (1) 
till träffen. Efter den händelsen beslutade sig personalen för att ”frysa” grup-
pen eftersom de uppfattade att de blivande mammorna skulle vara mer moti-
verade när barnen blivit födda. 

Prioritering av den gemensamma verksamheten 
I veckobladen skrev personalen om betydelsen av att ”alla var med” för att 
få verksamheten att fungera. Man konstaterade att det var ett problem att 
personen som var borta inte kunde delta i verksamheten och i vissa fall frå-
gade man sig vad man kunde göra för att underlätta för den personen. Barn-
morskans arbetsbelastning hade återkommande kommenterats i veckobla-
den. Hon hade inte tillräckligt med tid och en inre otillfredsställelse ledde till 
att hon mer och mer prioriterade bort gemensamma träffar samt det gemen-
samma arbetet i verksamheten till förmån för enskilda möten med familjer 
inom ramen för mödravården. Barnmorskan valde även att avsluta skrivan-
det i veckobladen. Hon upplevde att det inte fanns tid att skriva ner och re-
flektera över den dagliga verksamheten. Det blir tydligt i den övriga perso-
nalens beskrivningar av arbetssituationer och i planeringen av verksamheten 
att hon var saknad. I slutet av utprövningsperioden blev barnmorskan sjuk-
skriven på 50% och var så året ut. Det blir också tydligt vilken betydelse tid 
tillsammans i personalgruppen samt tid till att genomföra sitt arbete och tid 
till reflektion har för att kunna genomföra sitt arbete. Tidens betydelse för att 
kunna genomföra sitt arbete samt känslan av att vara uttröttade signalerades 
av både barnmorskan och specialpedagogen i veckobladen redan under den 
första utprovningsperioden. 
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Diskrepansen mellan Basdokument 2 och veckobladen 
Under denna utprövningsperiod gav återkopplingen under månaderna doku-
mentationen från veckobladen till basdokumentet utan att några större skill-
nader upptäcktes. Dock fanns en generell skillnad i hur personalgruppen 
beskrev verksamhetsidén i de olika dokumenten. I basdokumentet beskrevs 
verksamheten främst utifrån arbete i riktade och allmänna grupper, men i 
veckobladen beskrevs arbete som främst riktat mot enskilda familjer och 
individer. 

Andra, tredje och fjärde månadsträffen 
Denna andra utprovningsperiod innehöll tre månadsträffar, vilket beror på att 
de två första återkopplingsfaserna inte ledde till en övergång i en utveck-
lingsfas (se figur nedan). Istället påbörjades nya återskapandefaser efter 
återkopplingsfasen. 
 

 
 
Figur 10:1 Relationen mellan återskapandefasen och återkopplingsfasen. I vänstra 
hörnet syns en miniatyr av IVD-modellen. 
 
Konkret innebar det att återkopplingsdokumenten från oktober och novem-
ber tillsammans med de diskussioner som fördes på de anslutande månads-
träffarna, inte ledde fram till någon utveckling vare sig av IVD-modellen 
eller av verksamheten. Diskussionerna under de månadsträffarna var främst 
inriktade på områden som berörde: 

- de begränsningar och möjligheter som närheten mellan delverksam-
heterna gav, 
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- den höga arbetsbelastning som vissa i personalgruppen var tvungen 
att hantera, 

- Marte Meo30 och betydelsen av den utbildningen i förhållande till 
möjligheter att bistå familjerna, 

- personalens samverkan och vilken betydelse den hade för verksam-
heten, 

- betydelsen av att alla i personalgruppen prioriterar samverkan, 
- målgruppens sammansättning, 
- dokumentationens och IVDs betydelse för utveckling av verksamhe-

ten. 
 
Min roll under månadsträffarna var som vid tidigare månadsträff att sam-
manställa diskussionerna och organisera talordningen i gruppen. 

Vid den fjärde månadsträffen, som ägde rum i december, diskuterade vi 
tillsammans hur en utveckling av återkopplingen skulle kunna ge utrymme 
att diskutera allt det som de såg som viktigt i återkopplingsdokumentet. Den 
tid som fanns räckte inte till att diskutera alla delar av dokumentet. När det 
var tid att sluta hade personalgruppen endast hunnit med cirka hälften av 
sidorna i dokumentet. 

Under rubriken nedan beskrivs den utveckling av verksamheten och av 
IVD som beslutades under den fjärde månadsträffen och som resulterade i en 
övergång från återkopplingsfas till utvecklingsfas. 

Den andra utvecklingsfasen 
Konkret innebar utvecklingsfasen vid denna utprovningsperiod att personal-
gruppen vid den fjärde månadsträffen diskuterade hur de skulle utveckla 
verksamheten och IVD. Personalen uttryckte redan vid månadsträffen under 
första utprovningsperioden att deras arbetsbörda påverkade deras möjlighe-
ter att dokumentera och reflektera, samtidigt som de sett att dokumentatio-
nen kunde ge dem många tankar om hur de arbetade och kunde arbeta. Även 
under denna period framkom liknande funderingar. En annan punkt som ti-
digare diskuterats var bilden av verksamheten som fanns i basdokumentet. 
När de såg jämförelsen mellan basdokumentet och veckobladen tyckte de att 
bilden av verksamheten fortfarande inte var tillräckligt tydlig. Resultatet av 
diskussionerna ledde fram till den utveckling som nedan presenteras. 

                                                        
30 Marte Meo är latin och betyder fritt översatt ”av egen kraft”. Syftet med Marte Meo meto-
den är att stödja föräldrar och hjälpa dem och andra att se behov hos barnet och svara utveck-
lingsbefrämjande på barnets behov (Svenska Marte Meo föreningen, 2003). 
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Från Basdokument 2 till Basdokument 3 
I syfte att få en struktur i vilken det skulle vara lättare att skilja ut hur perso-
nalen ansåg att deras verksamhet skulle bedrivas och hur de sedan bedrev 
verksamheten, gjordes en omstrukturering av basdokumentet. Det innebar att 
det i basdokumentet gjordes en tydligare avgränsning mellan de olika delar-
na. Det som beskrev verksamhetsidén separerades från det som beskrevs 
som grundantaganden för verksamheten. Under rubriken Verksamhetens 
grundläggande antaganden valde personalgruppen att lägga de delar som på 
olika sätt utgjorde grunderna för verksamheten. De delar som valdes ut var 
Förebyggande arbete och Tidigt stöd. 

Rubriken Förutsättningar för verksamhetens genomförande tillkom (den 
gamla rubriken Förutsättningar togs bort) och under den samlades de för-
utsättningar som ansågs som relevanta. Tidigare hade samverkan, personal-
gruppens inre liv samt dokumentation och reflektion funnits under rubriken 
Förutsättningar. Med den nya mer specificerade rubriken flyttades även de-
larna som berörde helhetsperspektiv, relevant kompetens och icke-villkorad 
relation till förutsättningar. 

Den rubrik som berörde samverkan i personalgruppen fick utifrån diskus-
sionerna vid månadsträffen ett tillägg i rubriken enskilt arbete. Det innebar 
att det enskilda arbetet tillsammans med samverkan, sågs som en förutsätt-
ning. Det ansågs kunna ge en tydligare bas för personalgruppen att utifrån 
målgruppens behov, personalens bedömningar och verksamhetens möjlighe-
ter utforma det arbetssätt som en aktuell situation skulle kräva. Det innebar 
att former som samarbete i grupp, samarbete mellan en verksamhet och en-
skilda kontakter kom att vara aktuella beroende på målgrupp, situation och 
behov. Även betydelsen av att personalen aktivt skulle delta i planering och 
genomförande av aktiviteter lyftes fram genom denna förändring. I anslut-
ning till det preciserades synen på klimatet i personalgruppen. I basdoku-
mentet stärks även dokumentationens position i och med att den lyfts fram 
som viktigt underlag för utveckling, diskussion och reflektion. Därutöver 
skedde vissa omstruktureringar och språkliga utvecklingar i basdokumentet i 
syfte att göra beskrivningen av arbetet mer tydligt. 

Ett stabilt veckoblad 
Veckobladet som användes under denna period verkade fungera som avsett. 
I veckobladet skrev var och en om sina upplevelser under de skilda veckor-
na. Eftersom personalen använde ett dokument som endast var semistruktu-
rerat, och som tillät att de själva valde vad de skulle skriva om, innebar det 
att de vissa veckor såg ut som att det hände fler och mer viktiga händelser än 
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under andra veckor. Veckobladen avspeglade både vilka delar i verksamhe-
ten som skapade funderingar och hur personalen tänkte om dessa delar. 

Personalgruppen lade stor vikt vid familjernas uttalade behov och ville att 
de skulle formulera vad de ville ha av verksamheten. I basdokumentet fanns 
en punkt som tog upp föräldramedverkan och föräldrastyrning som viktiga 
delar i verksamheten. Men personalen uttryckte att de inte riktigt var säkra 
på vad familjerna ansåg om verksamheten. Vi diskuterade under månadsträf-
farna hur man skulle kunna ge familjerna möjlighet att kontinuerligt föra 
fram sina synpunkter. Flera idéer diskuterades, såsom intervjuer och enkäter, 
men ingen av idéerna såg personalen som möjliga att genomföra vid detta 
tillfälle. Dock diskuterades alternativen och tankar om att under våren 
(2000) försöka starta någon form av dokumentation som skulle inbegripa 
familjerna. Således utvecklades inte återskapandefasen något under denna 
utvecklingsfas. 

Ett tematiserat återkopplingsdokument 
Struktureringen av återkopplingsdokumentet hade under perioden utgått från 
innehållet i veckobladen, eftersom det enligt personalen var bästa sättet att 
visa verksamheten. Skillnaderna mellan basdokumentet och veckobladen 
som presenterats under en egen rubrik, önskade personalen få presenterat i 
anslutning till temana i återkopplingsdokumentet. Beslutet att göra om åter-
kopplingsdokumentet på detta sätt berodde på att personalen upplevde mate-
rialet som en sammansättning konstateranden och kanske skulle ett tillskott 
av funderingar över diskrepanserna i anslutning till konstaterandena ge en 
tydligare bild av verksamheten. 

Återkopplingsdokumenten innehöll vart och ett ca 30 sidor. Materialet 
skickades till familjecenter en vecka före månadsträffen för att personalen 
skulle ha möjlighet att läsa igenom det innan träffen, men tyvärr gav det inte 
personalgruppen tillräckligt med tid. Vi beslutade därför att de skulle få 
återkopplingsdokumentet två veckor i förväg för att kunna förbereda sig in-
för månadsträffen. Några i personalgruppen föreslog att jag skulle inleda 
månadsträffarna med att presentera en sammanfattande bild av materialet 
och de rubriker som fanns och att de därefter skulle välja ut vad de skulle 
börja med att diskutera. Tanken med denna förändring var att de som kanske 
inte hunnit läsa hela dokumentet ändå skulle få en sammanfattande bild av 
innehållet. 

Personalgruppen hade under denna andra utprovningsperiod börjat an-
vända veckobladen även för diskussion vid de personalmöten som inträffade 
mellan månadsträffarna. Det innebar att personalen hade längre möten vid 
vilka man ingående diskuterade det man skrivit. Vid dessa träffar valde de ut 
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det som sågs som mest angeläget att diskutera. Det innebar att diskussionen 
kunde växla från att handla om konkreta sätt att arbeta till funderingar om 
utbildning samt hur personalen skulle bemöta en specifik familj. 

När tiden inte räcker till – tredje perioden 
När familjecenter återigen startade verksamheten efter juluppehållet 2000 
påbörjades den tredje utprovningsperioden av IVD. Under senare delen av 
föregående period var barnmorskan sjukskriven till 50 % och den tid hon 
arbetade valde hon att inte skriva i veckobladen till förmån för tid till möten 
med familjerna. Under denna tredje period blev även specialpedagogen sjuk-
skriven på 100 %. Dessa personers frånvaro från personalgruppen och verk-
samheten visade sig ha stor påverkan på verksamheten. Veckobladen från 
denna period sträckte sig över 10 veckor från mitten av januari till mitten av 
mars. Tiden därefter, från mars till terminsslutet, valde personalgruppen att 
ta en paus från att arbeta med IVD. Beslutet kom av att de kände att den tid 
och energi de hade, måste läggas på det dagliga praktiska arbetet med famil-
jerna. 

Återkopplingsfasernas innehåll 
Under den tredje utprovningsperioden genomfördes två månadsträffar. Så-
som bestämt under föregående utprovningsperiod fick personalgruppen ma-
terialet två veckor innan månadsträffarna för att de skulle hinna med att läsa 
igenom det och bestämma sig för vad de skulle ta upp på månadsträffen. 
Nedan presenteras innehållet i återkopplingsdokumenten från perioden i en 
sammanfattad form. 

Sammanfattning av återkopplingsdokumenten 
Under de veckor våren 2000 som personalgruppen valde att arbeta med IVD 
framträdde ett avtryck av en verksamhet där samarbetsfrågan återigen var 
central och där man funderar över dokumentationen samt diskussionerna om 
verksamheten. 

En utveckling av begreppet samarbete 
Det blev tydligt att personalens syn på samarbete inte riktigt täckte det som 
det i praktiken innebar. I basdokumentet för perioden beskrevs samarbetet 
inom personalgruppen och med familjerna. När beskrivningen i basdoku-
mentet och beskrivningarna från veckobladen jämfördes visade det sig att 
beskrivningarna av samarbetet i basdokumentet inte riktigt täckte det som 
det i praktiken innebar. 
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Samarbetet med föräldrar beskrevs i basdokumentet som en förutsättning för 
familjecenters verksamhet. Med det menades att föräldrarna genom önske-
mål om utveckling och nya aktiviteter gav personalen möjlighet att utveckla 
verksamheten utifrån uttalade behov hos målgruppen. Men det visade sig 
genom beskrivningarna i veckobladen att samarbetet även kunde innebära att 
föräldrar själva tog initiativet till träffar på familjecenter, även utanför cen-
trets verksamhet. På så sätt initierade föräldrar aktiviteter som sedan perso-
nalen blev delaktiga i. 

Mötet med familjerna var centralt för verksamheten och för samarbetet. 
Men i basdokumentet fanns inte någon beskrivning av hur personalen skulle 
förhålla sig i mötet med familjerna. Beskrivningarna i veckobladen, visade 
att personalen arbetade med det lösningsfokuserade förhållningssättet base-
rat på Marte Meo metoden, vilket inte fanns beskrivet i basdokumentet. 

Även olika typer av samarbete med andra verksamheter lyftes fram i 
veckobladen, trots att det inte beskrevs i basdokumentet. I vissa fall innebar 
samarbete med andra verksamheter träffar med vårdcentralens personal för 
distriktssköterskor och i vissa fall innebar det utbildningsdagar som man 
genomförde tillsammans med någon verksamhet. Dessa typer av samarbete 
syftade inte primärt till en utveckling inom verksamheten, men man kan se 
att träffarna bidrog till kännedom om familjecenters verksamhet och möjliga 
samarbetsområden. I vissa fall handlade beskrivningarna som berörde andra 
verksamheter om brist på samarbete och önskan om samarbete, som i citatet 
nedan. 
 

Var på första hembesök till en familj med sitt första barn. Där barnet 
legat inlagd på Barn 4, höll på att dö. Där främst mamman befann sig 
i kris. Från Barn 4 skrev man hem familjen utan att faxa eller rappor-
tera till mig. Det var mamman som två dagar senare ringde mig och 
berättade att de var hemma. Suck. Jag ringde då Barn 4 och hävde ur 
mig missnöje, ilska mm till en stackars sköterska. Det är ju såna här 
gånger jag vill komma in tidigare för att stärka familjen, se om de be-
höver annan hjälp.31 
 

Veckobladen visade också hur personalen tänkte om utveckling av samarbe-
te mellan egna och andra verksamheter. 

                                                        
31 Distriktssköterska, vecka 5 2000. 
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Ett exempel var de tankar som väcktes ur den händelse som beskrivs ovan. 
 

Ringde avdelningsföreståndaren på Barn 4 angående mamman som 
kom hem utan meddelande. Bra att få prata om detta lugnt, samt kan-
ske att de gör annorlunda nästa gång.32 

 
Den form av samarbete i vilket man för en familjs räkning upparbetade en 
form av kontakt, fanns inte beskriven i det aktuella basdokumentet.  

Att dokumentera och diskutera om verksamheten 
I veckobladen beskrevs på olika sätt behovet av att mötas och reflektera i 
personalgruppen, vilket också lyftes fram i basdokumentet. I veckobladens 
kommentarer om reflektionens betydelse, kan man se att personalen återigen 
lyfter fram återkopplingen som en viktig del i processen att få syn på sin 
verksamhet och sitt arbete. Men de uppmärksammade även vikten av att det 
fanns en person som leder processen. 
 

Anna-Lena P:s kommentarer till vår dokumentation ger viktiga tanke-
ställare!!33 

 
Du var här (Anna-Lena P) och vi fick en bra och viktig diskussion 
kring olika perspektiv på vår verksamhet.34 

 
Veckobladen innehöll också beskrivningar av hur personalen hanterade 
veckobladen och vad de hade för tankar om vad som skulle skrivas i dessa. 
Det verkade som om personalen i vissa fall upplevde att de skulle inrikta sitt 
skrivande mot samarbete, trots att punkterna som styrde skrivandet i vecko-
bladen var förhållandevis öppna. Citatet visar ett sätt som detta uttrycktes på. 
 

Du kommer – och det blir en bra diskussion. Jag tror att de mesta jag 
skrivit handlar om samarbete i någon form. Jag har nog inte tagit till 
mig att det går att skriva även om annat eller så ger jag veckobladet 
för lite tid.35 

 

                                                        
32 Distriktssköterska, vecka 6 2000. 
33 Socionom, vecka 7 2000. 
34 Distriktssköterska, vecka 7 2000. 
35 Förskollärare/specialpedagog, vecka 7 2000. 
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I citatet syns också den påverkan som diskussionerna vid månadsträffarna 
hade på personalens skrivande, men även den påverkan jag hade på diskus-
sionen vid månadsträffen. Eftersom inriktningen i veckobladen formade 
återkopplingsdokumentet blev det också tydligt vad personalen inte skrev 
om. Det blir i citatet ovan även tydligt att personalen i vissa fall vände sig till 
mig i skrivandet och inte till sig själva. 

Femte och sjätte månadsträffen 
Vid den fjärde månadsträffen, som var den sista i föregående period, önska-
de personalen att jag skulle inleda månadsträffarna med att sammanfatta ma-
terialet och presentera rubrikerna i återkopplingsdokumentet. Vid denna pe-
riods båda månadsträffar påbörjades månadsträffarna med att jag beskrev de 
centrala teman som fanns i återkopplingsdokumentet. Därefter valde perso-
nalgruppen gemensamt var de ville börja diskussionen. 

Diskussionerna vid de två månadsträffarna som inföll under denna peri-
od, femte och sjätte månadsträffen, inriktades mycket på betydelsen av sam-
arbete i gruppen och hur man hanterar situationer inom personalgruppen. 
Under den femte månadsträffen pratade personalgruppen om: 

- Närheten mellan varandra i personalgruppen – en viktig utgångs-
punkt för mötet med familjerna 

- Användningen av Marte Meo metoden vid individuella möten och 
gruppaktiviteter 

- Vilka kontakter som personalen har med andra verksamheter och 
hur man sprider goda idéer från verksamheten 

- Samverkan med andra verksamheter 
- Vad det innebär att det inte finns någon vikarie för barnmorskan 
- Svårigheten att skriva och fundera över det som händer när man har 

lite tid 
 
Eftersom den femte månadsträffen inte resulterade i någon förändring av 
verksamheten eller IVD övergick utprovningen inte i utvecklingsfasen förrän 
under sjätte månadsträffen. Vid den sjätte månadsträffen pratade personal-
gruppen om följande områden utifrån återkopplingsdokumentet: 

- Föräldrarådet som informationskälla ger inte tillräcklig information 
- Sjukskrivningarna inom personalgruppen (både barnmorskan och 

specialpedagogen sjukskrivna) 
- Samverkan inom verksamheten och med andra verksamheter 
- Om man i personalgruppen kan bli tydligare med hur man ser på sin 

verksamhet 
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- Betydelsen av positiv förstärkning i mötet med familjerna samt stöd-
jande av föräldrars egen utveckling 

- Kontakten med föräldrar och hur man kan bemöta funderingar från 
dem 

- Svårigheten med att skriva om hela verksamheten – fokus blir oftast 
samverkan och inte lika ofta barnen eller familjerna 

- Betydelsen av att tillsammans med en utomstående diskutera verk-
samheten 

- Prioritering av arbetet framför skrivandet 
 
Vissa av dessa punkter kom att utgöra grund för den utveckling som presen-
teras i följande del. 

Den tredje utvecklingsfasen 
Återkopplingsdokumentet utgjorde tillsammans med månadsträffarna grun-
den för utveckling av verksamheten och av modellen. Under tredje perioden 
inriktades både dokumentet och diskussionen främst på hur samarbetet fun-
gerade och kunde fungera med andra verksamheter. 

Diskussionerna under sjätte månadsträffen ledde till viss utveckling av 
beskrivningarna av verksamheten i basdokumentet samt till att veckobladets 
form och innehåll diskuterades. Dessutom resulterade diskussionerna i att 
personalgruppen valde att ta en paus i utprovningen på grund av den arbets-
situation som de befann sig i. 

Från Basdokument 3 till Basdokument 4 
Vid familjecenter hade man under en längre tid utbildat sig inom Marte Meo 
metoden. Den metoden bygger på studier av hur föräldrar och barn naturligt 
samspelar med varandra. Syftet med metoden är att stödja och hjälpa föräld-
rar och andra att se behov och resurser hos barnet. Dessutom inriktar sig per-
sonal som arbetar med metoden på att stödja föräldrar att se de egna möjlig-
heterna, att svara utvecklingsfrämjande på det egna barnets behov och att 
påverka samspelet mellan sig själv och barnet i positiv riktning (Svenska 
Marte Meo föreningen, 2003). I återkopplingsdokumentet blev det tydligt att 
personalen alltmer började inrikta sig på att arbeta enligt den metoden. För 
att visa vilket förhållningssätt som de genom metoden arbetade utifrån ville 
de föra in en beskrivning av arbetssättet i basdokumentet, men utan att an-
vända begreppet Marte Meo eftersom de inte använde metoden i alla möten. 
Istället valde personalen att använda begreppet positiv förstärkning för att 
beskriva arbetssättet. I basdokumentet placerades det under rubriken Verk-
samhetens grundläggande antaganden: 
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Positiv förstärkning. Att stärka föräldrar i sitt samspel med barn är en 
viktig grund för verksamheten. Genom att förstärka det som är positivt 
i samspelet främst mellan föräldrar och barn startar en positiv spiral 
som på sikt minskar de negativa delarna i samspelet. 

 
En annan del som utvecklades i basdokumentet var hur de beskrev sitt sam-
arbete med föräldrarna. I veckobladen beskrev personalen hur föräldrar tog 
ansvar för verksamheten utan att någon i personalgruppen var med. I basdo-
kumentet hade personalens aktiva agerande uttryckts som en viktig del i 
möjligheten att stärka det sociala nätverket. Det visade sig dock att persona-
len även kunde vara passivt medverkande till att stärka det sociala nätverket 
genom att upplåta lokalen till träffar för familjer. Under rubriken Hur skall 
vi arbeta inom verksamheten? lades därför följande text till:  
 

I vissa fall deltar ej personalen aktivt i aktiviteter för att stärka det so-
ciala nätverket. Istället är det familjerna själva som agerar. Ett exem-
pel är då familjecenter upplåter lokalerna för någon föräldrastyrd 
verksamhet och ett annat är då personalgruppen skapat ramar för en 
aktivitet men där de själva inte är med under träffen. 

 
De förändringar i basdokumentet som gjordes utifrån diskussionerna om 
återkopplingsdokumentet under sjätte månadsträffen kan man se som tecken 
på att personalen vill bli tydligare med hur de arbetar både i direkt kontakt 
med familjer men även indirekt genom att de stöttar familjer att själva ta 
initiativ att träffas. 

Veckobladet – begränsningar och möjligheter 
Personalen uttryckte under månadsträffarna att de, när det blev stressigt och 
lite tid till att skriva, lätt föll tillbaka till att endast konstatera situationer på 
bekostnad av reflektioner. När det visade sig att veckobladet inte klarade av 
att initiera reflektion vid tillfällen då personalen kände att de behövde stöd 
för det, diskuterade personalgruppen om det var dokumentet eller något an-
nat som rörde beskrivandet av verksamheten som skulle förändras. 

Parallellt med diskussionen om veckobladets möjligheter att initiera och 
stötta reflektion diskuterade personalgruppen hur de kontinuerligt skulle 
kunna samla in synpunkter från familjerna. Genom Familjerådet ansåg per-
sonalen att de fick kunskap om vissa delar som gällde främst öppettider och 
gruppteman. Men de saknade en möjlighet att ställa frågor om verksamheten 
som familjerna kunde besvara utan att känna sig utpekade. Personalgruppen 
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diskuterade därför möjligheten att genom kontinuerliga synpunkter från fa-
miljerna, få bidrag till de diskussioner personalgruppen förde om verksam-
heten. Kanske skulle ett sådant tillskott från familjerna komplettera perspek-
tiven på händelser i verksamheten och på själva verksamheten. 

Eftersom IVD var tänkt som en interaktiv modell som skulle kunna för-
ändras efter verksamhetens behov så måste insamlingsdokumentet kunna 
förändras efter de behov som framkommer inom verksamheten. Någon ut-
veckling av insamling av information om verksamheten till att inkludera 
även familjerna skedde inte under denna period, eftersom man under må-
nadsträffen beslutade att göra uppehåll i utprovningen av modellen (se ned-
an). 

I föregående period diskuterades tidspressen och det ständigt dåliga sam-
vetet för dokumentationen. I syfte att underlätta för personalgruppen under 
skrivandet i veckobladen ville de ha ett minskat omfång på återkopplingsdo-
kumentet samt att ge mer tid till läsning av dokumentet innan månadsträffar-
na. Efter en lång diskussion om arbetsbelastning och tidsbrist beslutade per-
sonalgruppen att ta en paus i arbetet med IVD eftersom de ansåg att de inte 
kunde ge dokumentationen den tid som de ville. Vid denna tidpunkt var både 
barnmorskan och förskolläraren/specialpedagogen sjukskrivna. Resterande 
del av personalgruppen ansåg att de var tvungna att lägga sin tid och energi 
på det praktiska arbetet med familjerna eftersom de var tvungna att överta 
den del av det gemensamma arbetet som barnmorskan och specialpedagogen 
inte kunde utföra.36 

Diskussion om återkopplingen 
Återkopplingen under perioden fungerade som avsett. Den gav ett underlag 
för diskussioner om både verksamhetens innehåll och struktur, skillnader 
mellan hur personalen genomförde verksamheten och hur de tänkt att de 
skulle göra samt hur IVD fungerade som grund för systematisk reflektion. 
Trots det tyckte personalen att det i de båda återkopplingsdokument som 
skapades under denna utprovningsperiod var svårt att se det gemensamma 
arbetets struktur. De tyckte att det var lite svårt att få en överblick över vilka 
de arbetade med och hur mycket. Några ansåg att de nästan aldrig var med i 
någon form av samverkan inom personalgruppen och några att det alltid var 
samma personer som arbetade tillsammans. För att ytterligare synliggöra det 
gemensamma arbetet och de grupperingar som skapades i syfte att möta 
målgruppens behov beslutades att jag skulle göra en samarbetskarta utifrån 
deras beskrivningar i veckobladen. Detta beslutades före diskussionen om tid 
                                                        
36 Det fanns under tiden en vikarierande barnmorska samt en vikarierande förskollärare för de 
delar av verksamheten som var knutna till mödrahälsovården respektive öppna förskolan. 
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till skrivandet som resulterade i beslutet om en paus i arbetet med IVD. Kar-
tan tillhör därför nästa utprovningsperiod. 

Sammanfattande kommentarer 
Under utprovningsperioderna som presenteras i detta kapitel blir det tydligt 
att personalens behov av tid och utveckling tillsammans med de antaganden 
som modellen baseras på, gav möjlighet till utveckling av både verksamhe-
ten och modellen. Generellt kan man säga att personalen under dessa perio-
der på olika sätt utvecklade verksamheten via en förståelse för verksamhe-
tens förutsättningar. Det innebar också att det empiriska inslaget i IVD under 
den tiden blev starkare, vilket ledde till att verksamhetens behov utvecklade 
användningen av IVD. 

 
Dokumentens betydelse för reflektion 
Via dokumentationen ser man verksamheten Familjecenter och inte endast 
familjerna och personalen. Dessutom ger den dokumentation som berör 
främst verksamhetsnivån återigen, möjligheter att lyfta fram skillnader mel-
lan beskrivningarna av personalens tankemönster och deras handlingsmöns-
ter. Detta hade kanske även varit möjligt om dokumentationen endast befun-
nit sig på individnivå, men då hade troligen möjligheten att få den samman-
satta bilden av utvecklingen av verksamheten blivit mer begränsad. I doku-
mentationen kan man också se att basdokumentet är det som främst ger in-
formation om verksamhetsnivån emedan informationen från veckobladen 
pendlar mellan att befinna sig på individ- och verksamhetsnivå. 

Hur tydligt skillnaderna framträdde mellan tankemönster och handlings-
mönster, verkade bero på hur tydliga personalen var i beskrivningarna av hur 
de tänkt om genomförandet av verksamheten (beskrivningarna i basdoku-
mentet) och hur de genomförde den i praktiken (beskrivningar i veckobla-
den). Hur personalen beskrev verksamhetsidén i de båda typerna av doku-
ment skilde sig åt såtillvida att de i basdokumentet beskrev idén utifrån sitt 
arbete i riktade och allmänna grupper, och i veckobladen utifrån hur de arbe-
tade i förhållande till enskilda familjer och individer. Kanske visade just 
denna skillnad på relationen mellan espoused theory och theory-in-use i 
denna verksamhet. Beskrivningarna visade också att om praktiken inte var 
utförligt beskrivet, var möjligheten att se någon skillnad mellan tanke- och 
handlingsmönster inte så stor. Då begränsades också möjligheten att reflek-
tera över handlingar i relation till situationer samt verksamhetens inriktning. 

Den reflektionsmöjlighet som dokumenten och även återkopplingsdis-
kussionen erbjöd, verkar ha gett möjlighet till både reflektion-efter-handling 
och reflektion-före-handling. Reflektionsprocessen föreföll inte kräva ett 
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reflekterande skrivande. Det beskrivande och mer konstaterande skrivandet 
verkade även det kunna stimulera reflektion. I de fall där personalen använt 
sig av konstateranden i veckobladen skedde den synbara reflekterande pro-
cessen inte förrän de återigen diskuterade sina beskrivningar vid månadsträf-
fen. När reflektionen skedde redan i veckobladen berörde det olika personer, 
olika delar av verksamheten och i vissa fall de egna känslorna inför något 
eller någon. I vissa fall beskrev delar av personalgruppen i reflektionen sin 
egen situation i relation till någon händelse och i vissa fall berörde de verk-
samheten eller en kollegas situation i relation till en händelse. I andra fall 
handlade det om en enskild familj eller hela målgruppen. Veckobladen blev 
således en form av självreflektion där personalen ställde sig på sidan om och 
genom skrivandet skapade sin egen spegelbild av de beskrivna händelserna 
(Argyris & Schön, 1974; Nordlander & Blom, 2000). 

 
En utvecklad läroprocess 
När det gäller personalens lärandeprocess kan man se att de i vissa fall be-
fann sig i en single-loop lärandeprocess, det vill säga att de reflekterade över 
sina handlingar men utan utveckling av de mentala modellerna. Ett exempel 
var de beskrivningar som visade att personalen såg arbetet med IVD som en 
viktig grund för att kunna diskutera verksamheten men att de samtidigt kän-
de att det inte fanns tillräckligt med tid till att både genomföra aktiviteter 
inom verksamheten och upprätthålla ett skrivande. Detta dilemma uttrycktes 
på olika sätt i veckobladen och under återkopplingsfasen. Prioriteringsdi-
lemmat ledde till att personalen valde att förändra återkopplingen. Resultatet 
innebar att personalen diskuterade ett färre antal punkter än tidigare, men 
också att varje vald diskussionspunkt fick mer tid till förfogande. 

Under vissa av perioderna uttryckte personalgruppen att reflektionen över 
det egna arbetets utförande var viktigt för dem, så att de skulle kunna se hur 
olika delar i verksamheten påverkade deras arbete och dem själva. Ett exem-
pel var när personalgruppen under återkopplingen förstod att samma begrepp 
inte betydde samma sak för alla i personalgruppen. Genom återkopplings-
diskussionerna insåg personalen att de i vissa fall gjorde olika tolkningar av 
hur verksamheten skulle bedrivas. Dessutom fick de förståelse för att bety-
delsen av olika begrepp har betydelse för det praktiska utförandet. Dessa 
insikter kan kanske ses som ett uttryck för hur en öppen testning, det vill 
säga en diskussion om hur man handlar i praktiken, leder till ett synliggö-
rande av att man i personalgruppen har olika theories-in-use. Detta kan man 
se som ett tecken på att personalgruppen befann sig i den form av lärande 
som Argyris och Schön (1974) benämner double-loop learning. Kärnan i 
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double-loop learning är reflektionen över erfarenheter och över det som styr 
de handlingsmönster som resulterar i handlandet. 

Under en period utvecklade personalgruppen användningen av veckobla-
den så att de även användes vid de personalträffar som inföll mellan månads-
träffarna. Personalens utveckling av hanteringen av veckobladen kan man 
tolka som ett utslag av deras insikter om att dokumentationen kunde vara ett 
stöd för minnet och ett underlag för diskussioner i personalgruppen. Detta 
kan även ses som en bekräftelse på att dokumentationen kunde bidra till en 
systematisk reflektion över den egna verksamheten. Utvecklingen av an-
vändningen av veckobladen kan man också se som ett led i en process mot 
en självständig användning av IVD. Samtidigt som personalens behov av 
mig som organisatör, sekreterare och ”återkopplare” (den som jämförde bas-
dokumentet med veckobladen) framträdde tydligt under dessa perioder. 

Men dokumentationen och dokumentationsprocessen visade sig även 
kunna försvåra den fortsatta processen mot en deutero-lärandeprocess. En 
aspekt som visade sig kunna komplicera utvecklingen av ett sådant lärande 
var IVD-modellens interaktiva förmåga. Det visade sig att när verksamheten 
inte fungerade på ett smidigt sätt blev användandet av modellen problema-
tiskt. Det som i en sådan situation verkade vara lättast att ändra var basdo-
kumentet och användningen av modellen, istället för att förändra något i 
verksamheten. De utvecklingsmöjligheterna som finns inom IVD-modellen 
utgår från antagandet om att verktyg för systematisering av reflektion skall 
kunna möta den aktuella verksamhetens kunskapsbehov. Och för att kunna 
göra detta måste modellen och verktygen vara flexibla, semistrukturerade 
och systematiska. Just detta antagande bidrog starkt till att verktygen i mo-
dellen påverkades av verksamhetens utveckling. Men flexibiliteten och in-
teraktiviteten innebar också att det fanns möjlighet att göra avbrott i utprov-
ningen, vilket skedde och markerar avslutet på den tredje utprovningsperio-
den. 
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Kapitel 11 
 

Praktikens övertag 

I följande kapitel presenteras fjärde, femte samt den sjätte och avslutande 
utprovningsperioden. Att använda IVD inom familjecenter hade under de 
tidigare perioderna visat sig ge möjligheter för utveckling av verksamheten, 
samtidigt som användningen utmanade delar av verksamheten. 

Att samarbeta för lärande – fjärde perioden 
När personalen vid familjecenter återkom efter sommaruppehållet 2000 tog 
de åter kontakt med mig. Vid personalens planeringsdag i början av somma-
ren hade de diskuterat hur de upplevde användandet av IVD. Personalgrup-
pen hade då samstämmigt konstaterat att avsaknaden av det individuella 
skrivandet och diskussionen vid månadsträffarna, lett till att de inte diskute-
rat verksamheten på ett sådant sätt som de ville göra. Nu ville de återuppta 
skrivandet och arbetet med IVD. Vi träffades och gick igenom hur de tidiga-
re arbetat med modellen. 

När denna utprövningsperiod påbörjades i slutet av september var för-
skolläraren/specialpedagogen tillbaka efter sin sjukskrivning och barn-
morskan var tillbaka på halvtid. En vikarierande barnmorska på halvtid som 
ingick i personalgruppen under denna utprovningsperiod, valde att inte vara 
med i arbetet med modellen. Nedan presenteras således den fjärde utprov-
ningsperioden av IVD i vilken den sjunde månadsträffen ledde fram till ut-
veckling av verksamheten och modellen. 

Återkopplingsfasens genomförande 
När jag i början av november 2000 träffade personalgruppen vid familjecen-
ter för att diskutera återkopplingsdokumentet från den fjärde utprovningspe-
rioden hade de sammanlagt arbetat med IVD under ett års tid. Den diskus-
sion som vi hade om samarbetet i föregående utprovningsperiod, resulterade 
under denna utprovningsperiods återkoppling i att en samarbetskarta lades 
till återkopplingsdokumentet (se figur 11:1). Syftet med den var att tydliggö-
ra vem som arbetade med vem och hur ofta detta skedde. Denna period in-
nehöll ett återkopplingsdokument samt en månadsträff, och för strukturering 
av återkopplingen användes samma struktur som tidigare. 

Sammanfattning av återkopplingsdokumentet 
Veckobladen som personalen skrev under denna period hade liknande in-
riktning som veckobladen under våren. Nedan sammanfattas innehållet i 
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återkopplingsdokumentet för perioden med stöd av temarubriker som avser 
innehållet i veckobladen. Det var främst reflektioner och beskrivningar som 
berörde närhet som utgångspunkt för samarbetet inom familjecenter och 
gemensam tid i personalgruppen. 

Närhet och samarbete 
Det gemensamma arbetet mellan personerna i personalgruppen var en viktig 
grund för familjecenter. Under denna fjärde utprovningsperiod blir det åter-
igen tydligt att närheten mellan de olika delverksamheterna kunde vara både 
positiv och negativ för verksamheten. Närheten sågs som positiv för perso-
nal och föräldrar när man skulle genomföra något tillsammans, men kunde 
upplevas vara negativt när delverksamheterna hade separata aktiviteter. Ett 
exempel på detta kom i början av denna utprovningsperiod när ett stort antal 
6-åringar var på hälsokontroll hos distriktssköterskorna. Under samma tid 
som denna hälsokontroll utfördes hade öppna förskolan vanlig öppettid. I 
citatet beskriver förskolläraren/specialpedagogen hur hon ser på detta. 
 

På måndag kommer 6-åringarna från […] på hälsokontroll. Hela 
gruppen kommer samtidigt. Barnen är ”stora” och högljudda så våra 
barn och föräldrar ser mer och mer förskräckta ut. Några går hem in-
nan vi slutar.37 

 
Det stora antalet familjer upplevdes som störande även för genomförandet av 
vissa aktiviteter i den enskilda verksamheten, som nedan beskrivs av di-
striktssköterskan. 
 

Rörigt på öppna förskolan då många 6-åringar kommer. Men vi pra-
tar om det i gruppen på familjecenter så det känns bra.38 

 
Både funderingar om närheten och ett stort antal besök aktualiserade frågan 
om verksamhetens antaganden som de var formulerade i basdokumentet. De 
enskilda arbetsgruppernas närhet till varandra beskrevs i dokumentet som en 
förutsättning för verksamheten. Det visades dock genom veckobladen att 
denna närhet kunde skapa irritation i personalgruppen. I anslutning till 
kommentarer om hur rörigt det var i verksamheten framhölls behovet av 
tystnad och en paus från kontakten med familjerna under arbetstiden. Föl-
jande citat är ett exempel på hur det uttrycktes i veckobladen: 

                                                        
37 Förskollärare/specialpedagog, vecka 40 2000. 
38 Distriktssköterska, vecka 40 2000. 
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Samhörigheten – stunden på morgonen då vi får sitta för oss själva 
och bara ”vara”. (Även om jag alltid är sen). Vi har även beslutat att 
vi behöver lunchen i lugn och ro. Om föräldrarna inte kommer iväg i 
tid tar vi vår lunch till personalrummet. Är det tomt låser vi dörren.39 

 
Det yttrycks även i citatet ett behov av att vara tillsammans i personalgrup-
pen. Den gemensamma tiden var enligt personalen viktig för verksamheten. 
När tiden inte fanns kommenterades den under rubriken negativt i veckobla-
det som något som föranledde olika problem på både individ-, grupp och 
verksamhetsnivå.  

Tid tillsammans 
När personalen uttryckte att de inte hade tid att träffas på grund av antingen 
för stor arbetsbelastning, prioritering av annat arbetet eller liknande beskrevs 
det i veckobladen som att något saknades. Följande citat berör just den ba-
lansproblematiken och hur ett prioriteringsdilemma upplevdes av förskollä-
raren/specialpedagogen.  

 
Vi har pratat om att jag måste lösa problemet med min sökare – Den 
piper även då jag är på Familjecenter. Jag skall försöka få en telefon-
svarare. Att folk ringer hit och söker mig är inte heller bra. Jag är 
rädd att mina arbetskamrater börjar tycka att spec. jobbet tar för stor 
plats. Känner själv att det är svårt att hinna med – har svårt att säga 
nej. Eller att låta det ta tid innan jag kan ställa upp.40 

 
I det ovanstående citatet är det förskolläraren/specialpedagogen som reflek-
terade över att hennes arbetsuppdelning mellan arbetet på familjecentret och 
hennes arbete som specialpedagog i hela kommunen inte fungerar på ett bra 
sätt. Hon beskriver en alternativ lösning på problemet och kommenterar 
även hur hon tror att övriga på familjecentret kan komma att reagera inför 
balansproblemet. Veckobladen visade att personalen ofta ställdes inför prio-
riteringsdilemman där de för det första upplevde att de hade skyldigheter att 
vara närvarande för familjerna, för det andra hade skyldighet att vara med i 
det gemensamma arbetet inom familjecenter och för det tredje ge de delar av 
arbetet som genomfördes utanför familjecenter tillräckligt med utrymme.  

I citatet nedan berör socionomen frånvaron av arbetskamrater och hur det 
påverkade personalmötet.  

                                                        
39 Förskollärare/specialpedagog, vecka 42 2000. 
40 Förskollärare/specialpedagog, vecka 42 2000. 
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Även denna vecka känns p-mötet segt och utan gnista, 2 st. frånvaran-
de. Det känns svårt att diskutera och problematisera. Vad är det vi 
gör + Kan vi göra det på något annat sätt… – utan att det tas som 
personlig kritik?41 

 
I citatet beskriver socionomen hur hon upplevde personalmötet och hon gör 
även en reflektion över svårigheten med att diskutera om verksamhetens ge-
nomförande i personalgruppen.  

I veckobladen lyfts även problemet fram med att inte ha möjlighet att till-
sammans diskutera gemensamma ställningstaganden. Det visade åter att per-
sonalen såg den gemensamma tiden tillsammans som viktig för verksamhe-
ten.  
 

Bara tre stycken närvarande på p-mötet inte meningsfullt att ta upp 
gemensamma frågor. T.ex. ”Tidigt stöd”. Vad menar vi? Vad är våra 
respektive roller? Behöver vi kritiskt granska oss själva – vad vi upp-
täcker och vad vi gör med det vi ser?42 

 
Personalmötet var den punkt som dominerade under rubriken negativt i 
veckobladen denna period. Kommentarerna om denna träff inriktades på 
frånvaron av arbetskamrater vid dessa möten, vilket sekundärt gav underlag 
för ett ifrågasättande av funktionen och utformningen av personalmötena.  

Behovet av gemensam tid blev även tydligt för personalgruppen när de 
till exempel vid studiebesök mötte andra personalgrupper. Efter ett studiebe-
sök beskriver förskolläraren/specialpedagogen i veckobladet känslan för en 
personalgrupp som var i början av att starta ett familjecenter. I citatet ser 
man hur hon reflekterar över personalgruppens situation i relation till den sin 
egen situation. 

 
Studiebesök där besökarna stod inför att starta FC, tråkigt nog kändes 
det inte som om de fått prata ihop sig – någon uppifrån hade beslutat 
och de hade inte själva fått påverka.43 

 
I mötet med praktiker i andra verksamheter fick personalen vid familjecenter 
syn på sin egen situation på liknande sätt som jämförelsen mellan innehållet 
i veckobladen och basdokumentet gav dem. Beskrivningar av samtal och 

                                                        
41 Socionom, vecka 42 2000. 
42 Socionom, vecka 41 2000. 
43 Förskollärare/specialpedagog, vecka 40 2000. 
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diskussioner med andra praktiker visade att personalen reflekterade över sin 
situation och varför det var som det var. Men de reflekterade även över var-
för andra hade det på annat sätt. 

En karta över det gemensamma arbetet 
Samarbetskartan som skapades av mig utifrån personalens beskrivningar i 
veckobladen var ett sätt att ge en visuell bild av samarbetet inom familjecen-
ters personalgrupp samt samarbetet med personal vid andra verksamheter. 
Pilarna i figuren visar vilka som samarbetade och ramen runt beskrivningar-
na av individerna anger om personen arbetar på familjecentret eller på någon 
annan verksamhet. Personal från familjecenter är markerad med heldragen 
linje och övriga med en streckad linje. I samarbetskartan är det endast be-
skrivet vem man samarbetade med och inte hur mycket eller i vilka situatio-
ner.  

 
Figur 11:1 Karta över det gemensamma arbetet, fjärde perioden 2000. 



 153 

Det som blev tydligt via samarbetskartan var att socionomen samt en av di-
striktssköterskorna var de som hade flest samarbetspartners. Det som skilde 
deras samarbetsrelationer åt var att socionomen hade de flesta av sina sam-
arbetspartners inom familjecenter och distriktssköterskan sina utanför. Den 
som hade minsta antalet samarbetspartners var barnmorskan och förskollära-
ren. Utifrån kartan diskuterade personalen frågor om hur de fördelade sin tid 
mellan arbete inom familjcentret och arbetet med andra verksamheter. 
Veckobladens beskrivningar av samarbetet tillsammans med samarbetskar-
tan, gav en bild av hur personalens olika yrkestillhörigheter inverkade på 
samarbetet. I basdokumentet framhölls de olika yrkestillhörigheterna som en 
viktig grund för verksamheten och för att kunna ”se” barn och föräldrar på 
ett mångsidigt sätt. Praktiskt kunde det innebära att synliggöra alternativa 
tolkningar av en familjesituation i personalgruppen. Det kunde också innebä-
ra att man inte stod som ensam bedömare av en situation vilket i sin tur in-
nebar en säkerhet för både familjerna och personalen. 

Sjunde månadsträffen 
Den första månadsträffen efter uppehållet som var den sjunde månadsträffen, 
hölls i början av november 2000. Träffen genomfördes på liknande sätt som 
tidigare vilket innebar att återkopplingsdokumentet skickades i förväg till 
personalgruppen för att de skulle ha möjlighet att läsa igenom materialet. 
Vid träffen gav jag en sammanfattning av innehållet i återkopplingsdoku-
mentet och därefter valde personalen ut vilka punkter de ville diskutera. Jag 
skrev punkterna på ett blädderblock för att ordningen och innehållet skulle 
bli överskådligt för hela gruppen. Punkterna de ville diskutera var främst det 
gemensamma arbetet och prioriteringar av den gemensamma tiden. Även 
den punkt som berörde hur man kunde tillvarata familjernas synpunkter, som 
aktualiserades vid tidigare månadsträffar, diskuterades vid detta tillfälle. De 
förslag som personalen hade förde jag in under respektive diskussionspunkt. 
Resultatet av diskussionen beskrivs under utvecklingsfasen nedan.  

Utvecklingsfasen under fjärde perioden 
Resonemangen vid månadsträffen ledde till att basdokumentet utvecklades 
men även till att återskapandet av verksamheten förändrades så att familjer-
nas syn på verksamheten inbegreps som i sin tur påverkade återkopplingen. I 
följande delar beskrivs denna utvecklingsprocess. 

Från Basdokument 4 till Basdokument 5 
Personalen hade på olika sätt berört tiden i veckobladen. Även under denna 
utprovningsperiod tog flertalet i personalgruppen upp behovet av gemensam 
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tid och egen tid. Diskussionerna vid månadsträffen berörde främst hur man 
skulle få tid till gemensamt arbete och varför tiden inte fanns. Det blir också 
tydligt för personalen att samverkan var beroende av att de hade tid tillsam-
mans, men även att de hade tid för sig själva. Tid för sig själv upplevdes som 
viktig för att kunna återhämta sig inför aktiviteter och möten. Personalgrup-
pen valde utifrån diskussionen vid månadsträffen att lyfta fram betydelsen av 
”tiden” i Basdokument 5. Följande lydelse valdes och lades under Förutsätt-
ningar för verksamhetens genomförande: 
 

Gemensam och egen tid. För att kunna delta i verksamheten på ett 
fullgott sätt och för att kunna utveckla arbetssätt samt verksamheten 
måste tidsutrymmet vara tillräckligt. Personalen måste ha tillräcklig 
gemensam tid till att mötas och samarbeta. Den enskilde måste ha till-
räcklig tid för avbrott och vila. Vad som är tillräckligt varierar från 
person till person och från situation till situation.  

 
Efter månadsträffen förde jag in personalens synpunkter i basdokumentet, 
vartefter det återsändes till personalgruppen för genomläsning. 

Familjebladet 
Tidigare perioder hade personalgruppen diskuterat hur man skulle få föräld-
rarna att delge sina åsikter om verksamheten och förslag som enkäter och 
intervjuer hade diskuterats. När personalen vid denna månadsträff diskutera-
de hur de skulle kunna få familjerna att vilja delge sina uppfattningar, berör-
des främst anonymitetsfrågan och kontinuitetsfrågan. Det framhölls som 
viktigt att familjerna skulle kunna vara anonyma för att man skulle kunna få 
mångfacetterade uttalanden om verksamheten. Förutom detta ville personal-
gruppen att insamlandet av synpunkter från familjerna skulle ske kontinuer-
ligt för att ge en löpande beskrivning av deras upplevelser av verksamheten. 
Utifrån diskussionen beslutades att jag skulle forma en enkel enkät som 
skulle kunna användas av familjerna. Enkäten var utformad enligt figuren 
nedan. 
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Figur 11:2 Familjebladet. 
 
I anslutning till de öppna frågor som fanns i enkäten, som kom att kallas 
Familjebladet, ombads familjerna även att skriva ner om kommentarerna 
gällde hela verksamheten eller delar av den. 

Enkäten skulle läggas ut i väntrummen på Familjecenter. Ett anslag som 
informerade om familjebladet och vad dess funktion var skulle sättas upp i 
anslutning till enkäten44. Förutom detta skulle familjerna informeras vid ett 
familjemöte. Familjerna skulle sedan kunna fylla i enkäten och lägga den i 
en uppställd brevlåda. Varje månad skulle personalen samla in materialet 
från brevlådan och sända det tillsammans med veckobladen till mig för 
sammanställning. På samma sätt som personalens dokumentation i vecko-
bladen blev enkäterna, som kallades familjebladet, också en typ av insam-
lingsdokument. 

Personalgruppen beslutade att familjernas dokumentation skulle följa 
samma periodicitet som personaldokumentationen, eftersom personalgrup-
pen ville ha möjligheten att göra jämförelser mellan hur man i personalgrup-
pen och hur man i familjegruppen upplevde olika delar och tidpunkter i 
verksamheten. 

Återkopplingsfasens innehåll och möjligheter 
I och med utvecklingen av återskapandefasen i familjecenters IVD-modell 
till att även innefatta familjdokumentationen, skulle personalgruppen få två 
parallella insamlingsprocesser. Den ena kom att utgöras av personalens do-
kumentation i sitt veckoblad och den andra av familjernas dokumentation via 
enkäterna. I och med det utvecklades även återkopplingen genom att famil-
jernas beskrivning av sina upplevelser av verksamheten tillsammans med 

                                                        
44 Se bilaga 8. 
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personaldokumentationen, kunde jämföras med det aktuella basdokumentet. 
Förutom det skulle familjebladen sammanställas och läggas fram i vänt-
rummen på familjecenter, i syfte att ge familjerna möjlighet att se hur famil-
jecenters verksamhet uppfattades av dem. 

En annan förändring som beslutades var att inte ha med någon samar-
betskarta i återkopplingsdokumentet. Personalen upplevde att det varit svårt 
att diskutera innehållet i samarbetet utifrån samarbetskartan och att det skul-
le vara bättre att diskutera samarbetet utifrån återkopplingsdokumentet, där 
det fanns citat som de kunde utgå ifrån. 

Familjernas påverkan – femte perioden 
Vintern 2000 påbörjades den femte utprovningsperioden och med den en ny 
fas i familjecenters utprovning av IVD. Under de kommande vintermånader-
na kom personalgruppens veckobladsskrivande att kompletteras med famil-
jernas syn på verksamheten. Därmed kom familjerna att på ett mer direkt sätt 
påverka de diskussioner som fördes i personalgruppen och indirekt även hur 
verksamheten planerades och genomfördes. 

Återkopplingsfaserna vid femte utprovningsperioden 
I den femte utprovningsperioden genomfördes två återkopplingsfaser med 
tillhörande månadsträffar (åttonde och nionde), under vilka material från 
sammanlagt sju veckors dokumentation diskuterades. Vid den åttonde må-
nadsträffen resulterade återkopplingen inte i någon utveckling, istället fort-
satte personalen att dokumentera verksamheten på samma sätt som tidigare. 
Det innebar alltså en återgång till återskapandefasen efter återkopplingsfa-
sen. Det berodde på att personalen ansåg att det de skrev i veckobladet och 
det som de beskrivit i basdokumentet inte gav dem underlag för utveckling 
av vare sig modellen eller verksamheten. 

Vid den nionde månadsträffen beslutade personalgruppen att vissa för-
ändringar skulle genomföras och man övergick från återkopplingsfasen till 
utvecklingsfasen. I följande delar sammanfattas först återkopplingsdoku-
menten från perioden och därefter månadsträffarnas innehåll. 

Sammanfattning av återkopplingsdokumenten 
Personaldokumentationen (veckobladen) tillsammans med familjedoku-
mentationen (familjebladet) bidrog till att ge återkopplingsdokumenten un-
der perioden en mångskiftande bild av verksamheten. Ett exempel på det var 
den bild som framträdde av det som tidigare varit föremål för diskussion, 
nämligen närheten mellan delverksamheterna inom verksamheten. Närhets-
problematiken och vad den innebar för det gemensamma arbetet återkom 
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som punkt i återkopplingsdokumenten även denna utprovningsperiod. I an-
slutning till detta problematiserades ämnen som prioriteringar och arbetsbe-
lastning både av familjernas och av personalens beskrivningar. I återkopp-
lingsdokumenten kom även familjernas syn på verksamhetens lättillgänglig-
het, personalens bemötande och betydelsen av familjernas delaktighet i akti-
viteterna fram. 

Närhet 
Det blir tydligt via veckobladen att närheten var viktig och samtidigt pro-
blematisk. Att arbeta nära varandra innebär att man har möjligheter att sam-
arbeta för att lösa problem men det verkar även leda till att det finns förvänt-
ningar på varandra i olika situationer. Men det blev också tydligt för perso-
nalen via återkopplingsdokumentet, att olika situationer kan uppfattas olika 
av olika personer. 

Denna närhet beskrevs i Basdokument 5 som en viktig utgångspunkt för 
att kunna arbeta förebyggande med familjerna. Kanske kan man uttrycka det 
så att verksamheten förutsatte en närhet på olika plan för att fungera som ett 
familjecenter. För personalen innebar närhet i förlängningen lättillgänglig-
het för familjerna att nå verksamheten, men det innebar även att verksamhe-
ten skulle präglas av relationsmässig närhet. Det visade sig dock att närheten 
kunde vara både positiv och negativ om man ser hur den beskrivs i vecko-
bladen och i familjebladen. En av de situationer som beskrivs i veckobladen 
och som på ett tydligt sätt visar närhetsproblematiken, var 6-åringarnas un-
dersökning som beskrivs i föregående period. I beskrivningen av undersök-
ningen framställdes närheten mellan verksamheterna, och då främst mellan 
öppna förskolan och barnhälsovården, som problematisk och negativ. Även 
under denna period beskrivs en liknande händelse men då på lite olika sätt 
beroende på vem som beskrev den. I det första citatet skrev förskolläraren att 
hon upplevde att den negativa situation som uppkom i anslutning till 6-års 
undersökningen föregående period hade förändrats till det bättre och hon ger 
också en tolkning av vad hon tror är orsaken till förändringen. 
 

6-åringar här från en förskoleklass för att undersökas av BHV-
sköterskan och skolsköterskan. Detta fungerade ganska bra idag, 
mycket pga. att de delat gruppen och att en del av öppna förskolans 
besökare valt att stanna hemma denna dag.45 

 

                                                        
45 Förskollärare, vecka 45 2000. 
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Det verkar som att närhetsproblematiken löstes genom att gruppen delades 
upp och några av besökarna stannat hemma. Men i det andra citatet från en 
av distriktssköterskorna kan man se att lösningen på ”närhetsproblemet” 
verkade resultera i en annan negativ situation.  
 

Hade 6-åringar här en förmiddag. Jag (distriktssköterskan Berit) och 
skolsköterskan Helen, trevligt. De hade delat upp gruppen i två, så det 
blev lugnare här. Lisa (förskollärare/specialpedagog) blev irriterad 
då hon fick ta hand om 6-åringarna, personalen från förskolan ville 
prata med mig och Helen (skolsköterska) om enskilda barn. Persona-
len från förskolan frågade ÖF om det gick bra, så jag fattade att det 
var ok. Men Lisa hade ej uppfattat att vi skulle sitta så länge. Ja, det 
är ju bra att hon säger till. Vi kan ju bestämma att träffas en annan 
tid, samtidigt som man förstår personalen från A (förskolan) att det är 
praktiskt att kunna prata här när vi lika ses här.46 

 
Distriktssköterskans beskrivning samt reflektion över händelsen och Lisas 
(förskollärare/specialpedagog) reaktion visar förståelse för att situationen 
kunde uppfattas som störande.  

Närheten mellan delverksamheterna kommenterades även i familjebla-
den. Där sågs den fysiska närheten både som bra; det var bra med allt under 
samma tak och som mindre bra; det blev trångt och stökigt vissa stunder. I 
relation till grundtanken, att finnas till för familjerna utifrån deras behov, 
skymtade ett tillgänglighetens dilemma – det vill säga att finnas till för alla 
och inte stänga någon ute, samtidigt som det ibland blev för många besökare 
vilket ledde till att verksamheten inte kunde vara det den var tänkt att vara. 
Ett exempel på en sådan beskrivning från familjerna ses i citatet nedan. 
 

Ibland är det så många barn och vuxna att barnen inte kan leka!47 
 
Återkopplingen mellan det insamlade materialet från personalen och från 
familjerna gav möjlighet att belysa närhetsfrågan från olika perspektiv. Det 
gav olika tolkningar av situationen att diskutera och ta ställning till.  

Tid för tillgänglighet 
Det samlade intrycket från personaldokumentationen från de tidigare ut-
provningsperioderna var att personalen ansåg det viktigt att ha tillräckligt 

                                                        
46 Distriktssköterska, vecka 45 2000. 
47 Familjeblad, november 2000. 
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med tid för träffar. Personalen såg tiden som en utgångspunkt för verksam-
heten och detta påpekades på olika sätt i de flesta utprovningsperioder. Det 
var viktigt att det finns tid för familjerna men också tid för planering och 
reflektion i arbetsgruppen. I veckobladen fanns återkommande kommentarer 
om att personalmötet var en av de viktigaste delarna i verksamheten, en av 
grunderna för ett fungerande familjecenter. Det var mötet som gav utrymme 
för diskussioner och planering. När någon var frånvarande hamnar perso-
nalmötet under den negativa delen och när alla var med så hamnade det un-
der den positiva delen i veckobladen. Liknande uppdelning gällde verksam-
heten i stort – när någon var borta kommenterades det under negativt och när 
alla var med var det positivt. I Basdokument 5 fanns tiden med som en förut-
sättning för att verksamheten skulle fungera. Dess betydelse poängterades 
löpande via beskrivningarna i veckobladen. Trots att personalen såg tiden 
som en förutsättning verkade det vara svårt att prioritera tid tillsammans. När 
behovet av att mötas inte kunde tillfredsställas under arbetstid så sökte per-
sonalgruppen andra tidpunkter för träffar. I citatet nedan beskriver förskollä-
raren hur personalgruppen gör för att få tid till en gemensam träff och sin 
syn på hur viktigt det är att träffas. 
 

Äntligen har vi hittat en kväll när vi kan träffas lite mer privat alla i 
arbetsgruppen det känns jätteviktigt att ”komma ihop” igen.48 

 
Trots att man valde att träffas utanför arbetstid verkar den individuella ar-
betsbelastningen inte påverkas positivt. Återigen uppkom i veckobladen av-
vägningsfrågan gällande den egna arbetssituationen och hur man skulle prio-
ritera. Under början av denna utprovningsperiod beskrev barnmorskan pro-
blem på olika plan. Hon upplevde att det egna arbetet var hårt belastat av 
många blivande mammor och pappor samt redan blivna mammor och pap-
por. Detta gjorde att hon inte kände att det fanns tid för reflektion över sitt 
arbete. Till det lades även en känsla av icke-tillhörighet i arbetsgruppen, som 
citatet visar. 
 

ARBETSBELASTNINGEN som gör att jag bara arbetar utan möjlig-
het till reflektion. Känns inte som jag tillhör någon arbetsgrupp för 
det mesta.49 

 

                                                        
48 Förskollärare, vecka 47 2000. 
49 Barnmorska, vecka 45 2000. 
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En ökad belastning på en redan ansträngd arbetssituation innebar en icke 
frivillig prioritering av det arbete som hörde till barnmorskans delverksam-
het för att ”hålla huvudet över vattenytan”.50 En ökad arbetsbelastning i en 
delverksamhet påverkade således även de andra delverksamheter, kanske på 
grund av närheten mellan dessa. I exemplet nedan beskriver socionomen hur 
den vikarierande barnmorskans arbetsbelastning påverkade hennes situation. 
 

Vissa dagar ingen MHV. Hårt tryck på vik. barnmorskan de dagar 
hon finns här. Växeln kopplar samtal till mig och vill att jag lämnar 
meddelanden till barnmorskan.51 

 
I citatet finns inte någon reflektion över händelsen, dock var det utifrån be-
skrivningen möjligt att säga att socionomens arbete påverkats. Dessutom går 
det att säga att hon i denna situation tvingas ta ställning till hur hon ska han-
tera händelsen och hur hon ska prioritera mellan en sådan händelse och det 
egna arbetet. 

Frågor som berörde prioriteringar i arbetet verkade var nära samman-
kopplade med hur mycket tid som fanns. Prioriteringar, vilka dessa var och 
hur de gjordes kommenterades i veckobladen. I till exempel de fall där det 
individuella arbetet prioriterades före den gemensamma verksamheten, 
kommenteras sådana prioriteringar ofta under punkten negativt i veckobla-
den. Men i återkopplingsdokumentet blev det tydligt att prioriteringar av 
detta slag kunde uppfattas på ett annat sätt. 

Utifrån beskrivningen av verksamheten i Basdokument 5 kan man tolka 
att prioritering av kontakt med målgruppen och arbete med de aktiviteter 
som var riktade till dem var positivt och borde prioriteras före tid att träffas 
och planera verksamheten. När man sedan för in familjernas beskrivningar 
fick man en bild av att de uppfattade att familjecenter som verksamhet hade 
som syfte att prioritera flexibilitet, det vill säga flexibilitet i form av anpass-
ning till barnen och familjernas behov. 

Två bilder av ett bemötande 
Ett av verksamhetens grundläggande antaganden var att målgruppen skulle 
ges möjlighet till spontana kontakter av relationsnära karaktär. Och i 
återkopplingsdokumentet blev bilden av familjecenter som en 
kontaktskapande verksamhet tydlig genom att familjerna i sin doku-
mentation beskrev hur de såg på närhet. Familjerna skrev om att det var 
viktigt att få svar på sina frågor och att man som förälder togs på allvar. Att 
                                                        
50 Barnmorska, vecka 45 2000. 
51 Socionom, vecka 44 2000. 
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gor och att man som förälder togs på allvar. Att bli bemött på detta sätt ger i 
sin tur en känsla av respekt. I första citatet nedan ges en beskrivning av 
känslan i mötet med barnmorskan och i det andra citatet ges en beskrivning 
av upplevelsen av kontakten med socionomen. 
 

Mina funderingar tas på allvar, pratas inte bort. Sammantaget: Jag 
känner mig respekterad och stärkt.52 

 
Det är bra att i en kris ha någon att prata med, någon som kan se med 
öppna ögon på situationen. Ibland behöver man någon som visar att 
man faktiskt kan och att man tänkt rätt.53 

 
I återkopplingsdokumentet kunde dessa exempel tillsammans med andra 
bidra till ytterligare förståelse för hur man kan tolka begreppet ”relationsnära 
karaktär”. Familjernas dokumentation gav även underlag för att få ökad för-
ståelse för de situationer då familjerna uppfattade kontakten som bristfällig.  

Samverkan och Familjemedverkan –begrepp med flera innebörder 
Samarbetet, som av personalen benämndes samverkan, var en viktig del av 
förutsättningarna för verksamheten. I Basdokument 5 beskrevs samverkan 
som viktig för personalgruppen, både i relation till familjerna och i relation 
till andra verksamheter. I denna utprovningsperiod beskrevs samverkan i 
termer av förmedling av kontakter, hänvisning av kontakter och överrappor-
tering mellan varandra. I relation till Basdokument 5 kan det vara lite svårt 
att anföra att dessa handlingar var samverkan, dock kunde det ses som en 
utveckling, en nyansering av arbetssätten inom verksamheten. I veckobladen 
syntes inte den arbetsgång som förespråkades gällande samverkan i basdo-
kumentet, det vill säga att alla skulle tillfrågas inför en samarbetsaktivitet. 
Istället användes redan upparbetade samarbetskonstellationer. Det var alltså 
vanligare att de som redan arbetade tillsammans återigen sökte varandras 
närhet än att man i stor grupp diskuterade en situation och tillsammans valde 
vilka som skulle genomföra arbetet. 

I veckobladen beskrivs även samverkan på gränsen mellan familjecenter 
och andra enheter eller verksamheter, såsom förmedlande av kontakter ge-
nom upparbetade relationer utanför familjecenter. 

Familjernas delaktighet i verksamheten vid familjecenter togs upp på oli-
ka sätt av både personal och familjer under perioden. Föräldrars önskemål 

                                                        
52 Familjeblad, kommentar gällande mödrahälsovården, november 2000. 
53 Familjeblad, kommentar gällande socionomens arbete, november 2000. 
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och initiativ var en viktig grund för de aktiviteter som skulle erbjudas famil-
jerna. Hur familjemedverkan praktiskt kunde ske och hur förväntningar på 
medverkan påverkade verksamheten beskrevs på olika sätt under denna pe-
riod. Föräldrars initiativ tillsammans med personalens bedömning av vilka 
behov som fanns i familjegruppen beskrevs i basdokumentet som grunden 
för utveckling av verksamheten. Ett exempel på hur verksamheten förändra-
des utifrån önskemål från familjerna var den förändring som kom utifrån 
beskrivningen av den bristfälliga vaccinationsinformationen. I familjebladen 
togs det upp att det var alltför lite information om vaccinationer från barn-
hälsovården. Dessutom uttryckte föräldrarna en önskan om att ordna en in-
formationskväll om just vaccinationer. I veckobladen under samma tid ut-
tryckte distriktssköterskorna på barnhälsovården både positiva och negativa 
kommentarer om att föräldrar beskrivit oro och tveksamhet angående vacci-
nationer. När kommentarerna om vaccinationssituationen sammanfördes 
med beskrivningarna om föräldramedverkan i basdokumentet som beskrevs i 
återkopplingsdokumentet gav det ett underlag för att diskutera föräldramed-
verkan och föräldrapåverkan.  

I veckobladen beskrivs även att andra former av föräldramedverkan på-
verkade verksamheten. Inte sällan beskrev personalen sin frustration över att 
”så få kom” till aktiviteterna.54 

 
Till unga-mamma gruppen kommer bara två. Tre ringer ej återbud. 
Jag blir arg – ledsen, vi hade tillsammans bestämt att Berit (distrikts-
sköterska) skulle komma och prata om barnsjukdomar.55 

 
I vissa fall tog personalen individuella kontakter med de familjer eller för-
äldrar som de ansåg hade ett speciellt behov av att vara med i en gruppakti-
vitet. I exemplet nedan hade förskolläraren erbjudit en praktisk lösning för 
en mamma som haft det besvärligt att ta sig till familjecenter. 
 

I syskongruppen denna vecka är det en mamma som vi försökt få hit 
länge. Idag hade vi kommit överens om att jag skulle hämta henne ef-
tersom hon har lite praktiskt svårt att ta sig hit. Men nu hade det 
kommit något emellan igen. Det känns svårt att få veta vad man ska 
göra för att lyckas få hit henne.56 
 

                                                        
54 Under november gäller detta främst syskongruppen och unga-mamma gruppen. 
55 Förskollärare/specialpedagog, vecka 46 2000. 
56 Förskollärare, vecka 43 2000. 
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I veckobladen visade personalen sin frustration och en viss uppgivenhet in-
för denna situation. I funderingarna över vad det kunde bero på uttrycks det 
att ”man”, alltså personalen, borde ha gjort något för att få henne att komma 
till verksamheten. I jämförelserna med familjebladen i återkopplingsdoku-
mentet gavs en alternativ bild av frånvaron vid olika aktiviteter. Föräldrar 
uttryckte att det var bra med möjligheten att komma och gå som man ville. I 
familjebladen uttrycktes detta som en möjlighet och en frihet i verksamhe-
ten. När dessa båda dokumentationsmaterial ställdes i relation till varandra 
och i relation till basdokumentet visade det upp en nyanserad bild av både 
familjecenters tillgänglighet och föräldrarnas medverkan. Tydligt var att 
uppfattningen av vad tillgänglighet och medverkan innebar för föräldrar re-
spektive personal skilde sig åt. 

Personalens syn på arbetet med IVD 
Arbetet med utprovningen var något som sällan kommenterades i dokumen-
tationen. Ofta skedde kommentarerna om IVD när det fanns för lite tid att 
skriva och då återfanns kommentarerna under den negativa delen på vecko-
bladet. Däremot uppkom ofta reaktioner på återkopplingen i det veckoblad 
som personalen skrev veckan efter den månatliga träffen. I citaten nedan 
kommenteras återkopplingens betydelse och månadsträffarna samt min del i 
processen. 
 

Positivt att alla är på måndagsmötet dessutom var du (Anna-Lena) 
där och ledde oss i diskussionen. Det känns som om vi behöver det 
ibland. Vi tvingades tänka till kring materialet vilket är jättebra och 
nyttigt.57 

 
I anslutning till denna kommentar av förskolläraren väcks frågan om model-
lens självständighet. Är det möjligt att IVD kan fungera utan någon utifrån? 
Denna fråga återkommer jag till senare i avhandlingen. Det man dock kunde 
konstatera var att personalen såg betydelsen av att skriva och att diskutera 
sin verksamhet, trots att de ofta kände att de hade för lite tid till arbetet med 
IVD. 

Åttonde och nionde månadsträffen 
Månadsträffarna under perioden började med att jag kortfattat sammanfatta-
de innehållet i återkopplingsdokumenten. Därefter diskuterade personal-
gruppen innehållet. I anslutning till diskussionen funderade de över de skill-

                                                        
57 Förskollärare, vecka 46 2000. 
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nader mellan deras uppfattningar och familjernas uppfattningar om verk-
samheten som framträdde i dokumentet. 

Personalen upplevde att möjligheten att få återkopplingsdokumentet i god 
tid före månadsträffarna minskade det dåliga samvete de hade för att de inte 
hade tid till att skriva. I praktiken var det så att de ändå inte hade mer tid, 
vilket ledde till att de inte hann läsa materialet inför träffarna. Som tidigare 
nämnts ledde inte diskussionerna under den åttonde månadsträffen fram till 
några beslut att utveckla verksamheten eller IVD. Däremot resulterade dis-
kussionerna under den nionde månadsträffen i att processen övergick i ut-
vecklingsfasen. Givetvis var det så att vissa diskussionspunkter påbörjades 
under den åttonde månadsträffen och sedan återupptogs under den nionde, 
och där resulterade i beslut om utveckling av verksamheten. Förutom att 
diskutera vad som skulle utvecklas och hur det skulle utvecklas diskuterades 
även hur personalgruppen skulle hantera IVD när utprovningsperioden var 
till ända. Under rubriken utvecklingsfasen beskrivs den utveckling som dis-
kussionerna under nionde månadsträffen resulterade i. 

Utvecklingsfasen vid femte utprovningsperioden 
Diskussionerna som ledde fram till utveckling av verksamheten och model-
len berörde främst familjernas behov, personalens tillgänglighet och bemö-
tande, men även hanteringen av IVD-modellen. De behov som fanns hos 
familjerna och som hade nära samröre med personalens bemötande av famil-
jerna samt personalgruppens samarbete visade sig utgöra en viktig grund för 
familjecentrets aktiviteter. 

Från Basdokument 5 till Basdokument 6 
Under utprovningstiden hade det som beskrevs under rubriken Verksamhe-
tens grundläggande antaganden i basdokumentet utgjort grunden för verk-
samheten. I texten under rubriken hade personalgruppen samlat det som de 
såg som basen för alla handlingar som de skulle företa sig inom verksamhe-
ten. I återkopplingen för denna utprovningsperiod framkom sammantaget att 
behoven hos familjerna ytterligare borde framhållas som en viktig grund för 
det förebyggande arbetet. I många situationer utgick verksamhetens aktivite-
ter från de behov som fanns hos familjerna men det hade hitintills inte fun-
nits beskrivet i basdokumentet. Genom familjebladen fick personalgruppen 
kunskap om hur familjerna såg på tillgänglighet och flexibilitet i verksamhe-
ten. Detta ledde till en slutsats att man borde bli tydligare med att behovsan-
passning var viktigt i det förebyggande arbetet. Syftet med att göra detta 
tillägg var att visa att det var behoven hos barn och familjer som stod i cent-
rum för det förebyggande arbetet. 
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Under en längre tid hade diskussionerna under månadsträffarna visat ett be-
hov av att vara tydlig med betydelsen av samverkan och att man prioriterade 
samarbetet i verksamheten. Mot bakgrund av dessa diskussioner tog man 
beslutet under nionde månadsträffen att flytta den del i basdokumentet som 
berörde Hur skall vi arbeta inom verksamheten? till inledningen av det nya 
basdokumentet, Basdokument 6, men efter stycket om verksamhetens grund-
läggande antaganden. Syftet med utvecklingen av basdokumentet när det 
gällde denna del var att bokstavligt och bildligt flytta fram arbetssättet inom 
verksamheten. 

I familjebladen hade många föräldrar uttryckt att både den rumsliga och 
den relationsmässiga öppenheten och närheten på familjecenter var positiv 
samt att närheten mellan delverksamheterna skapade trygghet. Men närheten 
skapade också situationer som ibland sågs som kränkande. Familjerna ut-
tryckte också att en av de mest positiva delarna med familjecenter vara att 
man kunde komma och gå som man ville, men att man i vissa situationer 
inte fick den information de efterfrågade. Sammantaget resulterade det i ett 
tillägg till punkten Icke villkorad relation under rubriken Förutsättningar för 
verksamhetens genomförande där personalen lyfter fram betydelsen av att 
erbjuda ett möte med familjerna som inte skall upplevas som påtvingande, ej 
heller kränkande. Syftet med att i Basdokument 6 lyfta fram relationen var 
att tydliggöra vilket förhållningssätt som man avsåg ha gentemot familjerna. 
Men även att bli tydligare gentemot varandra när det gällde vad man ansåg 
skulle känneteckna mötet med familjerna. Utvecklingsdiskussionen resulte-
rade även i en direkt utveckling i praktiken i det att personalen ordnade en 
informationskväll om vaccinationer. 

Veckobladet förändras 
Under den tid personalen arbetade med utprovningen av IVD hade vecko-
bladet varit ett viktigt stöd för personalgruppen i deras löpande beskrivning 
av verksamheten. Under senare delen av utprovningen hade veckobladet 
även används som diskussionsunderlag vid personalgruppens arbetsplatsträf-
far som skedde mellan månadsträffarna. Även om personalgruppen utvecklat 
sin användning av IVD hanterades flera av momenten inom modellen av 
mig, vilket var tvunget att ändras om de avsåg att fortsätta med IVD efter det 
att utprovningen avslutats. Då veckobladen utgjorde en bas för utprovningen 
av IVD diskuterades under nionde månadsträffen hur en utveckling av 
veckobladet skulle kunna ge personalgruppen ytterligare stöd inför att de 
själva skulle hantera den systematiska utvecklingen av verksamheten. Efter-
som det främst var återkopplingen, det vill säga jämförelsen mellan basdo-
kumentet och veckobladen samt omformuleringen av basdokumenten som 
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personalgruppen inte hanterat under utprovningen, diskuterade vi hur de de-
larna skulle vara formade för att kunna hanteras inom personalgruppen. 
Återigen sades tiden och prioritering vara problem. Personalgruppen upp-
levde att de hade för lite tid till att sitta ner och koncentrera sig på skrivan-
det, men de upplevde inte att vare sig veckobladet eller tidsintervallen för 
skrivandet på varje veckoblad (1 vecka åt gången) var problematiska. Istället 
handlade det om hur man prioriterade sitt arbete. När det blev ont om tid var 
det skrivandet som prioriterades bort till förmån för möten med familjerna. 

Diskussionen ledde fram till slutsatsen att veckobladet, oavsett hur det ut-
formades, inte skulle kunna förändra personalgruppens tankar om vad de 
borde prioritera. Däremot ansåg personalgruppen att dokumentet kunde ut-
formas på ett sådant sätt att det ytterligare bidrog till att de inte bara konsta-
terade vad som hänt, utan att de även reflekterade över det som hänt. Mot 
bakgrund av diskussionen beslutades att veckobladet skulle få tillägg i form 
av frågeställningar som avsåg att understödja reflektion över de beskrivning-
ar som personalgruppen skulle komma att göra i veckobladen. Figuren nedan 
visar det utvecklade veckobladet. 

 
Figur 11:3 Personalens veckoblad våren 2001. 
 

Utveckling av familjebladen 
Familjerna hade under perioden beskrivit situationer, funderat över vad som 
var bra och vad som borde förändras. En stor del av familjebladen innehöll 
kommentarer om besökarantalet vid öppna förskolan och hur trångt det var 
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på familjecenter. Även i personalgruppens dokumentation (veckobladen) 
fanns beskrivningar av hur det stora antalet besökare påverkade verksamhe-
ten. I diskussionerna vid månadsträffarna om den gemensamma upplevelsen 
av det stora besökarantalet, uppkom frågan om hur man kunde förändra 
verksamheten i syfte att förhindra de problem som uppkom vid ett stort be-
sökarantal. Personalgruppen kom fram med förslaget om att begränsa besö-
karantalet. Men innan de beslutade om något ville de få familjernas respons 
på förslaget, vilket ledde till att familjebladen gjordes om. Frågorna i det nya 
familjebladet såg ut på följande sätt: 
 

 
Figur 11:4 Familjebladet under våren 2001. 
 
Personalgruppen beslutade, mot bakgrund av erfarenheterna från föregående 
familjeblad, att lämna ut enkäterna på samma sätt som tidigare, samt att sam-
la in dem efter ca en månad. 

Planering av en självständig användning av IVD 
Då personalen uttryckligen under en längre tid angivit att de hade dåligt 
samvete inför dokumentationen (veckobladsskrivandet) och återkopplingen 
diskuterade vi deras situation skulle kunna underlättas. De önskade en åter-
koppling som innehöll det som tidigare återkopplingar innehållit, det vill 
säga en jämförelse mellan basdokument och veckoblad samt en diskussion 
om jämförelsen, men de ville inte lägga ner så mycket tid på att förebereda 
sig inför diskussionen. Den tiden ville de istället lägga på arbetet med famil-
jerna. Diskussionen om utveckling av återkopplingsfasens innehåll låg väl-
digt bra i tid, eftersom mitt arbete med utprovningen av IVD skulle avslutas 
under mars månad 2001. 

I personalgruppen fanns en önskan om att fortsätta med både dokumenta-
tion och återkoppling, och samtidigt sköta hela processen själva. Personalen 
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ville prova att kombinera det arbetssätt som de valt att använda vid arbets-
platsträffarna; att från de skrivna veckobladen välja ut de händelser och re-
flektioner de ville diskutera och därefter jämföra det de valt ut från vecko-
bladen med basdokumentets innehåll. Deras förslag på hur de skulle hantera 
återkopplingen innebar att de skulle skicka kopior av familjedokumentatio-
nen och personaldokumentationen till mig till och med februari, och själva 
behålla originalen som underlag vid månadsträffarna. Vid månadsträffen 
skulle var och en ta upp det de såg som viktigt och sedan skulle punkterna 
sammanställas på ett blädderblock så att alla skulle kunna se vad som var 
och en tagit upp som viktigt. De skulle gemensamt ansvara för att innehållet 
i familjebladen lyftes fram. Därefter skulle återkopplingen ske genom att de 
kopplade det de sammanställt på blädderblocket till basdokumentet. Denna 
utveckling hade som syfte att minska den tid som personalgruppen tidigare 
lagt ner på läsning av återkopplingsdokumentet och förberedelser inför må-
nadsträffarna. Med dessa förändringar beslutade, påbörjades den sista ut-
provningsperioden. 

Avslutning av utprovningen – sjätte perioden 
När våren 2001 inföll hade utprovningen av IVD pågått under närmare ett 
och ett halvt år. Hitintills hade personalgruppen tillsammans med mig ge-
nomfört utprovningen av modellen. Under denna period testas ett sätt för 
personalgruppen att själva använda modellen. De faser som främst påverka-
des av utvecklingen av modellanvändningen var Återkopplings- och Utveck-
lingsfasen. Nedan beskrivs den sista återkopplingsfasen. 

Återkopplingsfasen 
Vid den tionde månadsträffen, som var den sista träffen inom ramen för ut-
provningen av IVD, utgjorde liksom tidigare veckobladen tillsammans med 
familjebladen underlag för återkopplingen till basdokumentet (Basdokument 
6). Under föregående månadsträff beslutade personalen att de själva skulle 
genomföra återkopplingen. Men återkopplingen skulle inte göras i förväg, 
utan istället skulle jämförelsen ske vid ”sittande bord” vid månadsträffen. 
Under den tionde månadsträffen diskuterade personalgruppen följande om-
råden: 
- Besökarantalet vid familjecenter och familjernas respons 
- Hur man ska gå vidare med positiv förstärkning 
- Individuellt stöd kontra gruppaktiviteter 
- Utveckling av samverkan med andra verksamheter 
- Utveckling av föräldramedverkan – enkät till familjer om deras medver-

kan 
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- Det nya återkopplingsförfarandet 
 
I figur 11:5 visas exempel på sammanställningen på blädderblocket vid må-
nadsträffen. 

 
Figur 11:5 Exempel på återkopplingsdokument våren 2001. 
 
Utifrån sammanställningen på blädderblocket diskuterade personalgruppen 
därefter hur de tänkt att de borde hantera de olika situationerna vilket inne-
bar att de gick tillbaka till basdokumentet och tittade vad de skrivit om hur 
de skulle hantera liknande situationer (beskrivet i basdokumentet). Därefter 
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diskuterade de hur de hanterat situationerna utifrån sina beskrivningar i 
veckobladen. 

I anslutning till den situation som exemplet ovan beskriver, diskuterade 
personalgruppen samarbetet inom personalgruppen samt hur viktigt det var 
att alla fanns på plats för att man skulle kunna rådgöra med varandra. Utöver 
det lyftes behovet av familjecentret som relationsskapande verksamhet fram. 
De frågor som diskussionen om jämförelsen mellan basdokumentet och 
punkterna på blädderblocket skapade skrevs ned i slutet av blädderblocks-
bladet och diskuterades vidare för att man skulle komma fram till hur man 
skulle hantera den aktuella situationen. Grundtanken var att personalen även 
skulle använda familjebladen till att belysa olika delar av verksamheten. På 
grund av att man i föregående period valt att rikta familjebladen till att speci-
fikt handla om frågan att begränsa besökarantalet kunde den dokumentatio-
nen inte användas som man planerat. Istället fick personalgruppen svar på 
den frågan som gjorde att de kunde fatta beslut i frågan. 

Begränsning av besökarantalet 
De familjer som valt att svara på frågan om man borde sätta upp en gräns för 
hur många som fick komma till familjecenter, ansåg att verksamheten måste 
vara öppen för alla som vill komma. Citaten nedan är exempel från familje-
bladen på hur familjerna uttryckte sig angående besökarantal. 
 

Ingen bra idé (med maxantal)! De som ej får plats blir besvikna.58 
 

Visst blir det rörigt och stökigt ibland. Men så länge ungarna har ro-
ligt är det roligt. ”För många barn” borde ju ge kommunen en finger-
visning om att vi behöver större lokal alt mer öppettider och kanske 
mer personal. Skär inte ner på familjecenter!59 

 
Familjerna uttryckte att det i grunden var bra som det var. En begränsning av 
besöksantalet ansåg de inte vara en bra idé eftersom familjerna ville att verk-
samheten skulle vara öppen för alla. Familjerna ansåg det viktigt att inte nå-
gon kände sig utanför. När nu de familjer som skrivit i familjebladen var 
ense om att man inte borde begränsa besökarantalet beslutade personalen i 
enlighet med det. De besvär som personalen själva upplevt vid ett stort be-
sökarantal var de överens om att kunna hantera genom att informera var-

                                                        
58 Familjeblad, februari 2001. 
59 Familjeblad, februari 2001. 
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andra om de inslag i verksamheten som skulle kunna påverka varandras del-
verksamheter. 

Det nya sättet att arbeta med återkopplingen innebar att varje situation 
som togs upp för diskussion ledde till längre diskussioner än vid tidigare 
månadsträffar. Det verkade som om diskussionerna och återkopplingarna 
lättare kunde sättas samman än tidigare. Diskussionerna fick även en pro-
gression som tidigare inte varit så framträdande. När en i personalgruppen 
berättade om en händelse som denne hade skrivit om, verkade det ge de 
andra idéer som sedan startade diskussioner om hur man gjort och hur man 
borde göra. Vid tidigare månadsträffar kom diskussionen igång, personal-
gruppen verkade mer inriktad på den återkoppling som deras veckoblad ge-
nererat än på att driva en diskussion om arbetssättet. Eftersom diskussioner-
na och refererandet till hur de i grunden tänkt om hur de skulle arbeta tog 
upp mer tid än tidigare, hann de diskutera färre ämnen än vid tidigare må-
nadsträffar. 

De diskussioner som personalgruppen hade om verksamheten och IVD 
vid denna månadsträff ledde inte fram till någon utveckling av vare sig verk-
samheten eller IVD. Istället valde personalen att fortsätta att använda sig av 
den form av återkoppling som man under denna period provade. I och med 
denna återkopplingsfas avslutades studien av utprovningen av IVD. 

Sammanfattande kommentarer 
I den process som beskrivs i detta kapitel kan man ännu en gång se hur verk-
samheten utvecklades och hur IVD anpassades till att möta praktikernas be-
hov. Sammantaget ger processen under kapitlets utprovningsperioder en bild 
av en personalgrupp som utvecklade sin verksamhet utifrån kunskap om och 
reflektion över händelser och handlingar i verksamheten. Det blev tydligt att 
personalgruppen blev mer säkra över sin roll i förhållande till verksamheten 
och till IVD. Det kan ha varit orsaken till att personalgruppen utvecklade 
både verksamheten och IVD på ett än mer genomgripande sätt än under tidi-
gare perioder utifrån de insikter som de gjort under diskussioner och reflek-
tioner. I följande text beskrivs och diskuteras den utveckling av verksamhe-
ten som skedde under perioderna i förhållande till utprovningen av IVD. 
 
Lärande om den egna utvecklingen 
I den samlade dokumentationen från basdokumenten, veckobladen och fa-
miljebladen får man en bra inblick i verksamhetens komplexitet, sårbarhet 
och vilka problem som begränsade resurser kan ge. Materialet i dokumenta-
tionen berörde både individ- och verksamhetsnivån vid Familjecenter, och 
gav personalen möjlighet att diskutera både enskilda familjer och verksam-



 172 

hetens inriktning. Veckobladens innehåll, diskussionerna om dokumenta-
tionsmaterialet samt de förändringar som genomfördes, visade att personal-
gruppens reflektioner pendlade mellan reflektionsnivå två och fyra (M. 
Alexandersson, 1994). Dock var det främst reflektioner på nivå tre och fyra 
som kan sägas känneteckna de perioder som presenterades i kapitlet. Reflek-
tionsnivå tre kännetecknas av att man i en systematiserad reflektion upp-
märksammar relationen mellan de antaganden som styr verksamheten och 
den dagliga verksamheten. Ett exempel på personalens insikt om relationen 
mellan verksamhetens ramar och den dagliga verksamheten, var tydliggö-
randet av betydelsen av samarbetet i gruppen genom en förändring av bas-
dokumentet. Ett annat exempel var utvecklingen av familjebladen. Genom 
det beslutet kan man anta att personalgruppen hade insikt om betydelsen av 
familjernas medverkan, och även den möjlighet till feedback som familje-
bladen kunde ge dem. 

Att reflektera över handlingar i efterhand, benämner Argyris och Schön 
(1974) för reflection-on-action (reflektion-efter-handling). Reflektion över 
handlingar kan ske av den handlande personen eller av en kollega med kän-
nedom om verksamheten (se t ex Argyris och Schön, 1974; Schön, 1983). 
Men kanske kan man se familjernas bidrag i form av beskrivningar och re-
flektioner över verksamheten, som en ”spegel i text” för personalen och de-
ras handlingar. Genom familjernas synpunkter fick personalgruppen insikt 
om att det de såg som begränsningar och problem, inte alltid uppfattades på 
det sättet av familjerna. Ett sådant exempel var när personalen upptäckte att 
deras tolkning av varför vissa inte kom på gruppaktiviteterna inte stämde 
med den uppfattning som familjerna hade. Personalen uppfattade frånvaron 
som att det var något fel på verksamheten och familjerna uppfattade att 
gruppaktiviteten var ett erbjudande dit man kom om man hade möjlighet. 
Dessa två bilder av gruppverksamheten gav personalgruppen underlag för att 
diskutera tillgänglighet, flexibilitet och betydelsen av att vara en öppen er-
bjudande verksamhet. Personalens förståelse för familjernas syn på tillgäng-
lighet och flexibilitet ledde personalgruppen till att utveckla sina tankar om 
verksamhetens utgångspunkter. Detta visar att den typ av dokumentation 
som spänner över både individ- och verksamhetsnivån ger möjlighet att se, 
inte bara familjerna och personalen, utan även verksamhetens möjligheter 
och begränsningar. 

Under utprovningsprocessen och främst under de i detta kapitel beskrivna 
perioderna, kunde man se reflektioner över hanteringen av den egna arbets-
situationen och vilken betydelse hanteringen av den egna situationen hade 
för verksamheten. Dessutom ökade reflektionerna över de egna tolkningarna 
av begrepp, vilka roller man hade i gruppen och behovet av självkritisk 
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granskning av verksamheten. I anslutning till de diskussioner personalen 
hade om tiden, prioritering och samarbete, valde de att även stötta sig själva 
i det dagliga dokumenterandet i veckobladen. De hade insett att tiden även 
påverkade vilken typ av skrivande de använde. I veckobladen tillförde de 
därför frågor som skulle bidra till reflektion över beskrivningarna, även i de 
situationer då de inte hade så mycket tid. I denna utveckling av IVD kan 
man se att personalgruppen uppfattade sin egen möjlighet att påverka situa-
tionen, men även att de hade förutsättningar att styra händelseförloppet. Det-
ta kan tyda på att de lärt av sina egna erfarenheter eftersom de förstod att de 
behövde stöd för reflektionen och därför gjorde något åt situationen. Detta 
kan ses som ett tecken på att de i relation till denna del av arbetet, befann sig 
i en double-loop lärandeprocess. I det att delar av personalen beskrev sina 
funderingar och reflektioner över erfarenheter verkade de skapa kritisk insikt 
i de egna erfarenheterna. Man kan se det som att personalen lärt sig se vad 
de inte lär sig, genom att själva dokumentera sina upplevelser av verksamhe-
ten, vilket är en del av ett deutero-lärande. Ett sådant lärande innebär att man 
lär sig lära om hur man lär och vad man lär. Den ovan nämnda insikten hos 
personalgruppen kan ses som att de lärt sig vad de lär, men kanske inte om 
hur de lär. 

Den del av reflektionsprocessen som innebar att personalgruppen ifråga-
satte ramarna och innehållet i den egna verksamhetens möjligheter att bidra 
till verksamhetens genomföranden och utveckling, befinner sig, med M. 
Alexanderssons kategorisering, i anslutning till reflektionsnivå 4 (jfr. M. 
Alexandersson, 1994). På den nivån handlar det enligt M. Alexandersson 
(1994) om att man förmår uppmärksamma både vad man reflekterar över 
och hur man gör det. Det handlar således om att man nått fram till förmågan 
att reflektera-i-handling (reflection-in-action) (Argyris & Schön, 1974). 
Dock gick det inte att utläsa ur materialet om personalen faktiskt reflekterat-
i-handling. När man väl nått fram till möjligheten att reflektera-i-handling är 
steget inte långt till att den andra delen av deutero-lärandeprocessen nämli-
gen att lära om hur man lär sig (Argyris, 1993; Argyris & Schön, 1978). 
Man kan också fundera vidare om det är möjligt att reflektera-i-handling 
eller om reflektionen innebär att handlingen stoppas upp eller avslutas när 
reflektionen påbörjas – frågan är alltså om man kan göra två saker samtidigt.  
Argyris och Schön menade att man även bör se tanken som en handling i sig, 
vilket innebär att man inte stannar upp i handlingen för att reflektera utan att 
det sker i handlingen. Materialet från utprovningskapitlen gav inte ett under-
lag att utveckla denna fråga, men det ger en möjlighet att diskutera vilken 
betydelse reflektionen efter handlingen har för lärandeprocessen och för ut-
vecklingen av en verksamhet. 
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Kanske är det möjligt att såhär i slutet av presentationen av utprovningspro-
cessen säga att verksamhetsutvecklingen och utvecklingen av de olika do-
kumenten inom IVD, bar spår av en ökad medvetenhet om olika förutsätt-
ningars betydelse för genomförandet av ett tillfredställande arbete. Utveck-
lingen av den erfarenhetsbaserade kunskapen hos varje person vid familje-
center såg säkerligen olika ut under processen, men sammantaget kan man se 
att de kollektivt närmat sig kunskap om vilket handlingsmönster som de an-
vänt sig av i det dagliga arbetet och vilka begränsningar och möjligheter som 
påverkade arbetet. Till exempel synliggörs detta i den kontinuerliga utveck-
lingen av basdokumentet som ett resultat av diskussioner om hur man ge-
nomfört arbetet. Ett annat exempel var de resonemang man fört om hur be-
grepp tolkas och vilka handlingar som följde av tolkningen av olika begrepp. 
Via dessa resonemang hade personalen synliggjort de handlingsmönster som 
påverkats av deras theories-in-use. När man i personalgruppen sett att det 
funnits skillnad dels mellan hur man i gruppen tolkat begrepp och dels hur 
man handlat, har det skett reflektion över både att det var skillnad men även 
vad det innebär och hur man bör gå vidare. 

Med detta avslutas beskrivningen av utprovningen av IVD. I det följande 
och avslutande kapitlet diskuteras de teoretiska anslagen ytterligare, men då 
utifrån avhandlingens tre frågeställningar. 
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Kapitel 12 
 

Slutsatser och reflektioner 

I det här avslutande kapitlet återknyter jag till syftet och frågeställningarna 
för att diskutera de erfarenheter som har gjorts under studiens genomföran-
de. 

Studiens syfte var att utveckla en teoretisk ram (antaganden, begrepp och 
verktyg) för en modell för verksamhetsutveckling i socialt arbete, för att där-
efter utprova och granska modellen med avseende på dess möjligheter att 
bidra med utveckling av praktiken. I detta kapitel ges en sammanfattande 
bild av resultaten av utprovningen utifrån avhandlingens tre frågeställningar: 
 

1) Vilka antaganden kan vara giltiga som utgångspunkter för en modell 
för verksamhetsutveckling i socialt arbete? 

 
2) Vilka lärdomar om modellen ger en praktisk utprovning av den? 

 
3) Vilka lärdomar om verksamheten ger en praktisk utprovning av mo-

dellen? 
 
Först förs en övergripande diskussion om de redovisade antagandenas giltig-
het som utgångspunkter för en verksamhetsutvecklingsmodell. Därefter dis-
kuteras vilka lärdomar om modellen och om verksamheten som utprovning-
en bidragit till. I slutet av kapitlet diskuterar och reflekterar jag över den val-
da forskningsansatsen. 

Att granska om en modell fungerar som det är tänkt, kan i vissa fall leda 
till att man hamnar i en cirkelanalys. För att motverka det, samt för att lyfta 
fram alternativa tolkningar av slutsatserna, har jag valt att i vissa delar disku-
tera resultatet utifrån kompletterande teoretiska antaganden som berör kun-
skapstyper och verksamhetsbaserad kunskap, baserade på ett socio-kognitivt 
perspektiv (Stein, 2007). 

Antaganden för verksamhetsutveckling 
Granskning av utgångspunkter och antaganden kan ske genom att man dis-
kuterar 1) tillförlitligheten i de uppsatta utgångspunkterna, 2) antagandenas 
relevans i förhållande till det område som diskuteras och 3) utgångspunkter-
nas funktion i praktiken. Det första sättet innebär i anslutning till denna stu-
die att avgöra tillförlitligheten i de utgångspunkter som IVDs antaganden 
vilar på. Detta genomfördes i kapitel 1 där socialt arbete och tidigare använ-



 176 

da modeller för verksamhetsutveckling diskuterades. Det andra sättet inne-
bär att avgöra om antagandena är relevanta i förhållande till utveckling av 
verksamheter i socialt arbete. Detta genomfördes i kapitlen 2-6 där jag suc-
cessivt diskuterade de i första kapitlet angivna utgångspunkterna. När nu 
utprovningen av modellen är avslutad är det även möjligt att granska anta-
gandenas giltighet utifrån det tredje sättet, nämligen genom att ta reda på hur 
antagandena och således även utgångspunkterna fungerat i praktiken. I detta 
kapitel sammanfattas detta genom att utgångspunkterna från kapitel 1 till-
sammans med de antagandena som diskuteras i kapitlen 2-6 kort redovisas. I 
anslutning till det diskuteras hur antagandena påverkat modellens utform-
ning och därefter presenteras några slutsatser om antagandenas giltighet i 
förhållande till utprovningen av modellen. 

En komplex praktik och dess kunskapsbehov 
I kapitel 2 beskrevs socialt arbete som en komplex praktik. I anslutning till 
beskrivningen av socialt arbete diskuterades i kapitlet vilka kunskapsbehov 
som finns i praktiken. Slutsatsen var att socialt arbete är en komplex verk-
samhet. Det innebär att praktiker behöver både teoretisk och praktisk kun-
skap om verksamheten och om vilka handlingsalternativ som ger möjligheter 
till förändring i en människas livssituation, för att kunna som ska kunna bistå 
människor i utsatta situationer. Därefter diskuterades i kapitel 3 vilka kun-
skapstyper som kan motsvara praktikens kunskapsbehov. Resonemangen 
resulterade i antagandet: 
 

A. En modell för verksamhetsutveckling av verksamheter i sociala ar-
betet bör kunna bidra: 

- med att uppvisa verksamhetens komplexitet  
- till systematiskt inhämtande av både teoretisk och praktisk 

kunskap.  
 
I skapandet av modellen påverkade dessa båda antaganden modellens struk-
tur och innehåll. Utgångspunkten var att modellen skulle ge personalen möj-
lighet att få syn på verksamhetens komplexitet och få stöd i ett systematiskt 
kunskapsinhämtande. Det visade sig att det var främst jämförelsen mellan 
beskrivningar av handlingsmönster och av tankemönster under återkopp-
lingsfasen som synliggjorde verksamhetens komplexitet. Modellens möjlig-
heter att bidra till ett systematiskt kunskapsinhämtande syntes under utprov-
ningen till exempel genom den diskussion och utveckling som berörde hur 
man i personalgruppen hanterade de problem som närheten mellan delverk-
samheterna bidrog till. Under utprovningen kunde man också se att kontinui-
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tet i kunskapsinhämtandet gav möjligheter att diskutera tidigare situationer i 
relation till de aktuella situationerna. I anslutning till antagandet om syste-
matik kan man således tänka sig ett tillägg i form av ett antagande om konti-
nuitet, då systematik inte självklart innebär kontinuitet. Ett systematiskt kun-
skapsinhämtande utan kontinuitet kan innebära att endast enstaka bilder av 
en verksamhet diskuteras utan att ge underlag för egentlig förståelse för oli-
ka processer i verksamheten. 

Lärande via reflektion 
I kapitel 4 diskuterades om betydelsen av lärande i socialt arbete och vilka 
metoder som kan stödja lärandeprocesser för verksamhetsutveckling. Slut-
satsen var att en lärandeprocess där praktiker skapar kunskap om vilka hand-
lingsalternativ som finns i en specifik situation, hur man kan utföra hand-
lingsalternativen och varför vissa handlingar kan vara mer gynnsamma än 
andra, främjar verksamhetsutveckling. En av de metoder som presenteras 
som möjligt stöd i en sådan lärandeprocess var reflektion.  

I kapitel 5 beskrevs hur systematiserad reflektion före, under och efter 
egna handlingar samt reflektion över andras handlingar kan användas för att 
ge praktiker möjlighet att mentalt ”ställa sig utanför” sina förgivettagna före-
ställningar och ifrågasätta handlingar för att skapa lärande. I det kapitlet dis-
kuterades även vilka avvägningar som kan vara lämpliga för att reflektion 
skall fungera samt vilka verktyg som kan stödja en sådan process. Resultatet 
av diskussionerna i kapitel 4 och 5 formulerades i följande antaganden. 

B. Det är fördelaktigt om en modell för verksamhetsutveckling: 
- kan stödja en systematiserad reflektionsprocess för reflektion 

före, under och efter handlingar 
- kan ge praktiker en möjlighet till jämförelse mellan hur man 

tänker sig genomföra verksamheten och hur man uppfattar 
att verksamheten genomförts 

- kan bidra till dialog om egna och andras handlingar. 
 
Antagandena beskrivna ovan inverkade främst på strukturen inom de fyra 
faserna i modellen. Varje fas kom att innehålla processer för insamling av 
information samt verktyg för att systematisera reflektionsprocesser och för 
att organisera dialog om handlingar. 

Utprovningen visade att reflekterande skrivande och reflektion genom di-
alog bidrog till att en utvecklingsprocess kom igång i personalgruppen. De 
dokument som skapades i samband med samtal och skrivande understödde 
den processen. Insikterna som personalgruppen skapade under utprovningen 
av modellen bidrog till att de uppmärksammade skillnaden mellan de utsagor 
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som de hade angett skulle styra deras arbete och de utsagor i vilka de 
beskrev sitt arbete. 

Det som man inte med säkerhet kunde avgöra var om modellen kunde bi-
dra till reflektion-i-handling. Detta belyses ytterligare längre fram i texten 
där lärdomar om modellen diskuteras. 

Dokumentationen som verktyg 
I kapitel 6 behandlades dokumentation som verktyg för reflektion i socialt 
arbete. Slutsatsen av resonemangen i kapitlet var att dokumentation kan vara 
ett användbart verktyg för systematisering av reflektion för lärande och såle-
des ett passande verktyg för verksamhetsutveckling. Samt att det utifrån det 
sociala arbetets kunskapsbehov ställs vissa krav på den typ av dokumenta-
tion som skall användas som verktyg för lärande och reflektion. Utifrån re-
sonemangen formulerades följande antaganden. 
 

C. Dokumentation är ett verktyg som kan bidra till systematisering av 
reflektion och lärande. 
 
D. Dokumentation som verktyg i en verksamhetsutvecklingsmodell bör 
kunna bistå praktiker med att samla information om: 

- verksamhetsnivån det vill säga verksamhetens mål, syfte och 
riktlinjer samt händelser när det gäller delar som inte speci-
fikt berör arbete i relation till målgruppen 

- individnivån det vill verksamhetens mål, syfte och riktlinjer 
samt händelser när det gäller de delar som specifikt berör 
arbetet i relation till målgruppen. 

 
E. Dokumentationen bör också främja en reflektion över ”vad man 
tänker sig göra” och ”vad man gjort” genom att stödja beskrivningar 
av: 

- tankemönster i verksamheten, det vill säga hur praktikerna 
tänker sig att verksamheten skall genomföras 

- handlingsmönster i verksamheten, det vill säga hur prakti-
kerna uppfattar att de genomfört verksamheten. 

 
F. Dessutom är det för användbarheten av modellen gynnsamt om den 
är: 

- semistrukturerad och flexibel 
- utformad i interaktion med dem som skall använda den. 
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Under utprovningen av modellen blev det tydligt att dokumentationsverkty-
gen kunde ge personalen information om både verksamhets- och individni-
vån. Beskrivningarna och reflektionerna gav möjlighet att jämföra hur per-
sonalen tänkt sig genomföra verksamheten och hur man genomförde den. I 
beskrivningarna av utprovningsperioderna finns flera exempel på skriftliga 
reflektioner inför situationer och handlingar från både personalen och famil-
jerna. Förutom detta finns exempel på situationer där personalgruppen re-
flekterat över sina beskrivningar av situationer, över de skriftliga reflektio-
nerna samt inför framtida händelser och handlingar. 

En svaghet som kan hänföras till valet av antaganden gällande dokumen-
tationen, var att beskrivningar av och reflektioner över verksamhetsnivån i 
insamlingsdokumenten, var mycket begränsade. Informationen i insamlings-
dokumenten var främst inriktade på handlingsmönster i förhållande till indi-
vider vilket begränsade möjligheterna att återkoppla mellan handlingsmöns-
ter och tankemönster på verksamhetsnivån. Däremot var beskrivningarna av 
hur personalen tänkte sig handla i relation till verksamhetsnivån mer utveck-
lade i basdokumentet. 

Antagandet om en semistrukturering av modellen avspeglades i den fasta 
strukturen om fyra faser och den anpassningsförmåga som skapades genom 
de verktyg som inbegreps i faserna. Verktygens utformning inom respektive 
fas samt periodiciteten mellan faserna återspeglar den flexibilitet som bygg-
des in i modellen. 

Både modellens och dokumentationens semistrukturering verkade bidra 
till att personalen kunde vinkla sina beskrivningar och reflektioner utifrån 
verksamhetens innehåll och förändring. Dokumentationens flexibilitet erbjöd 
personalgruppen att förändra verktyget så att det passade verksamheten och 
deras behov, till exempel behovet av att även ge familjerna möjlighet att 
skriva om verksamheten. Modellens och verktygets anpassningsbarhet in-
verkade troligen även positivt på personalens inställning till att utprova mo-
dellen. Även den interaktiva forskningsansatsen inverkade med stor sanno-
likhet på personalens användning av modellen. Vilket är något jag återkom-
mer till i slutet av detta kapitel. 

Lärdomar om modellen 
Skapandet av modellen IVD visade att det var möjligt att utifrån ett antal 
uttalade antaganden skapa en modell för verksamhetsutveckling. Utprov-
ningen visade att modellen genom sin struktur och innehåll kunde erbjuda 
praktiker en systematisk process för kunskapsinhämtande, samt att det var 
möjligt att använda den skapade modellen i en praktik och dessutom utveck-
la modellen utifrån praktikens behov. Genom utprovningen blev det också 
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tydligt att det fanns svagheter i modellen. Både styrkor och svagheter disku-
teras i detta avsnitt som avslutas med en sammanfattning av de lärdomar om 
modellen som gjordes genom utprovningen. 

Verksamhetens komplexitet 
I utprovningen kan man se att interaktiviteten och flexibiliteten i modellen 
bidrog till att ge personalen en bild av verksamhetens komplexitet. Persona-
len fick till viss del en förståelse för de förhållanden som påverkade dem och 
deras verksamhet under utprovningen. Det var främst i återskapandefasen 
och återkopplingsfasen som verksamhetens komplexitet blev tydlig genom 
de beskrivningar och jämförelser mellan beskrivningar som gjordes.  

Interaktiviteten i och flexibiliteten hos modellen visade sig också vara av 
betydelse för genomförandet av själva utprovningsprocessen genom att per-
sonalen anpassade modellens faser och de verktyg som de använde under 
processen till de egna och verksamhetens behov. Under utprovningen anpas-
sades både IVDs struktur och innehåll till verksamhetens behov, men utan 
att grundintentionen med modellen gick förlorad. Trots modellens interakti-
vitet behölls personalens möjlighet att dokumentera samt reflektera och dis-
kutera jämförelsen mellan hur de tänkte att verksamheten skulle genomföras 
samt hur verksamheten genomfördes. 

Resultatet av utprovningen visade även att det var viktigt med det som 
sammanfattande kan beskrivas som en gynnsam förändringskultur. För det 
första verkade det viktigt att alla i personalgruppen var med i planering, ge-
nomförande och utvecklingsprocess. Utan fysiskt och mentalt närvarande 
kollegor blev det svårt att diskutera verksamhetens utveckling i personal-
gruppen. För det andra var det viktigt att det fanns tid och utrymme för att 
dokumentera och reflektera. När personalen hade för lite tid och för lite ut-
rymme att göra detta prioriterades verksamhetens aktiviteter före utveck-
lingsprocessen, vilket modellens flexibilitet ”tillät”. 

Utprovningen visade också att antagandet om flexibilitet som gjordes i 
början av forskningsprocessen inte var tillräckligt utvecklat. Man kunde se 
att det inte endast var verktygens struktur som var flexibla utan även verkty-
gens användning. Vid ett flertal tillfällen under utprovningen blev det tydligt 
att personalens möjlighet att påverka modellen bidrog till att de fortsatte att 
använda den, trots att de känt att de inte haft tid och utrymme att skriva och 
diskutera. En utveckling av personalens del i utprovningsprocessen föreföll 
även att ske över tid. De förändrades från att vara användare till att bli de 
som ställde krav på modellen (och underförstått även de teoretiska antagan-
den som modellen vilar på). 
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Systematiskt kunskapsinhämtande 
Utprovningen visade att det var möjligt att erhålla systematisk kunskap om 
personalens handlingsmönster, tankemönster, skillnader mellan dessa samt 
kunskap om personalens och familjernas reflektioner över verksamheten. 
Personalgruppen utvecklade också kunskap om olika faktorers påverkan på 
den egna verksamheten och vilken betydelse det hade för genomförandet av 
verksamheten, vilket stärker antagandet om betydelsen av att synliggöra 
verksamhetens komplexitet. 

Relationen mellan handlingsmönster och tankemönster 
I jämförelsen mellan handlingsmönster och tankemönster som skedde i åter-
kopplingsdokumentet blev skillnader och likheter mellan dessa synliga och 
gav personalen möjlighet att diskutera vilka delar i verksamheten som skulle 
utvecklas och varför. Under utprovningen kunde man se att förhållandet 
mellan beskrivningarna av tankemönster och handlingsmönster förändrades. 
Utvecklingen innebar att basdokumentet successivt blev mer och mer likt 
personalens utsagor om verksamhetens genomförande. Det är möjligt att det 
var ett tecken på att personalen blev mer och mer medveten om sina hand-
lingar. Men vad innebar och innebär ett närmande mellan personalens be-
skrivningar av tankemönster och handlingsmönster för modellens möjlighe-
ter att bidra till utveckling? I modellen är det jämförelsen mellan tankemöns-
ter och handlingsmönster som utgör basen för utveckling. Om beskrivning-
arna av tanke- och handlingsmönster mer och mer liknar varandra minskar 
skillnaden. vilket kan innebära att personalen får ett mer begränsat underlag 
för sin utveckling.  

Reflektion i förhållande till handlingar och lärande 
Återkopplingsfasen visade sig utgöra själva ”motorn” till utveckling av re-
flektion. Speciellt verkade månadsträffarna vara centrala för att utveckla re-
flektionen från återkopplingsdokumentet. Dessa sammankomster blev tillfäl-
len för både reflektion före och efter handling. Däremot var dock svårt att 
avgöra om det skett någon reflektion-i-handling, eftersom dokumentation av 
och reflektion över handlingsmönster och situationer skedde i efterhand av 
personalgruppen. Under senare delen av utprovningsprocessen bidrog även 
familjerna till reflektioner-efter-handlingar genom familjebladen. Detta in-
nebar ytterligare en möjlighet för personalen att se sig själv utifrån. Resulta-
tet av utprovningen var också att personalen utvecklade sin reflektion under 
studiens gång.  

Reflektionsprocessen utvecklades från det vardagliga osystematiserade 
reflekterande på reflektionsnivå 1 till det systematiska och kontinuerliga re-



 182 

flektionen på nivå 3. Den första nivån kännetecknas av att reflektionen sker 
som en reflex och är icke planerad vilket leder till att den inte alltid upp-
märksammas av den handlande personen. Reflektion på denna nivå ligger 
när det gäller tidpunkten för reflektion nära det Schön (1983) benämner re-
flektion-efter-handling. Utvecklingen av personalens reflektion gick via nivå 
2. Reflektion på den nivån är mer planerad än reflektion på nivå 1 och leds 
av preciserade reflektionsmetoder. På denna nivå är syftet med reflektioner-
na uttalad och reflektionens fokus ligger på personalens egen formulering av 
erfarenheter. Som tidigare nämnts i avhandlingen utmanas inte rådande före-
ställningar genom reflektioner på nivå 1 och 2, vilket gör att dessa nivåer 
kan ses som kompatibla med single-loop lärande. Personalens reflektioner på 
nivå 3 uppmärksammade relationen mellan deras egna antaganden om verk-
samheten och den dagliga verksamheten. På denna nivå är reflektionen pla-
nerad, systematiserad och kontinuerlig samt berör både de egna och andras 
erfarenheter. Syftet med reflektionen på nivå 3 är att skapa förståelse för de 
egna handlingarna betydelse för händelser som sker, vilket sker genom ett 
ifrågasättande av rådande föreställningar. Således kan man se denna nivå 
som nära knuten till double-loop lärande (jfr. Schön, 1983). 

Vid slutet av utprovningen kunde man i veckobladen se hur personalen 
reflekterade över olika situationer och olika personers påverkan på verksam-
heten och den egna arbetssituationen, vilket angränsade till reflektionsnivå 4. 
På denna nivå är det egna medvetandet i fokus vilket innebär att man reflek-
terar över både vad man reflekterar över och hur man reflekterar. Det ge-
mensamma i nivå 3 och 4 är den systematiska reflektionen. Det som är spe-
cifikt för reflektion på nivå 3 är att sådan reflektion berör relationen mellan 
grundläggande antaganden och händelser i vardagen. Under utprovningen 
pendlade således personalgruppen också mellan de båda lärandelooparna, 
single-loop och double-loop lärande, beroende på vilken typ av reflektion 
som genomfördes. När det gällde praktiska situationer av mer konkret karak-
tär som exempelvis hur ett studiebesök skulle organiseras, kunde man se att 
de diskuterade frågan på ett sätt som visar på ett single-loop lärande. När det 
gällde till exempel hur de skulle tolka familjernas frånvaro och hur de skulle 
hantera familjernas frånvaro från gruppaktiviteter kunde man se hur de ifrå-
gasatte tidigare beslut och kom med förslag på nya lösningar, vilket pekar på 
ett double-loop lärande.  

Det finns inte något underlag från utprovningen som gör att man kan säga 
att personalgruppen genomförde reflektion som fullt ut kan sägas ligga på 
reflektionsnivå 4, eftersom ingen reflekterade över hur man lär sig i verk-
samheten. I vissa situationer kunde man dock se hur ifrågasättandet även 
skedde i förhållande till deras valda arbetssätt och de antaganden som de 
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baserade verksamheten på. Ett sådant reflekterande visade att personalen i 
relation till vissa områden närmade sig reflektionsnivå 4 och så även ett deu-
tero-lärande. Det var främst dialogerna under månadsträffarna som var cen-
trala för utvecklingen av reflektionsprocessen (jfr. Ashford, 1998; Hamma-
rén, 1995). I och med att personalgruppen på familjecenter under utprov-
ningen tillsammans diskuterade varandras och den egna arbetssituationen 
samt de förväntningar som fanns på de olika rollerna i personalgruppen, ska-
pade de förståelse för varandras situationer. Genom att diskutera de indivi-
duella situationerna skapade de en kollektiv förståelse för den gemensamma 
situationen. Diskussionerna om och reflektionerna över genomförda hand-
lingar gav också personalen argument för och emot vissa typer av handling-
ar. Just detta kunde man också se i veckobladen där de uttryckte oro och 
funderingar över hur olika personer hade det i sitt arbete och vad man kunde 
göra för att underlätta för varandra. 

En alternativ tolkning 
Stein (2007) menar att lärande sker genom förändring av kunskap som före-
ställningar i form av individuellt (kognitivt) minne/individuella föreställ-
ningar och av kollektiva antaganden/föreställningar (socialt minne). Indivi-
der kan enligt Stein (2007) agera i enlighet med både de individuella och de 
kollektiva föreställningarna, utan att de känner till eller är medveten om des-
sa. Detta antagande ansluter till Argyris och Schöns resonemang om theori-
es-in-use och där de menar att man agerar i enlighet med de teorier som styr 
handlingarna, men att man ofta inte är medveten om vilka dessa är (Argyris 
& Schön, 1974, 1978, 1996). Stein (2007) menar att kollektivet kan lära av 
individer vilket innebär att individen själv inte behöver skapa nya erfarenhe-
ter för att revidera sina erfarenheter, det räcker med att ta del av andras erfa-
renheter. I förhållande till denna studie skulle man du kunna säga att alla i 
personalgruppen vid familjecentret erhöll nya erfarenheter via de individuel-
la och de kollektiva reflektionerna i veckobladen respektive under 
månadsträffarna, men även genom de gemensamma handlingarna. Man kan 
se det som att den individuella, kognitiva kunskapen påverkade den 
kollektiva verksamhetsbaserade kunskapen och vice versa (jfr. Stein, 2007). 
På så sätt kan man dels se kollektivet (personalgruppen) som ett hjälpmedel i 
överskridandet av den individuella förståelsen och individen som ett hjälp-
medel i överskridandet av den kollektiva förståelsen. Kanske är det då 
möjligt att via synliggörande av olika aspekter, skapa lärande via 
medvetenheten om att samma situation eller fenomen kan belysas på flera 
olika sätt. Då borde det vara möjligt att via dokumentation av olika aspekter 
av en situation tillsammans med diskussion om och reflektion över det 
dokumenterade, skapa lärande som går utöver den enskilda individens 
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lärande som går utöver den enskilda individens begränsade syn på den aktu-
ella situationen. Troligen är detta antagande möjligt att överföra även på 
andra verksamheter inom socialt arbete och således kan man se dokumenta-
tion som ett verktyg för överskridande av föreställningar i syfte att utveckla 
kunskap. 

Dokumentation som verktyg för verksamhetsutveckling 
Utprovningen visade att ett systematiskt dokumentationsverktyg kunde bidra 
med kontinuitet som kunde strukturera en utvecklingsprocess. I IVD-
modellen utgjorde modellens faser tillsammans med basdokumentet, insam-
lingsdokumenten samt återkopplingsdokumenten basen för systematiken. 
Dessutom hade dialogerna om det skrivna betydelse för lärandeprocessen. 
Dokumentationen inom ramen för IVD visade sig kunna ge en kontinuerlig 
bild av hur verksamheten och personalens reflektionsprocess utvecklades. 
Semistruktureringen av veckobladet och basdokumentet innebar en öppenhet 
för olika typer av formuleringar inom ramen för en begränsad struktur. Den 
öppna och empiribaserade strukturen för återkopplingsdokumentet erbjöd 
möjligheter att i varje period lyfta fram betydelsefulla händelser och situa-
tioner som berörde individer, grupper och verksamheten som helhet.  

Dokumentation på olika nivåer 
Tidigare i avhandlingen poängterades vikten av dokumentation av verksam-
hetsnivån för möjligheten att avgöra var i verksamheten man kan finna till-
kortakommanden för och möjligheter till verksamhetsutveckling. Via ett 
lärande om vilka aspekter på verksamhetsnivån och på individnivån som 
påverkar en verksamhet argumenterades för att praktiker behöver kunna 
skapa en kunskapsbas för att förbättra verksamheten. I dokumentationen 
under utprovningen synliggjordes verksamhetsnivån på olika sätt. Tydligast 
framträdde den i basdokumenten. I dem beskrev personalgruppen verksam-
hetens förutsättningar och mål samt hur de skulle uppnå dessa mål. Det visa-
de sig under utprovningen att dokumentationen av situationer på verksam-
hetsnivån bidrog till att visa några av de förhållanden som påverkade verk-
samheten. Förutom detta bidrog beskrivningen av verksamhetens syfte och 
mål till att personalgruppen kunde diskutera vad de borde utveckla och hur 
de kunde utveckla delar av verksamheten. Genom denna typ av dokumenta-
tion ser man verksamheten och inte bara klienterna och personalen. 

Otydliga formuleringar kan skapa reflektion 
Vad som skrivs och hur det skrivs visade sig under utprovningen ha viss be-
tydelse för reflektionsprocessen. I de fall där personalen var otydliga med 
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vad de menat i veckobladen blev det svårt att reflektera över det som skri-
vits. Otydligheter i formuleringar i basdokumentet skapade svårigheter att 
förstå hur man egentligen tänkt sig att verksamheten skulle genomföras. I 
relation till lärdomar om modellen skulle detta kunna innebära att man bör 
fundera över hur man kan stödja ett tydligt skrivande, det vill säga ett skri-
vande som uppmuntrar personen till att förklara vad denne menar med det 
som skrivs. Men otydliga formuleringar skapade även möjligheter att disku-
tera och reflektera, eftersom otydlighet tvingade fram diskussioner om vad 
man egentligen menade med sina formuleringar i både veckoblad och bas-
dokument. Även i de situationer där personalen inte varit otydlig initierades 
diskussioner om vad man egentligen menade i sina beskrivningar. Typen av 
skrivande verkade ha mindre betydelse för reflektion än den betydelse som 
diskuterades i kapitel 6. Där beskrevs att ett konstaterande skrivande inte ger 
möjligheter för reflektion såsom ett reflekterande skrivande kan göra. Ett 
exempel på det var de gånger man i personalgruppen diskuterade hur man 
uppfattade vissa begrepp som exempelvis tidigt stöd som man använde i 
basdokumentet. I vissa fall ledde diskussionerna till ytterligare preciseringar 
i basdokumentet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att utprovningen visade att dokumen-
tation som innehåller beskrivningar och reflektioner ger förståelse för verk-
samhetens begränsningar och möjligheter. Dessutom innebär otydliga for-
muleringar inte en begränsning för utveckling, utan ger snarare ett bra under-
lag för diskussioner som, om det finns tid och utrymme, kan ge uppslag till 
hur verksamheten kan utvecklas. 

Förväntningar styr urval 
Ytterligare resultat från utprovningen handlar om det urval av vad man skul-
le skriva och diskutera samt hur man skulle skriva och diskutera. De olika 
valen som personalen gjorde kan man kanske betrakta som återspeglingar av 
deras handlingsmönster. Det visade sig att dessa val inte styrdes fullt ut av 
de punkter som fanns i dokumenten. Ett exempel var deras val att skriva om 
samarbetet i personalgruppen. Troligen påverkade även förväntningar om 
vem som skall läsa dokumenten, samt hur det skrivna skall användas, vilka 
val som gjordes inför skrivandet. Men om det var så att även förväntningar 
påverkade skrivandet blir dokumentet inte endast en bild av de sociala rela-
tionerna (Prince, 1996; Skau, 2001), utan även en bild av de förväntningar 
som den skrivande har. I så fall kan man kanske se dokumenten som ett av-
tryck av det Argyris och Schön (1974) benämner theory-in-use. På samma 
sätt kan man resonera om det insamlingsdokument som användes av famil-
jerna. I en utveckling av modellen kan man fundera över hur praktikernas 
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förväntningar kan synliggöras, i syfte att ge ytterligare underlag för verk-
samhetsutveckling. Kanske kan man till viss del beskriva dessa förväntning-
ar genom att analysera de olika beskrivningar och reflektioner som persona-
len ger i dokumenten. 

Sammanfattande lärdomar 
Slutligen kan man fråga sig om IVD-modellen var en bra modell för att ut-
veckla ett socialt arbete av den typ som genomfördes vid familjecentret. Sva-
ret på frågan blir jakande med ett visst förbehåll. Den systematik och konti-
nuitet som modellen bidrog med gav personalgruppen något att hålla fast vid 
som strukturerade dokumentation och reflektion. Detta innebar att dokumen-
tationen och reflektionen i det stora hela genomfördes under veckorna. Den 
kontinuerliga dokumentationen gav personalgruppen möjlighet att ”få syn 
på” sitt eget och varandras arbete, vilket bidrog till att de utvecklade diskus-
sioner som i sig ledde till utveckling av arbetssätt inom verksamheten. Flex-
ibiliteten i modellen passade verksamheten bra då modellen kunde följa med 
de verksamhetsförändringar som skedde under utprovningen. Om inte IVD 
använts kanske man kunnat starta en lärandeprocess i verksamheten med 
hjälp av någon annan form av systematiska beskrivningar av sina handlingar, 
diskussion om sina handlingar och vilka antaganden som legat bakom dem. 

Sannolikt har modellen via sin systematik och sitt innehåll bidragit till 
utveckling, men troligen har även annat påverkat utvecklingen av verksam-
heten såsom det sociala sammanhanget, ökad grad av tillit i personalgruppen 
och det överskridande av yrkesroller som skett i personalgruppen. Dessutom 
kan man se att beskrivningen av hur man vill genomföra verksamheten suc-
cessivt blivit mer enhetlig samt att betydelsen av att ha en fungerande perso-
nalgrupp vuxit fram som det mest centrala för att kunna genomföra den dag-
liga verksamheten. Det som generellt kan ses som brister med modellen var 
att den krävde en person som drev användningen av den i samspel med per-
sonalgruppen. Således var det svårt att avgöra om det var samspelet i grup-
pen eller modellen som sådan som stod för förutsättningarna för utveckling 
av verksamheten. Troligen var det en kombination mellan vissa delar av mo-
dellen och personerna.  

Att konstruera en modell med explicita antaganden som grund visade sig 
vara lite av ett pussel. Det innebar att först fundera över vilka antaganden 
som kunde utgöra tillräckligt acceptabla stöttepelare för ett teoretiskt reso-
nemang. Samtidigt som dessa antaganden inte skulle vara för många till an-
talet och inte motsäga varandra. Val av vissa antaganden innebar givetvis att 
andra antaganden inte togs med.  
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Utprovningen vid familjecentret visade att verksamhetsutveckling som sker 
med hjälp av en modell är beroende av individernas inställning till utveck-
ling och till den modell som ska användas. På liknande sätt som man kan se i 
genomförandet av ett projekt, så är ett gynnsamt förändringsklimat i perso-
nalgruppen centralt för att få till stånd en utvecklingsprocess. I en utprovning 
av en reviderad modell vore det intressant att formulera de kontextuella för-
hållanden som begränsar respektive ger utrymme för användning av en mo-
dell av den typen. Ett sådant tillskott i en utprovning skulle kunna ge ytterli-
gare kunskap om vilka premisser som är betydelsefulla för verksamhetsut-
veckling i socialt arbete. Steget därefter skulle vara att utifrån en beskrivning 
av vilka faktorer som ger en gynnsam förändringskultur utprova den revide-
rade modellen tillsammans med praktiker inom en annan typ av verksamhet 
inom socialt arbete. 

Lärdomar om verksamheten 
I det här avsnittet presenteras framförallt de lärdomar om verksamheten som 
utprovningen ledde till, samt några lärdomar om socialt arbete som utprov-
ningen kan ge. I anslutning till de olika delarna beskrivs också de möjlighe-
ter som erfarenheterna från Avsnittet inriktas främst på områdena kunskaps-
utveckling, lärande samt dokumentation som verktyg för verksamhetsut-
veckling.  

Kunskapsutveckling i verksamheten 
En utgångspunkt för modellen var att kunskap som kan ge generella förklar-
ingar och riktlinjer (teoretisk kunskap) för praktiken tillsammans med erfa-
renhetsbaserad (praktisk kunskap) kunskap behövs i praktiken. Materialet 
från utprovningen gav dels information om vilken kunskap personalen kunde 
samla in med hjälp av modellens verktyg och dels information om hur per-
sonalen utvecklade sin kunskap. 

Utprovningen visade att modellen kunde bidra till att personalen utveck-
lade sin erfarenhetsbaserade kunskap om verksamheten när det gällde det 
sociala arbetets möjligheter och begränsningar. Man kunde se detta i att per-
sonalgruppen diskuterade arbetets ramar och innehåll. Personalens kunskap 
och insikt om möjligheter och begränsningar i verksamheten gav dem möj-
lighet att hantera de situationer som uppkom utifrån olika delar som påver-
kade genomförandet av arbete. De som tydligast framträder i studien är: 

- Målgrupp, personalgrupp, familjecenters delverksamheter samt öv-
riga utomstående verksamheter. 

- Utbildningar och studiebesök. 
- Egna arbetssituationen och kollegors arbetssituation. 
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Även personalens prioriteringar i verksamheten blev tydliga under utprov-
ningsprocessen. Synliggörandet av prioriteringar och hantering av dess kon-
sekvenser ger en bild av hur praktiker i en pressad situation i en verksamhet 
som familjecentret kan hantera sin egen situation, relationen till målgruppen 
och till sina kollegor samt relationen till andra personalgrupper. Men ut-
provningen visade också att personalgruppens egen kunskap om hur olika 
grupper, personer och händelser bidrog till reflektion och utveckling. Perso-
nalen utvecklade sin kunskap om olika alternativ för genomförandet av verk-
samheten samt kunskap om att målgruppens syn på verksamheten var värde-
full för att utveckla verksamheten. Exempel på detta var utvecklingen av 
basdokumentet så att föräldramedverkan stärktes samt utvecklingen av in-
samlingsförfarandet till att även innefatta familjernas upplevelser av verk-
samheten. Denna typ av erfarenheter från utprovningen kan troligen även 
användas av och i andra verksamheter och kan därför ses som verksamhets-
gemensam kunskap, det vill säga sådan kunskap som kan användas även av 
andra verksamheter. 

Under utprovningen visades personalens kunskap, som var av mer teore-
tisk karaktär, i basdokumentet. I personalgruppens beskrivningar av: arbets-
sätt (exempelvis Marte Meo pedagogiken), hur personalen såg på mötet med 
familjerna och på relationen till familjerna samt hur mål och syfte med verk-
samheten beskrevs, kan man spåra den kunskap om generella förklaringar 
till olika företeelser som personalen hade, men som de inte uttryckte med 
teoretiska termer. Troligen kan denna typ av kunskap även användas av 
andra verksamheter. Det som var svårare att se var om och hur denna typ av 
kunskap utvecklades hos personalgruppen under utprovningen.  

Konsekvenser av skillnad mellan handlingsmönster och tankemönster 
Sammantaget framgick av materialet att personalgruppen sinsemellan var 
mycket tydliga om hur de skulle arbeta, såtillvida att de hade en kunskaps-
grund som de utgick från när de planerade och genomförde aktiviteter. Ut-
provningen visade dock att den kunskap som personalen sedan använde sig 
av i genomförandet inte alltid stämde överens med den kunskapsgrund som 
beskrivits i basdokumenten. De verkade överens om hur de skulle genomfö-
ra arbetet, men beskrev sitt handlande på annat sätt. Vilket ledde till att de 
kunde diskutera vad de gjorde, hur de gjorde och varför de handlade som de 
gjorde. Mot bakgrund av Argyris och Schöns (1974) resonemang om rela-
tionen mellan theory-in-use och espoused theory samt det jag diskuterat om 
relationen mellan beskrivningar av handlingsmönster och tankemönster ver-
kade detta inte så anmärkningsvärt. Men det har betydelse för kunskapen om 
vad man skall utveckla och varför man bör utveckla vissa delar men inte 
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andra. Således kan denna vetskap vara av betydelse i de fall man skall 
genomföra bedömningar och utvärderingar av verksamheter. Om det gene-
rellt är skillnad mellan beskrivningar av handlingsmönster och tankemöns-
ter, blir det svårt att förorda utvärderingar av verksamheter som inte är pro-
cessbaserade. För utan en kontinuerlig insamling av information till exempel 
via dokument som beskriver hur verksamheten genomförs, hur verksamheten 
är tänkt att genomföras och kunskap om vilka personerna är som skriver 
dokumenten, riskerar man få en missvisande bild av vilka delar som bör för-
ändras eller utvecklas. 

En kompletterande tolkning av kunskapsutveckling 
Steins (2007) redovisning av olika kunskapstyper skiljer sig från min tidiga-
re redovisning (se kapitel 3). Stein (2007) skiljer mellan individuell och kol-
lektiv, verksamhetsbaserad kunskap, vilket jag inte hittills diskuterat. Därför 
var det intressant att ställa bilden av personalens kunskapsutveckling inom 
utprovningen av IVD i förhållande till Steins typologisering. Stein argumen-
terar inte mot ett perspektiv som lyfter fram de typer jag presenterat, men ser 
ett sådant resonemang som anknutet till individuell kunskap. De kunskaps-
typer som Stein (2007) tar upp i anslutning till individuell kunskap är: 
• Deklarerande kunskap: fakta om objekt och händelser, det vill säga veta 

att 
• Procedurkunskap: definierar orsak – samband, det vill säga veta hur 
• Meningsbaserad kunskap: beskriver förhållandet mellan olika typer av 

kunskaper för en individ, det vill säga veta varför 
• Situationskunskap: som beskriver under vilka betingelser olika objekt, 

händelser och orsak – samband inträffar, det vill säga veta när och var. 
 
Den stora skillnaden i förhållande till de typer jag diskuterat är att Stein 
(2007) lägger till situationskunskap. I relation till socialt arbete skulle denna 
kunskapstyp kunna vara av intresse att utveckla eftersom den kunskapstypen 
har ett nära samband till det Stein (2007) benämner meningsbaserad kun-
skap. För att få kunskap om varför något inträffar måste praktiker ha kun-
skap om vad som inträffat och hur det inträffat, men även när och främst var 
det inträffar. I socialt arbete är troligen sammanhanget av betydelse för det 
som inträffar och därför kan situationskunskap vara till nytta för att man 
skall kunna förstå varför vissa händelser sker.  

Resultatet från utprovningen visade att den dokumentation som skapades 
av personalen gav möjlighet att få reda på när och var situationer inträffade. 
Men dokumentationen kan inte sägas ge fullödig information om under vilka 
betingelser olika situationer och händelser inträffade. Således gavs inte un-
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derlag för att utveckla situationskunskap. För detta behövs troligen ingående 
beskrivningar av händelseförlopp tillsammans med beskrivningar av och 
reflektioner över vilka handlingsalternativ som varit aktuella i situationen. 
Verksamheters krav på sig att vara effektiva och funktionella och därmed 
utvecklas till att svara mot det Stein (2007) benämner marknaden kräver en-
ligt det perspektiv som Stein för fram även verksamhetsbaserad kunskap. 
Det är sådan kunskap som inte är individuell utan som baseras på den sam-
mantagna personalgruppens kunskap. Den verksamhetsbaserade kunskapen 
delar Stein i fyra olika typer: funktionell, politisk, kulturell och systemkun-
skap. Nedan har jag tolkat familjecenters verksamhetskunskap utifrån Steins 
(2007) typologisering. 

 
• Funktionell kunskap, det vill säga förmågan att utföra en funktion på 

ett för intressenterna tillfredställande sätt. 
Under utprovningsprocessen kunde man se att personalen successivt ut-
vecklade sin verksamhet till att främst tillfredställa familjernas intressen. 
Personalen utvecklade sitt arbetssätt utifrån familjernas reaktioner på 
verksamheten. Där detta främst blev tydligt var när familjedokumenta-
tionen tillkom och familjerna där beskrev vad som var bra respektive 
vad som var mindre bra med de olika delverksamheterna. Ett exempel 
var förtydligandet av att man skulle utgå från familjernas behov i sitt ar-
bete och ett annat var utvecklingen av den del i basdokumentet som 
beskrev hur relationen till familjen skulle vara utformad för att bidra till 
trygghet och tillit mellan familjen och personalen. 

 
• Politisk kunskap, det vill säga förmåga att verka i en värld med 

maktolikheter där det finns aktörer med motstridiga intressen.  
Personalen blev medveten om att andra verksamheter påverkade deras 
möjligheter att genomföra sin verksamhet vilket blev tydligt i till exem-
pel det bristande samarbetet kring den familj som legat inne på sjukhu-
sets barnavdelning och som sedan ledde till ett utvecklat samarbete. I 
den situationen kunde man se att personalen via den erfarenheten skapat 
förmågan att hantera sitt arbete i relation till aktörer med andra intresse 
än de egna. Liknande kunskap kunde man se kom av de reflektioner som 
gjordes av personalen i förhållande till de bekymmer andra nystartade 
familjecentraler hade med ledning och huvudmän. Kanske gav denna 
kunskap personalen en förmåga att hantera andra aktörer. 
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• Kulturell kunskap, det vill säga förmåga att leva upp till intressenters 
föreställningar.  

Personalen utvecklade under hela utprovningen sin förmåga att leva upp 
till sina huvudintressenters föreställningar, det vill säga familjernas före-
ställningar. De utvecklade även möjligheten att utveckla sin kulturella 
kunskap ytterligare genom att ge familjerna möjlighet att kontinuerligt 
bidra med beskrivningar av sina föreställningar i familjebladen. Dock 
gav det empiriska materialet inte något stöd för att säga något om perso-
nalens förmåga att leva upp till andra intressenters föreställningar. 

 
• Systemkunskap, det vill säga förmåga att relatera aktiviteter och re-

surser, inklusive kunskap om definierade mål.  
Förmågan att relatera aktiviteter och resurser till definierade mål var nog 
det som personalen främst utvecklade. Från början ingick det i min del av 
processen att kontinuerligt relatera beskrivningar av verksamheten 
(veckobladen och familjedokumentationen) till de målbeskrivningar som 
personalen utvecklade (basdokumentet). Deras roll var att diskutera och 
reflektera över jämförelsen och vilka beslut om utveckling som skulle tas 
på basis av materialet. I slutet av utprovningsprocessen tog personalen 
över jämförelsearbetet och därigenom relaterade de själva den dagliga 
verksamheten till de definierade målen.  
 

Steins (2007) resonemang om verksamhetsbaserad kunskap ger en bild av att 
verksamheten är en enhet som kan agera själv. Men det är inte en okritiserad 
beskrivning, då det är förenat med vissa svårigheter att se en verksamhet 
som en aktör som kan agera själv. Den kunskap som verksamheten ska bära 
med sig måste bäras i det kollektiv av personer som utgör de som utför hand-
lingarna i verksamheten. I familjecentret var det alltså personalen som till-
sammans bär den verksamhetsbaserade kunskapen. Det man kan fråga sig är 
vad som sker om den individuella kunskapen i något avseende motsäger den 
verksamhetsbaserade kunskapen. Dock är det möjligt att den verksamhetsba-
serade kunskapen till viss del kan ses som verksamhetsgemensam kunskap.  

Sammantaget ger tolkningarna utifrån Steins perspektiv en kompletteran-
de bild av hur man kan se på resultatet från studien. Resonemanget om indi-
viduell och verksamhetsbaserad kunskap ger möjlighet att se kollektivt sam-
lad kunskap som innehållande mer än individernas sammantagna kunskap. 
Med Steins perspektiv får man också en ytterligare nyanserad bild av kun-
skapsutvecklingen i personalgruppen än de perspektiv jag utgick ifrån.  
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Dokumentation som utvecklingsverktyg i socialt arbete 
Utprovningen visade hur personalgruppen i familjecentret tog sig an model-
len, skapade en dokumentation för eget användande, hur de utvecklade do-
kumentation och hur de använde dokumentationen. Dokumentationens inne-
håll och struktur påverkades under utprovningen av de behov som fanns hos 
personalgruppen. När dokumentationen inte motsvarade behoven ändrades 
strukturen och/eller innehållet i dokumentationen. Många dokumentations-
system har inte denna flexibilitet. Detta kan bero på att vissa rättsliga krav 
skall efterlevas eller att syftet är så precist med dokumentationen att flexibi-
litet riskerar att motverka syftet. Dock visade det sig att IVDs inbyggda för-
måga att anpassas i förhållande till verksamheten kunde vara begränsande 
för utveckling av olika typer av lärande eftersom praktikerna tenderade att 
förändra modellen när de inte upplevde att de kunde förändra verksamheten. 
Den tid det tog att dokumentera och reflektera över det dokumenterade, ska-
pade i vissa fall frustrationer när de inte hann med det på det sätt som prakti-
kerna hade förväntningar om. Frustrationerna hanterades ofta genom föränd-
ringar av sättet att dokumentera och sättet att hantera återkopplingsdoku-
mentet. Detta kan man se som verksamhetsgemensam kunskap i det att man 
vid ett användande av en interaktiv modell bör vara uppmärksam på om mo-
dellen förändras på grund av att den inte fungerar som de ska göra eller om 
den förändras för att det är enklare att ändra den än att ändra verksamheten.  

Dokumentationen kunde formas så att den fångade beskrivningar av vad 
som skedde och hur det skedde, vilket främjade diskussioner om vad man 
borde göra och hur man borde göra i verksamheten. Sådana diskussioner är 
viktiga främst för ett double-loop lärande men främjar även ett single-loop 
lärande. Däremot verkade flexibiliteten inte gynnsam för att främja ett deute-
ro-lärande, i vilket man ifrågasätter hur man lär sig och vad man lär sig. I de 
fall under utprovningen där personalen upplevde ett ”motstånd” med an-
vändningen av IVD ändrades oftast delar av IVD, utan att man i personal-
gruppen ifrågasatte eller diskuterade varför ett ”motstånd” uppstått. Om man 
istället diskuterat hur det som upplevdes som ett problem uppstått, samt hur 
man kunde gå vidare och skapa ett lärande utifrån den erfarenheten, hade 
man troligen oftare kunnat skapa ett närmande till en deutero-
lärandeprocess. Således kan man säga att ett alltför interaktivt och flexibelt 
verktyg kan motverka utveckling av en deutero-lärandeprocess. Slutsatsen 
från detta var att dokumentationssystem som syftar till att utveckla lärande 
av den typen som diskuterats i denna avhandling, helst bör vara flexibla och 
interaktiva men inte för flexibla och för interaktiva. Var gränsen går måste 
nog testas i förhållande till den specifika verksamhet som skall utvecklas, 
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troligen oavsett inom vilket område i socialt arbete som verksamheten befin-
ner sig. 

Erfarenheter från studien visade att utveckling av en verksamhet som ett 
familjecenter tar tid, men att verksamhetsutveckling kan ske i en snabbare 
takt med ett dokumentationsbidrag från brukare. Den yttre speglingen av 
verksamheten som brukarna, i familjecenters fall familjerna, bidrog med i 
utvecklingsprocessen gav en kraftig skjuts framåt. I studien syntes detta i det 
resonemang om återkopplingsdokumentet som skedde utifrån familjernas 
syn på verksamhetens tillgänglighet och personalens syn på vissa familjers 
frånvaro i verksamheten. Därutöver gav bidraget från brukargruppen i form 
av synpunkter på verksamheten ytterligare perspektiv på hur verksamheten 
uppfattades. I studien synliggjordes detta genom utvecklingen av basdoku-
mentet i sista utprovningsperioden utifrån familjernas syn på verksamhetens 
flexibilitet. Det syns också i det beslut om icke begränsning av besökaranta-
let som togs under femte utprovningsperioden. 

Sammanfattande lärdomar 
De generella lärdomarna som kan lyftas fram om socialt arbete berör främst 
betydelsen av dokumentation och reflektion för att utveckla kunskap om 
förhållanden som kan påverka verksamheter och verksamhetsutveckling. I 
förhållande till familjecentret kunde man se att dokumentation och reflektion 
utgjorde möjliga verktyg/metoder för att skapa lärande och utveckling. I den 
processen var modellens interaktivitet viktig för användandet av modellen, 
kanske till och med en förutsättning för genomförandet av utprovningen. 

Utprovningen av IVD visade också att individer i en personalgrupp kan 
befinna sig på olika stadier i en reflektionsprocess och i en lärandeprocess 
och ändå utveckla en verksamhet tillsammans. Dialogerna om beskrivning-
arna av handlingsmönster och beskrivningarna av tankemönster samt jämfö-
relsen av dem båda, verkade ge personalgruppen en bas för att driva utveck-
lingen framåt. Troligen kan även dessa erfarenheter användas av andra verk-
samheter. En dokumentation som förmår lyfta fram både individer och verk-
samhet ger en bild av verksamhetens komplexitet, resursers betydelse, verk-
samhetens sårbarhet samt personalens och familjernas uppfattning om verk-
samheten. Denna information visar troligen det man kan kalla verksamhets-
gemensamma drag för verksamheter i det sociala arbetet.  

Utöver detta kan nämnas betydelsen av de olika typerna av delaktighet 
som personalen samt familjerna stod för och som påverkade utvecklingspro-
cessen positivt. Även dessa slutsatser från utprovningen kan troligen använ-
das som erfarenheter inför liknande processer inom andra verksamheter i 
socialt arbete. 
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Reflektioner över den interaktiva forskningsansatsen 
Under arbetet med min forskningsstudie har det uppkommit frågor som haft 
betydelse för hur jag presenterat och analyserat materialet. Det är först efter 
den avslutade utprovningen av modellen som jag haft möjlighet att sortera, 
behandla och reflektera över materialet. Nedan diskuterar jag några av de 
delar som troligen påverkat forskningsprocessen. 

Att samarbeta i en forskningsprocess 
När man arbetar med en medskapande interaktiv forskningsprocess är ett av 
syftena att ge deltagarna i studien olika men ändå likvärdiga arbetsuppgifter. 
I arbetet med utprovningen av IVD hade jag och personalgruppen olika ar-
betsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter med tillhörande ansvarsområden, avsåg 
att ge alla i forskningsgruppen makt att påverka olika delar av studien. Trots 
försöken att skapa en medskapande process fanns uppfattningar om gamla 
roller kvar. Detta innebar att jag sågs som ”forskaren” och personalen som 
”de som tillhandahöll informationen”. I veckobladen kan man se att persona-
len ibland riktade sitt skrivande direkt till mig, som om de uppfattade att de 
skrev för mig och inte för dem själva. Till viss del kan detta uppfattas som 
att den interaktiva intentionen misslyckats. Eftersom fokus i studien var att 
utprova IVD för att se om och hur modellen kunde stödja verksamhetsut-
veckling – genom att personalen utvecklade verksamheten samt efter hand 
”utvecklade bort” mig – kan man även tolka studien som till viss del lyckad. 

Utprovningen av IVD var ett samarbete mellan mig som forskare och fa-
miljecenters personal. Arbetsfördelningen mellan oss var tydlig i det att de 
dokumenterade sitt arbete och jag stod för strukturen och dokumenteringen 
av utprovningen. När vi diskuterade hur återkopplingen skulle genomföras 
under utprovningsprocessen blev det mitt arbete att skapa det dokument som 
skulle utgöra grunden för de månadsträffar som vi skulle genomföra. Det 
innebar att jag blev den som höll i jämförelsen mellan det som de beskrivit i 
veckobladen och deras basdokument. Redan från början blev graden av 
medverkan från mig som forskare synliggjord genom min del i utprovnings-
processen. Min del i processen förändrades inte förrän i slutet av utprov-
ningen. I och med att jag deltog aktivt i arbetet med själva utprovningen blev 
jag en del av processen från att ha varit den som organiserade utprovningen. 
Modellens förmåga att bidra till en systematisk reflektionsprocess enbart 
driven av praktiker inom en verksamhet fick på så sätt inte möjlighet att pro-
vas. Under utprovningen ifrågasattes inte mina jämförelser eller mina formu-
leringar i personalgruppens resonemang. Det kan å ena sidan bero på att jag 
tolkat deras handlingar, diskussioner och verksamhet på ett sådant sätt att det 
harmonierade med deras tankar om sitt arbete. Det kan å andra sidan bero på 
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att de trots vår interaktiva medskapande process såg mig som forskaren ut-
ifrån som bäst kunde formulera sig. Den mest troliga tolkningen ligger kan-
ske någonstans mitt emellan dessa ytterligheter. 

På liknande sätt var det svårt att avgöra till hur stor del jag påverkade ut-
provningen och utvecklingen av verksamheten. I anslutning till studier där 
interventioner och processer studeras nämns ofta den så kallade Hawthornef-
fekten, vilken innebär att medvetenhet hos deltagare om medverkan i en stu-
die påverkar utfallet av studien. Dock har tankarna om Hawthorneffekten 
kritiserats för att förenkla synen på interaktionerna som försiggår inom ra-
men för en studie (Jones, 1992; Wickström & Bendix, 2000). Det alternativa 
förslaget från kritiker är att diskutera psykologiska och sociala aspekter av 
processen eller interventionen som inte mäts under processen, men som kan 
ha påverkat utfallet (Wickström & Bendix, 2000). Det som går att säga om 
min påverkan är att jag precis som de andra påverkade både utprovningen 
och utvecklingen. Det som blir tydligt är att min roll som samordnare och 
kommentator under utprovningen var av stor betydelse för genomförandet av 
utprovningen. Om modellen hade introducerats utan att någon ansvarat för 
genomförandet hade troligen utprovningen avslutats tidigare. I anslutning till 
detta är det även relevant att ifrågasätta hur väl den interaktiva ansatsen 
verkligen fungerat och hur medvetna personalgruppen varit om modellen 
under utprovningen. När personalgruppen pratade eller skrev om modellen 
använde de begreppen veckobladen, månadsträffarna och basdokumentet. 
Ett annat exempel på personalgruppens förhållande till modellen är när de 
några gånger nämnde att det var bra med att någon kom utifrån och som höll 
i deras diskussioner, vilket kan ses som att de upplevde mig som någon utan-
för processen. Men det kan även ses som att jag var en del i processen, men 
att jag var någon med en annan uppgift. Jag å min sida var inriktad på att se 
om modellen fungerade och reflekterade inte över dessa delar under proces-
sen. Troligen var jag till och med rädd för att ifrågasätta vissa situationer och 
ställa krav på personalgruppen, eftersom de under processen avbrutit utprov-
ningen på grund av för hög arbetsbelastning. Ytterligare avbrott av utprov-
ningen skulle ha kunnat skapa en mycket problematisk situation för mig i det 
att mitt empiriska material hade kunnat bli mer begränsat än det blev. 

Relationen mellan forskare och praktiker 
I en avhandling är det oftast den skrivande forskaren som har tolkningsföre-
träde i relation till de personer som deltagit i studien när det gäller resultaten 
som publiceras. Att ha tolkningsföreträde är att ha makt om vad som skall 
lyftas fram och vad som skall lämnas åt sidan. På så sätt kan man se det som 
att det finns en maktobalans mellan mig och de andra som deltagit i denna 
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studie. Maktobalans i relationer förekommer både mellan män och kvinnor 
och mellan personer av samma kön (jfr. Nilsson, 1999). Att tro att makt, kön 
och generation inte har betydelse för genomförande av en studie, även om 
det rör sig om personer av samma kön, är detsamma som att vara könsblind 
(Nilsson, 1999). Vilken betydelse det hade för genomförandet av studien att 
jag är kvinna som mötte en grupp kvinnor, är utifrån det empiriska materia-
let svårt att avgöra. Dock kan sägas att det troligen hade betydelse för hur 
jag mottogs i personalgruppen och hur relationen mellan oss utvecklades. 
Troligen hade även min yrkesbakgrund betydelse för hur relationen med per-
sonalen utvecklades. Att jag är utbildad socionom och tidigare har arbetat 
med ungdomar och barn innebar att vi till viss del hade gemensamma före-
ställningar om målgruppen, vilket i sig troligen underlättade relationsska-
pandet. Således hade förväntningarna och föreställningarna om mig som 
kvinna och socionom säkerligen betydelse för genomförandet av studien. 

Även åldersskillnader kan ha betydelse för genomförandet av en studie. 
Åldersskillnaden mellan mig och större delen av personalgruppen var runt 
tio år. Dock var det svårt att avgöra om och i så fall vilken betydelse skillna-
den hade. Den hade kunnat innebära svårigheter i genomförandet av studien, 
men det överbryggades troligen av det faktum att jag kom till personalgrup-
pen med en avgränsad uppgift och med en uttalad roll. När forskningsstudien 
startades hade vi till viss del lärt känna varandra, eftersom jag genomfört en 
utvärderingsstudie tillsammans med personalgruppen två år tidigare. Tro-
ligtvis var det enklare för oss att starta studien när vi till viss del redan arbe-
tat tillsammans. Man kan dock tolka det som att våra ”gamla” roller haft be-
tydelse för genomförandet av studien. 

Det blev således inte förrän efter ”avvecklingen av min roll” som det blev 
möjligt att avgöra om verksamhetsutvecklingen berodde på relationen mel-
lan mig och personalgruppen eller på modellen. Det har i utvärderingar av 
interventioner visat sig att klienters uppfattningar om relationen har betydel-
se för hur processen skall utvecklas (Miller, Wampold, & Varhely, 2008). På 
liknande sätt kan man anta att personalgruppens uppfattning om relationen 
till mig hade betydelse för igångsättandet av studien och hur utprovningen 
fortlöpte. Däremot är det svårt att säga hur stor påverkan deras upplevelse av 
relationen hade på utvecklingen av verksamheten. När det gällde den proces-
sen hade troligen deras egna beskrivningar och reflektioner över verksamhe-
ten större betydelse. 

Om en liknande studie genomförs bör man förändra den interaktiva pro-
cessen så att personalen tidigare övertar hela arbetet med den modell eller 
den metod som utprovas. Ett sådant förfarande skulle troligen bidra till en 
tydligare praktikerdriven forsknings och utvecklingsprocess. 
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Summary 

Introduction 
The main focus of the thesis is activity development of social work practice 
(the area of care of the individual and family). Systematic documentation has 
been used in social work practice in the planning of interventions, the re-
cording of cases and for evaluation purposes. Even though documentation is 
fairly well known in social work practice, it has seldom been used as a tool 
in activity development of the social work practice. 

Research studies concerning documentation and development models 
have shown that in order to succeed in a development process in a field of 
practice a model should be developed together with the practitioners, and 
that this model should provide the practitioners with information about indi-
viduals, groups and the organization, and include the conditions of the orga-
nization and its possibilities. 

In order to construct a model for activity development in social work 
practice, a discussion concerning social work practice, knowledge in social 
work practice, learning in practice, the importance of discussing methods 
that support learning and how to systematize knowledge, in relation to the 
above-mentioned background was conducted. The discussion led to five as-
sumptions. 
First it is important to gain knowledge about what kind of practice the de-
velopment will take place in.  
Second, it is important to make clear what type of knowledge that is required 
in the practice. 
Third, it is important to know which type of knowledge matches the knowl-
edge that is required, and how that knowledge can generate knowledge in-
side the organization. 
Fourth, knowledge is needed about what type of learning that is embedded 
in the practice and which methods that can contribute to the development of 
the practice. 
Fifth, it is necessary to discuss the tools that are to be used in order to sys-
tematize information and knowledge in the aim of developing organization. 
 
These five assumptions were discussed in separate chapters and the discus-
sions focused on theoretical considerations concerning the characteristics of 
social work, the practice’s knowledge requirements, learning processes, re-
flexivity in relation to actions, the systematic documentation of actions and 
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reflections and the need for an interactive process to enhance the usage of 
the model. 

The results from the theoretical considerations in each chapter, serve as 
starting points for the development of a model, which was tested and re-
viewed with a focus on the model’s possibilities for helping practitioners in 
developing their practice. 

Aims and objectives 
The aims of the thesis are to develop a theoretical frame of a model that as-
pires to develop social work practice, to test the model and to review the 
model’s possibilities in contributing to the development of the practice. The 
study’s central questions are: 
 

1. What assumptions can be valid as starting points for a model that 
aims at developing social work practice? 

 
2. What knowledge about the model are extracted from the testing of 

the model in the practice? 
 

3. What knowledge about the practice are extracted from the testing of 
the model? 

Disposition 
In the first chapter, the present situation concerning the development of so-
cial work was discussed. The presentation ends with the five assumptions 
above and from that point the aims and the research questions are presented. 

In chapter 2 social work practice was described from the points of view 
of research and practitioners. Furthermore, the practical knowledge required 
in relation to the description of the practice was described. 

Chapter 3 contains a discussion of different types of knowledge and their 
possibilities in assisting the development of the practitioners’ practice. 

In chapter 4 the importance of learning in social work and various meth-
ods that can support learning in practice are discussed. 

Chapter 5 contains a description of systematic reflection before, in and on 
action, which can be used to provide practitioners with the possibility to 
mentally “step outside” their ideas and to question their actions. 

Chapter 6 describes documentation as a tool for reflection in social work 
practice. The conclusion is that documentation can be a useful tool for the 
systemization of reflection and learning. 
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Chapter 7 contains a summary of the conclusions from the discussions in 
chapters 2 to 6. Based on these conclusions, six assumptions are formed 
from which the Interactive Activity-Documentation (IAD) model is con-
structed. 

Chapter 8 consists of a presentation of methods used in the study. The 
motivation for choosing the model is then presented followed by a descrip-
tion of how it was realized in practice. 

In chapters 9, 10 and 11, the testing process is presented through a struc-
ture that is based on chronology and the phases in the model. 

The final chapter, chapter 12, is where the findings are summarized to-
gether with a theoretical discussion and a final reflection on the study.  

Method 
The construction, development and reviewing of the IAD-model, have been 
conducted through a interactive process. This means that the researcher and 
the practitioners have been involved in the research process together, albeit 
with different areas of responsibility. My responsibility as a researcher have 
been the theoretical construction of the IAD-model, the comparison of dif-
ferent documents and the writing of this thesis. The practitioners’ responsi-
bility was to adapt the model to their practice, to test the model and to de-
velop those parts of the model that needed to be developed during the test.  

The setting in which the testing and the development of the model took 
place is set in a family centre. This family centre was a organization in 
which a social worker, a midwife, paediatric nurses and preschool staff 
worked together to coordinate services for families with children between 
the age of 0 - 6. The material that was used during the testing and the review 
of the model, consists of descriptions of the family center’s aims centres aim 
and conditions in: 

- foundation documents, 
- continuous descriptions and reflections of the practitioners’ actions,  
- descriptions and reflections of how the families understood the prac-

tice, 
- documents in which the content of the foundation documents and the 

continuous descriptions and reflections from the practitioners and 
families were compared and  

- notes from the practitioners’ discussions about the comparison. 
 

The interactive process started in the spring of 1998 and ended in February 
2001. 
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Constructing the model 
In order to construct the model a number of explicit assumptions were used. 
These assumptions consisted of the results of the discussion about the five 
starting points described in the introduction. The assumptions were: 
A. A model for developing social work practice should be able: 

- to show complexity of the practice  
- to contribute to the systematic gathering of both theoretical and 

practice-based knowledge.  
 
B. It is essential that a model for developing social work practice: 

- can support a systematized process of reflection before, in and on 
action.  

 
C. Documentation is a tool that can support the systematization of reflection 
and learning. 
 
D. Documentation as a tool in a model for developing social work practice 
should assist practitioners in gathering information about: 

- The activity-level,  that is, the goals and guidelines for social work 
practice concerning parts that do not specifically concern target 
group work. The individual-level, that is, the goals and guidelines 
for social work practice concerning parts that do specifically relate 
to target group work.  

 
E. The documentation should also lead to the development of the practitio-
ners’ ability to reflect over “what you plan to do” and “what you have done” 
by supporting descriptions of: 

- patterns of thought in the practice, that is, how the practitioners 
think about how the practice should be conducted 

- patterns of action in the practice, that is, the understanding of the 
practitioners’ own actions in practice. 

 
F. In order for the model to be useful it should be: 

- semi-structured and flexible  
- developed in interaction with the practitioners who will use it.  

 
The construction of a model that uses the assumptions listed above makes it 
easier to review and alter the model if it proves to be unusable. The assump-
tions were used to form the IAD-model shown below. 
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Figure 1: The Interactive Activity-Documentation (IAD) model. 

The testing and the review of the model 
The model was tested over a period of approximately two years and this test-
ing process was divided into six periods. During the test period the practitio-
ners used the model and developed both the model and their practice.  

The testing of the model showed that it was possible to develop a model 
on the basis of explicit assumptions. The testing process presented the possi-
bility to observe that the model, because of its structure and content, could 
provide practitioners with a systematic process that leads to the generation of 
knowledge. The testing also showed that the model could be used in a prac-
tice and also that it could interact with the needs of the practice. 

The testing of the model also made its weaknesses visible. The review of 
the model shows that the systematicity and the continuity that the model 
provided supported the practitioners’ reflexivity and documentation capabili-
ties. The documentation provided the practitioners with the possibility to 
“see” their own and their colleagues’ work, which contributed to the discus-
sions that led to their development of the family centre. The flexibility of the 
model made it possible to adapt the model to the practitioners’ needs and the 
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changes that took place during the testing process. Because of its systematic 
form and content the model has probably been able to contribute to the de-
velopment of the activities in the family centre. One problem with the model 
was that it needed a person to supervise the process, and that made it diffi-
cult to decide whether it was the teamwork of the staff or the model that 
gave rise to the development of the practice. It was probably a combination 
of the staff’s interest in developing their practice and the model’s ability to 
assist them in that process. 

What can be learnt from this study concerning social work practice and 
activity development is related to the importance of documentation and re-
flection in developing knowledge about the conditions that can influence 
organizations and the development of activity. The capabilities of documen-
tation and reflexivity became important tools for learning and development 
during the testing process. The model’s interactive qualities in relation to the 
social work practice were crucial for its utilization and probably for the im-
plementation of its testing. The documentation of individuals, groups and 
activities made it possible for the staff to see how they organized their work. 
Documentation that provide insights to individuals about their activities give 
a more complete picture of the complexity an vulnerability of this kind of an 
organization. Such documentation also provide insights concerning the im-
portance of resources and of the opinions of staff and families at the family 
centre. The testing process also showed that individuals who are part of 
working groups can be involved in different learning processes, like single-
loop, double-loop and deutero loop, and on different levels of reflection but 
still be able to develop their practice together. The various discussions and 
dialogues on the descriptions of patterns of actions and thought together with 
the practitioners’ comparison seemed to provide the staff with a foundation 
for further development of the practice. These experiences from the process 
concerning documentation, learning and reflection is probably useable in 
relation to other organizations in the field of social work, and can be seen as 
common features for the field. 
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Bilaga 1 

Samverkan för glada barn 

Projektets mål: 
Utveckla samverkan mellan MVC, BVC, Ifo och barnomsorg.  
 
Genom samverkan skapa förutsättningar för ett helhetsperspektiv och vidgar 
möjligheterna till gemensamma insatser. 

Projektets övergripande syfte: 
Stötta föräldrar i det tidiga föräldraskapet, för att därigenom medverka till att 
ge barn i Vännäs goda förutsättningar i livet. 

Projektets målgrupp: 
Projektet begränsas till barnen i åldern 0-6 år, som bor i Vännäs kommun, 
och deras familjer.  

Specificerad målgrupp: 
Projektet riktar sig till alla barn men skall särskilt uppmärksamma de utsatta 
barnens situation: (1) flyktingbarn, (2) barn till unga ensamstående föräldrar, 
(3) familjer med dåligt socialt skyddsnät eller där (4) föräldrar av annan an-
ledning brister i sitt föräldraskap.  

Specificering av målgrupp 4:s problemområden: 
Den sociala problematiken kan visa sig genom:  
- gränssättningsproblematik 
- barnet är understimulerat 
- praktiska problem med otillfredsställande mathållning och/eller hygien 

och bristande anknytning barn/förälder samt, 
- föräldern känner sig trött och utarbetad. 

Projektets övergripande insatser: 
Samverkan mellan MVC, BVC, Ifo och Öppna förskolan. Bilda ett familje-
center med medicinsk, pedagogisk och psykosocial kompetens. 
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Familjecenter - en kunskapsbas 

Syftet med Familjecenter: 
Syftet är att bl.a: 
- att skapa en mötesplats för föräldrar och barn och erbjuda praktiska stöd-

former i familjens vardag,  
- att stödja nätverket kring familjen, 
- att utveckla yrkesroller genom samverkan och, 
- att koppla det generellt förebyggande arbetet med riktade stödinsatser.  

Syftet med Öppen förskolas verksamhet: 
Öppen förskola ska utgöra hjärtpunkten i familjecentret. Verksamheten rik-
tar sig till alla småbarnsföräldrar. Där kan man mötas, leka med varandra 
och lära känna andra småbarnsföräldrar.  

Öppna förskolan skall dessutom utgöra väntrum för MVC- och BVC 
verksamheterna. 

Personalens insatser. Förskollärarens uppgift är att stimulera och initiera 
föräldra/barnkontakter och uppmuntra föräldrarnas egna initiativ.  
Familjerna skall erbjudas gruppaktiviteter utifrån behov som personalen 
uppmärksammat eller genom föräldrainitiativ. 

Syftet med MVC och BVC verksamheterna: 
MVCs och BVCs förebyggande och generellt riktade verksamheter har stor 
betydelse för blivande föräldrar och småbarnsföräldrar. Ett utvecklat samar-
bete mellan mödravård och barnhälsovård skapar en trygghet i övergången, 
som är speciellt viktig för de blivande föräldrar som barnmorskan känner oro 
för.  

Personalens insatser. BVC sköterskan skall introducera mammorna i den 
öppna förskolan.  

Förmedla kontakter mellan familjer och centrets socialsekreterare. 
Tillsammans med socialsekreteraren och förskolläraren delta i föräldraut-

bildningen och riktade gruppinsatser. 

Syftet med socialsekreterarens verksamhet: 
Socialtjänst kan på ett enkelt och odramatiskt introduceras i familjerna.  
Personalens insatser. Socialsekreteraren kan med sin psykosociala kompe-
tenserbjuda enskilda stödsamtal, informera om socialtjänstens stödinsatser, 
erbjuda parsamtal för att bearbeta och reparera relationsproblem samt ge 
information och vägledning i familjerättsliga frågor, hjälpa föräldrar att för-
handla och träffa uppgörelser i vårdnads- och umgängestvister. 



 221 

Socialsekreteraren ska också tillsammans med förskolläraren, distriktskö-
terskan och barnmorskan delta i föräldrautbildning och riktade gruppinsat-
ser. 
 
Familjecenters ospecificerade insatser: 
Erbjuda en mötesplats som möjliggör nya kontakter och bildande av naturli-
ga nätverk. 
- Stärka det sociala nätverket kring familjen.  
- Utåtriktande arbete tvingar socialsekreteraren att förtydliga sin yrkesroll. 
- Inspirera familjerna att själva söka hjälp. 
- Erbjuda lättillgängligt stöd.  
- Tidig vägledning och stöd i både parrelationen och föräldrarollen.  
- Personalen uppmärksammar behov eller så ger föräldrar förslag på insat-

ser. 
Familjecenters specificerade insatser: 
- Utveckla föräldrautbildningen. 
- Riktad gruppverksamhet. 
-  
Familjecenters ospecificerade resultat: 
- Utveckla samspelet mellan föräldrar och barn. 
- Familjecenter ska uppfattas som ett samlat kunskaps- och informations-

center. 
-  
Familjecenters specificerade resultat: 
- Genom möte och samtal bidra till förändring och åstadkomma en god 

fysisk och psykosocial miljö. 
- Nyansera socialtjänstens dåliga rykte och avmystifiera socialtjänstens 

arbete med barn och familj.  
- Öka familjernas egna ansökningar när det gäller hjälp och stöd. 
- Samverkan innebär en effektivisering och kostnadsbesparing av offentlig 

verksamhet. 
- Familjecenter medför att föräldrar på ett tidigare stadium än för närva-

rande får det stöd och den vägledning de behöver.  
 
- Hjälpa föräldrar att tackla sina svårigheter innan det blir problem. 
- Stärka familjens nätverk och egna resurser. 
- Genom samverkan kan man lära känna varanderas yrkesområden och 

därigenom utnyttja varandras kompetens, samt bredda den.  
- Vårdcentralen förväntas också i och med projektet att i större utsträck-

ning än för närvarande utnyttja den psykosociala kompetens som finns. 
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- Öppna förskolans förebyggande arbete ska utvecklas och i större omfatt-
ning än för närvarande inrikta sin verksamhet på föräldrar som är i be-
hov av särskilt stöd i sitt föräldraskap. 

- På olika sätt sprida vår verksamhetsidé och erfarenheter till kollegor och 
beslutsfattare i andra kommuner. 

- På sikt minska samhällskostnader. 
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Bilaga 2 

Basdokument 1 
Basdokumentet användes under första perioden. 

1. Målgrupp 
Familjecenter är till för alla familjer med barn mellan 0 – 6 år, dock skall 
Familjecenter särskilt stå till förfogande för : 
- familjer med svagt eget socialt nätverk,  
- ensamstående föräldrar samt 
- andra som av olika skäl kan känna behov av stöd och vägledning.  
 
Detta skall tillgodoses av de tjänster som Familjecenter kan erbjuda utifrån 
öppen förskola, barnmorskemottagning, barnhälsovård samt förebyggande 
individ- och familjeomsorg.  

2. Verksamhetsidé  
Tanken bakom Familjecenter är: om föräldrar får ett tidigt stöd i sitt föräld-
raskap, medverkar det till att ge barn goda förutsättningar i livet. Möjlighe-
ten att erbjuda stöd i föräldraskapet bygger på nedanstående verksamhetsidé. 
 
Nära mötesplats: stödet skall ges nära målgruppen och i en så hemlik men 
samtidigt funktionell miljö som möjligt. 
 
Stärka det sociala nätverket: öppna förskolan utgör en central del i Familje-
center och genom det så hoppas man öka antalet besök samtidigt skall det 
leda till att fler och nya kontakter och vänskapsband knytas mellan familjer. 
 
Lättillgängligt stöd: närheten mellan de olika verksamheten skall underlätta 
för spontana kontakter med personalen. Eftersom ingen registrering sker av 
de individer som önskar råd och stöd underlättar man vid Familjecenter en 
sådan kontakt. 
 
Tvärvetenskaplig samverkan: (medicinsk, beteendevetenskaplig och peda-
gogisk). Familjecenters personal strävar efter att se familjen ur ett helhets-
perspektiv. Praktiskt skall detta ske genom samverkan mellan de olika per-
sonalgrupperna i olika konstellationer; såsom föräldrautbildningen, riktade 
grupper m m. 
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Föräldrastyrning/föräldramedverkan: Uttalade önskemål från föräldrar skall 
vägleda en del av verksamhetens utveckling; initiativ från föräldrar skall 
vara utgångspunkter för allmänna och riktade aktiviteter – sådana om er-
bjuds alla och sådana som erbjuds speciella grupper. 

3. Mål och förväntade resultat 
- Öka service och tillgängligheten av Familjecenters tjänster. 
- Genom kunskapsöverföring och vidareutbildning bredda den samla-

de kompetensen inom arbetsgruppen i frågor som rör barn, familj 
och samhällets stödinsatser. 

- Småbarnsföräldrar ska uppfatta Familjecenter som ett samlat kun-
skaps- och informationscenter. 

- Personalen skall kunna sprida verksamhetsidén och erfarenheter till 
kollegor och beslutsfattare i andra kommuner. 

- På sikt förväntas en minskning av anmälningar till socialtjänsten om 
misstanke att barn far illa, samt färre ”onödiga” separationer. 

Kommentarer till Mål och förväntade resultat.  
Av 5 förväntade resultat/mål är endast ett (1) primärt kopplat till praktiskt 
stödjande riktat till målgruppen (punkten 1 ovan). Resterande är sekundärt 
kopplade till familjerna genom tanken om att: 

• information om Familjecenter och dess plats kommer att locka fler 
till främst öppna förskolan (alla barnfamiljer i Vännäs),  

• utbildning av personalen innebär en utveckling av verksamheten till 
det bättre för familjerna (alla barnfamiljer i Vännäs),  

• erfarenheterna från Familjecenter kan komma fler familjer till gagn 
om det sprids till andra kommuner (alla barnfamiljer i Sverige). 

Det sättet som mål och resultat är formulerade ger en oproblematiserad bild 
av relationen mellan medel och mål i verksamheten. En del av målen skulle 
också kunna vara medel i verksamheten, givet den verksamhetsidé som Fa-
miljecenter har. Är det sätt på vilket mål och förväntade resultat är beskrivna 
i ovanstående modell tillräckliga för att utgöra grund för värdering av insam-
lade dokument? Utifrån tankeramen om verksamhetsdokumentation så är det 
viktigt att klargöra olika delar i verksamheten utifrån idé, målgrupp, mål och 
förväntade resultat, samt antaganden.  

4. Verksamhetsantaganden 
I projekt finns ej några uttalade verksamhetsantaganden men för utveckling-
en av en modell för verksamhetsdokumentation har sådana uttolkats ur Fa-
miljecenters projektbeskrivning.  
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Övergripande antaganden 
Det finns behov av verksamheter inom verksamhetsområdet psykosocialt 
förebyggande arbete, (verksamheter som arbetar stödjande) som bör vara: 
- klart avgränsade till andra verksamheter,  
- speciellt anpassad för samt riktade till en avgränsad målgrupp. I detta 

fall barnfamiljer med barn i 0-6 år. 
 
Stöd i föräldraskapet på ett tidigt stadium [0-6 år]: 
 innebär att föräldrar lättare klarar av föräldrarollen: 
- skall utgöras av utbildad personal  
- skall finnas nära den egna bostaden. 
- innebär en minskning av anmälningar till socialtjänsten om misstanke att 

barn far illa, samt färre ”onödiga” separationer. 
 
Helhetssynen i arbetet med familjen innebär att fysiska (medicinska) och 
psykiska (beteendevetenskapliga) symptom, samt på vilket sätt de kommer 
till uttryck i samspelet mellan barn och föräldrar, ej kan skiljas från varann 
utan måste ses som nära kopplade till varann för att familjens/individens 
situation skall bli förstådd. 

För att kunna bibehålla kompetensen och bredda den är det av stor vikt 
att personal utbildar sig inom verksamhetsområdet. 
Ex: Familjecenters personal skall utbilda sig inom området barn, familj samt 
samhällets stödinsatser. 

Initiativ från aktörer i en verksamhet, såväl från personalgrupp som från 
brukargrupp, utgör en viktig del i en stödjande verksamhets fortlevnad.  
Ex: Initiativ från familjer och från personal resulterar i olika grupper och 
aktiviteter. 

Registrering av människor som bl a utförs inom socialtjänsten motarbetar 
en spontan kontakt mellan t ex socialarbetare och klienter. 

Spontana kontakter mellan personal och familjer/individer är viktiga för 
det stöd som Familjecenter skall utgöra.  
Ex: Stöd utgörs av att familjerna erbjuds en mötesplats där de kan skapa 
egna nya kontakter genom att både stöta på nya människor men också ge-
nom av Familjecenter ordnade allmänna och riktade grupper. Dock är de 
riktade grupperna främst till för de med svagt socialt nätverk (se definition 
ovan Målgrupper). 
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Bilaga 3 

Basdokument 2 
Basdokumentet användes under den andra utprovningsperioden.  

Verksamhetsidéer/grundläggande antaganden för 
verksamheten 
Familjecenter skall som verksamhet vara utformad så att föräldrar kan få 
tidigt stöd i sitt föräldraskap. Familjecenter skall genom sina aktiviteter ge 
stöd till dem som har behov av tidigt stöd i sitt föräldraskap så att föräldrars 
egna resurser stärks och förutsättningarna för att klara föräldrarollen förbätt-
ras. Nedanstående punkters innehåll är viktigt för att uppfylla Familjecenters 
syfte.  
Omformulerat från Verksamhetsidé. 

Helhetsperspektiv 
Uttryckligen menas att familjerna skall ses i sitt sociala sammanhang vid 
stödinsatser och bedömningar samt att sådana bedömningar skall ske utifrån 
ett tvärvetenskapligt perspektiv som bygger på personalens delkompetenser i 
interaktion. Såtillvida möjliggörs en av de olika delkompetenserna samman-
satt syn på familjerna, på uppkomna situationer.  

Helhetsperspektivet är grunden för hela verksamheten och för genomfö-
randet av aktiviteter i verksamhetens regi. I syfte att upprätthålla helhetsper-
spektivet och personalens professionella kompetens sker erfarenhetsutbyte 
samt vidareutbildning. Personalen utbildar sig inom den egna yrkesrollen 
och som personalgrupp utifrån syftet med verksamheten. Genom praktikan-
ter, studiebesök och vikarier erhåller personalen input som påverkar idéer 
och som ger en bild av hur andra verksamheter fungerar.  
Utveckling av punkt 4 Tvärvetenskaplig samverkan samt tillskott från 
Mål och förväntade resultat, Övergripande antaganden som berör hel-
hetssynen samt kompetensfrågan. 

Förebyggande arbete 
Familjecenters arbete är ett förebyggande arbete och verksamheter som har 
denna inriktning, det vill säga verksamheter som främst arbetar stödjande 
bör vara 
- klart avgränsade till andra verksamheter, t ex vårdcentral och social-

tjänst, men i aktiv kontakt med andra verksamheter i syfte att samarbeta, 
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- speciellt anpassade för samt riktade till en avgränsad målgrupp. (I detta 
fall primärt för barnfamiljer med barn i 0-6 år)  

Texten flyttad från Övergripande antaganden. 

Tidigt stöd 
Tidigt stöd till föräldrar innebär att föräldrar lättare klarar av föräldrarollen 
vilket kan leda till att färre antal barn far illa. Detta tidiga stöd skall: 
- ges av utbildad personal, finnas nära den egna bostaden,  
 
- vara av relationsnära karaktär (möjlighet till spontana kontakter mm) 
Texten flyttad från Övergripande antaganden och punkt 3 under Verk-
samhetsidé. Samt exempel från Mål och förväntade resultat. 

Relevant kompetens 
I ett förebyggande arbete likt det som skall ske inom Familjecenters verk-
samhet bör man kontinuerligt vidareutbilda sig och utveckla sin kompetens. 
Ex: Familjecenters personal skall utbilda sig inom området barn, familj samt 
samhällets stödinsatser. 
Texten flyttad från punkt b. under Mål och förväntade resultat samt 
från Verksamhetsantaganden 

Icke-villkorad relation 
I syfte att bygga ett förebyggande arbete på icke-villkorade relationer är 
icke-registrering en viktig komponent. Registrering av människor som bl a 
utförs inom socialtjänsten tenderar att motarbeta en spontan kontakt mellan t 
ex socialarbetare och klienter.  
 
Texten flyttad från punkt 3 under Verksamhetsidé samt från Verksam-
hetsantaganden. 

Förutsättningar  

Samverkan 
Initiativ från aktörer i en verksamhet, såväl från personalgrupp som från 
brukargrupp, utgör en viktig del i en stödjande verksamhets fortlevnad. Des-
sutom är samverkan mellan olika intressentgrupper en viktig grund för 
familjecenters verksamhet. 

Familjecenters personal strävar efter att se familjen ur ett helhetsperspek-
tiv både på familjenivå men också på professionell nivå. Utifrån varje perso-
nals enskilda yrkeskompetens och i samtal med den övriga personalgruppen 
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tolkas barnfamiljernas behov. Tillsammans med familjerna och enskilda 
pappor, mammor och barn skapas sedan verksamheten utifrån det helhets-
perspektiv som personalgruppens kompetens lagt grunden för.  

Praktiskt skall detta ske genom samverkan (alla bidrar med något) mellan 
de olika personalgrupperna i olika konstellationer; såsom föräldrautbildning-
en (föräldragruppen) och andra riktade grupper. En viktig del är familjernas 
medverkan i utvecklingen av verksamheten. Därför uppmärksammas sam-
verkan med föräldrar och barn som en viktig förutsättning för genomförande 
av aktiviteter i verksamheten.  

Uttalade önskemål från föräldrar skall vägleda en del av verksamhetens 
utveckling; initiativ från föräldrar skall vara utgångspunkter för allmänna 
och riktade aktiviteter – sådana som erbjuds alla och sådana som erbjuds 
speciella grupper. Ett led i detta är bildandet av ett Föräldraråd där famil-
jerna genom valda representanter för fram sina önskemål och synpunkter. 
Grunden tagen från punkterna under Verksamhetsidé 

Personalgruppens inre liv 
En förutsättning för verksamheten inom Familjecenter är att tid finns för 
planering och genomförande av aktiviteter. Dessutom är det viktigt att man i 
personalgruppen har ett tillåtande klimat, som i detta fall innebär att man 
uppmärksammar varandra som personer och ger och tar synpunkter på ett för 
personer och gruppen positivt sätt.  

Dokumentation och reflektion 
Möjligheten att dokumentera det dagliga arbetet i syfte att skapa en löpande 
bild av verksamheten ses som en förutsättning för att kunna bedriva ett ge-
nomtänkt förebyggande arbete. Reflektionsmöjligheten i dokumentationen 
och kring dokumentationen är en viktig komponent för skapandet av ett erfa-
renhetsbaserat arbete och är genom det en förutsättning för ett genomtänkt 
erfarenhetsbaserat förebyggande arbete vid Familjecenter. 

Verksamhetens målgrupp 
Familjecenter är till för alla familjer med barn. Primärt är dock verksamhe-
ten till för barnfamiljer med barn mellan 0 – 6 år. Familjecenter skall särskilt 
stå till förfogande för : 
- familjer med svagt eget socialt nätverk.  
 
I arbetet tillsammans med familjerna har några underliggande målgrupper 
framträtt – grupper som på olika sätt är representerade i den stora gruppen 
och genom det har gemensamma intressen, men som därutöver har behov 
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som behöver uppmärksammas särskilt. Dessa undergrupper av intressenter 
verkar förändras över tid dock finns det några grupperingar som under tiden 
varit mer eller mindre aktuella såsom: 
- ensamstående föräldrar, 
- unga föräldrar (- 20 år) samt 
- mammor och/eller pappor med egen problematik/ 
- par med behov av stöd i den egna relationen  
- mammor och/eller pappor med behov av stöd i den egna relationen till 

barnet/en. 
 
Utöver det skall verksamheten även vara anpassad så att de i målgruppen 
som av olika skäl känner behov av stöd och vägledning skall få detta tillgo-
dosett inom ramarna för verksamheten.  

Aktiviteterna skall anpassas till målgruppens behov samt utgå från de 
olika delverksamheter som representeras inom Familjecenter - öppna försko-
lan, barnmorskemottagning, barnhälsovård samt förebyggande individ- och 
familjeomsorg.  
Utvecklat från punkten Målgrupp. 

Vad skall verksamheten leda till? 
Att föräldrar skall få utökade verktyg att hantera sin situation – att kunna 
uttrycka sin vilja, men även kunna diskuteras och förstå den egna betydelsen 
i familjen och för sitt barns utveckling innebär minskad risk för onödiga se-
parationer samt stärker kontakten mellan familjemedlemmarna.  

Småbarnsföräldrar ska uppfatta Familjecenter som ett samlat kunskaps- 
och informationscenter (Från punkt c under Mål och förväntade resultat). 

På sikt förväntas en minskning av anmälningar till socialtjänsten om 
misstanke att barn far illa, samt färre ”onödiga” separationer (Från punkt e 
under Mål och förväntade resultat). 

I följande stycken ges en närmare beskrivning av de olika delmålen samt 
hur dessa skall uppnås inom Familjecenter. 

Lättillgänglighet i en nära mötesplats 
Råd och stöd skall ges nära målgruppen och i en så hemlik men samtidigt 
funktionell miljö som möjligt. Här ingår både rumslig och relationsmässig 
närhet. Familjecenters olika delar skall därför vara lättillgängligt och nära 
familjerna. Familjecenter skall även vara ett samlat kunskapscenter och in-
formationsplats för familjerna. Grund för detta är Familjecenters allmänna 
och riktade aktiviteter. Den rumsliga närheten uppnås genom att de olika 
delverksamheterna delar på en lokal. Denna lokal inrymmer både möjlighe-
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ter till samvaro men också utrymmen för separata aktiviteter, såsom enskilda 
samtal. Närheten mellan de olika verksamheterna skall underlätta för spon-
tana kontakter med personalen. Då ingen registrering sker av de individer 
som önskar råd och stöd vid individuella samtal med socionomen underlättar 
man vid Familjecenter en sådan kontakt.  

Spontana kontakter mellan personal och familjer/individer är viktiga för 
det stöd som Familjecenter skall utgöra. Stöd utgörs av att familjerna erbjuds 
en mötesplats där de kan skapa egna nya kontakter genom att både stöta på 
nya människor men också genom av Familjecenter ordnade allmänna och 
riktade grupper. Dock är de riktade grupperna främst till för de med svagt 
socialt nätverk. 
Texten flyttad från Lättillgänglighet och Nära mötesplats 

Stärka det sociala nätverket 
Öppna förskolan utgör en central del i Familjecenter. Som mittpunkt i Famil-
jecenter så bidrar öppna förskolan med en naturlig samlingsplats, vilket man 
tror skall leda till att fler och nya kontakter och vänskapsband knyts mellan 
familjer. Familjecenters naturliga samlingsplats bidrar därför passivt till att 
stärka det sociala nätverket. Aktivt sker det genom att personalen sammanför 
och finns med i de olika aktiviteterna. Samt ger vägledning till föräldrar i 
besvärliga situationer. 
De båda punkterna ovan är sammanfattningar av det ovanstående re-
sonemanget i basdokumentet. 
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Bilaga 4 

Basdokument 3 
Basdokument 3 användes under tredje utprovningsperioden.  

Verksamhetsidé 
Familjecenter skall som verksamhet vara utformad så att föräldrar kan få 
tidigt stöd i sitt föräldraskap. Familjecenter skall genom sina aktiviteter ge 
stöd till dem som har behov av tidigt stöd i sitt föräldraskap så att föräldrars 
egna resurser stärks och förutsättningarna för att klara föräldrarollen förbätt-
ras.  

Verksamhetens grundläggande antaganden 
Nedanstående punkters innehåll är viktigt för att uppfylla Familjecenters 
syfte. 

Förebyggande arbete 
Familjecenters arbete är ett förebyggande arbete och verksamheter som har 
denna inriktning, det vill säga verksamheter som främst arbetar stödjande 
bör vara: 
- klart avgränsade till andra verksamheter, t ex vårdcentral och social-

tjänst, men i aktiv kontakt med andra verksamheter i syfte att samarbeta, 
- speciellt anpassade för samt riktade till en avgränsad målgrupp. (I detta 

fall primärt för barnfamiljer med barn i 0-6 år) 
 
Tidigt stöd till föräldrar innebär att föräldrar lättare klarar av föräldrarollen 
vilket kan leda till att färre antal barn far illa. Detta tidiga stöd skall: 
- ges av utbildad personal, finnas nära den egna bostaden,  
- vara av relationsnära karaktär (möjlighet till spontana kontakter mm). 

Förutsättningar för verksamhetens genomförande  
(omarbetad rubrik) 

Helhetsperspektiv 
Uttryckligen menas att familjerna skall ses i sitt sociala sammanhang vid 
stödinsatser och bedömningar samt att sådana bedömningar skall ske utifrån 
ett tvärvetenskapligt perspektiv som bygger på personalens delkompetenser i 
interaktion. Såtillvida möjliggörs en av de olika delkompetenserna samman-
satt syn på familjerna, på uppkomna situationer. Helhetsperspektivet är 
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grunden för hela verksamheten och för genomförandet av aktiviteter i verk-
samhetens regi. 

I syfte att upprätthålla helhetsperspektivet och personalens professionella 
kompetens sker erfarenhetsutbyte samt vidareutbildning. Personalen utbildar 
sig inom den egna yrkesrollen och som personalgrupp utifrån syftet med 
verksamheten. Genom praktikanter, studiebesök och vikarier erhåller perso-
nalen input som påverkar idéer och som ger en bild av hur andra verksamhe-
ter fungerar. 
Texten flyttad från Verksamhetsidéer/grundläggande antaganden för 
verksamheten. 

Relevant kompetens 
I ett förebyggande arbete likt det som skall ske inom Familjecenters verk-
samhet bör man kontinuerligt vidareutbilda sig och utveckla sin kompetens. 
Ex: Familjecenters personal skall utbilda sig inom området barn, familj samt 
samhällets stödinsatser. 
Texten flyttad från Verksamhetsidéer/grundläggande antaganden för 
verksamheten. 

Icke-villkorad relation 
I syfte att bygga ett förebyggande arbete på icke-villkorade relationer är 
icke-registrering en viktig komponent. Registrering av människor som bl a 
utförs inom socialtjänsten tenderar att motarbeta en spontan kontakt mellan t 
ex socialarbetare och klienter.  
Texten flyttad från Verksamhetsidéer/grundläggande antaganden för 
verksamheten. 

Samverkan och enskilt arbete 
 (tillägg enskilt arbete) 
Familjecenters personal strävar efter att se familjen ur ett helhetsperspektiv 
både på familjenivå men också på professionell nivå. Utifrån varje personals 
enskilda yrkeskompetens och i samtal med den övriga personalgruppen tol-
kas barnfamiljernas behov. Samverkan kan ske i personalgruppen mellan 
några aktörer i personalgruppen och mellan enskilda personer i personal-
gruppen., sam i relation till andra verksamheter.  

Initiativ från aktörer i en verksamhet, såväl från personalgrupp som från 
brukargrupp, utgör en viktig del i en stödjande verksamhets fortlevnad. 
Dessutom är samverkan mellan olika intressentgrupper en viktig grund för 
Familjecenters verksamhet. Tillsammans med familjerna och enskilda pap-
por, mammor och barn skapas sedan verksamheten utifrån det helhetsper-
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spektiv som personalgruppens kompetens lagt grunden för. Praktiskt skall 
detta ske genom samverkan (alla bidrar med något) mellan de olika perso-
nalgrupperna i olika konstellationer; såsom föräldrautbildningen (föräldra-
gruppen) och andra riktade grupper. En viktig del är familjernas medverkan i 
utvecklingen av verksamheten. Därför uppmärksammas samverkan med för-
äldrar och barn som en viktigt förutsättning för genomförande av aktiviteter i 
verksamheten.  

Uttalade önskemål från föräldrar skall vägleda en del av verksamhetens 
utveckling; initiativ från föräldrar skall vara utgångspunkter för allmänna 
och riktade aktiviteter – sådana som erbjuds alla och sådana som erbjuds 
speciella grupper. Ett led i detta är bildandet av ett Föräldraråd där familjer-
na genom valda representanter för fram sina önskemål och synpunkter.  
Omstrukturering av första delen samt tillägg i rubriken och i texten 
(markerat med kursiv stil). 

Personalgruppens inre liv 
En förutsättning för att verksamheten skall kunna uppnå sitt syfte är att per-
sonalen aktivt deltar i planeringar, genomföranden och avslutningar av akti-
viteter. För att detta skall vara möjligt måste det finnas utrymme för detta 
arbete. Dessutom är det viktigt att man i personalgruppen har ett tillåtande 
klimat, som i detta fall innebär att man uppmärksammar varandra som per-
soner och ger och tar synpunkter på ett för personer och gruppen positivt 
sätt.  
Tillägg markerat med kursiv stil. 

Dokumentation och reflektion 
Möjligheten att dokumentera det dagliga arbetet i syfte att skapa en löpande 
bild av verksamheten ses som en förutsättning för att kunna bedriva ett ge-
nomtänkt förebyggande arbete. Reflektionsmöjligheten i dokumentationen 
och kring dokumentationen är en viktig komponent för skapandet av ett erfa-
renhetsbaserat arbete och är genom det en förutsättning för ett genomtänkt 
erfarenhetsbaserat förebyggande arbete vid Familjecenter. 
Under ovanstående huvudrubrik flyttades Helhetsperspektiv, Relevant 
kompetens och Icke-villkorad relation. 

Verksamhetens målgrupp 
Familjecenter är till för alla familjer med barn. Primärt är dock verksamhe-
ten till för barnfamiljer med barn mellan 0 – 6 år. Familjecenter skall särskilt 
stå till förfogande för  
- familjer med svagt eget socialt nätverk 
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I arbetet tillsammans med familjerna har några underliggande målgrupper 
framträtt - grupper som på olika sätt är representerade i den stora gruppen 
och genom det har gemensamma intressen, men som därutöver har behov 
som behöver uppmärksammas särskilt. Dessa undergrupper av intressenter 
verkar förändras över tid dock finns det några grupperingar som under tiden 
varit mer eller mindre aktuella såsom: 
- ensamstående föräldrar, 
- unga föräldrar (- 20 år) samt 
- mammor och/eller pappor med egen problematik/ 
- par med behov av stöd i den egna relationen  
- mammor och/eller pappor med behov av stöd i den egna relationen till 

barnet/en 
 
Utöver det skall verksamheten även vara anpassad så att de i målgruppen 
som av olika skäl känner behov av stöd och vägledning skall få detta tillgo-
dosett inom ramarna för verksamheten. Detta skall tillgodoses av de tjänster 
som Familjecenter kan erbjuda utifrån öppen förskola, barnmorskemottag-
ning, barnhälsovård samt förebyggande individ- och familjeomsorg. (Såväl 
inom ramen för samverkan som för enskilda kontakter med målgruppen) 

Aktiviteterna skall anpassas till målgruppens behov samt utgå från de 
olika delverksamheter som representeras inom Familjecenter -öppna försko-
lan, barnmorskemottagning, barnhälsovård samt förebyggande individ- och 
familjeomsorg.  

En viktig bas för att utveckla arbetssättet inom Familjecenter är doku-
mentationen av den dagliga verksamheten i nära koppling till personalmöte-
nas interna handledning. Inom vilken dokumentation utgör underlag för dis-
kussioner och reflektioner. 

I följande stycken ges en närmare beskrivning av de olika delmålen samt 
hur dessa skall uppnås inom Familjecenter. 
Tillägg markerat med kursiv stil. 

Hur skall vi arbeta inom verksamheten?  
(ny rubrik) 
 
Råd och stöd skall ges nära målgruppen och i en så hemlik men samtidigt 
funktionell miljö som möjligt. Här ingår både rumslig och relationsmässig 
närhet. Familjecenters olika delar skall därför vara lättillgängligt och nära 
familjerna. Familjecenter skall även vara ett samlat kunskapscenter och in-
formationsplats för familjerna. Grund för detta är Familjecenters allmänna 
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och riktade aktiviteter. Den rumsliga närheten uppnås genom att de olika 
delverksamheterna delar på en lokal. Denna lokal inrymmer både möjlighe-
ter till samvaro men också utrymmen för separata aktiviteter, såsom enskilda 
samtal. Närheten mellan de olika verksamheterna skall underlätta för spon-
tana kontakter med personalen. Då ingen registrering sker av de individer 
som önskar råd och stöd vid individuella samtal med socionomen underlättar 
man vid Familjecenter en sådan kontakt.  

Spontana kontakter mellan personal och familjer/individer är viktiga för 
det stöd som Familjecenter skall utgöra. Stöd utgörs av att familjerna erbjuds 
en mötesplats där de kan skapa egna nya kontakter genom att både stöta på 
nya människor men också genom av Familjecenter ordnade allmänna och 
riktade grupper. Dock är de riktade grupperna främst till för de med svagt 
socialt nätverk.  
Texten flyttad från Lättillgänglighet i en nära mötesplats. 
 
Öppna förskolan utgör en central del i Familjecenter. Som mittpunkt i Famil-
jecenter så bidrar öppna förskolan med en naturlig samlingsplats, vilket man 
tror skall leda till att fler och nya kontakter och vänskapsband knyts mellan 
familjer. Familjecenters naturliga samlingsplats bidrar så passivt till att stär-
ka det sociala nätverket. Aktivt sker det genom att personalen sammanför 
och finns med i de olika aktiviteterna. Samt ger vägledning till föräldrar i 
besvärliga situationer. 
Texten flyttad från Lättillgänglighet i en nära mötesplats samt Stärka 
det sociala nätverket. 

Vad skall verksamheten leda till?  
Att föräldrar skall få utökade verktyg att hantera sin situation – att kunna 
uttrycka sin vilja, men även kunna diskuteras och förstå den egna betydelsen 
i familjen och för sitt barns utveckling innebär minskad risk för onödiga se-
parationer samt stärker kontakten mellan familjemedlemmarna.  
- Småbarnsföräldrar ska uppfatta Familjecenter som ett samlat kunskaps- 

och informationscenter.  
- På sikt förväntas en minskning av anmälningar till socialtjänsten om 

misstanke att barn far illa, samt färre ”onödiga” separationer. 
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Bilaga 5 

Basdokument 4 
Basdokument som användes under fjärde utprovningsperioden.  

Verksamhetsidé 
Familjecenter skall som verksamhet vara utformad så att föräldrar kan få 
tidigt stöd i sitt föräldraskap. Familjecenter skall genom sina aktiviteter ge 
stöd till dem som har behov av tidigt stöd i sitt föräldraskap så att föräldrars 
egna resurser stärks och förutsättningarna för att klara föräldrarollen förbätt-
ras.  

Verksamhetens grundläggande antaganden 
Nedanstående punkters innehåll är viktigt för att uppfylla Familjecenters 
syfte. 

Förebyggande arbete 
Familjecenters arbete är ett förebyggande arbete och verksamheter som har 
denna inriktning, det vill säga verksamheter som främst arbetar stödjande 
bör vara 
- klart avgränsade till andra verksamheter, t ex vårdcentral och social-

tjänst, men i aktiv kontakt med andra verksamheter i syfte att samarbeta, 
- speciellt anpassade för samt riktade till en avgränsad målgrupp. (I detta 

fall primärt för barnfamiljer med barn i 0-6 år) 

Positiv förstärkning 
Att stärka föräldrar i sitt samspel med barn är en viktig grund för verksamhe-
ten. Genom att förstärka det som är positivt i samspelet främst mellan föräld-
rar och barn startar en positiv spiral som på sikt minskar de negativa delarna 
i samspelet. 
Tillägg markerat med kursiv stil. 

Tidigt stöd 
Tidigt stöd till föräldrar innebär att föräldrar lättare klarar av föräldrarollen 
vilket kan leda till att färre antal barn far illa. Detta tidiga stöd skall: 
- ges av utbildad personal, finnas nära den egna bostaden,  
- vara av relationsnära karaktär (möjlighet till spontana kontakter mm). 
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Förutsättningar för verksamhetens genomförande 

Helhetsperspektiv 
Uttryckligen menas att familjerna skall ses i sitt sociala sammanhang vid 
stödinsatser och bedömningar samt att sådana bedömningar skall ske utifrån 
ett tvärvetenskapligt perspektiv som bygger på personalens delkompetenser i 
interaktion. Såtillvida möjliggörs en av de olika delkompetenserna samman-
satt syn på familjerna, på uppkomna situationer.  

Helhetsperspektivet är grunden för hela verksamheten och för genomfö-
randet av aktiviteter i verksamhetens regi. 

I syfte att upprätthålla helhetsperspektivet och personalens professionella 
kompetens sker erfarenhetsutbyte samt vidareutbildning. Personalen utbildar 
sig inom den egna yrkesrollen och som personalgrupp utifrån syftet med 
verksamheten. Genom praktikanter, studiebesök och vikarier erhåller perso-
nalen input som påverkar idéer och som ger en bild av hur andra verksamhe-
ter fungerar. 

Relevant kompetens 
I ett förebyggande arbete likt det som skall ske inom Familjecenters verk-
samhet bör man kontinuerligt vidareutbilda sig och utveckla sin kompetens. 
Ex: Familjecenters personal skall utbilda sig inom området barn, familj samt 
samhällets stödinsatser. 

Icke-villkorad relation 
I syfte att bygga ett förebyggande arbete på icke-villkorade relationer är 
icke-registrering en viktig komponent. Registrering av människor som bl a 
utförs inom socialtjänsten tenderar att motarbeta en spontan kontakt mellan t 
ex socialarbetare och klienter.  

Samverkan och enskilt arbete 
Familjecenters personal strävar efter att se familjen ur ett helhetsperspektiv 
både på familjenivå men också på professionell nivå. Utifrån varje personals 
enskilda yrkeskompetens och i samtal med den övriga personalgruppen tol-
kas barnfamiljernas behov. Samverkan kan ske i personalgruppen mellan 
några aktörer i personalgruppen och mellan enskilda personer i personal-
gruppen., sam i relation till andra verksamheter.  

Initiativ från aktörer i en verksamhet, såväl från personalgrupp som från 
brukargrupp, utgör en viktig del i en stödjande verksamhets fortlevnad. 
Dessutom är samverkan mellan olika intressentgrupper en viktig grund för 
Familjecenters verksamhet. Tillsammans med familjerna och enskilda pap-
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por, mammor och barn skapas sedan verksamheten utifrån det helhetsper-
spektiv som personalgruppens kompetens lagt grunden för. Praktiskt skall 
detta ske genom samverkan (alla bidrar med något) mellan de olika perso-
nalgrupperna i olika konstellationer; såsom föräldrautbildningen (föräldra-
gruppen) och andra riktade grupper. En viktig del är familjernas medverkan i 
utvecklingen av verksamheten. Därför uppmärksammas samverkan med för-
äldrar och barn som en viktigt förutsättning för genomförande av aktiviteter i 
verksamheten.  

Uttalade önskemål från föräldrar skall vägleda en del av verksamhetens 
utveckling; initiativ från föräldrar skall vara utgångspunkter för allmänna 
och riktade aktiviteter – sådana som erbjuds alla och sådana som erbjuds 
speciella grupper. Ett led i detta är bildandet av ett Föräldraråd där familjer-
na genom valda representanter för fram sina önskemål och synpunkter.  

Personalgruppens inre liv 
En förutsättning för verksamheten inom Familjecenter är att tid finns för 
planering och genomförande av aktiviteter. För att detta skall vara möjligt 
måste det finnas utrymme för detta arbete. Dessutom är det viktigt att man i 
personalgruppen har ett tillåtande klimat, som i detta fall innebär att man 
uppmärksammar varandra som personer och ger och tar synpunkter på ett för 
personer och gruppen positivt sätt.  

Dokumentation och reflektion 
Möjligheten att dokumentera det dagliga arbetet i syfte att skapa en löpande 
bild av verksamheten ses som en förutsättning för att kunna bedriva ett ge-
nomtänkt förebyggande arbete. Reflektionsmöjligheten i dokumentationen 
och kring dokumentationen är en viktig komponent för skapandet av ett erfa-
renhetsbaserat arbete och är genom det en förutsättning för ett genomtänkt 
erfarenhetsbaserat förebyggande arbete vid Familjecenter. 

Verksamhetens målgrupp 
Familjecenter är till för alla familjer med barn. Primärt är dock verksamhe-
ten till för barnfamiljer med barn mellan 0 – 6 år. Familjecenter skall särskilt 
stå till förfogande för: 
- familjer med svagt eget socialt nätverk. 
 
I arbetet tillsammans med familjerna har några underliggande målgrupper 
framträtt - grupper som på olika sätt är representerade i den stora gruppen 
och genom det har gemensamma intressen, men som därutöver har behov 
som behöver uppmärksammas särskilt. Dessa undergrupper av intressenter 
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verkar förändras över tid dock finns det några grupperingar som under tiden 
varit mer eller mindre aktuella såsom: 
- ensamstående föräldrar, 
- unga föräldrar (- 20 år) samt 
- mammor och/eller pappor med egen problematik/ 
- par med behov av stöd i den egna relationen  
- mammor och/eller pappor med behov av stöd i den egna relationen till 

barnet/en. 
 
Utöver det skall verksamheten även vara anpassad så att de i målgruppen 
som av olika skäl känner behov av stöd och vägledning skall få detta tillgo-
dosett inom ramarna för verksamheten.  

Detta skall tillgodoses av de tjänster som Familjecenter kan erbjuda ut-
ifrån öppen förskola, barnmorskemottagning, barnhälsovård samt förebyg-
gande individ- och familjeomsorg. (Såväl inom ramen för samverkan som 
för enskilda kontakter med målgruppen). 

Aktiviteterna skall anpassas till målgruppens behov samt utgå från de 
olika delverksamheter som representeras inom Familjecenter -öppna försko-
lan, barnmorskemottagning, barnhälsovård samt förebyggande individ- och 
familjeomsorg.  

En viktig bas för att utveckla arbetssättet inom Familjecenter är doku-
mentationen av den dagliga verksamheten i nära koppling till personalmöte-
nas interna handledning. Inom vilken dokumentationen utgör underlag för 
diskussioner och reflektioner. 

I följande stycken ges en närmare beskrivning av de olika delmålen samt 
hur dessa skall uppnås inom Familjecenter. 

Hur skall vi arbeta inom verksamheten?  
Råd och stöd skall ges nära målgruppen och i en så hemlik men samtidigt 
funktionell miljö som möjligt. Här ingår både rumslig och relationsmässig 
närhet. Familjecenters olika delar skall därför vara lättillgängligt och nära 
familjerna. Familjecenter skall även vara ett samlat kunskapscenter och in-
formationsplats för familjerna. Grund för detta är Familjecenters allmänna 
och riktade aktiviteter. Den rumsliga närheten uppnås genom att de olika 
delverksamheterna delar på en lokal. Denna lokal inrymmer både möjlighe-
ter till samvaro men också utrymmen för separata aktiviteter, såsom enskilda 
samtal. Närheten mellan de olika verksamheterna skall underlätta för spon-
tana kontakter med personalen. Då ingen registrering sker av de individer 
som önskar råd och stöd vid individuella samtal med socionomen underlättar 
man vid Familjecenter en sådan kontakt. 
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Spontana kontakter mellan personal och familjer/individer är viktiga för det 
stöd som Familjecenter skall utgöra. Stöd utgörs av att familjerna erbjuds en 
mötesplats där de kan skapa egna nya kontakter genom att både stöta på nya 
människor men också genom av Familjecenter ordnade allmänna och riktade 
grupper. Dock är de riktade grupperna främst till för de med svagt socialt 
nätverk.  

Öppna förskolan utgör en central del i Familjecenter. Som mittpunkt i 
Familjecenter så bidrar öppna förskolan med en naturlig samlingsplats, vil-
ket man tror skall leda till att fler och nya kontakter och vänskapsband knyts 
mellan familjer. Familjecenters naturliga samlingsplats bidrar så passivt till 
att stärka det sociala nätverket. Aktivt sker det genom att personalen sam-
manför och finns med i de olika aktiviteterna. Samt ger vägledning till för-
äldrar i besvärliga situationer. I vissa fall deltar ej personalen aktivt i aktivi-
teter för att stärka det sociala nätverket. Istället är det familjerna själva som 
agerar. Ett exempel är då Familjecenter upplåter lokalerna för någon för-
äldrastyrd verksamhet och ett annat är då personalgruppen skapat ramar 
för en aktivitet men där de själva inte är med under träffen. 
Tillägg markerat med kursiv stil. 

Vad skall verksamheten leda till?  
Att föräldrar skall få utökade verktyg att hantera sin situation – att kunna 
uttrycka sin vilja, men även kunna diskuteras och förstå den egna betydelsen 
i familjen och för sitt barns utveckling innebär minskad risk för onödiga se-
parationer samt stärker kontakten mellan familjemedlemmarna: 
- Småbarnsföräldrar ska uppfatta Familjecenter som ett samlat kunskaps- 

och informationscenter  
- På sikt förväntas en minskning av anmälningar till socialtjänsten om 

misstanke att barn far illa, samt färre ”onödiga” separationer. 
 



 241 

Bilaga 6 

Basdokument 5 
Basdokument för femte perioden.  

Verksamhetsidé 
Familjecenter skall som verksamhet vara utformad så att föräldrar kan få 
tidigt stöd i sitt föräldraskap. Familjecenter skall genom sina aktiviteter ge 
stöd till dem som har behov av tidigt stöd i sitt föräldraskap så att föräldrars 
egna resurser stärks och förutsättningarna för att klara föräldrarollen förbätt-
ras.  

Verksamhetens grundläggande antaganden 
Nedanstående punkters innehåll är viktigt för att uppfylla Familjecenters 
syfte. 

Förebyggande arbete 
Familjecenters arbete är ett förebyggande arbete och verksamheter som har 
denna inriktning, det vill säga verksamheter som främst arbetar stödjande 
bör vara: 
- klart avgränsade till andra verksamheter, t ex vårdcentral och social-

tjänst, men i aktiv kontakt med andra verksamheter i syfte att samarbeta, 
- speciellt anpassade för samt riktade till en avgränsad målgrupp. (I detta 

fall primärt för barnfamiljer med barn i 0-6 år). 

Positiv förstärkning 
Att stärka föräldrar i sitt samspel med barn är en viktig grund för verksamhe-
ten. Genom att förstärka det som är positivt i samspelet främst mellan föräld-
rar och barn startar en positiv spiral som på sikt minskar de negativa delarna 
i samspelet. 

Tidigt stöd 
Tidigt stöd till föräldrar innebär att föräldrar lättare klarar av föräldrarollen 
vilket kan leda till att färre antal barn far illa. Detta tidiga stöd skall: 
- ges av utbildad personal, finnas nära den egna bostaden,  
- vara av relationsnära karaktär (möjlighet till spontana kontakter mm). 
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Förutsättningar för verksamhetens genomförande 

Helhetsperspektiv 
Uttryckligen menas att familjerna skall ses i sitt sociala sammanhang vid 
stödinsatser och bedömningar samt att sådana bedömningar skall ske utifrån 
ett tvärvetenskapligt perspektiv som bygger på personalens delkompetenser i 
interaktion. Såtillvida möjliggörs en av de olika delkompetenserna samman-
satt syn på familjerna, på uppkomna situationer.  

Helhetsperspektivet är grunden för hela verksamheten och för genomfö-
randet av aktiviteter i verksamhetens regi. 

I syfte att upprätthålla helhetsperspektivet och personalens professionella 
kompetens sker erfarenhetsutbyte samt vidareutbildning. Personalen utbildar 
sig inom den egna yrkesrollen och som personalgrupp utifrån syftet med 
verksamheten. Genom praktikanter, studiebesök och vikarier erhåller perso-
nalen input som påverkar idéer och som ger en bild av hur andra verksamhe-
ter fungerar. 

Relevant kompetens 
I ett förebyggande arbete likt det som skall ske inom Familjecenters verk-
samhet bör man kontinuerligt vidareutbilda sig och utveckla sin kompetens. 
Ex: Familjecenters personal skall utbilda sig inom området barn, familj samt 
samhällets stödinsatser. 

Icke-villkorad relation 
I syfte att bygga ett förebyggande arbete på icke-villkorade relationer är 
icke-registrering en viktig komponent. Registrering av människor som bl a 
utförs inom socialtjänsten tenderar att motarbeta en spontan kontakt mellan t 
ex socialarbetare och klienter.  

Samverkan och enskilt arbete 
Familjecenters personal strävar efter att se familjen ur ett helhetsperspektiv 
både på familjenivå men också på professionell nivå. Utifrån varje personals 
enskilda yrkeskompetens och i samtal med den övriga personalgruppen tol-
kas barnfamiljernas behov. Samverkan kan ske i personalgruppen mellan 
några aktörer i personalgruppen och mellan enskilda personer i personal-
gruppen., sam i relation till andra verksamheter.  

Initiativ från aktörer i en verksamhet, såväl från personalgrupp som från 
brukargrupp, utgör en viktig del i en stödjande verksamhets fortlevnad. 
Dessutom är samverkan mellan olika intressentgrupper en viktig grund för 
Familjecenters verksamhet. Tillsammans med familjerna och enskilda pap-
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por, mammor och barn skapas sedan verksamheten utifrån det helhetsper-
spektiv som personalgruppens kompetens lagt grunden för. Praktiskt skall 
detta ske genom samverkan (alla bidrar med något) mellan de olika perso-
nalgrupperna i olika konstellationer; såsom föräldrautbildningen (föräldra-
gruppen) och andra riktade grupper. En viktig del är familjernas medverkan i 
utvecklingen av verksamheten. Därför uppmärksammas samverkan med för-
äldrar och barn som en viktigt förutsättning för genomförande av aktiviteter i 
verksamheten.  

Uttalade önskemål från föräldrar skall vägleda en del av verksamhetens 
utveckling; initiativ från föräldrar skall vara utgångspunkter för allmänna 
och riktade aktiviteter – sådana som erbjuds alla och sådana som erbjuds 
speciella grupper. Ett led i detta är bildandet av ett Föräldraråd där familjer-
na genom valda representanter för fram sina önskemål och synpunkter.  

Gemensam och egen tid 
För att kunna delta i verksamheten på ett fullgott sätt och för att kunna ut-
veckla arbetssätt samt verksamheten måste tidsutrymmet vara tillräckligt. 
Personalen måste ha tillräcklig gemensam tid till att mötas och samarbeta. 
Den enskilde måste ha tillräcklig tid för avbrott och vila. Vad som är till-
räckligt varierar från person till person och från situation till situation. Vad 
som är tillräcklig tid avgörs av den enskilde i samråd med andra i personal-
gruppen.  

Personalgruppens inre liv 
En förutsättning för verksamheten inom Familjecenter är att tid finns för 
planering och genomförande av aktiviteter. För att detta skall vara möjligt 
måste det finnas utrymme för detta arbete. Dessutom är det viktigt att man i 
personalgruppen har ett tillåtande klimat, som i detta fall innebär att man 
uppmärksammar varandra som personer och ger och tar synpunkter på ett för 
personer och gruppen positivt sätt.  

Dokumentation och reflektion 
Möjligheten att dokumentera det dagliga arbetet i syfte att skapa en löpande 
bild av verksamheten ses som en förutsättning för att kunna bedriva ett ge-
nomtänkt förebyggande arbete. Reflektionsmöjligheten i dokumentationen 
och kring dokumentationen är en viktig komponent för skapandet av ett erfa-
renhetsbaserat arbete och är genom det en förutsättning för ett genomtänkt 
erfarenhetsbaserat förebyggande arbete vid Familjecenter. 
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Verksamhetens målgrupp 
Familjecenter är till för alla familjer med barn. Primärt är dock verksamhe-
ten till för barnfamiljer med barn mellan 0 – 6 år. Familjecenter skall särskilt 
stå till förfogande för  
- familjer med svagt eget socialt nätverk. 
 
I arbetet tillsammans med familjerna har några underliggande målgrupper 
framträtt - grupper som på olika sätt är representerade i den stora gruppen 
och genom det har gemensamma intressen, men som därutöver har behov 
som behöver uppmärksammas särskilt. Dessa undergrupper av intressenter 
verkar förändras över tid dock finns det några grupperingar som under tiden 
varit mer eller mindre aktuella såsom: 
- ensamstående föräldrar, 
- unga föräldrar (- 20 år) samt 
- mammor och/eller pappor med egen problematik/ 
- par med behov av stöd i den egna relationen  
- mammor och/eller pappor med behov av stöd i den egna relationen till 

barnet/en. 
 
Utöver det skall verksamheten även vara anpassad så att de i målgruppen 
som av olika skäl känner behov av stöd och vägledning skall få detta tillgo-
dosett inom ramarna för verksamheten.  

Detta skall tillgodoses av de tjänster som Familjecenter kan erbjuda ut-
ifrån öppen förskola, barnmorskemottagning, barnhälsovård samt förebyg-
gande individ- och familjeomsorg. (Såväl inom ramen för samverkan som 
för enskilda kontakter med målgruppen). 

Aktiviteterna skall anpassas till målgruppens behov samt utgå från de 
olika delverksamheter som representeras inom Familjecenter -öppna försko-
lan, barnmorskemottagning, barnhälsovård samt förebyggande individ- och 
familjeomsorg.  

En viktig bas för att utveckla arbetssättet inom Familjecenter är doku-
mentationen av den dagliga verksamheten i nära koppling till personalmöte-
nas interna handledning. Inom vilken dokumentationen utgör underlag för 
diskussioner och reflektioner. 

I följande stycken ges en närmare beskrivning av de olika delmålen samt 
hur dessa skall uppnås inom Familjecenter. 
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Hur skall vi arbeta inom verksamheten?  
Råd och stöd skall ges nära målgruppen och i en så hemlik men samtidigt 
funktionell miljö som möjligt. Här ingår både rumslig och relationsmässig 
närhet. Familjecenters olika delar skall därför vara lättillgängligt och nära 
familjerna. Familjecenter skall även vara ett samlat kunskapscenter och in-
formationsplats för familjerna. Grund för detta är Familjecenters allmänna 
och riktade aktiviteter. Den rumsliga närheten uppnås genom att de olika 
delverksamheterna delar på en lokal. Denna lokal inrymmer både möjlighe-
ter till samvaro men också utrymmen för separata aktiviteter, såsom enskilda 
samtal. Närheten mellan de olika verksamheterna skall underlätta för spon-
tana kontakter med personalen. Då ingen registrering sker av de individer 
som önskar råd och stöd vid individuella samtal med socionomen underlättar 
man vid Familjecenter en sådan kontakt. 

Spontana kontakter mellan personal och familjer/individer är viktiga för 
det stöd som Familjecenter skall utgöra. Stöd utgörs av att familjerna erbjuds 
en mötesplats där de kan skapa egna nya kontakter genom att både stöta på 
nya människor men också genom av Familjecenter ordnade allmänna och 
riktade grupper. Dock är de riktade grupperna främst till för de med svagt 
socialt nätverk.  

Öppna förskolan utgör en central del i Familjecenter. Som mittpunkt i 
Familjecenter så bidrar öppna förskolan med en naturlig samlingsplats, vil-
ket man tror skall leda till att fler och nya kontakter och vänskapsband knyts 
mellan familjer. Familjecenters naturliga samlingsplats bidrar så passivt till 
att stärka det sociala nätverket. Aktivt sker det genom att personalen sam-
manför och finns med i de olika aktiviteterna. Samt ger vägledning till för-
äldrar i besvärliga situationer. I vissa fall deltar ej personalen aktivt i aktivi-
teter för att stärka det sociala nätverket. Istället är det familjerna själva som 
agerar. Ett exempel är då Familjecenter upplåter lokalerna för någon föräld-
rastyrd verksamhet och ett annat är då personalgruppen skapat ramar för en 
aktivitet men där de själva inte är med under träffen. 

Vad skall verksamheten leda till?  
Att föräldrar skall få utökade verktyg att hantera sin situation – att kunna 
uttrycka sin vilja, men även kunna diskuteras och förstå den egna betydelsen 
i familjen och för sitt barns utveckling innebär minskad risk för onödiga se-
parationer samt stärker kontakten mellan familjemedlemmarna. Småbarns-
föräldrar ska uppfatta Familjecenter som ett samlat kunskaps- och informa-
tionscenter. På sikt förväntas en minskning av anmälningar till socialtjänsten 
om misstanke att barn far illa, samt färre ”onödiga” separationer. 
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Bilaga 7 

Basdokument 6 
Basdokument 6 användes under sista utprovningsperioden. 

Verksamhetsidé 
Familjecenter skall som verksamhet vara utformad så att föräldrar kan få 
tidigt stöd i sitt föräldraskap. Familjecenter skall genom sina aktiviteter ge 
stöd till dem som har behov av tidigt stöd i sitt föräldraskap så att föräldrars 
egna resurser stärks och förutsättningarna för att klara föräldrarollen förbätt-
ras.  

Verksamhetens grundläggande antaganden 

Förebyggande arbete 
Familjecenters arbete är ett förebyggande arbete och verksamheter som har 
denna inriktning, det vill säga verksamheter som främst arbetar stödjande 
bör vara 
- klart avgränsade till andra verksamheter, t ex vårdcentral och social-

tjänst, men i aktiv kontakt med andra verksamheter i syfte att samarbeta, 
- speciellt anpassade för samt riktade till en avgränsad målgrupp. (I detta 

fall primärt för barnfamiljer med barn i 0-6 år) 
- även vara anpassad till familjers och barns olika behov. 
 
Tillägg markerat med kursiv stil. 

Positiv förstärkning 
Att stärka föräldrar i sitt samspel med barn är en viktig del av verksamheten. 
Genom att förstärka det som är positivt i samspelet mellan föräldrar och barn 
startar en positiv spiral som på sikt minskar de negativa delarna i samspelet. 
Personalgruppen har för detta syfte utbildat sig i Marte Meo. 

Tidigt stöd 
Tidigt stöd till föräldrar innebär att föräldrar lättare klarar av föräldrarollen 
vilket kan leda till att färre antal barn far illa. Detta tidiga stöd skall: 
- ges av utbildad personal, finnas nära den egna bostaden,  
 
- vara av relationsnära karaktär (möjlighet till spontana kontakter mm). 
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Hur skall vi arbeta inom verksamheten?  
Råd och stöd skall ges nära målgruppen och i en så hemlik men samtidigt 
funktionell miljö som möjligt. Här ingår både rumslig och relationsmässig 
närhet. Familjecenters olika delar skall därför vara lättillgängligt och nära 
familjerna. Familjecenter skall även vara ett samlat kunskapscenter och in-
formationsplats för familjerna. Grund för detta är Familjecenters allmänna 
och riktade aktiviteter.  

Den rumsliga närheten uppnås genom att de olika delverksamheterna de-
lar på en lokal. Denna lokal inrymmer både möjligheter till samvaro men 
också utrymmen för separata aktiviteter, såsom enskilda samtal. Närheten 
mellan de olika verksamheterna skall underlätta för spontana kontakter med 
personalen. Då ingen registrering sker av de individer som önskar råd och 
stöd vid individuella samtal med socionomen underlättar man vid Familje-
center en sådan kontakt. 

Spontana kontakter mellan personal och familjer/individer är viktiga för 
det stöd som Familjecenter skall utgöra. Stöd utgörs av att familjerna erbjuds 
en mötesplats där de kan skapa egna nya kontakter genom att både stöta på 
nya människor men också genom av Familjecenter ordnade allmänna och 
riktade grupper. Dock är de riktade grupperna främst till för de med svagt 
socialt nätverk.  

Öppna förskolan utgör en central del i Familjecenter. Som mittpunkt i 
Familjecenter så bidrar öppna förskolan med en naturlig samlingsplats, vil-
ket man tror skall leda till att fler och nya kontakter och vänskapsband knyts 
mellan familjer. Familjecenters naturliga samlingsplats bidrar så passivt till 
att stärka det sociala nätverket. Aktivt sker det genom att personalen sam-
manför och finns med i de olika aktiviteterna. Samt ger vägledning till för-
äldrar i besvärliga situationer. I vissa fall deltar ej personalen aktivt i aktivi-
teter för att stärka det sociala nätverket. Istället är det familjerna själva som 
agerar. Ett exempel är då Familjecenter upplåter lokalerna för någon föräld-
rastyrd verksamhet och ett annat är då personalgruppen skapat ramar för en 
aktivitet men där de själva inte är med under träffen. 
Ovanstående del Hur skall vi arbeta inom verksamheten? flyttat från slu-
tet av dokumentet.’ 

Vad skall verksamheten leda till?  
Att föräldrar skall få utökade verktyg att hantera sin situation – att kunna 
uttrycka sin vilja, men även kunna diskuteras och förstå den egna betydelsen 
i familjen och för sitt barns utveckling innebär minskad risk för onödiga se-
parationer samt stärker kontakten mellan familjemedlemmarna. 
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Småbarnsföräldrar ska uppfatta Familjecenter som ett samlat kunskaps- och 
informationscenter  

På sikt förväntas en minskning av anmälningar till socialtjänsten om 
misstanke att barn far illa, samt färre ”onödiga” separationer. 

Förutsättningar för verksamhetens genomförande 

Helhetsperspektiv 
Uttryckligen menas att familjerna skall ses i sitt sociala sammanhang vid 
stödinsatser och bedömningar samt att sådana bedömningar skall ske utifrån 
ett tvärvetenskapligt perspektiv som bygger på personalens delkompetenser i 
interaktion. Såtillvida möjliggörs en av de olika delkompetenserna samman-
satt syn på familjerna, på uppkomna situationer.  

Helhetsperspektivet är grunden för hela verksamheten och för genomfö-
randet av aktiviteter i verksamhetens regi. 

I syfte att upprätthålla helhetsperspektivet och personalens professionella 
kompetens sker erfarenhetsutbyte samt vidareutbildning. Personalen utbildar 
sig inom den egna yrkesrollen och som personalgrupp utifrån syftet med 
verksamheten. Genom praktikanter, studiebesök och vikarier erhåller perso-
nalen input som påverkar idéer och som ger en bild av hur andra verksamhe-
ter fungerar. 

Relevant kompetens 
I ett förebyggande arbete likt det som skall ske inom Familjecenters verk-
samhet bör man kontinuerligt vidareutbilda sig och utveckla sin kompetens. 

Gemensam och egen tid 
För att kunna delta i verksamheten på ett fullgott sätt och för att kunna ut-
veckla arbetssätt samt verksamheten måste tidsutrymmet vara tillräckligt. 
Personalen måste ha tillräcklig gemensam tid till att mötas och samarbeta. 
Den enskilde måste ha tillräcklig tid för avbrott och vila. Vad som är till-
räckligt varierar från person till person och från situation till situation. Vad 
som är tillräcklig tid avgörs av den enskilde i samråd med andra i personal-
gruppen.  

Icke-villkorad relation 
I syfte att bygga ett förebyggande arbete på icke-villkorade relationer är 
icke-registrering en viktig komponent. Registrering av människor som bl a 
utförs inom socialtjänsten tenderar att motarbeta en spontan kontakt mellan t 
ex socialarbetare och klienter.  
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Relationen bör präglas av respekt för den enskilde dvs att relationen ej skall 
vara av påtvingande karaktär. Familjernas olikheter och olika behov skall 
likväl som personalens olikheter ses som styrkor och möjligheter. För att 
kunna känna förtroende för verksamheten är det av vikt att den enskilde till-
frågas om och informeras om det som gäller denne. Dessutom bör det som 
rör den enskilde ej föras vidare utan samtycke. Det som upplevs som käns-
ligt av den enskilde bör av personalen behandlas på ett icke integritetskrän-
kande sätt. 

Samverkan och enskilt arbete 
Familjecenters personal strävar efter att se familjen ur ett helhetsperspektiv 
både på familjenivå men också på professionell nivå. Utifrån varje personals 
enskilda yrkeskompetens och i samtal med den övriga personalgruppen tol-
kas barnfamiljernas behov. Samverkan kan ske i personalgruppen mellan 
några aktörer i personalgruppen och mellan enskilda personer i personal-
gruppen., sam i relation till andra verksamheter.  

Initiativ från aktörer i en verksamhet, såväl från personalgrupp som från 
brukargrupp, utgör en viktig del i en stödjande verksamhets fortlevnad. 
Dessutom är samverkan mellan olika intressentgrupper en viktig grund för 
Familjecenters verksamhet. Tillsammans med familjerna och enskilda pap-
por, mammor och barn skapas sedan verksamheten utifrån det helhetsper-
spektiv som personalgruppens kompetens lagt grunden för. Praktiskt skall 
detta ske genom samverkan (alla bidrar med något) mellan de olika perso-
nalgrupperna i olika konstellationer; såsom föräldrautbildningen (föräldra-
gruppen) och andra riktade grupper. En viktig del är familjernas medverkan i 
utvecklingen av verksamheten. Därför uppmärksammas samverkan med för-
äldrar och barn som en viktigt förutsättning för genomförande av aktiviteter i 
verksamheten.  

Uttalade önskemål från föräldrar skall vägleda en del av verksamhetens 
utveckling; initiativ från föräldrar skall vara utgångspunkter för allmänna 
och riktade aktiviteter – sådana som erbjuds alla och sådana som erbjuds 
speciella grupper. Ett led i detta är bildandet av ett Föräldraråd där familjer-
na genom valda representanter för fram sina önskemål och synpunkter.  

Personalgruppens inre liv 
En förutsättning för verksamheten inom Familjecenter är att tid finns för 
planering och genomförande av aktiviteter. Dessutom är det viktigt att man i 
personalgruppen har ett tillåtande klimat, som i detta fall innebär att man 
uppmärksammar varandra som personer och ger och tar synpunkter på ett för 
personer och gruppen positivt sätt.  
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Dokumentation och reflektion 
Möjligheten att dokumentera det dagliga arbetet i syfte att skapa en löpande 
bild av verksamheten ses som en förutsättning för att kunna bedriva ett ge-
nomtänkt förebyggande arbete. Reflektionsmöjligheten i dokumentationen 
och kring dokumentationen är en viktig komponent för skapandet av ett erfa-
renhetsbaserat arbete och är genom det en förutsättning för ett genomtänkt 
erfarenhetsbaserat förebyggande arbete vid Familjecenter. 

Verksamhetens målgrupp 
Familjecenter är till för alla familjer med barn. Primärt är dock verksamhe-
ten till för barnfamiljer med barn mellan 0 – 6 år. Familjecenter skall särskilt 
stå till förfogande för : 
- familjer med svagt eget socialt nätverk. 
 
I arbetet tillsammans med familjerna har några underliggande målgrupper 
framträtt - grupper som på olika sätt är representerade i den stora gruppen 
och genom det har gemensamma intressen, men som därutöver har behov 
som behöver uppmärksammas särskilt. Dessa undergrupper av intressenter 
verkar förändras över tid dock finns det några grupperingar som under tiden 
varit mer eller mindre aktuella såsom: 
- ensamstående föräldrar, 
- unga föräldrar (- 20 år) samt 
- mammor och/eller pappor med egen problematik/ 
- par med behov av stöd i den egna relationen  
- mammor och/eller pappor med behov av stöd i den egna relationen till 

barnet/en. 
 
Utöver det skall verksamheten även vara anpassad så att de i målgruppen 
som av olika skäl känner behov av stöd och vägledning skall få detta tillgo-
dosett inom ramarna för verksamheten. Detta skall tillgodoses av de tjänster 
som Familjecenter kan erbjuda utifrån öppen förskola, barnmorskemottag-
ning, barnhälsovård samt förebyggande individ- och familjeomsorg. (Såväl 
inom ramen för samverkan som för enskilda kontakter med målgruppen). 

En viktig bas för att utveckla arbetssättet inom Familjecenter är doku-
mentationen av den dagliga verksamheten i nära koppling till personalmöte-
nas interna handledning. Inom vilken dokumentation utgör underlag för dis-
kussioner och reflektioner. 

Aktiviteterna skall anpassas till målgruppens behov samt utgå från de 
olika delverksamheter som representeras inom Familjecenter -öppna försko-
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lan, barnmorskemottagning, barnhälsovård samt förebyggande individ- och 
familjeomsorg.  
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Bilaga 8 

Information till familjerna angående 
familjedokumentationen 
 

Var med och påverka! 
 

Skriv ner det du tycker och var med i ett  
 

utvecklingsarbete 
 
Under ett antal månader kommer vi på Familjecenter att genomföra en lö-
pande familjeenkät som går till på följande sätt: 
 
Enkäter finns utlagda här på Familjecenter där du har möjlighet så många 
gånger du vill anonymt kommentera verksamheten.  
 
Enkäterna kommer att samlas in varannan vecka och sammanställas. 
 
Sammanställningen kommer att sättas upp på anslagstavlan, så att alla får 
möjlighet att se och fundera över det som ni familjer uttryckt. Dessutom 
kommer sammanställningen att användas vid diskussioner för utveckling av 
verksamheten. 
 
Du kan skriva om vilka delar av Familjecenter du vill och så många gånger 
du vill 
 
Hoppas du och din familj är intresserad av att ge kommentarer så att vi kan 
utveckla verksamheten så att den bättre möter era behov. 
 
Här får du veta mer… 
Som en del i Familjecenters arbete så har dokumentation av verksamheten 
ingått sedan 1997. Dokumentationen har handlat om verksamheten i stort 
och hur den fungerat. Tillsammans med månatliga träffar med en forskarstu-
dent, Anna-Lena Perdal från Umeå universitet har dokumentationen utgjort 
en grund för diskussioner om verksamheten och dess utveckling. Under den-
na tid har vi även fått intressanta och bra tips samt funderingar från er famil-
jer som vi tagit med oss när vi arbetat med att utveckla Familjecenter. Det är 



 253 

något som vi fortsättningsvis vill uppmuntra och hoppas att ni vill hjälpa oss 
med det. 

Vi kommer under de närmaste månaderna att genomföra en löpande fa-
miljedokumentation. På utlagda enkäter har du/ni möjlighet att ge kommen-
tarer och tips till oss. Ibland kan det hända att vi undrar om något speciellt 
det kommer dock varje gång att finnas möjlighet att kommentera andra delar 
än just det vi undrar över.  

Du eller ni svarar på dessa frågor anonymt och lägger lapparna i en låda 
som också kommer att finnas framställd. Efter två veckor kommer lådan att 
hämtas av Anna-Lena och sammanställas. Sammanställningen kommer se-
dan att finnas på anslagstavlan i hallen och den kommer även att användas 
av oss när vi diskuterar verksamheten i personalgruppen men även när vi har 
föräldraråd. 

Det är viktigt för oss att vi får veta vad just du/ni tycker om hela eller de-
lar av verksamheten och hur vi kan utveckla den på bästa sätt. Därför är det 
också viktigt att du på lappen skriver vilken del av verksamheten som du 
skriver om (se exemplet ovan).  

Vi hoppas att du vill vara med i detta och ge oss möjligheten att tillsam-
mans med dig/er utveckla Familjecenter. 

Har du/ni funderingar kring hur det skrivna kommer att behandlas så är 
du/ni välkommen att ringa till Anna-Lena Perdal, institutionen för socialt 
arbete tel. 090/786 71 06 
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Bilaga 9 

Processkontrakt 
 
UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 
Anna-Lena Perdal 
 
  

 
 

Överenskommelse samt åtagande för parterna 
Doktorand Anna-Lena Perdal åtar sig under tiden 9903 - 991260att: 

• starta upp dokumentationsstudien som är tänkt löpa över denna tid,  
• sammanställa det dokumentationsmaterial personalen på Familje-

center kommer att arbeta med, 
• återrapportera det insamlade materialet 
• leda gruppdiskussioner i anslutning till det insamlade materialet en 

eller två gånger i månaden efter överenskommelse med personalen, 
samt 

• efter avslutad studie redovisa materialet i form av rapport och/eller 
del i avhandling. 

 
Personalen på Familjecenter, åtar sig under 9903 - 9912 att: 

• utifrån den överenskomna strukturen dokumentera sitt arbete en 
gång i veckan, 

• reflektera i dokumentationen över den vardagliga arbetssituationen 
• samla ihop materialet varannan vecka och sända detta till Anna-

Lena Perdal, samt 
• aktivt delta i de planerade gruppdiskussioner utifrån den rådande ar-

betssituationen. 
 
Dessutom åtar sig Familjecenter att, för Anna-Lena Perdal, ersätta de bussre-
sor som under ovan angivna tid företas i samband med dokumentationsstudi-
en. 
 
 

                                                        
60 Processkontraktet förlängdes fram till och med mars månad 2001. 


