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ABSTRAKT 
 
Syftet med vår studie har varit att belysa förekomst och former för samverkan 
mellan socialtjänsten och BVC i Stockholms stad. Vi har även avsett att 
belysa hur socialtjänsten ser på anmälningsskyldigheten i förhållande till 
BVC. Studien baserades på telefonintervjuer med informanter vid 
socialtjänstens enheter för barn och ungdom i Stockholms 18 stadsdelar. Vi 
valde att utgå från socialtjänstens perspektiv eftersom de sedan juli 2003 har 
en skyldighet att aktivt verka för att samverkan med samhällsorgan, 
organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn kommer till stånd. 
Vi har funnit att samverkan mellan socialtjänsten och BVC är mycket vanligt 
förekommande. Formerna för samverkan har visat sig variera till form och 
innehåll. Trots utbredd samverkan uppger socialtjänsten överlag att 
samverkan med BVC inte fungerar tillfredsställande. Dessutom finns det en 
utbredd föreställning om att BVC-sjuksköterskor inkommer med få 
anmälningar om barn som far illa på grund av hinder av känslomässig natur.  
 
 
 
Nyckelord: Samverkan, samarbete, socialtjänsten, barnavårdscentral, 
anmälningsskyldighet 
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1. INLEDNING 

Den ursprungliga anledningen till att vi valde att undersöka samverkan mellan socialtjänsten 

och barnavårdscentralen (BVC) var att en av oss vid ett privat besök på BVC fick höra 

sjuksköterskor som irriterat påpekade att deras kontakt med socialtjänsten inte fungerade. När 

hon sedan under en praktikperiod på en utredningssektion för barn och ungdom fick höra att 

samma åsikter fanns hos socialsekreterarna, såg vi ett ämne som kunde utgöra underlag för en 

uppsats.  

 

Sedan juli 2003 finns en lagstadgad skyldighet för socialnämnden att aktivt verka för att 

samverkan med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn 

kommer till stånd (Socialstyrelsen [SoS], 2004b). En undersökning av Bergmark & 

Lundström (2005) som grundar sig på hundra svenska kommuner, visar att i 60 procent av 

dessa finns en enskild samverkan mellan socialtjänsten och BVC. I Sverige träffar personal 

inom BVC så gott som alla barn, varför de agerar nyckelpersoner vad gäller att identifiera 

barn som far illa. Lundén (2004) menar att BVC särskilt borde ha möjlighet att 

uppmärksamma barn som är yngre än två år, eftersom dessa barn och deras föräldrar besöker 

BVC oftare än vad de äldre barnen gör. Författaren understryker även att det är av största vikt 

att upptäcka barn som far illa i ett tidigt skede, eftersom problemen och traumana riskerar att 

bli svårare och djupare ju mer tiden går (a.a.).  

 

BVC träffar alltså nästan alla de yngsta barnen i Sverige och socialtjänsten har en lagstadgad 

skyldighet att samverka i frågor som rör barn. Borde inte dessa faktorer tillsammans motivera 

en högre förekomst av samverkan dessa parter emellan, än de resultat Bergmark och 

Lundström presenterar? Ett viktigt instrument vad gäller att identifiera barn som far illa, kan 

tänkas vara anmälningsskyldigheten, förutsatt att den efterlevs. Vi har inte funnit någon 

forskning som tyder på att samverkan ökar anmälningstalet gällande barn som far illa, utan 

detta kan vi bara spekulera i. Men det kan dock, på teoretisk grund, antas att samverkan i sin 

rätta form ökar anmälningstalen och därmed även socialtjänstens kännedom om de utsatta 

barnen. Kanske kan olikheter, i form av olika status och hierarkiska positioner, även tänkas 

spela en roll i sammanhanget. Socialsekreterare och BVC-sjuksköterskor kommer från olika 

yrkesvärldar och har olika utbildningar, därmed kan de tänkas ha olika stor makt i förhållande 

till varandra.  
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Vi avser att med vår studie belysa förekomst av samverkan samt även formerna för denna, 

mellan socialtjänsten och BVC i Stockholms stad. Det kan även påpekas att en sådan studie 

tidigare inte gjorts över Stockholm.   
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

2.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att belysa förekomst och former för socialtjänstens samverkan 

med BVC i Stockholms stad.   

 

2.2 Frågeställningar 

• Hur vanlig är samverkan mellan BVC och socialtjänsten?  

• I vilka former sker denna samverkan? 

• Hur ser socialtjänsten på den anmälningsskyldighet som BVC omfattas av? 

 

2.3 Disposition  

Vi inleder uppsatsen med en bakgrund där vi dels kortfattat beskriver vad en 

barnavårdsutredning är och dels vilka barnavårdscentralens uppgifter är samt hur dess 

organisation ser ut. Vi tar även upp anmälningsskyldigheten, vilken BVC-sjuksköterskorna 

omfattas av. I avsnittet för tidigare forskning kastar vi ljus på den litteratur som berör 

samverkan, barn som far illa och vilka faktorer som inverkar på BVC-sjuksköterskornas 

benägenhet att anmäla. Därefter redogör vi för de teoretiska utgångspunkter vi anser vara 

relevanta i förhållande till studiens syfte. Under rubrik sex motiverar vi vårt metodval samt 

diskuterar reliabilitet och validitet. I resultat- och analysavsnittet gör vi sedan kopplingar 

mellan våra resultat och tidigare forskning samt teori. Avslutningsvis för vi en diskussion 

över de mest anmärkningsvärda resultaten samt belyser aspekter som vore intressanta att 

studera närmare.  
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3. BAKGRUND 

I det följande avser vi att belysa socialtjänstens utredande arbete i förhållande till barn och 

familj och vi syftar även till att ge en bild av BVC. I anslutning till dessa verksamheter 

kommer vi även att presentera anmälningsskyldigheten, som professionella förväntas följa, 

vilken således även BVC-sjuksköterskor omfattas av. 

 

3.1 Barnavårdsutredningar  

En viktig del av socialtjänstens arbete med barn och familj handlar om att genomföra 

barnavårdsutredningar. En sådan inleds med att en familj eller ett barn aktualiseras hos 

socialtjänsten genom en ansökan, anmälan eller på annat sätt. Olika undersökningar visar att 

det absolut vanligaste sättet barn och ungdomar aktualiseras är genom anmälan. Mellan två 

tredjedelar och tre fjärdedelar av aktualiseringarna sker genom en anmälan och de grupper 

som oftast anmäler är poliser, skol- och förskolepersonal (Sundell & Egelund, 2002). Då en 

ansökan eller anmälan inkommer ska socialsekreteraren göra en förhandsbedömning, vilket 

innebär att man avgör om ärendet rör socialtjänsten eller eventuellt någon annan myndighet. 

Barnavårdsutredningen syftar till att samla in information som ska utgöra en grund för 

bedömning av om ett barn och dess familj är i behov av hjälp, och om så är fallet besluta 

vilken insats som kan ge bäst stöd.  

 

Socialstyrelsen (1998) har kartlagt arbetet med utsatta barn i åldrarna 0-12 år, genom att se 

närmare på anmälningar, utredningar och insatser under mitten av 90-talet. Kvalitén på 

socialtjänstens utredningar tycks ha blivit bättre under den granskade tidsperioden. Barnet får 

oftare komma till tals och man har blivit bättre på att analysera och beskriva barnets situation. 

Dock har inte resurserna för utredningar ökat trots ett ökat antal anmälningar. Det finns därför 

en risk för att barn och familjer som behöver socialtjänstens hjälp prioriteras bort utan att 

utredas när arbetsbelastningen ökar (a.a.).  

 

Vad avser antalet anmälningar, ansökningar och utredningar sedan 1993, har dessa ökat i 

större kommuner. Hur stor del av detta som beror på att det faktiska antalet barn som far illa 

har ökat är svårt att med säkerhet säga (a.a.). Socialstyrelsen finner ett tydligare samband 

mellan ökningarna och andra faktorer, såsom att professionella som i sitt yrke möter barn har 

blivit bättre på att uppmärksamma och anmäla barn som far illa. Skolorna har dessutom dragit 

ner på resurserna för elevvård och börjat definiera barns svårigheter som ”familjeproblem”, 

istället för ”skolproblem”, vilket flyttar över ansvaret till socialtjänsten. Därtill har 
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socialtjänsten förbättrat sin samverkan med olika verksamheter som möter barn och börjat att 

mer noggrant dokumentera anmälningar och utredningar i slutet av den studerade perioden 

(SoS, 1998).  

 

3.2 Barnavårdscentralen 

Innan vi övergår till att närmare se på förekomst och former för samverkan mellan 

socialtjänsten och BVC avser att i det följande ringa in BVC som verksamhet, vad gäller 

personalens arbetsuppgifter och dess organisation.  

 

Barnhälsovården tillhör organisatoriskt primärvården, vilken kan bedrivas av landsting, 

kommun eller i privat regi. Primärvården ansvarar för barn med långvarig sjukdom eller 

funktionshinder samt erbjuder alla förskolebarn, upp till och med fem års ålder, en 

förebyggande hälsovård. En barnavårdscentral verkar i ett geografiskt avgränsat distrikt och 

har en sjuksköterska som ansvarar för förskolebarnens hälsovård. På BVC arbetar även en 

läkare som bedömer barnen i de nyckelåldrar som rekommenderas av Socialstyrelsen 

(Hagelin & Magnusson & Sundelin, 2000). Redan på BB brukar föräldrar hänvisas till den 

BVC som är närmast deras bostadsområde, det är dock frivilligt att gå dit och man har även 

rätt att välja en annan BVC. Det finns ungefär 3000 barnavårdscentraler i Sverige. En 

heltidsanställd BVC-sjuksköterska träffar ungefär 300 barn per år (Lagerberg, 1998).  

 

Det övergripande målet för barnhälsovården är att främja barnens hälsa, trygghet och 

utveckling. Detta ska uppnås genom att man ger stöd och råd till föräldrar, att man upptäcker 

och förebygger fysisk och psykisk ohälsa hos barn och att man uppmärksammar risker för 

barn i närmiljö och samhälle (Sll, 2005). I Sverige är anslutningen till BVC nästan 100 

procentig och därmed näst intill unik i världen enligt en internationell jämförelse. En del av 

förklaringen till de höga siffrorna kan vara att man på BVC blir bemött som just förälder, 

oavsett social status eller andra psykosociala problem vilket gör att även grupper som annars 

är myndighetsrädda går dit (a.a.).  

 

Stockholms läns landsting (a.a.) framhåller i en metodbok för personal inom barnhälsovård att 

socialtjänsten och barnavårdscentralen bör samverka både vad gäller uppsökande verksamhet 

och då det handlar om behov av sociala stödinsatser.  Vi kan alltså konstatera att 

socialtjänsten och BVC, från olika håll, uppmanas att samverka med varandra. Dock skall 

påpekas att det huvudsakliga ansvaret för att samverkan kommer till stånd, i frågor som rör 
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barn som far illa, åligger socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (SoL) 5 kap §1a. I metodboken 

betonas att denna samverkan är viktig eftersom barnhälsovården får en god uppfattning om 

hur enskilda barn och familjers situation ser ut genom sin täta kontakt med dem (Sll, 2005). 

Av denna anledning kan de därför tidigt upptäcka olika risktecken som tyder på att ett barn far 

illa. Vidare skall sjuksköterskor på en barnavårdscentral samverka med socialtjänsten kring 

enskilda ärenden, gemensamt arbete samt upprätta ansvarsfördelning. Det framhålls även att 

bra modeller för samverkan är gemensam fortbildning, regelbundna träffar i 

samverkansgrupper, familjecentral eller att en socialsekreterare arbetar på BVC och ingår i 

deras arbetslag (a.a.).   

 

3.3 Anmälningsskyldigheten 

Enligt SoL 5:1 ska barn och ungdom kunna växa upp under goda och trygga förhållanden, 

vilket kommunerna, allmänt ansvarar för. Enligt samma paragraf har kommunerna ett särskilt 

ansvar att ingripa då föräldrarna inte kan tillgodose den unges grundläggande behov av 

omvårdnad, skydd eller stöd. Enligt SoL 14:1 finns en lagstadgad skyldighet för myndigheter 

som arbetar med barn och ungdomar att genast anmäla till socialnämnden, då de i tjänsten får 

vetskap om något som innebär att nämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd. Utöver 

socialtjänsten omfattas även myndigheter inom hälso- och sjukvård samt enskilda 

yrkesmässigt bedrivna verksamheter inom dessa områden. Under denna kategori faller alltså 

personal som arbetar på en barnavårdscentral. Anmälningsskyldigheten står, enligt samma 

paragraf över sekretessen, vilket innebär att barns behov av skydd är viktigare än den 

enskildes integritet (SoS, 2004b).  

 

Huvudbestämmelserna för sekretessen inom hälso- och sjukvården finns i SekrL § 7:1 där det 

framgår att uppgifter om enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden är 

sekretessbelagda. Då exempelvis ett barn är i behov av vård, behandling eller annat stöd, men 

vårdnadshavaren kan antas sätta sig emot att uppgifter lämnas ut, kan man göra ett undantag 

från sekretesslagen. När socialtjänsten gör en barnavårdsutredning har de professionella en 

skyldighet att lämna uppgifter som kan vara värdefulla för utredningsarbetet. Denna 

uppgiftsskyldighet gäller även om någon annan inkommit med anmälan eller om 

socialnämnden på eget initiativ startat utredningen. Den anmälningsskyldige kan inte överlåta 

ansvaret att göra en anmälan, varför rutiner och handlingsplaner kring en anmälan är mycket 

viktiga (a.a.). Den som är anmälningsskyldig ska anmäla allt som tyder på att ett barn är i 

behov av stöd eller hjälp, även om klara bevis saknas eller om uppgifterna är osäkra. För att 
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underlätta anmälan finns det även möjlighet att kontakta socialtjänsten för en avidentifierad 

rådgivning före en anmälan görs (SoS, 2004a).  

 

Ansvaret att utreda barnets situation vilar inte på anmälaren utan på socialnämnden. Enligt 

brottsbalken begår en myndighet eller tjänsteman tjänstefel, då man låter bli att anmäla, även 

om en anmälan är motiverad. Socialstyrelsen understryker vikten av återkoppling, vilket 

innebär att anmälaren, med vårdnadshavarens samtycke, får uppgifter om vad anmälan leder 

till (SoS, 2004b.). Även om vårdnadshavarna inte lämnar samtycke till återkoppling, har 

socialtjänsten befogenhet att bekräfta att anmälan inkommit och vem som handlägger ärendet. 

Vidare rekommenderar Socialstyrelsen att den som anmäler deltar vid ett inledande möte med 

familjen där man beslutar om hur den fortsatta samverkan ska se ut (a.a.). Vi kan alltså se att 

det finns stora möjligheter för socialtjänsten att ta initiativ till att samverka med den part som 

inkommit med en anmälan. Om det förekommer samverkan mellan socialtjänsten och BVC i 

Stockholms stad, vad gäller gemensamma klientärenden, återstår att se. 

 

I Socialstyrelsen (2003) allmänna råd om anmälan om missförhållanden enligt 

anmälningsskyldigheten, framgår det att Socialnämnden, i praktiken socialtjänsten, bör 

informera allmänheten, myndigheter och yrkesverksamma om bestämmelserna i denna 

paragraf, i enlighet med sin allmänna skyldighet i SoL 3:1. Om socialtjänsten efterföljer dessa 

rekommendationer är något vi avser att ta reda på i vår studie men vi är även intresserade av 

att se under vilka former informationen ges. Detta eftersom vi kan anta att det kan ha 

betydelse för BVC-sjuksköterskornas kunskaper om anmälningsskyldigheten.  

 

Socialstyrelsen påpekar att i samband med att socialtjänsten informerar om 

anmälningsskyldigheten kan de även ge upplysningar om myndighetens arbetssätt och 

samtidigt diskutera och besluta om lämpliga former för samverkan. Exempelvis kan 

socialsekreterare besöka barnavårdscentraler och informera om socialtjänstens ansvar och 

möjligheter att stötta barnfamiljer, vilket kan leda till föräldrar själva ansöker om hjälp innan 

det görs en anmälan (SoS, 2004b).  

 

3.4 Bristen på anmälningsstatistik  

Den kartläggning av arbetet med utsatta barn som Socialstyrelsen (1998) genomfört, som vi 

tidigare nämnt, uppmärksammar den stora bristen på statistik vad gäller anmälningar om barn 

som far illa. I stort sett ingen kommun visste vilka grupper som anmäler, på vilka grunder 
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anmälan görs och de saknade även samlad kunskap om vilka barn som blir aktuella. Inte 

heller hade man statistik över hur stor del av anmälningarna som leder till en utredning eller 

om vissa gruppers anmälningar oftare leder till utredning. Socialstyrelsen ser bristen på 

statistik som allvarlig eftersom den är ett viktigt verktyg för att få en bild av hur den sociala 

utvecklingen ser ut i kommunen och för att utforma socialtjänstens insatser (SoS, 1998). Det 

finns dock ett par studier som presenterar anmälningsstatistik för Stockholm respektive 

Sverige. 

 

Kaunitz, Löfholm & Sundell (2004) har tittat närmare på anmälningsstatistiken över 

Stockholm och konstaterar att mellan åren 2002 till 2004 har genomsnittliga antalet 

anmälningar varierat mellan 11 och 13 barn per tusen. Wiklund (2005) har genomfört en 

studie som presenterar nationella siffror över anmälningsstatistik. Författaren redovisar 

anmälningstalen gällande barn i 100 medelstora kommuner i Sverige. Av studien framgår att 

knappt 25 anmälningar per tusen barn i åldersgruppen 0-12 år inkommer till socialtjänsten 

varje år. Det genomsnittliga antalet anmälningar i åldersgruppen 0-17 år är i undersökningen 

30 per tusen barn. Anmälningstalen kännetecknas av stora kommunala variationer. Man kan 

tänka sig att variationerna kan bero på kommunala faktorer, som exempelvis olika hård social 

belastning, men det kanske även kan ha ett samband med hur mycket man samverkar i 

respektive kommun (a.a.). Vi kan alltså konstatera att det generellt råder brist på statistik över 

antalet anmälningar gällande barn som far illa. 

 

3.5 Hierarkiska positioner 

Som vi tidigare nämnt, kan olikheter mellan yrkesgrupper tänkas motverka en effektiv 

samverkan. För att vidareutveckla detta resonemang något, kommer vi kort redogöra för vad 

hierarkiska positioner och makt kan ha för betydelse i detta sammanhang.  

 

Ahrne (i Boklund, 1995) talar om att då organisationer ska samarbeta, uppstår en 

”omedveten” förhandling om makten. Under denna maktkamp undersöks parternas intresse 

och behov av varandra, ”vem är mest beroende av vem?”. De olika parternas hierarkiska 

position bestäms utifrån deras tillgång till resurser och auktoritet. Den som går segrande ur 

kampen, är också den som intar den högsta hierarkiska positionen. Enligt Boklund (1995) 

uppstår dessa problem då olika verksamheter har dålig kunskap om varandras yrkesområden. 

Med större kunskap om varandras arbetsuppgifter och verksamheter kan en större respekt för 
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varandras kompetens och ansvarsområden växa fram, i stället för att ha en relation grundad på 

konkurrens. Detta blir i slutändan även det mest fördelaktiga för klienten (a.a.). 
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4. TIDIGARE FORSKNING  

Det finns en hel del studier inom området för samverkan, dock råder det brist på litteratur som 

behandlar just samverkan mellan socialtjänsten och BVC. De dokumenterade erfarenheter 

som finns av samverkan pekar på att det är en arbetsform som rymmer stor komplexitet. För 

en fungerande samverkan krävs att parterna har en medvetenhet kring vilka faktorer som kan 

vara hindrande respektive gynnande. Samverkan kan tänkas vara ett instrument för att öka 

professionellas, i det här fallet BVC-sjuksköterskors, benägenhet att inkomma med 

anmälningar om barn som far illa.  

 

Generellt råder en stor osäkerhet kring begreppet barn som far illa. Vi ställer oss frågan vilka 

konsekvenserna kan tänkas bli om olika institutioner lägger olika betydelse i detta begrepp? 

Tidigare forskning påvisar att BVC-sjuksköterskor önskar mer samverkan med socialtjänsten 

samt att de ofta är osäkra på hur begreppet ska tillämpas. Kanske kan detta vara en bidragande 

orsak till att denna yrkesgrupp i relativt liten utsträckning inkommer med anmälningar.  

 

4.1 Samverkan - ett begrepp i tiden 

Samverkan är ett begrepp som ligger i tiden, såväl offentliga som privata organisationer 

uppmanas att använda denna arbetsform. I SoL 5:1a står dessutom att socialtjänsten har en 

skyldighet att samverka med andra verksamheter kring barn som far illa. Det är dock inte helt 

entydigt vad begreppet samverkan åsyftar när det kommer till det praktiska arbetet. Då vi 

skriver om samverkan använder vi oss av den definition Westrin (1986) presenterar, som 

innebär att yrkesgrupper samarbetar kring bestämda frågor, men bibehåller sina 

ansvarsområden. Författaren är den enda som gör en åtskillnad mellan samverkan och 

samarbete och därför kommer även vi att göra så då vi refererar till Westrin. I förhållande till 

övrig litteratur använder vi oss av samverkan.  

 

Trots att samverkan betraktas som självklar av många professioner råder en stor brist på 

information om hur vanligt förekommande arbetsformen är (Sundell & Colbiörnsen, 1999). 

Det finns en hel del vardagskunskap om samverkan, däremot saknas undersökningar med 

teoretisk förankring som kritiskt analyserar arbetet (Danermark & Kullberg, 1999). Bergmark 

och Lundström (2005) hör till dem som undersökt förekomsten av samverkan med hjälp av 

data från hundra svenska kommuner. I ungefär 60 procent av kommunerna fanns en enskild 

samverkan mellan socialtjänsten och BVC. Det fanns i en lika stor andel av kommunerna en 

flerpartssamverkan där BVC ingick. Med flerpartssamverkan åsyftar författarna samverkan 
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mellan någon av socialtjänstens verksamhetsområden och minst två andra myndigheter eller 

organisationer. Med enskild samverkan avser de ett tvåpartsutbyte mellan ett 

verksamhetsområde och endast en yttre aktör (Bergmark et al., 2005). Vi kommer att använda 

oss av dessa definitioner men vad gäller socialtjänstens verksamhetsområden, tittar vi endast 

på enheter för barn och ungdom. Samverkan kring barn och ungdomar handlade i författarnas 

undersökning främst om olika generella och förebyggande åtgärder, som exempelvis 

information till nyblivna föräldrar på familjecentraler. Bergmark och Lundström fann även att 

både enskild och flerpartssamverkan kring barn och ungdomar i ungefär 60 procent av fallen 

tar mindre än fem timmar per månad (a.a.).  

 

Det vore intressant att se om dessa resultat kan vara applicerbara även på en storstad som 

Stockolm. Vi kan tänka oss att det i en större stad är mer förekommande med både flerparts- 

och enskild samverkan. Detta eftersom det sannolikt finns fler och mer uttalade områden med 

hög social belastning i större städer. Utifrån detta kanske en större medvetenhet om 

samverkan växer fram. Detta har vi dock inga belägg för. 

 

I utvärderingar av samverkansprojekt är det oftast de professionella själva som utvärderat 

arbetet. Vad gäller effekterna av samverkan för barn och familjer, är kunskaperna fortfarande 

begränsade (Socialstyrelsen, 2004a). En del forskare hävdar att det inte är givet att samverkan 

är det bästa för klienterna, utan att antalet insatser minskar då flera verksamheter går ihop, 

vilket genererar i att klienten får sämre stöd (t.ex. Glisson & Hemmelgarn i Sundell & 

Colbiörnsen, 1999). Trots att de positiva effekterna av samverkan saknar stöd i forskning är 

ändå många professionella överens om en välfungerande samverkan är bra för att stötta 

familjer och barn (SoS, 2004a).  

 

Barn i fokus- projektet (SoS, 1996) startade 1991 som ett regeringsuppdrag till 

Socialstyrelsen, med syfte att höja kompetensen och utveckla barnperspektivet i förhållande 

till utsatta barn. Projektets slutrapport beskriver att de faktorer som gynnar samverkan är att 

personalen arbetar nära varandra, har gemensamma lokaler och har en geografisk närhet till 

klienterna. Vi kan se att dessa komponenter kan liknas vid formerna för samverkan på 

familjecentraler, det kommer därför att bli intressant att se hur många stadsdelar i Stockholm 

som omfattas av en familjecentral, och om detta påverkar omfattning och innehåll i 

samverkan. Vidare kom man i projektet fram till att långtgående samverkan leder till 

minskning av utredningstider och mer fokus på barnperspektivet då yrkesgrupperna arbetar 
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tillsammans, vilket överlag ger bättre kvalitet på stödet. Samverkan kan enligt 

projektresultaten även bidra till att socialtjänstens roll som myndighet avdramatiseras (SoS, 

1996). 

 

I undersökningen framkom även att socialtjänsten oftare ansåg att samverkan existerade och 

fungerade bra, jämfört med sina samverkanspartners uppfattning om hur det fungerade. 

Knappt tio procent av BVC-sjuksköterskorna hade en positiv upplevelse av existerande 

samverkan med socialtjänsten. Bland personalen på socialtjänsten däremot, var ungefär halva 

personalstyrkan positiva till existerande samverkan med BVC. Vad kan detta då tänkas bero 

på? Vi kan anta att socialtjänsten genom sin myndighetsutövande roll erhåller mer status och 

därigenom styr samverkan utifrån sina premisser, vilket får till följd att BVC i det här fallet, 

upplever en mindre tillfredsställelse med samverkan.  

 

4.2 Förutsättningar för samverkan 

I inledningen till tidigare forskning nämner vi att det finns ett antal faktorer som gynnar 

respektive försvårar samverkan och i följande stycken ger vi en bild av vilka dessa kan vara. 

 

Sundell och Colbiörnsen (1999) beskriver förutsättningarna för samverkan kring barn i fem av 

Stockholms stadsdelar under våren 1998. Författarna visar att stadsdelarnas ledning ansåg att 

samverkan var viktig och nödvändig för utvecklingsarbetet. Ledningen menade att samverkan 

i längden är kostnadseffektiv, bland annat minskas behovet av placeringar då man kan stötta 

familjerna i ett tidigare skede. Dock kommer författarna fram till entydiga resultat som pekar 

på att det finns vissa organisatoriska otydligheter för hur utvecklingen av samverkan skall ske. 

I undersökningen visade sig ledningen ha en vag uppfattning om sin egen roll i utvecklandet 

av samverkan samt oklart formulerade mål för samverkan. Det fanns även en delegering av 

ledningsansvaret i för många led, ingen formell återkoppling till ledningen om hur samverkan 

framskred samt otillräckliga resurser avsatta för ändamålet (Sundell & Colbiörnsen, 1999).  

 

Behovet av en samordnarfunktion lyfts fram i ett flertal studier. Det vill säga en person som 

har det övergripande ansvaret för samordning av insatser i ärenden där flera verksamheter är 

inblandade (Lagerberg; Boklund; Lundgren & Persson i SoS, 2004a). Detta är en funktion 

som finns på familjecentraler. Enligt Socialstyrelsen (2004a) måste även samtliga 

ledningsnivåer för olika professioner skapa en struktur för samverkan. Detta för att i 

möjligaste mån få en gemensam förståelse för hur situationen ser ut för barn och ungdomar i 
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den egna kommunen. Socialstyrelsen betonar även att en fungerande samverkan är beroende 

av politisk styrning. För att politiker ska engagera sig i samverkan och prioritera resurser 

krävs ett långsiktigt perspektiv (SoS, 2004a). Bland de egna kommentarer sjuksköterskorna 

lämnat i Lagerbergs (1998) studie är socialtjänsten det vanligaste temat. Nästan alla BVC-

sjuksköterskor vill ha just mer och bättre samverkan samt återkoppling från socialtjänsten. 

Utifrån dessa resultat ställer vi oss undrande till om socialtjänsten har ett lika uttryckligt 

önskemål om att utöka samverkan med BVC.  

 

4.3 Hinder för samverkan 

Intervjupersonerna i Sundell & Colbiörnsens undersökning såg revirtänkande, osäkerhet kring 

den egna yrkesrollen, negativ inställning samt okunskap om sekretesslagen som de största 

hindren för samverkan (1999). Enligt Lagerberg (1998) ska dock sekretesslagen inte utgöra ett 

hinder för att socialtjänsten och hälso- och sjukvården överlägger i fall med barn som far illa 

eller gravida kvinnor i risksituationer. Förutsättningen för att kunna göra detta är att det är 

nödvändigt för att kunna ge rätt stöd, behandling eller vård. Som vi nämnt tidigare är detta 

tillvägagångssätt applicerbart då föräldrarna inte gett sitt tillstånd till att uppgifterna lämnas 

ut. Lagerberg (1998) menar emellertid att man ska göra en restriktiv tolkning av 

bestämmelsen. Då BVC gör en anmälan till socialtjänsten om ett barn som far illa kan man 

exempelvis samtidigt föreslå ett samarbete kring barnet (a.a.).  

 

4.4 Barn som far illa 

Med barn som far illa avser Socialstyrelsen (2004) barn som inte får sina behov tillgodosedda 

inom familjen. Det gäller barn och ungdomar som utsätts för sexuella övergrepp, fysiskt eller 

psykiskt våld, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse. Begreppet omfattar även barn 

som har relationsproblem i förhållande till familj och omgivning samt barn som får bristande 

omsorg.  

 

Det är denna definition som vi avser när vi använder oss av begreppet barn som far illa. 

Definitionen kan tyckas klar och tydlig, men som vi närmare kommer att beskriva råder det 

stor osäkerhet kring hur begreppet ska appliceras. Samtidigt som begreppet är luddigt ska det 

tolkas och förstås av två separata yrkeskårer, BVC-sjuksköterskor och socialsekreterare. Vi 

ställer oss frågan hur det egentligen fungerar i verkligheten, kan man uppnå en gemensam 

förståelse? Vilka svårigheter kan tänkas finnas när det handlar om att upptäcka de barn som 

riskerar en avvikande utveckling? 
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4.5 Att identifiera barn som far illa 

Karin Lundén (2004) syftar i sin avhandling Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn, till 

att beskriva hur många barn som av personal vid BVC och barnomsorg misstänks fara illa, 

samt vilka tecken på omsorgssvikt som personalen har observerat. Författaren pekar på att en 

av BVC:s viktigaste uppgifter är att upptäcka barn som riskerar en avvikande utveckling. En 

annan betydelsefull funktion som BVC har är att i förhållande till omsorgssviktande familjer 

upptäcka utsatthet, ge stöd och hjälp och i de fall där det behövs efterfölja 

anmälningsskyldigheten. Vidare pekar författaren på betydelsen av att ingripa innan en 

negativ utveckling gått för långt, eftersom tidigare studier påvisat att en otillräcklig omsorg 

påverkar barnet långt innan man kan se eventuella effekter av det i barnens beteende (a.a.).  

 

Lagerberg (1998) har kartlagt antalet barn i den svenska förskolepopulationen, 0-6 år, som 

enligt sjuksköterskor på BVC, antas fara illa i sina familjer. Studien grundar sig på formulär 

som skickats ut till barnavårdscentraler i hela landet. Sjuksköterskorna bedömde att 1,5 

procent, av barnen de är i kontakt med, far illa. Det fanns dock en variation mellan de 

svarande och drygt 40 procent av sjuksköterskorna ansåg att inga barn alls far illa. Författaren 

menar dock, utifrån ett antal kvalitativa intervjuer med BVC-sjuksköterskor och studier kring 

psykosocial problematik i barnfamiljer (ex. Sydsjö; Arvidsson, Nilsson & Blomquist; 

Christensen i Lagerberg, 1998), att ett rimligt resultat snarare borde ligga runt 5 procent. En 

viktig faktor som visade sig öka antalet barn som uppmärksammas är att BVC-sjuksköterskan 

har regelbunden kontakt med socialtjänsten (Lagerberg, 1998). Sundell & Colbiörnsen (1999) 

har kommit fram till liknande tendenser då de funnit att personal från fritidshem, grundskola 

och socialtjänst oftare observerade barn med omsorgssvikt jämfört med personal från BVC 

och förskola.  

 

En undersökning av Aurelius & Nordberg (1994) tyder dock på att BVC-sjuksköterskor är 

kompetenta när det handlar om att upptäcka barn som far illa.  Redan vid första besöket hos 

familjen efter barnets födelse, kunde BVC-sjuksköterskan identifiera vilka barn som senare 

skulle få problem i sin utveckling. I de 19 fall där BVC-sjuksköterskan bedömt 

hemsituationen som otillfredsställande, gjorde psykologen samma bedömning i 13 av fallen, 

ett år senare. Slutsatsen som författarna drar är att sjuksköterskornas iakttagelser är valida och 

skulle kunna ligga till grund för stöd åt riskfamiljer. BVC-sjuksköterskorna är dock ofta 
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osäkra på sina egna bedömningars betydelse (1994). Konsekvenserna av detta torde bli att det 

låga anmälningstalet bibehålls.  

 

Christensen (i Lagerberg, 1998) har dock kommit fram till resultat som tyder på motsatsen, 

utifrån en undersökning av hur man vid tre barnavårdscentraler identifierade barn med 

psykosocial problematik. De svarande uppgav varierande siffror på hur stor andel barn man 

ansåg ha psykosociala problem, alltifrån 2,5 – ca 20 procent och benägenheten att anmäla var 

från barnavårdscentralerna, låg. Ett anmärkningsvärt resultat var att det var stora skillnader i 

hur bedömningarna gjordes mellan professionella vid samma barnavårdscentral. Vid en 

barnavårdscentral uppskattade tre olika befattningshavare att 0 procent, 8 procent respektive 

20 procent av barnen hade psykosocial problematik. Enligt Christensen kan skillnaderna 

hänga samman med olikheter i organisationen mellan barnavårdscentralerna, olikheter i 

befolkningsstrukturen, personlig läggning och skillnader i utbildningsbakgrund mellan de 

svarande (a.a.). Detta är intressanta resultat, men hur stor validiteten i BVC-sjuksköterskornas 

bedömningar är, vet vi ingenting om och det faller även utanför ramarna för vår studie. De 

varierande resultaten i Chistensens undersökning skulle däremot kunna kopplas till en 

förvirring kring begreppet barn som far illa. 

 

4.6 Förvirring kring begreppet barn som far illa 

Lundén (2004) belyser problematiken kring begreppet barn som far illa och menar att det 

beror på avsaknaden av en gemensam definition av begreppet. Enligt författaren används flera 

begrepp i svensk litteratur, exempel på dessa är utsatta barn, barn som far illa och barn som 

riskerar att fara illa. Ytterligare ett begrepp som förekommer är barn i riskzonen. I en rapport 

från Socialstyrelsen (1998), sammanfattas barn i riskzonen som barn med psykosocial 

problematik. Lundén använder sig i sin avhandling av begreppet omsorgssvikt och hänvisar 

till Killén Heaps definition som innebär att ”föräldrarna eller de, som har vårdnaden om 

barnet, skadar det fysiskt och/eller psykiskt eller försummar det så allvarligt att barnets hälsa 

och fysiska och psykiska utveckling är i fara” (1998). Lundén påpekar att denna definition har 

en vidare tolkning av begreppet och åsyftar främst att barnets utveckling är ”i fara”, vilket 

tydliggör att det kan vara så att faran ännu inte är påvisbar. 

 

Osäkerheten kring begreppet barn som far illa, både hur det formuleras och innehållsmässigt 

kan tänkas hänga samman med hur tolkningen av rekvisiten för anmälningsskyldigheten görs. 

Genom samverkan och konsultation kan det tänkas att en gemensam syn kring begreppet kan 
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uppnås och därmed underlätta för BVC-sjuksköterskorna då de överväger en anmälan. 

Lundén (2004) konstaterar att det råder stor osäkerhet hos både personal på BVC och inom 

barnomsorg om var gränsen går för ett tillräckligt bra föräldraskap samt hur pass allvarlig en 

situation ska vara, innan en anmälan är motiverad. Det förefaller i sammanhanget relevant att 

fråga sig om socialtjänsten har insikt i denna problematik som BVC brottas med?  

  

4.7 Vilka orsaker finns till BVC-sjuksköterskornas motstånd att anmäla? 

Vi har reflekterat över en eventuell koppling mellan förvirringen kring begreppet barn som far 

illa och benägenheten hos BVC-sjuksköterskor att inkomma med anmälningar till 

socialtjänsten. Det torde dock finnas fler faktorer till denna yrkesgrupps motstånd att anmäla. 

Vi syftar i detta avsnitt till att lyfta upp några av dessa orsaker. 

 

I Lagerbergs undersökning framkommer att formella anmälningar till socialtjänsten är 

ovanliga. BVC har endast anmält 11 procent av de barn som de tror far illa (1998). 

Lagerbergs resultat visar alltså att nästan nio av tio barn inte anmäls, vilket är 

anmärkningsvärt eftersom BVC-sjuksköterskorna omfattas av en ovillkorlig 

anmälningsskyldighet. Formella anmälningar från BVC är vanligast då det gällde barn som 

utsätts för fysisk misshandel, psykiska övergrepp och/eller sexuella övergrepp. Därnäst 

kommer barn till missbrukande föräldrar och därefter barn till föräldrar med psykisk sjukdom. 

Dessa tre grupper skiljer sig tydligt från det övriga materialet, avseende anmälningsfrekvens 

men också gällande andelen barn för vilka sjuksköterskorna överväger att göra en anmälan. 

Andelen anmälningar i de fall BVC-sjuksköterskorna känner oro för ett barn, är mycket 

sällsynta och förekommer knappt alls i studien (Lagerberg, 1998). 

 

Christensen (i Lagerberg, 1998) har funnit att trots att anmälningsskyldigheten står över 

sekretesslagen inträffar det att anställda känner sig rädda för att anmäla. Detta på grund av att 

det finns en oro för att bryta mot sekretesslagen. Vid intervjuer med personal inom 

barnhälsovård och barnomsorg har Lundén och Broberg (i Lundén, 2004) kunnat konstatera 

att anställda låter bli att anmäla eftersom de anser sig sakna bevis och är osäkra på när en 

situation är tillräckligt allvarlig för att anmälas. Det visar sig också att man försöker lösa 

problemen själva eller har en informell samverkan med socialtjänsten. Vidare framkommer 

även att man låter bli att anmäla, eftersom man inte tror att socialtjänsten skulle ha möjlighet 

att hjälpa barnet eller se barnets utsatthet. I en del fall låter personalen bli att anmäla eftersom 
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man vid tidigare anmälningar inte fått någon återkoppling av socialsekreterarna (Lundén, 

2004).  

 

Personal som arbetar med barn som far illa kan även uppleva känslomässiga svårigheter. 

Killén (1991) har analyserat dessa och identifierat överlevnadsstrategier som professionella 

använder sig av. Dessa är bland annat reducering av komplexiteten, vilket innebär att man inte 

tar hänsyn till sammansatt problemet egentligen är och man använder arbetsmodeller som inte 

motsvarar klientens verkliga behov. Problemförskjutning yttrar sig i att den professionelle 

endast koncentrerar sig på ett delproblem och betraktar det som huvudproblemet, eftersom 

detta är lättare att hantera. Emotionellt och geografiskt undandragande från familjen innebär 

att man gör sig känslomässigt och fysiskt otillgänglig för familjen. Överidentifikation innebär 

att personalen vill tro att föräldrarna liknar dem själva vilket innebär att man tillräknar dem 

egenskaper och resurser som de i verkligheten inte besitter. Behandlingsplanerna blir därför 

helt orealistiska (a.a.). Det kan tänkas att dessa känslomässiga aspekter kan ha betydelse för 

BVC-personalens benägenhet att anmäla. 

 

För att balansera upp denna dystra bild, avseende BVC-personalens ringa benägenhet att 

anmäla, vill vi hänvisa till en studie av Sundell & Colbiörnsen (1999). Författarna konstaterar 

utifrån sin undersökning att personal inom BVC är representerade bland de yrkesgrupper som 

oftast anser att anmälningsskyldigheten är bra och är medvetna om att en tidigare anmälan ska 

åtföljas av en ny om barnets situation inte verkar förbättras. Studien påvisar även att BVC-

personal oftare känner till att anmälningsskyldigheten inte kan delegeras. En övervägande del 

av denna yrkesgrupp anser också att en anmälan är till fördel för barnet och att den inte bryter 

mot sekretesslagen (a.a.). Vi ska nu övergå till att se på vilka faktorer som kan underlätta för 

BVC-sjuksköterskor att anmäla. 

 

4.8 Vilka faktorer kan öka BVC-sjuksköterskornas anmälningstal? 

Från faktorerna som utgör hinder för att BVC-sjuksköterskorna ska inkomma med 

anmälningar ska vi nu gå över till att se på ett par faktorer som underlättar en anmälan för 

denna yrkesgrupp.  

 

Lundén (2004) hänvisar till tidigare studier i Sverige som kommit fram till att endast hälften 

av de ärenden, som föregåtts av en anmälan, utretts. Enligt författaren kan detta få oanade 

konsekvenser för barnet. Vidare menar hon att personal inom BVC och barnomsorg ofta har 
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väl genomtänkta motiv innan de anmäler sina misstankar om att ett barn far illa. Eftersom 

dessa yrkesgrupper är mycket viktiga informanter, vad gäller att uppmärksamma vilka barn 

som far illa, måste de ges tydliga tecken att ta ställning (Lundén, 2004). Liksom flera 

författare (Lagerberg, 1998; SoS, 2004b) pekar även Lundén på betydelsen av återkoppling, 

då klinisk erfarenhet visat att professionella som har anmälningsskyldighet upplever att de 

sällan får veta vilka åtgärder som satts in efter en anmälan, vilket kan avgöra hur de kommer 

att agera i liknande framtida situationer (2004).  

 

De sjuksköterskor som i Lagerbergs (1998) studie hade regelbunden kontakt med 

socialtjänsten anmälde ungefär dubbelt så många barn som övriga. Man kan spekulera i om 

denna regelbundna kontakt även innefattar en fungerande form av återkoppling efter att BVC 

inkommit med en anmälan, vilket gör att personalen blir mer motiverad att anmäla. Även i 

Sundell och Colbiörnsens (1999) studie framkommer det att de verksamheter som samverkar 

med socialtjänsten har en större kännedom om anmälningsskyldigheten, och vet i större 

utsträckning att även misstankar om att barn far illa, ska anmälas. Enligt författarna är 

personal inom dessa verksamheter också i större utsträckning medvetna om att 

anmälningsskyldigheten inte kan delegeras samt har kunskaper om vem som ska ta emot 

anmälan. Av studien framkommer även att de som har samverkan med socialtjänsten oftare 

har en chef som prioriterar samverkan högt (a.a.). Det tycks alltså vara så att regelbunden 

kontakt med socialtjänsten kan ge BVC-sjuksköterskor ökade kunskaper om 

anmälningsskyldigheten och leda till ett ökat anmälningstal.  
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Eftersom en del av vårt syfte är att se på former av samverkan mellan socialtjänsten och BVC 

i Stockholms stad avser vi att använda oss av teoretiska begrepp som direkt beskriver olika 

former av samverkan. Socialstyrelsens strategidokument, för hur en god samverkan kring barn 

som far illa ska komma till stånd utgör även en teoretisk grund i vår studie. Utöver detta ger vi 

under denna  rubrik också plats åt röster som ifrågasätter samverkans goda effekter.  

 

5.1 Samverkan – en form av samarbete 

Westrin (1986) refererar till Bengt Berggrens schema över fyra samarbetsformer varav 

samverkan är en. Koordination eller samordning innebär att olika verksamheters insatser 

läggs till varandra, utan att det egentligen innebär något samarbete. Detta kan exempelvis 

utgöras av att en verksamhet remitterar patienter till en annan. Vid integration eller 

sammansmältning slås två eller flera verksamheter samman och nästan alla arbetsuppgifter 

blir gemensamma. Här utgörs alltså endast en liten del av det rent yrkesspecifika.  

 

Konsultation innebär att man från en yrkesgrupp tillfälligt tillför sina kunskaper i en annan 

verksamhet. Ett exempel på detta skulle kunna tänkas vara då socialtjänsten informerar BVC 

om anmälningsskyldigheten och i övrigt ger råd gällande vissa frågor. Kollaboration är enligt 

Westrin synonymt med samverkan, vilken kännetecknas av att yrkesgrupper samarbetar kring 

bestämda frågor, men bibehåller sitt ansvarsområde och inte sammanblandar sina regelverk 

och professioner (a.a.). Vi kan exempelvis se likheter med denna modell och samarbetets 

organisation på en familjecentral. Även den arbetsform som presenteras i Socialstyrelsens 

strategidokument (SoS, 2004a) har stora likheter med samverkan (kollaboration). Det är även 

denna form av samarbete, tillsammans med konsultation, som enligt Westrin bör vara de mest 

fruktsamma. Det är alltså först när verksamheter kompletterar varandra vad gäller 

kompetensområden och resurser som samverkan kan bli verklighet (Berggren i Boklund, 

1995).  

 

5.2. Olikheter - hinder och förutsättningar  

Om verksamheter som ska samverka inte har ett mål med samverkan och kunskap om 

varandras yrkesområden kan olika teoretiska perspektiv fungera konkurrerande i stället för 

kompletterande (SoS, 2004a; Danermark, 2000). Boklund (1995) refererar till Wiig som talar 

om olikheter som förutsättning för samverkan. För att dra nytta av olikheterna och kunna 

uppnå en fungerande samverkan, ”ett verksamt vi”, krävs att olikheterna bekräftas och att en 
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”översättare” tydliggör skillnaderna i språkspelet. Människor från olika professioner använder 

sig av olika språkbruk och har ibland inte en överensstämmande syn på dess innebörd. Detta 

beror på verksamheters olika yrkessocialisering och utbildning. Även om det finns 

gemensamma målformuleringar så är det inte självklart att de betyder samma sak för de olika 

parterna (Wiig i Boklund, 1995).  

 

5.3 Familjecentraler- en form av samverkan 

Familjecentraler utgör en slags institutionaliserad organisering för samverkan, där BVC och 

socialtjänsten vanligen ingår. Tanken är att föräldrar och barn ska ha tillgång till 

betydelsefulla tjänster under ett och samma tak. De yrkesgrupper som främst är 

representerade på familjecentraler är BVC-sjuksköterskor, barnmorskor, förskollärare, 

socialsekreterare, läkare, psykolog samt projektledare/samordnare. I rapporten Att verka 

tillsammans – en bok om familjecentraler (Folkhälsoinstitutet [Fhi], 2000) intervjuas personal 

på olika familjecentraler. Synpunkterna som framkommer är huvudsakligen positiva. 

Personalen upplever att de kan ägna mer tid åt sin yrkesroll eftersom det är lättare att hänvisa 

familjerna till den som har ”rätt” profession för en viss fråga.  

 

Att socialsekreterare finns i samma byggnad gör att övrig personal i större utsträckning orkar 

och vågar se problem i familjer. Det blir också lättare att fatta beslut och göra 

riskbedömningar då stöd finns att tillgå från flera professioner. Tilläggas skall dock att 

socialsekreteraren inte alltid har en myndighetsutövande funktion på familjecentralerna, detta 

beroende på hur man organiserat arbetet (a.a.). Att samordna yrkesgruppernas arbetsmetoder 

och olika perspektiv på barn och familj inom ramen för en familjecentral är relativt 

tidskrävande. Av rapporten framgår att det i vissa fall kan ta upp till tre år. Det har även visat 

sig att frågan om sekretess inte tycks utgöra ett hinder för samverkan på familjecentraler. 

Oftast är det inga problem att få samtycke från klienten/patienten eftersom denne oftast redan 

är bekant med övrig personal på familjecentralen. Det nära samarbetet gör också att det ofta är 

lättare att starta gruppverksamheter eftersom man tillsammans uppmärksammar behoven i 

området och snabbt kan tillmötesgå dessa (a.a.).  

 

5.4 Riktlinjer för samverkan 

Socialstyrelsen har tagit fram rapporten Strategi för samverkan i frågor som rör barn som far 

illa eller riskerar att fara illa (SoS, 2004a) på uppdrag av regeringen och den innehåller ett 

tillvägagångssätt och en övergripande strategi för samverkan kring barn som far illa. Den ska 
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således fungera som ett viktigt stöd då samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara 

illa, behöver utvecklas på lokal nivå. Det har visat sig att det finns flera fallgropar som 

verksamheter kan hamna i då en samverkan ska komma till stånd. Bland annat kan det uppstå 

en otydlig ansvarsfördelning, oklarheter kring uppdraget och spänningar till följd av makt- 

och statusskillnader, då man startar upp samverkan utan plan för dess former (SoS, 2004a). 

Denna rapport har även utgjort underlag för vår frågeundersökning, eftersom den framställer 

vad som krävs för att en god samverkan ska kunna uppnås. 

 

Strategin bygger på tidigare forskning där man har funnit vissa grundläggande förutsättningar 

för att samverkan ska kunna fungera: 

 

”- Ett klart uttalat mål för samverkan 

- Ett upplevt behov av samverkan för de som ska samverka 

- Tydlighet kring målgruppen för samverkan 

- Tydlighet kring vilka problem man vill angripa 

- Rimliga resurser för att nå målet 

- Kunskap om varandras verksamheter och regelverk 

- Tydliga roller och förväntningar på varandra/tydliga gränser mellan kompetensområdena 

- Legitimitet för samverkan, d.v.s. förankrad hos ledningen 

- Tydliga samverkansrutiner” (SoS, 2004a: 11 bilagan) 

 

Boklund (1995) tar upp ytterligare förutsättningar för samverkan, vilka är att de uppsatta 

målen måste vara realistiska, att syftet är tydligt samt att det är möjligt att se faktiska resultat 

av samverkan. Andra villkor för en lyckad samverkan är bland annat att berörda 

yrkesgrupperna har ett förtroende för varandra, en god kommunikation, respekt för den egna 

och den andres kompetens samt kunskap om metoder för samverkan.  

 

5.5 Är samverkan värd sitt pris? 

Om man ser till riktlinjerna för samverkan och Wiigs resonemang om att skapa ett gemensamt 

språk så blir det för oss tydligt att det krävs en hel del tid och resurser för att uppnå en 

fungerande samverkan. Som vi tidigare nämnt är inte alla överens om samverkans goda 

effekter. 
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Bergmark & Lundström (2005) problematiserar betydelsen av socialtjänstens samverkan med 

andra myndigheter och menar att det idag ofta tas för givet att samverkan inom institutioner 

och organisationer är nödvändig och viktig. Detta trots att det inte finns någon svensk 

forskning som undersökt resultaten av samverkan. Inte minst saknas även studier kring vad 

samverkan har för betydelse för klienterna (a.a.). Många som diskuterar begreppet bortser 

också från att samverkan ofta är mycket resurs- och tidskrävande. Tid som socialsekreteraren 

istället skulle kunna använda till direktkontakt med klienten. Bergmark och Lundström pekar 

på andra studier som menar att effekterna av samverkan endast har fokuserat på hur de 

professionella upplever värdet av samverkan (a.a.). En förklaring till detta okritiska 

förhållningssätt torde vara att samverkan är så pass positivt värdeladdat att ett ifrågasättande 

inte är accepterat.  

 

Under de senaste åren har det skett en ökad specialisering inom individ- och familjeomsorgen, 

vilket kan förklara ett utvidgat behov av samverkan. För att insatserna för den enskilde 

individen ska utformas på bästa sätt och för att undvika dubbelarbete så är ett visst mått av 

samverkan och samordning nödvändigt. Bergmark och Lundström (2005) menar dock att 

kostnaderna för utbyte av information och mötestillfällen mellan myndigheterna är för höga i 

förhållande till de faktiska resurser man har att tillgå. Till följd av detta blir det övriga sociala 

arbetet lidande. Författarna anser det anmärkningsvärt att så mycket tid och resurser satsas på 

något vars goda effekter inte har stöd i forskning.  

 

Ett problem med att utvärdera samverkan ligger i att dess effekter är svåra att operationalisera 

i mätbara utfallsmått. Sambandet mellan samverkan och exempelvis minskade 

socialbidragskostnader, som utfallsmått, låter sig inte enkelt bevisas då förändringen kan bero 

på andra faktorer. Ett annat problem är att många av insatserna som görs i samverkansprojekt 

är svåra att urskilja och beskriva var för sig. Trots svårigheterna med att utvärdera samverkan 

menar Bergmark och Lundström (a.a.) att man regelmässigt, kritiskt bör reflektera över 

innehåll och fördelar med denna arbetsform.  
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6. METOD 

 

6.1 Val av metod 

Syftet med vår studie var att ta reda på hur förekomst och former för samverkan ser ut mellan 

socialtjänsten och BVC och eftersom vi var intresserade av att få en överblicksbild av 

Stockholms stad, valde vi att göra en kvantitativ totalundersökning. Kvantitativ metod är ett 

bra verktyg för att ta reda på pass förekommande något är eller hur stort utrymme i tid eller 

rum olika kategorier får (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003). Vi har 

genomfört frågeundersökningar via telefon med enhetschefer för barn- och 

ungdomssektionerna inom socialtjänsten i Stockholms samtliga 18 stadsdelar. Vår studie är 

deskriptiv, det vill säga beskrivande. Från början var tanken att till viss del även göra 

sambandsanalyser av materialet, men då undergrupperna visade sig vara för små, valde vi bort 

detta.  

 

En avgörande anledning till vårt val av metod är att det inte tidigare gjorts någon liknande 

studie av samverkan mellan BVC och socialtjänsten i Stockholms stad. Dessutom var vi 

intresserade av att se hur samverkan mellan dessa parter fungerar i vår närmiljö. Vi valde att 

se på samverkan mellan socialtjänsten och BVC ur socialtjänstens perspektiv, eftersom det är 

denna myndighet som enligt lag är skyldiga att se till att samverkan kommer till stånd kring 

barn som far illa. 

 

6.1.1 Metod för datainsamling 

Vi har vid våra frågeundersökningar använt oss av telefonintervjuer, där vi under samtalet läst 

upp frågorna och nedtecknat svaren i en enkät som vi sammanställt (se bilaga 1). Vi valde 

denna metod eftersom vår undersökning omfattar relativt många svarspersoner, 18 stycken 

samt med hänsyn att dessa personer ofta är mycket upptagna, varför en telefonintervju kan 

vara lättare att få till stånd. Vi skickade i förväg ett brev via e-post, där vi förklarade vårt 

ärende och uppsatsämne samt betonade varför vi just kontaktade dem (se bilaga 2). 

 

En inledande svårighet var att få tag på svarspersonerna. I de flesta fall ringde 

svarspersonerna upp någon av oss efter att vi lämnat meddelanden, så att vi kunde boka en tid 

som passade dem för att genomföra intervjun. Vi hade tänkt att tidsgränsen för insamlandet av 

datamaterial skulle uppgå till två veckor. Vi bestämde oss dock för att utöka tidsgränsen med 
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ytterligare en vecka, för att få tag på de sista personerna. Vi fick till slut tag på representanter 

för alla stadsdelar och vår undersökning har därför inget externt bortfall. 

 

6.2 Urval och bortfall  

 

6.2.1 Intervjupersoner 

Vi valde att utgå från socialtjänstens perspektiv främst eftersom det är socialtjänsten som 

enligt lag är skyldiga att se till att samverkan kommer till stånd. Ett annat skäl är att den 

befintliga litteratur inom området oftast utgår från BVC:s syn på hur samverkan med 

socialtjänsten ser ut. Vår avsikt har varit att intervjua personer i egenskap av enhetschefer vid 

utredningsenheter för barn och ungdom inom socialtjänsten, eftersom de i sin position borde 

vara väl insatta i organisatoriska frågor samtidigt som de har en allmän överblick av det arbete 

som socialsekreterarna utför. I två av stadsdelarna har vi blivit hänvisade till erfarna 

socialsekreterare, varav en arbetar specifikt mot BVC. Vi tror därför att deras svar på frågorna 

har varit jämförbara med enhetschefernas. Vi har således gjort ett strategiskt urval, där en av 

grundprinciperna är att man väljer sina intervjupersoner utifrån att de kan tänkas omfatta ett 

koncentrat av kunskap som är önskvärd för att forskningsproblemet ska kunna besvaras 

(Esaiasson m fl., 2003). Enhetscheferna har således fått utgöra informanter vid sitt 

socialtjänstkontor. I uppsatsen har vi valt att omväxlande använda oss av begreppen 

respondenter, informanter, socialtjänstkontor och stadsdelar. Detta för att få ett bättre flyt i 

texten samt även beroende på frågans innehåll. 

 

6.2.2 Bortfall 

Som vi tidigare nämnt har vår studie inget externt bortfall. Det interna bortfallet har generellt 

sett varit lågt. Vid ett fåtal frågor har en eller två respondenter valt att inte svara men detta har 

inte nämnvärt påverkat resultatet i sin helhet för dessa frågor. Vi har därför valt att inte 

presentera det interna bortfallet i resultat- och analysavsnittet. Den enda fråga som hade ett 

större internt bortfall var fråga 22 (bilaga 1). I denna bad vi respondenterna rangordna enskild 

samverkan med fem verksamhetsområden, från bäst till sämst. De flesta kunde med enkelhet 

säga vilken verksamhet de hade den allra bästa respektive den sämsta samverkan med, det var 

däremellan som en del valde att inte svara. Resultaten pekar ändå på intressanta mönster 

varför vi valt att presentera dem i löpande text.  
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6.2.3. Litteratur  

I ett inledande skede fick en av oss kontakt med Dagmar Lagerberg, docent i 

samhällsmedicinsk forskning om barn, vid Uppsala universitet. Hon var mycket behjälplig 

med förslag på betydelsefull litteratur. För att finna ytterligare relevant litteratur för studien 

sökte vi på olika databaser. Dessa var Stockholms universitetsbiblioteks katalog, Libris, 

Artikelsök, Social Services Abstracts, Google Scholar, SveMed+. För att få fram aktuell 

lagtext sökte vi på Rixlex och på Socialstyrelsens hemsida för att finna väsentliga rapporter. 

Våra sökord har varit samverkan, samarbete, socialtjänst, barnavårdscentral, BVC, barn som 

far illa, barnhälsovård, anmälningsskyldighet, familjecentral. Vi fick oerhört många träffar på 

samverkan och samarbete, dock fann vi ingen litteratur som endast berörde vårt ämne. Således 

behandlar nästan all litteratur vi använt oss av, om socialtjänstens samverkan med fler 

verksamheter än BVC. Ytterligare uppslag på värdefull litteratur inom vårt ämnesområde fick 

vi vid genomgång av författarnas referenslistor. Vi har valt att företrädesvis begränsa oss till 

svensk litteratur och forskning eftersom socialt arbete och barnhälsovård internationellt ser 

mycket olika ut.  

 

6.2.4 Databearbetning och analysmetod 

Vid bearbetningen av vårt material har vi använt oss av statistikprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences, SPSS. Efter att vi kodat in våra resultat, inledde vi med att 

göra frekvenstabeller över alla frågor för att få en överblicksbild samt för att se vilka resultat 

som var intressanta att undersöka närmare. I detta skede testade vi även att göra 

sambandsanalyser, vilket inte visade sig vara fruktsamt eftersom undergrupperna blev för 

små. För att kondensera materialet grupperade vi stringvariablerna och kodade in dessa. Vissa 

öppna frågor fick endast ett fåtal svar, varför vi valde att inte koda in dem i programmet. De 

frågor som vi ändå ansett vara relevanta, har vi valt att omnämna i löpande text. Vår analys 

har vi delat upp under rubriker utifrån studiens tre frågeställningar. I dessa avsnitt har vi sedan 

presenterat och analyserat de för studiens syfte mest intressanta resultaten.  

 

6.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

6.3.1 Reliabilitet 

Hög reliabilitet innebär att en undersökning ska vara fri från slumpmässiga och osystematiska 

fel (Esaiasson et al., 2004). Bristande reliabilitet kan bero på slarv under datainsamlingen, 

trötthet, stress och ouppmärksamhet och missförstånd. Vissa av respondenterna kan ha varit 
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stressade och detta kan följaktligen ha påverkat reliabiliteten i negativ riktning. Vi har dock 

försökt motverka detta genom att förvissa oss om att de har avsatt tillräckligt med tid samt i 

stor utsträckning låtit respondenterna bestämma tidpunkt för intervjun.  

 

En telefonintervju ska helst inte vara längre än 10-15 minuter, för att informanten ska kunna 

hålla behålla koncentration och tålamod (Esaiasson et al., 2003). Vår ambition har 

genomgående varit att hålla oss till denna tidsgräns, av respekt för respondenterna och för att 

undvika irritation under intervjun. Dock har många varit så pass engagerade och utvecklat 

sina svar, trots att många av våra frågor haft fasta svarsalternativ, att det ibland har gått över 

tiden. Vår upplevelse är att detta inte haft någon negativ inverkan på respondenternas svar, 

utan snarare bidragit till att en positiv stämning bibehållits under intervjun eftersom de fått 

tala till punkt. 

 

Vi delade upp stadsdelarna mellan oss och genomförde intervjuerna var för sig. Våra olika 

personligheter och sätt att tolka respondenternas svar och funderingar kan ha påverkat 

resultaten. För att minska denna risk diskuterade vi igenom de svar som respondenterna kunde 

tänkas komma med och hur vi i så fall skulle tolka dessa samt hur vi skulle förklara eventuella 

frågor som kunde tänkas uppkomma under intervjun.  

 

Telefonintervjuer lämpar sig bra när frågorna är sådana att de kan behöva förklaras och 

upprepas (Esaiasson et al., 2003: 261). Vi blev medvetna om detta då vi märkte att vi inte 

formulerat vissa begrepp tillräckligt tydligt i vårt frågeformulär, vilket lett till att dessa kan ha 

tolkats på olika sätt av svarspersonerna. Exempelvis förstod vi efter ett antal genomförda 

intervjuer att de flesta såg återkoppling (bilaga 1, fråga 20) endast som ett sätt att bekräfta för 

BVC att de mottagit anmälan, medan en mindre del av de svarande såg återkoppling som en 

möjlighet, att med klientens samtycke, samverka i det aktuella ärendet eller åtminstone 

meddela resultatet av utredningen. Den sistnämnda tolkningen av begreppet var också den vi 

avsåg, vilket vi kunde förklara för de respondenter som undrade. Dock kan här missförstånd 

ha uppstått, eftersom vi inte kan vara säkra på hur övriga svarspersoner uppfattat begreppet.  

På ett tidigt stadium bytte vi även ut begreppet barnavårdsenheter till enheter för barn och 

ungdom (bilaga 1, fråga 3 och 4), eftersom det visade sig vara tydligare. 
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Reliabiliteten kan även brista om man är ouppmärksam vid inkodningen av materialet (a.a.). 

Av denna anledning har vi turats om att kontrollera det inkodade materialet med stor 

noggrannhet ett flertal gånger, varför reliabiliteten torde vara god på denna punkt.  

 

6.3.2 Validitet  

Traditionellt menar man med validitet eller giltighet att instrumentet eller frågan ska mäta det 

den är avsedd att mäta. Validitetsproblemet minskar när man använder sig av relativet enkla 

och okomplicerade teoretiska begrepp som ligger nära det man avser att undersöka (Esaiasson 

et al., 2004). Då vi talade med respondenterna om samverkan upplevde vi att vi hade en 

likartad bild av fenomenet. Begreppet samverkan har rimligtvis de flesta organisationer en 

uppfattning om, varför abstraktionsnivån sannolikt är låg, vilket gynnar validiteten i vår 

undersökning.  

 

I vår utformning av enkäten har vi delvis använt oss av tidigare forskning vad gäller fasta 

svarsalternativ och teman till frågor. Ur validitetssynpunkt anses detta bra eftersom resultaten 

då blir lättare att jämföra med andra undersökningar och man kan enklare motivera sitt 

tillvägagångssätt (a.a.). Vi har ändå varit noga med att anpassa frågeunderlaget till just vår 

undersökning och det vi avsett att undersöka. Vid analysen av materialet fann vi vissa 

bakgrundsvariabler som inte uppvisade något starkt samband med hur samverkan fungerar. Vi 

valde då att inte ta med dessa i analysen, vilket inverkar positivt på kriterievaliditeten (a.a.). 

 

6.3.3 Generaliserbarhet      

Vi har genomfört en totalundersökning i Stockholms stad avseende förekomst och former för 

samverkan mellan socialtjänsten och BVC. Rent statistiskt är vår studie inte generaliserbar 

någon annanstans. Det kan dock tänkas att den kan tyda på vissa mönster som kan finnas i 

storstäder.  
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7. RESULTAT OCH ANALYS 

Vi kommer i denna del att presentera resultaten under tre huvudrubriker som även utgår från 

studiens frågeställningar. Dessa är Förekomst av samverkan, Samverkansformer och 

Anmälningsskyldighetens följder. Resultaten analyseras löpande under varje deltema, där 

kopplingar görs till våra teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning vi funnit inom 

området. Vi har valt detta tillvägagångssätt för att undvika återupprepning av resultaten.  

 

7.1 Förekomst av samverkan 

Av våra resultat framgår att de allra flesta har enskild samverkan med BVC och en nästan lika 

stor grupp har flerpartssamverkan där BVC ingår (Tabell 1). Då vi närmare går igenom våra 

enkäter visar det sig att endast en av Stockholms stadsdelar inte har någon form av 

regelbunden samverkan med BVC. Vi fann även, vilket inte framgår av tabellen, att över 

hälften av stadsdelarna både har regelbunden flerpartssamverkan och enskild samverkan med 

BVC. 

 
Tabell 1. Förekomst av samverkan 

Antal stadsdelar: n=18  

Regelbunden flerpartssamverkan där BVC ingår 12 

Regelbunden enskild samverkan med BVC 15 

 

Resultaten från vår studie kan jämföras med dem som Bergmark och Lundström (2005) funnit 

i sin undersökning av hundra svenska kommuner. En något större andel av våra respondenter 

har flerpartssamverkan där BVC ingår, jämfört med författarnas resultat. Även enskild 

samverkan var vanligare i de resultat vi fick fram, drygt 80 procent jämfört med författarnas 

60 procent. Vår större andel skulle kunna tolkas som att man är mer benägen att samverka i en 

storstad jämfört med i mindre kommuner. Sundell och Colbiörnsens (1999) undersökning i 

fem av Stockholms stadsdelar visade att ledningen i stadsdelarna ansåg att samverkan är 

viktig och nödvändig för utvecklingsarbetet och är i längden även kostnadseffektiv, bland 

annat eftersom behovet av placeringar antas minskas då man kan stötta familjerna i ett 

tidigare skede. Kanske är det även så att denna ledningsförankring är mer förekommande i en 

storstad, vilket kan avspeglas i dessa resultat.  

 

Alla respondenter uppger att deras enhet har ett behov av samverkan med BVC. Samtliga 

informanter tror även att BVC har ett behov av samverkan med socialtjänsten, utom en 
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respondent som valde att inte svara på frågan. Samverkan verkar även vara något som 

prioriteras bland Stockholms stadsdelar, enligt resultaten av vår studie. Detta går i linje med 

Socialstyrelsens (2004a) strategidokument för samverkan. Denna belyser att många 

professionella är överens om att en välfungerande samverkan är bra för att stötta familjer och 

barn, trots att kunskaperna om vad effekterna av samverkan innebär för klienterna är 

begränsade. Det visar sig att strax över hälften av socialtjänstkontoren lägger ner mer än fem 

timmar per månad på samverkan med BVC. Trots detta anser en nästan lika stor del av dem 

att tiden för samverkan inte är tillräcklig. 

 

7.2 Former för samverkan 

Samverkan med BVC är alltså vanligt förekommande. Vi avser att nu titta närmare på hur 

man organiserar den enskilda samverkan med BVC i de femton stadsdelar denna finns och 

huruvida stadsdelarna anser  att dess omfattning är tillräcklig.  

 

7.2.1 Vad samverkar man om? 

I tabell 2 framgår att 80 procent av stadsdelarna samverkar kring generella åtgärder. I drygt 

hälften av stadsdelarna samverkan man kring gemensamma klientärenden. Respondenterna 

kunde uppge tre alternativ, varför sifferantalet i tabellen överskrider andelen 

socialtjänstkontor som svarat på frågan. Det kan tänkas finnas en risk då man samverkar kring 

gemensamma klientärenden, att mötena används som ett forum för socialtjänsten att inhämta 

uppgifter om aktuella barn och familjer. Eftersom socialtjänsten är en myndighetsutövande 

och utredande verksamhet kan detta ge dem större makt i förhållande till BVC, som inte får 

någon information tillbaka. Vi kan tänkas oss att ett sådant mötesinnehåll kan ha inslag av den 

samarbetsform Westrin (1986) omnämner som koordination. Detta eftersom det rör sig om 

information som lämnas från en verksamhet till nästa, vilket kan liknas vid ett 

remissförfarande.  

 
Tabell 2. Samverkans innehåll  

Antal stadsdelar: n=15 

Samverkar om gemensamma klientärenden 8 
Samverkar om generella åtgärder 12 
Samverkar om annat 1 
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Hur organiserar man då mötestillfällena i de olika stadsdelarna? Det visar sig att 80 procent av 

stadsdelarna har fria forum där ärenden och synpunkter tas upp spontant. Resterande 20 

procent har dagordning under mötestillfällena. Kombinationen av att ha fria forum under 

mötestillfällena och diskussioner kring generella åtgärder kan tänkas innebära att samverkan i 

många fall upplevs som ostrukturerad och med oklart syfte (SoS, 2004a). Ett fåtal 

socialtjänstkontor anger att mötena till stor del går ut på att lära känna varandras 

verksamheter. 

 

I den strategi för samverkan kring barn som far illa som Socialstyrelsen (2004a) tagit fram 

framgår att ett par av de grundläggande förutsättningarna för att samverkan ska fungera är att 

det finns en tydlighet kring vilken målgruppen är och vilka problem man vill angripa. Det 

torde vara svårt att få tydliga mål för samverkan och en bild av vilken grupp man vill arbeta 

mot om samverkan baseras på fritt forum där generella åtgärder diskuteras utan i förväg 

bestämd dagordning. Om man dessutom mest är ute efter att lära känna varandras 

verksamheter, utan att fokusera på en gemensam uppgift, är det tveksamt om samverkan 

upplevs som meningsfull av yrkesgrupperna (a.a.). Å andra sidan kan det ses som positivt att 

man strävar efter att få mer kunskap om varandras yrkesområden, eftersom detta har visat sig 

vara en grundläggande förutsättning för att få en fungerande samverkan (SoS, 2004a). Det 

behöver dock ske under organiserade former och med ett uttalat mål (a.a.), eftersom det är 

först när yrkesgrupper träffas för att arbeta kring bestämda frågor och kompletterar varandra 

som det kan bli fråga om kollaboration, alltså samverkan. 
 

7.2.2 BVC som samverkanspartner 

Ett tecken på att samverkan mellan socialtjänsten och BVC inte fungerar till belåtenhet, trots 

att den är vanligt förekommande, fann vi då vi bad respondenterna rangordna sin samverkan 

med olika verksamheter från bäst till sämst (se bilaga 2, fråga 22). Det framkommer att 

socialtjänsten anser sig ha sämst samverkan med BVC och fritidshem. Grundskolan är det 

verksamhetsområde som socialtjänsten upplever sig ha bäst samverkan med. Enligt Sundell & 

Egelund (2002) är grundskolan en av de grupper som flitigast inkommer med anmälningar om 

barn som far illa. Frågan är om det högre anmälningstalet är resultatet av en god samverkan 

eller om det större antalet anmälningar från skolan bidrar till socialtjänstens upplevelse av en 

god samverkan. Vidare är det också intressant att ställa sig frågan vad det är som gör att 

majoriteten av respondenterna upplever att de har sämst samverkan med BVC? Kan det vara 

så att det är formerna för denna samverkan som brister?  
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Endast en tredjedel av de socialtjänstkontor som har enskild samverkan med 

barnavårdscentralen anser att den samverkan som finns är tillräcklig. Frågan gäller 

samverkans omfattning utifrån dess innehåll, alltså inte ur en tidsaspekt. Detta kan tyda på att 

det finns en önskemål om att utveckla och bredda samverkansområdena, vilket i sin tur skulle 

kunna höja kvalitén på samverkan.  

 

7.2.3 Familjecentralers betydelse för samverkan  

Av Stockholms stadsdelars socialtjänstkontor har en tredjedel institutionaliserad samverkan i 

form av familjecentral. Då vi gör en uppdelning av dessa utifrån om de omfattas av en 

familjecentral eller inte och jämför svaren på frågorna om enskild samverkan med BVC visar 

det sig inte bli några större skillnader. Detta skulle kunna tolkas som att familjecentralerna 

inte har den önskvärda effekten att förbättra samverkan som man hoppats på.  

 

Den enda större skillnaden vi fann mellan grupperna var vad gäller om samverkan upplevs 

som tillräcklig. Knappt 70 procent av socialtjänstkontoren som omfattas av familjecentral 

upplever samverkan som tillräcklig, jämfört med drygt 10 procent av socialtjänstkontoren 

som inte omfattas av familjecentral. Upplevelsen av att samverkan är tillräcklig verkar inte  

bero på hur mycket tid man lägger ned på denna eftersom ungefär hälften av 

socialtjänstkontoren i vardera grupp, lägger ner mer än fem timmar per månad på samverkan 

med BVC. Ett förväntat samband skulle kunna vara att de socialtjänstkontor som omfattas av 

familjecentral skulle lägga ned mer tid än övriga eftersom de i större utsträckning upplever  

samverkan som tillräcklig. 

 

Skillnaden kan också bero på att av de som har familjecentral har en tredjedel dagordning 

under sina mötestillfällen. Motsvarande siffra för de utan familjecentral är en av tio. 

Socialstyrelsens (2004a) strategi för samverkan har visat på betydelsen av struktur för att 

uppnå en bra samverkan. Det är dock svårt att med säkerhet säga att den mer välorganiserade 

mötesorganisationen beror på att det finns en familjecentral i stadsdelen. Det kan vara så att 

där det finns mer strukturerad personal så är man också mer noggrann med dagordning och 

ser möjligtvis familjecentral som ett välorganiserat sätt att samverka. Vad är hönan och vad är 

ägget? Detta kan vi bara spekulera i.  
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Det visar sig att de som inte har en familjecentral i stadsdelen oftare diskuterar gemensamma 

klientärenden på samverkansmötena, 70 procent jämfört med 30 procent av  de 

socialtjänstkontor som omfattas av familjecentral. Detta kan tyda på att en familjecentral har 

möjlighet att fånga upp fler familjer inom ramarna för sin verksamhet, vilket gör att man 

under samverkansmöten med socialtjänsten kan frigöra utrymme för att diskutera generella 

åtgärder.  

 

En lyckad samverkan vid en familjecentral kan antas vara kollaborativ till sin form, eftersom 

kollaboration innebär att samarbete bedrivs kring vissa bestämda frågor utan 

sammanblandning av de olika yrkesgruppernas ansvarsområden (Westrin, 1986). Vi har 

tidigare nämnt att personal på familjecentral upplever att de kan ägna mer tid åt sin yrkesroll, 

eftersom man lätt kan hänvisa familjen till den som har ”rätt” profession för en fråga. Man 

anser även att det blir mindre betungande att fatta beslut och göra riskbedömningar då stöd 

finns att tillgå från flera professioner (Fhi, 2000). Om de professionella inte lyckas 

upprätthålla tydliga gränser mellan sin yrkesspecifika områden torde det finnas risk för att 

samarbetet övergår till den form Westrin (a.a.) omnämner som integration. En sådan 

arbetsform skulle innebära att professionerna i sin iver att samverka sammanblandar sina 

arbetsuppgifter och kompetensområden. 

 

7.3 Anmälningsskyldighetens följder 

Vi har nu sett att samverkan förekommer i stor utsträckning, men kanske är den inte alla 

gånger optimalt strukturerad och uppfyller inte alltid kriterierna som är grundläggande för en 

fungerande samverkan. Forskning har visat på att samverkan är ett viktigt instrument för att i 

ett tidigt skede upptäcka barn som far illa (Lundén, 2004). Anmälningar är ett sätt för 

socialtjänsten att få kännedom om dessa barn. Vi avser nu att belysa hur anmälningstalen från 

BVC ser ut i Stockholms stad samt hur socialtjänsten ser på anmälningsskyldigheten, utifrån 

resultaten av vår studie. 

 

Folkhälsoinstitutet (2000) framhåller att familjecentraler gör att övrig personal lättare orkar se 

problem i familjer och ta tag i dessa om det finns en socialsekreterare tillgänglig. I vår studie 

har vi dock inte funnit något samband mellan ökat antal anmälningar och tillgång till 

familjecentral i stadsdelen. Det skulle kunna vara så att man på familjecentralerna tidigare 

fångar upp barn och familjer i behov av stöd och att det därför mer sällan inkommer någon 

anmälan. En annan möjlighet är att familjecentraler inte ökar antalet anmälningar om barn 
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som far illa utifrån hur den är organiserad i dagsläget, men med vissa förändringar skulle 

kanske anmälningstalen tillta. 

 

7.3.1 Anmälningstal 

I tolv av de femton stadsdelar som har enskild samverkan med BVC, tror respondenterna att 

samverkan med BVC leder till ett ökat antal anmälningar. Socialtjänsten har således en 

positiv inställning till samverkan som ett instrument för att öka anmälningstalen. Hur ser då 

anmälningstalen ut? 

 
Tabell 3. Anmälningstal per år från BVC 

Antal stadsdelar n=17  

1- 6 anm./år 15 

Fler än 6 anm./år 2 

 

I alla stadsdelar, utom en, inkommer BVC med anmälningar om barn som far illa. Resultaten 

av vår studie visar på att det är förhållandevis få anmälningar som inkommer, vilket stämmer 

med den bild som ges av barnavårdscentralens anmälningstal i tidigare forskning (Lagerberg, 

1998; Lundén, 2004). Det låga anmälningstalet kan bero på att respondenterna skattat fel, men 

vi har ej funnit något som tyder på detta eftersom frågan var tydligt ställd samt att 

respondenterna i egenskap av sin yrkesposition borde ha god kännedom om 

anmälningsstatistiken i stadsdelen.  

 

Resultatet på frågan om hur många anmälningar som varje år inkommer från BVC, gällande 

barn som far illa, visar att 90 procent av stadsdelarna får in mindre än sex anmälningar per år. 

De  socialtjänstkontor som mottar minst antal anmälningar får in en per år. De som får in flest 

anmälningar uppger att det inkommer tolv per år. Med tanke på att en heltidsarbetande BVC-

sjuksköterska enligt Lagerberg (1998) träffar ungefär 300 barn per år och andelen barn som 

far illa kan antas vara cirka fem procent av dessa, verkar det som att antalet inkomna 

anmälningar i vår studie är lågt. Av socialtjänstkontoren får alltså 90 procent endast in en 

tredjedel av det anmälningstal som vore proportionerligt till antalet barn som kan antas fara 

illa. Vi kan dessutom konstatera att det socialtjänstkontor som får in flest antal anmälningar i 

vår studie ändå inte når upp till det anmälningstal som motsvarar den andel barn som antas 

fara illa. Dessutom kan det tänkas att ett barn anmäls flera gånger vilket gör siffrorna än mer 

alarmerande. Om man även betänker att det ofta arbetar flera BVC-sjuksköterskor vid en 
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barnavårdscentral, minskas antalet anmälningar per sjuksköterska ytterligare, vilket är  

mycket oroväckande.  I Lagerbergs (1998) studie framkommer att endast ett av tio fall där 

BVC misstänker att ett barn far illa anmäls till socialtjänsten. Med reservation för att vår 

studie är avsevärt mindre, kan vi ändå dra paralleller till Lagerbergs resultat och anta att 

BVC-sjuksköterskorna inte inkommer med anmälningar angående alla de barn som de 

misstänker far illa. Det kan tilläggas att i studier som behandlar anmälningsstatistik från 

verksamheter som rör barn (ex. Kaunitz, Löfholm & Sundell, 2004) finns BVC inte ens 

representerad, vilket kan tolkas som att antalet anmälningar från denna institution generellt är 

för få för att omnämnas.  

 

Vad beror då det låga anmälningstalet på? Är det så att BVC-sjuksköterskor är dåliga på att se 

tecken på att barn far illa eller riskerar att fara illa? En sådan teori möter motstånd hos 

Aurelius och Nordberg (1994) som utifrån sin studie menar att denna yrkeskategori visat sig 

vara bra på att tyda signaler ett barn får bristande omsorg. Enligt författarna är dock BVC-

sjuksköterskorna själva osäkra på sina bedömningar, vilket kan förklara ett lågt anmälningstal 

(a.a.). Det borde dock ligga fler faktorer bakom BVC-sjuksköterskornas ringa benägenhet att 

anmäla. Följande stycke pekar på att socialtjänsten ser att skillnader i tolkningen av 

anmälningsskyldigheten kan tänkas bidra till att det inkommer få anmälningar från BVC. 

 

7.3.2 Tolkning av anmälningsskyldigheten 

Två tredjedelar av respondenterna uppger att det finns stora skillnader i BVC:s tolkning av 

anmälningsskyldigheten jämfört med socialtjänstens. Detta är anmärkningsvärt med tanke på 

den utbredda förekomsten av samverkan som finns i stadsdelarna. Av dessa urskiljer sig två 

stora grupper (Tabell 4). 
  

Tabell 4. Centrala problem för anmälningsbenägenhet hos BVC 

Antal stadsdelar: n=12   

BVC tror att de behöver tydliga bevis och gör egna 

bedömningar av barnets situation innan de anmäler  

Relationen till familjen och rädsla för att anmäla  

6 

 

5 

Annat 1 

 

Den största gruppen menar att BVC-sjuksköterskorna tror att de behöver ha tydliga bevis på 

ett barn far illa eller riskerar att fara illa, innan de anmäler, vilket får till följd att BVC gör 

egna bedömningar av barnets situation i stället för att överlåta detta åt socialtjänsten. Den 
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andra gruppen tror att BVC har en rädsla för att förstöra relationen till familjen, vilket gör att 

de undviker att anmäla. Denna känslomässiga aspekt besvarar inte direkt frågan om skillnader 

i tolkningen av anmälningsskyldigheten men verkar, enligt socialtjänsten, ha stor betydelse. 

Detta avser vi att belysa mer längre fram i analysen. 

 

Enligt resultaten i tabell fyra förefaller det som att BVC-sjuksköterskorna brister i sin 

anmälningsskyldighet, vilket skulle kunna tolkas som att de inte har tillräckligt goda 

kunskaper om lagtextens innebörd. Ett sådant antagande går dock inte i linje med vad Sundell 

och Colbiörnsens (1999) studie påvisar, då de funnit att BVC-personal har bra kunskaper om 

vad deras förpliktelser gällande anmälningsskyldighet innefattar. Författarna pekar även på att 

BVC-personal oftare än andra yrkeskategorier känner till att anmälningsskyldigheten inte kan 

delegeras. En stor del av respondenterna i studien är också överens om att anmälan är till 

fördel för det enskilda barnet och att den inte bryter mot sekretesslagen (a.a.).  

 

Om det inte huvudsakligen är kunskaper om anmälningsskyldigheten som fattas hos BVC-

sjuksköterskorna, kan man anta att problemet delvis ligger i att BVC-personal känner sig 

osäkra på hur och när anmälningsskyldigheten ska tillämpas? Lundén (2004) har i sin studie, 

som utgår från intervjuer med personal inom BVC, funnit att sjuksköterskorna upplever  

svårigheter med att avgöra vad som skall betraktas som ett tillräckligt gott föräldraskap. 

Författarna pekar på att detta i längden leder till att man försöker hjälpa till på andra sätt, i 

stället för att anmäla till socialtjänsten. Även förvirringen kring begreppet barn som far illa 

kan leda till att BVC-sjuksköterskor i högre grad väntar och letar efter tydliga bevis innan de 

anmäler eftersom det råder osäkerhet kring vilka barn som avses i anmälningsskyldigheten 

(a.a.). Våra resultat verkar gå i linje med detta resonemang då en betydande andel informanter 

i vår studie uppger att BVC väljer att göra egna bedömningar av ett barns situation istället för 

att överlåta detta till socialtjänsten. Begreppen torde kunna klargöras om parterna diskuterar 

dess innebörd och hur de bör tolkas, så att en gemensam syn kring dem skapas. Wiig (i 

Boklund, 1995) menar att en gemensam förståelse av centrala begrepp är nödvändigt för att 

kunna dra nytta av verksamheternas olikheter.  

 

7.3.3 Vad anmäls? 

Eftersom de flesta stadsdelar fick in få anmälningar från BVC per år hade många av våra 

informanter svårt att uppge tre vanliga skäl till att BVC inkommer med anmälningar, de flesta 

uppgav bara det vanligaste. Med anledning av detta redovisar vi endast de vanligaste 
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anledningarna till att anmälan inkommer. Utifrån ovanstående resonemang om förvirringen 

kring begreppet barn som far illa kan man tänka sig att BVC-sjuksköterskorna oftast 

inkommer med anmälan i fall då det finns tydliga bevis. Resultaten i vår studie visar sig dock 

vara jämnt fördelade mellan relationskonflikter i familjen, föräldrarnas psykiska problem och 

allmän oro, vilka fem stadsdelar vardera uppger. I Lagerbergs (1998) studie var andelen 

anmälningar i fall då BVC-sjuksköterskor kände allmän oro för ett barn mycket sällsynta och 

förekom knappt alls. Kanske beror denna skillnad på att man i en storstad är mer benägen att 

anmäla misstankar och allmän oro, eftersom man inte i samma utsträckning som i en småstad 

riskerar att stöta på familjen man anmält.  

 

7.3.4 Fungerar anmälningsskyldigheten? 

På frågan om respondenterna tycker att anmälningsskyldigheten överlag fungerar på ett 

tillfredsställande sätt uppger en klar majoritet, knappt 80 procent, att anmälningsskyldigheten 

inte är välfungerande. Det står även klart att socialtjänsten tror att det finns en rädsla från 

BVC:s sida för att anmäla, alla utom en stadsdel uppger att så är fallet. Siffrorna i tabell fyra, 

om skillnader i tolkningen av anmälningsskyldigheten, talar för att socialtjänsten tror att en 

stor del av BVC:s motstånd att anmäla kan bottna i en rädsla för att förstöra relationen till 

familjen och en anmälan antas svika familjens förtroende. Framträdande siffror pekar även på 

att bristen på tydliga bevis på att ett barn far illa, är en avgörande orsak till att BVC avstår 

från att inkomma med anmälningar till socialtjänsten. Det är möjligt att denna upplevda 

bevisbrist också kan härledas till en rädsla för att kontakta socialtjänsten ”i onödan”, vilket 

leder till att BVC-personal upplever att familjen förlorar sitt förtroende för dem och relationen 

försämras. Det skulle även kunna vara så att anmälningsskyldigheten i SoL 14:1 har brister i 

sin utformning, vilket vi nu ska se närmare på.  

 

7.3.5 Anmälningsskyldighetens brister 

Av den majoritet som inte anser att anmälningsskyldigheten är välfungerande, har endast ett 

fåtal svarat enligt enkätens fasta svarsalternativ, på frågan om vad anmälningsskyldighetens 

huvudsakliga brist består i (se bilaga 1, fråga 17). Istället anger knappt hälften av 

respondenterna att anmälningsskyldigheten brister till följd av att personal inom BVC har en 

rädsla för att förstöra relationen med föräldrarna (Tabell 5). 
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Tabell 5. Faktorer som anmälningsskyldigheten brister i: 

 Antal stadsdelar: n=14  

Att anmälningar bör ej vara kopplade till 

anmälningsskyldighet 

0 

Att SoL 14:1 ger dålig vägledning om adekvata 

anmälningssituationer 

1 

Att professionella har dålig kännedom om SoL 14:1 4 

Att det finns en rädsla för att förstöra relationen till 

föräldrarna 

6 

Att BVC saknar förtroende för socialtjänsten 3 

 

Respondenterna kunde alltså inte särskilja anmälningsskyldighetens utformning från de 

känslomässiga hinder man som professionell kan uppleva i samband med att en anmälan 

övervägs, vilket gör att svarsalternativen inte stämmer överens med frågan. Det är ändå en 

viktig aspekt som kommit fram och som återkommit på flera ställen i vårt material. 

Känslomässiga svårigheter i arbete med barn som far illa kan enligt Killén (1991) leda till att 

professionella utvecklar överlevnadsstrategier för att mäkta med. BVC-sjuksköterskornas 

rädsla för att förstöra relationen till familjen kan tänkas innebära att de använder sig av det 

Killén kallar problemförskjutning och/eller reducering av komplexiteten. Det vill säga 

sjuksköterskorna orkar endast se en liten del av familjens problem och fokuserar således 

endast på detta. Genom att förminska allvarlighetsgraden av familjens problem tillhandahåller 

de otillräckligt stöd till familjen.  

 

Även om detta kan vara en del av förklaringen till att de inkommer med få anmälningar så 

måste det mest anmärkningsvärda utifrån vår studie vara att socialtjänsten förskjuter problem 

med anmälningsskyldigheten till att vara problem hos BVC. Vi kunde inte få respondenterna 

tala om anmälningsskyldigheten, utan istället kommer det fram att socialtjänsten har starka 

föreställningar, för att inte säga fördomar, om egenskaper hos BVC-sjuksköterskorna. Vi vet 

inte vad det beror på att socialtjänsten har denna schablonbild av BVC, men vi frågar oss om 

inte sådana föreställningar borde kunna överbryggas genom samverkan?  

 

En knapp fjärdedel av respondenterna menar att anmälningsskyldigheten inte fungerar 

eftersom BVC saknar förtroende för socialtjänsten och deras sätt att arbeta. Ett bristande 

förtroende är oroväckande eftersom det kan leda till att man inte anmäler barn som far illa till 

socialtjänsten, vilket i sin tur innebär att barnen inte får det stöd de kan behöva från 
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samhällets sida. Några av respondenterna menade att de inte hade tid eller möjlighet till att 

använda sig av återkoppling till BVC då de inkommit med en anmälan, förutom vad gäller att 

lämna bekräftelse på att anmälan mottagits. Detta går dock inte i linje med det arbetssätt som 

Socialstyrelsen (2004b) råder till socialtjänsten till, då man understryker vikten av att 

socialtjänsten, med vårdnadshavarens samtycke, informerar anmälaren om vad anmälan leder 

till. Om samtycke inte ges, finns ändå utrymme för socialtjänsten att bekräfta att anmälan 

inkommit och berätta vem som handlägger ärendet. Socialstyrelsen föreslår även att 

anmälaren deltar vid ett första möte med familjen så man kan komma överens om hur den 

fortsatta samverkan ska ske (a.a.). I Lundéns (2004) studie anser ett flertal BVC-

sjuksköterskor att de överlag har dåliga erfarenheter av kontakten med socialtjänsten, då man 

har en känsla av att ha blivit missförstådd och illa behandlad och är därför negativt inställd till 

framtida kontakter. Denna upplevelse kan bero på brist på information från socialtjänstens 

sida och skulle kanske kunna överbyggas med väl utarbetade rutiner för återkoppling.  

 

Den form av samarbete som beskrivs ovan påminner om koordination, vilket kan liknas vid 

då BVC inkommer med anmälningar om barn som far illa, utan att få någon egentlig 

återkoppling från socialtjänsten. Om det däremot finns väl upparbetade rutiner för 

återkoppling och BVC-sjuksköterskan finns med vid ett första möte med familjen är det snare 

fråga om kollaboration, alltså en samverkan (a.a.). Av socialtjänstkontoren anser en knapp 

tredjedel att anmälningsskyldigheten brister i att professionella har dålig kännedom om 

lagtexten. Alla respondenter menar dock att de informerar BVC om vad 

anmälningsskyldigheten innebär och vi ska nu se närmare på under vilka former detta sker. 

 

7.3.6 Hur socialtjänsten informerar om anmälningsskyldigheten 

Utifrån vårt material verkar det som att socialtjänsten anser att BVC inte tolkar 

anmälningsskyldigheten optimalt eller har tillräckliga kunskaper om den. Eftersom 

socialtjänsten enligt Socialstyrelsens (2003) allmänna råd om anmälan om missförhållanden 

enligt anmälningsskyldigheten har ett ansvar att informera myndigheter och yrkesverksamma 

om denna, vill vi se under vilka former detta sker. 
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Tabell 6. Hur socialtjänsten informerar om anmälningsskyldigheten. 

Antal stadsdelar: n=18  

I konkreta ärenden då BVC har frågor 4 

I strukturerade former av arbetsgrupp eller 

arbetsledning 

6 

Både i konkreta ärenden och strukturerade former 8 

 

Samtliga svarspersoner uppger att socialtjänsten informerar BVC om vad 

anmälningsskyldigheten innebär. Knappt 45 procent uppger att de informerar ges både i 

strukturerade former av arbetsgrupp eller arbetsledning och i konkreta ärenden då BVC har 

frågor. Drygt en tredjedel av socialtjänstkontoren informerar BVC endast i strukturerade 

former av arbetsgrupp eller arbetsledning. Drygt 20 procent av socialtjänstkontoren delger 

BVC information om anmälningsskyldigheten endast i konkreta ärenden då BVC har frågor. 

Vi kan spekulera i att de som får information av anmälningsskyldigheten i strukturerade 

former, överlag blir bättre rustade inför att bedöma huruvida ett fall är så allvarligt att det är 

befogat med en anmälan. Med detta vill vi inte underskatta betydelsen av att få information 

vad gäller enskilda ärenden, utan snarare peka på att det borde vara ett viktigt komplement till 

att BVC-sjuksköterskor får en grundläggande kunskap om anmälningsskyldigheten. 

 

I detta sammanhang kan samarbetet ses som konsultativt till sin utformning, eftersom det är 

fråga om att socialtjänsten tillfälligt tillför sina kunskaper i en verksamhet (Westrin, 1986). 

Konsultation är nödvändig inte bara då det gäller allmän information utan även då BVC-

sjuksköterskor behöver rådgöra innan en anmälan, men för ett optimalt samarbete, krävs att 

konsultation fungerar som ett komplement till samverkan.  

 

7.4 Slutsats 

Enligt Bergmark och Lundström (2005) är det inte säkert att samverkan är en optimal 

arbetsform, eftersom den kräver mycket resurser och tid av socialsekreteraren som istället 

skulle kunna användas till direktkontakt med klienten. Författarna menar att kostnaderna för 

utbyte av information och mötestillfällen är för höga, i förhållande till de resurser som finns 

att tillgå inom organisationen. Visst kan det tänkas vara så att samverkan för en del stadsdelar 

inte nyttjar tid och resurser maximalt. Vi kan ändå utifrån våra resultat se en poäng i att 

vidareutveckla och satsa på samverkan. Detta eftersom samtliga socialtjänstkontor uppger att 

de har ett behov av samverkan med BVC och så gott som samtliga tror att motsvarande även 
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gäller från barnavårdscentralens sida. Utifrån detta verkar det orimligt att minska kontakten 

mellan parterna. Istället torde det vara så att formerna för samverkan behöver effektiviseras 

och struktureras, så att de mer kommer att likna en kollaborativ samarbetsform, det vill säga 

samverkan.  

 

Vi kan utifrån vår studie konstatera att samverkan mellan socialtjänsten och BVC i 

Stockholms stad är mycket vanligt förekommande. Även formerna för samverkan är breda, då 

det visar sig att mötena kretsar kring både generella åtgärder och gemensamma klientärenden, 

samt sker både under fria forum och med dagordning. Vi har även kunnat dra paralleller 

mellan förekommande samverkan och Westrins fyra begrepp för samarbete, vilka är 

konsultation, integration, koordination och samverkan (kollaboration). Trots denna utbredda 

samverkan har vi funnit att det verkar råda en påfallande misstanke hos socialtjänsten 

angående BVC-sjuksköterskornas kompetens. Detta eftersom det i hög grad framkommer att 

socialtjänsten tror att BVC-sjuksköterskorna inte efterlever sin anmälningsskyldighet på 

grund känslomässiga hinder. Varför har man då inte lyckats överbrygga dessa föreställningar 

genom samverkan? 

 

Om vi lyfter blicken till en mer övergripande nivå kan vi anta att samverkan kan vara 

beroende av olika auktoritet och status, varför hierarkiska positioner spelar en avgörande roll i 

fråga om samverkan mellan socialtjänsten och BVC. Den auktoritet som socialtjänsten 

besitter i egenskap av utredande och myndighetsutövande part, gör att de kan välja att inrikta 

sina krafter på att samverkan ska komma till stånd. Detta gör de då i enighet med 

uppmaningen i SoL 3:1, där det tydliggörs att socialtjänsten ska samverka med andra 

verksamheter för att barn som far illa ska få hjälp innan en negativ utveckling gått för långt. I 

ett mindre antal stadsdelar kan vi dock se att socialtjänsten tenderar att stänga dörrarna till en 

samverkan med BVC då de inte ser vikten av att återkoppla eller låta BVC medverka vid 

anmälningsmöten. BVC-sjuksköterskor har en nyckelroll vad gäller att upptäcka barn som far 

illa, framförallt de som är yngre än två år (Lundén, 2004), varför det är viktigt att tillvarata 

dem som kunskapskälla. 
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8. DISKUSSION  

Sammanfattningsvis kan sägas att vårt syfte varit att belysa förekomst och former för 

socialtjänstens samverkan med BVC i Stockholms stad. De frågeställningar vi försökt besvara 

är hur vanlig denna samverkan är, i vilka former samverkan sker och hur socialtjänsten ser på 

den anmälningsskyldighet som BVC omfattas av? 

 

Vår metod för datainsamling har utgjorts av telefonintervjuer, utifrån en enkät, med 

företrädesvis enhetschefer vid socialtjänstens sektioner för barn och ungdom. Vi kan se att en 

stor fördel med att få enkäterna besvarade per telefon har varit att vi då lyckats komma i 

kontakt med alla informanter, vilket gjort att vår studie inte är belagd med något externt 

bortfall. Vi kan föreställa oss att om vi använt oss av postenkäter, hade vi sannolikheten inte 

varit så stor att vi fått tillbaka alla enkäter. Detta eftersom enhetscheferna vid de olika 

socialtjänstkontoren visade sig vara mycket upptagna och det därmed tog avsevärt längre tid 

än förväntat att nå dem via telefon. Brister i vår metod har varit att vissa av våra frågor blev 

lidande av att vi hade fasta svarsalternativ. Det hade varit värdefullt att kunna ge mer 

utrymme för den information som framkom utanför svarsalternativen.  

 

Vi har utifrån vår metod kunnat få svar på våra frågeställningar då vi kunnat se att samverkan 

mellan socialtjänsten och BVC förekommer i alla stadsdelar, utom en, i Stockholm. Formerna 

för samverkan verkar dock inte vara helt strukturerade och genomtänkta. Detta antagande 

bygger vi på att en stor del av socialtjänstkontoren uppger att mötestillfällena används till att 

diskutera generella åtgärder under fria forum, alltså utan dagordning. Dessutom får  

samverkan med BVC sämst omdöme, då socialtjänsten rangordnar närliggande 

verksamhetsområden, utifrån vilka de har bäst respektive sämst samverkan med. Det finns 

enligt socialtjänsten, uttryckligen ett stort behov av samverkan, mellan de båda parterna. Dock 

verkar formerna i dagsläget inte vara optimalt utformade, eftersom en stor del av stadsdelarna 

upplever att den samverkan man har inte är tillräcklig. Vi kan alltså se att det är fråga om 

kvantitet snarare än kvalitet. De som har familjecentral skiljer sig dock från denna svarsgrupp, 

då de i mycket större utsträckning upplever samverkan som tillräcklig. Utifrån detta kan vi 

anta att familjecentral är en institutionaliserad organisering av samverkan, som är värd att 

vidareutvecklas.  

 

Vad avser anmälningsskyldigheten kan vi se att socialtjänsten inte anser att den fungerar 

tillfredsställande. Det de flesta socialtjänstkontor anser att hinder för att BVC-personal ska 
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uppfylla sin anmälningsskyldighet, är av känslomässig natur. Utifrån den utbredda samverkan 

som förekommer, vore ett rimligt antagande att socialtjänsten härigenom skulle ha möjlighet 

att hitta former för att bekräfta BVC-personalens oro och skapa verksamma rutiner kring 

anmälningar. Som vi redan nämnt kan detta kopplas till status- och maktskillnader mellan 

socialtjänsten och BVC.   

 

Under uppsatsarbetet har vi sinsemellan diskuterat att det vore intressant att genomföra 

kvalitativa intervjuer, för att få en djupare förståelse för BVC-sjuksköterskors och 

socialsekreterares upplevelser av samverkan. Den överblicksbild vi fått av vår studie visar på 

tendenser som vore intressanta att närmare studera ur en kvalitativ aspekt. Exempelvis uppger 

en klar majoritet av socialtjänstkontoren i vår studie att de har bäst samverkan med 

grundskolan. Vilket innehåll har denna samverkan, som fattas i samverkan med BVC? Utifrån 

tidigare forskning har skolan även visat sig vara den verksamhet som inkommer med flest 

anmälningar angående barn som far illa. Det vore således intressant att se om det kan tänkas 

finnas några klara samband mellan former för och kvalitet på samverkan och antalet inkomna 

anmälningar årligen till socialtjänsten.  

 

Avslutningsvis hoppas vi att den här studien kunnat bidra till en ökad medvetenhet om att 

samverkan inte sköter sig själv, utan att den kräver engagemang och målmedvetenhet. Detta 

för att uppnå sitt mål, som i det här fallet är, att i tid upptäcka de yngsta barnen i samhället 

som riskerar en avvikande utveckling. 

 

 
 

 45



9. REFERENSLISTA 

 

9.1 Litteratur och rapporter 

Aurelius, G. & Nordberg, L. (1994). Home visiting to families with a newborn child. 

Scand J Prim Health Care, Jun;12(2), 106-13.  

 

Bergmark, Å. & Lundström, T. (2005). Med förenade krafter? Om individ- och 

familjeomsorgens samverkan med andra myndigheter. Socionomen, 1, Socionomens 

Forsknings-Supplement, Nr 17.  

 

Boklund, A. (1995). Olikheter som berikar? (Rapport i socialt arbete, nr 71). Stockholm: 

Stockholms Universitet, Institutionen för socialt arbete.  

 

Danermark, B. (2000). Samverkan – himmel eller helvete? Stockholm: Gothia. 

 

Danermark, B. & Kullberg, C. (1999). Samverkan – Välfärdsstatens nya arbetsform. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Edling, C. & Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2004). Metodpraktikan (2:a 

uppl.). Stockholm: Norstedts Juridik. 

 

Gärdsmo Pettersson, E. & Zeime, G. (2000) Att verka tillsammans – en bok om 

familjecentraler (Folkhälsoinstitutet 2000:10). Stockholm: Folkhälsoinstitutet.  

 

Hagelin, E. & Magnusson, M. & Sundelin, C. (2000). Barnhälsovård (3:e uppl.). Stockholm: 

Liber.  

 

Kaunitz, C., Andrée Löfholm, C. & Sundell, K. (2004). Social barnavård i Stockholms 

stadsdelar (FoU-rapport 2004:5). Stockholm: Forsknings- och utvecklingsenheten. 

 

Killén, K. (1991). Svikna barn. Helsingborg: Wahlström & Widstrand. 

 

 46



Lagerberg, D. (1998). Barn som far illa – ett dilemma för barnhälsovården? Uppsala: 

Akademiska sjukhuset. Landstinget i Uppsala län.  

 

Lundén, K. (2004). Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn (avhandling). Göteborg: 

Göteborgs Universitet, Psykologiska institutionen.  

 

Socialstyrelsen. (1998). Anmälan, utredning, insats (SoS-rapport, 1998:4). Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2004b). Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn (handbok, 

artikelnr. 2004-101-1). Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Socialstyrelsen. (2004a). Strategi för samverkan som rör barn som far illa eller riskerar att 

fara illa (skrivelse, artikelnr 2004-107-11). Publicerad på www.socialstyrelsen.se. 

 

SOSFS 2003:16. Socialstyrelsens allmänna råd om anmälan om missförhållanden enligt 14 

kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Sundell, K. & Colbiörnsen, M. (1999). Samarbete kring barn i riskzonen (FoU-rapport 

1999:24). Stockholm: Socialtjänstförvaltningen, Forsknings- och utvecklingsenheten.  

 

Sundell, K. & Egelund, T. (2002). Barnavårdsutredningar – en kunskapsöversikt. Stockholm: 

Gothia. 

 

Westrin, C-G. (1986). Social och medicinsk samverkan – begrepp och betingelser. 

Socialmedicinsk tidskrift, 7, 280-285. 

 

Wiklund, S. (2005). Signs of child maltreatment. Unpublished manuscript, Stockholm 

University, Department of Social work. 

 

9.2 Web-dokument  

Metodbok – Barnhälsovården i Stockholms läns landsting [www dokument]. Stockholm: 

Stockholms läns landsting. URL http://www.ls.sll.se/L_bhv/40664.cs?dirid=29341&diridtop 

=29589. Information inhämtad 2005-04-21. 

 47



Frågeguide      Bilaga 1 

 

STADSDEL:…………………………………………………… 
 
1. Har ni på socialtjänsten någon organisatorisk uppdelning mellan barn och ungdom? 
 
( ) Nej ( ) Ja 
 
Om ja, 

2. Hur: __________________ 
 
3. Hur tror ni att er enhets resurser ser ut i jämförelse med barnavårdsenheter i Stockholms 
övriga stadsdelar? 
 
( ) Mindre ( ) Jämförbara        ( ) Större 
 
4. Hur ser er personalomsättning ut inom er enhet i jämförelse med barnavårdsenheter i 
Stockholms övriga stadsdelar? 
 
( ) Låg ( ) Jämförbar          ( ) Högre  
 
5. Finns det en familjecentral i er stadsdel som ni omfattas av? 
 
( ) Nej ( ) Ja 
 
6. Finns det från er enhet ett behov av samverkan med BVC? 
 
( ) Nej ( ) Ja 
 
7. Tror ni att BVC har ett behov av samverkan med er enhet? 
 
( ) Nej ( ) Ja 
 
8. Förekommer det att BVC inkommer med anmälningar om barn som far illa? 
 
( ) Nej ( ) Ja 
 
Om ja, 

9. Hur pass förekommande är det? Uppskatta per år. 
 
Antal: ______________ 
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10. Vad är oftast den huvudsakliga anledningen till att BVC inkommer med 
anmälningar? (Endast ett alternativ) 

 
 ( ) Relationskonflikter i familjen 
 ( ) Föräldrarnas missbruk 
 ( ) Föräldrarnas psykiska problem 
 ( ) Vanvård 
 ( ) Sexuella övergrepp 
 ( ) Fysiska övergrepp mot barn (aga etc.)  
 ( ) Fysiska övergrepp mellan makarna (ex. kvinnomisshandel) 
 ( ) Allmän oro 
 ( ) Annat: ___________________________ 

 
11. Vad är den näst vanligaste anledningen till att BVC inkommer med 
anmälningar? (Endast ett alternativ) 
 
( ) Relationskonflikter i familjen 

 ( ) Föräldrarnas missbruk 
 ( ) Föräldrarnas psykiska problem 
 ( ) Vanvård 
 ( ) Sexuella övergrepp 
 ( ) Fysiska övergrepp mot barn (aga etc.)  
 ( ) Fysiska övergrepp mellan makarna (ex. kvinnomisshandel) 
 ( ) Allmän oro 
 ( ) Annat: ___________________________ 

 
12. Vad är den tredje vanligaste anledningen till att BVC inkommer med 
anmälningar? (Endast ett alternativ) 
 
( ) Relationskonflikter i familjen 

 ( ) Föräldrarnas missbruk 
 ( ) Föräldrarnas psykiska problem 
 ( ) Vanvård 
 ( ) Sexuella övergrepp 
 ( ) Fysiska övergrepp mot barn (aga etc.)  
 ( ) Fysiska övergrepp mellan makarna (ex. kvinnomisshandel) 
 ( ) Allmän oro 
 ( ) Annat: ___________________________ 

 
13. Tror ni att det finns stora skillnader i BVC:s tolkning av anmälningsskyldigheten jämfört 
med socialtjänstens? 
 
( ) Nej ( ) Ja 
 
Om ja, 
 14. Vad består skillnaden i?: _______________________________ 
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15. Förekommer det att ni informerar personal på BVC om vad anmälningsskyldigheten 
innebär? 
 
( ) Nej 
( ) Ja, i konkreta ärenden då BVC har frågor 
( ) Ja, i strukturerade former av arbetsgrupp eller arbetsledning  
 
16. Anser du att anmälningsskyldigheten överlag fungerar på ett tillfredsställande sätt? 
 
( ) Nej ( ) Ja 
 
Om nej, 
 17. Vari består den huvudsakliga bristen? 
  
 ( ) Anmälningar från professionella bör inte vara kopplat till 

anmälningsskyldighet. 
( ) SoL 14:1 ger dålig vägledning om adekvata anmälningssituationer. 
( ) Professionella har dålig kännedom om SoL 14:1. 
( ) Annat, vad?: ___________________________ 

 
18. Tror ni att det finns en rädsla från BVC:s sida för att anmäla? 
 
( ) Nej ( ) Ja 
 
19. Försvårar sekretesslagen en samverkan med BVC? 
 
( ) Inte alls ( ) Obetydligt              ( ) Delvis ( ) Avsevärt 
 
20. Använder ni er av återkoppling till personal på BVC då de gjort en anmälan?  
 
( ) Nej  ( ) Ja 
 
Om nej, 
 21. Vad beror detta på? (Flera alternativ kan anges) 
 
 ( ) Sekretesslagen 
 ( ) Har ej efterfrågats personalen på BVC 
 ( ) Tidsbrist 
 ( ) Annat, vad?: ______________________ 
 
22. Vilken av följande verksamhetsområden har ni bäst enskild samverkan med?  
(Ranka 1- 5 där 5 är bäst samverkan och 1 sämst samverkan.) 
 
 ( ) Förskola 
 ( ) Grundskola 
 ( ) Fritidshem 
 ( ) BVC 
 ( ) BUP 
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23. Förekommer regelbunden flerpartssamverkan där BVC ingår? (periodiskt) 
 
( ) Nej  ( ) Ja  
 
24. Förekommer regelbunden enskild samverkan med BVC? (periodiskt)  
 
( ) Nej ( ) Ja 
    
Om ja,  

25. Hur många timmar/månad lägger ni ner på samverkan? 
 
( ) Mindre än 5 h/mån ( ) Mer än 5 h/mån 
 
26. Tycker ni att nedlagd tid för samverkan är: 
 
( ) Otillräcklig           ( ) Tillräcklig   ( ) För omfattande     
 
27. Vem tog initiativ till samverkan? 
 
( ) Socialtjänsten 
( ) BVC 
( ) Annan:____________________ 

 
28. Vad handlar er samverkan om? (Flera alternativ kan anges) 
 
( ) Gemensamma klientärenden  
( ) Mer generella åtgärder 
( ) Annat, vad?: __________________ 
 
29. Hur är mötestillfällena huvudsakligen organiserade? 
 
( ) I förväg bestämd dagordning 
( ) Fritt forum där ärenden och synpunkter tas upp spontant 
( ) Annat, nämligen: ___________________        
 
30. Tror ni att denna mötesorganisation föredras av: 
 
( ) Vare sig socialtjänsten eller BVC 
( ) Socialtjänsten men inte BVC 
( ) BVC men inte socialtjänsten 
( ) Båda parter 
 
31. Tycker ni att den samverkan ni har är tillräckligt? 
 
( ) Nej ( ) Ja 
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Om nej, 
  32. Vad förhindrar ytterligare samverkan? (Flera alt kan anges) 
 
  ( ) Tidsbrist 
  ( ) Hög personalomsättning 
  ( ) Ekonomiska hinder 
  ( ) BVC önskar ej mer samverkan 
  ( ) BVC har ej möjlighet till mer samverkan (bristande resurser)  
  ( ) Annat, vad:______________ 
  

33. Tror du att er samverkan leder till 
 
( ) färre anmälningar      ( ) fler anmälningar  
 
34. Finns det någon klientgrupp där det inkommer särskilt mycket anmälningar  
till följd av er samverkan? 

 
( ) Nej ( ) Ja 
 
Om ja,  
 35. Vilken?: ________________  
 
36. Tror du att det finns någon klientgrupp där samverkansformen inte leder till  
ökat antal anmälningar? 
  
( ) Nej ( ) Ja 
 
Om ja, 
 37. Vilken?: ____________________ 
 

Om nej,  
 

38. Vilka hinder finns för en formell samverkan? 
 
 ( ) Tidsbrist 
 ( ) Hög personalomsättning 
 ( ) Ekonomiska hinder 
 ( ) Behov saknas 
 ( ) BVC önskar ej sådan form av samverkan 
                    ( ) Annat:______________ 

 
39. Har handläggarna överlag någon informell samverkan med BVC utöver  
konkreta anmälningstillfällen? 
 
( ) Nej ( ) Ja 
 
Om ja, 
 40. På vilket sätt?: ___________________ 
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41. Har det gjorts några ansatser till samverkan mellan socialtjänsten och BVC? 
 

 ( ) Nej ( ) Ja 
 
 Om ja, 
  42. Vem har huvudsakligen tagit detta initiativ? 
   

( ) Socialtjänsten 
  ( ) BVC 
 
43. Är det något du vill tillägga? 
 
_________________________________________________________________
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Stockholm, 2005-03-30                                 Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi heter Therese Örnborg och Mia Carlsson och vi studerar till socionomer på 
Socialhögskolan vid Stockholms Universitet. Vi går nu mot slutet av vår utbildning och det 
har blivit dags att skriva C-uppsats. Det ämne vi har valt är att belysa samverkan mellan 
socialtjänsten och Barnavårdscentralen och nu skulle vi behöva Din hjälp i vårt arbete. 
Anledningen till att vi valt ut just Dig är att vi tror att Du utifrån Din position har god kunskap 
i vårt ämnesval. Som metod för datainsamling har vi valt att genomföra telefonintervjuer till 
Stockholms 18 stadsdelar. Någon av oss kommer att ringa upp Dig inom några dagar och 
ställa ett antal frågor utifrån en enkät som vi sammanställt. Vi kommer inte att gå in i enskilda 
ärenden utan beröra samverkan som fenomen. Samtalet kommer att ta ungefär femton 
minuter.  
 
Din medverkan är mycket betydelsefull för oss! 
 
Om Du har frågor angående vår undersökning är Du välkommen att kontakta oss. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Mia Carlsson 
 
E-post: miacarlsson@comhem.se 
 

Therese Örnborg 
 
E-post: therese_ornborg@spray.se 
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