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Artonde Mötesplats IFO blev digital
Mötesplats IFO är  en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i GR:s  
13 medlemskommuner. Dagens syfte är att vi ska dela med oss av kunskap och 
erfarenheter till varandra, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att 
stärka yrkesrollen. 

2020 års Mötesplats IFO fick på grund av pandemin sändas via webben. Nästa år 
hoppas vi att vi kan ses igen ”på riktigt”!

Se filmer på webben!
Förutom de föreläsningar som sän-
des live erbjuder vi fyra ytterligare 
filmer – se dem på vår webbsida 
goteborgsregionen.se/motesplatsifo

• Stellamottagningen – stöd till 
biologiska föräldrar med barn 
placerade utanför hemmet

• Spädbarnsverksamheten i 
Mölndals stad

• Språkutvecklande arbetssätt i 
praktiken – Returhuset i Östra 
Göteborg

• Interkulturell kompetens

Patrick Gruczkun, Göteborgsregionen, Marie Christiansson, 
IFO-chef Kungsbacka kommun, och Robert Rydquist, IFO-
chef Stenungsunds kommun, inledde och avslutade dagen.

Moderator Patrick Gruczkun och övriga presen-
tatörer fick upplevas via webben denna gång.

http://goteborgsregionen.se/motesplatsifo
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Tookigt ledarskap behövs i en  
föränderlig värld
Mariah Ben Salem Dynehäll släppte tidigare i år boken Tookig – att leda genom osäker-
het, tillsammans med Fil dr. Leif Denti. Begreppet tookig är ju passande i pandemi- 
tider som dessa men boken skrevs innan pandemin och begreppet kommer egentligen 
från första bokstäverna i orden Tvetydig, Obekväm, Omvälvande, Komplex,  
Instabil och Gåtfull. Tookig anspelar på kontexten i dagens samhälle, där vi behöver 
använda oss av ett målsökande ledarskap istället för ett målstyrt.

Karaktäristiskt för den tookiga kontexten 
är ständig förändring. Som ledare för en 
verksamhet är det viktigt att sätta upp mål, 
men hur ska vi göra det när omvärlden är i 
ständig förändring? Jo, istället för en mål-
styrd process behöver vi ha en målsökande 
process, menar Mariah.

I en målstyrd process är slutmålet tyd-
ligt och definierat, det finns en tydlig hand-
lingsplan, man prioriterar interna processer 
framför interaktion med omvärlden, man 
reagerar inte på förändringar och dokumen-
tation är viktigare än behovsdriven lösning.

I en målsökande process däremot finns 
det en en vision eller ett syfte för processen 
snarare än ett definierat slutmål. Vad som 
ska ske i processen bestäms löpande utifrån 
läroloopar och genom samspel med omvärl-
den, individer och tvärdisciplinär samver-
kan prioriteras framför processen, vi agerar 
på förändringar och vi prioriterar behovs-
driven lösning framför dokumentation.

Planer som snuttefiltar
Men även om vi vet detta är det ändå många 
som fastnar, eftersom vi under osäkerhet 
tenderar att vilja sätta ännu fler mål. Pro-
blemet är att när det är så osäkert så går det 
inte.

– Vi leder den här typen av processer som 
om det är oförutsägbara trots att de inte 
är det. Jag kallar planerna för strukturella 
snuttefiltar – de finns över allt i samhället, 
säger Mariah.

Ska vi då sluta sätta mål? 
Nej eller ja, det beror på, menar Mariah. Vi 
behöver ta ställning till vad det är för typ av 
arbete – är det ett arbete som bäst görs med 
en målstyrd process eller en målsökande 
process – och anpassa arbetssätt och ledar-
skap utifrån det.

När det är oklart har vi svårare att fatta 
beslut eftersom osäkerhet innebär starka 
känslor och då är det lätt att vi förlorar hel-
hetsperspektivet och får tunnelseende. Det 
kan skapa flyktbeteenden.

När vi känner osäkerhet tenderar vi att falla 
in i två beteenden. Det ena kallas för Sha-
red information bias. Det innebär att vi 
vänder vi oss till det vi känner till och disku-
terar det vi redan kan. Det innebär problem 

En tookig kontext är:

• Tvetydig
• Obekväm
• Omvälvande
• Komplex
• Instabil
• Gåtfull

I en tookig kontext krävs 
målsökande arbetsprocesser 

istället för målstyrda.
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eftersom lösningen i osäkra lägen oftast är 
att hitta ny kunskap för att komma vidare.

Det andra beteendet kallas Shared con-
firmation bias, och innebär att vi tenderar 
att ta till oss information som bekräftar 
det som vi redan vet och tycker är rätt. Det 
som strider mot det vi tror tenderar vi att 
förminska. Detta är något som är svårt att 
komma undan från i dagens samhälle där 
vi har digitala kanaler med algoritmer som 
stöder att vi får just information om det vi 
vet och är intresserade av. 

Var tydlig med det som går!
Hur ska vi då göra för att hantera denna 
osäkerhet? Jo det gäller att vara tydlig med 
det som går att tydliggöra. Osäkerhet kan 
handla om dels innehållsosäkerhet, det 
vill säga vad som ska åstadkommas eller 
levereras, dels processosäkerhet, det vill 
säga hur vi rent praktiskt ska göra. Målen 
för det vi ska åstadkomma, det vill säga 
innehållet, kan vara väldigt osäkert men 
det är ändå av stor betydelse att minska 

processäkerheten för då minskar man den 
totala osäkerheten. Det är med andra ord 
viktigt att vi är tydliga med hur arbetspro-
cessen ska gå till, eftersom målen inte går 
att påverka.

Tydligt syfte är viktigt
En viktig sak är att vara tydlig med syftet i 
det man ska göra, och det gör vi genom att 
diskutera syftet tillsammans på arbetsplat-
sen exempelvis, så att det inte råder osäker-
het kring det.

Vi behöver också vara tydliga med pro-
cessens natur. Förbered alla inblandade 
på att det handlar om en tookig process 
– att det kommer att vara osäkert och att 
det kommer hända saker längs med resans 
gång.

Att leva eller arbeta i osäkerhet är inte 
bara av ondo. Osäkerhet kan stärka känslor, 
förstärka lärandet samt öka engagemanget, 
nyfikenheten och fokus eftersom man vill ta 
sig ur osäkerheten.

Mariah Ben Salem Dynehäll,  
VD för Drivhuset Göteborg och 
metodansvarig för Drivhuset  
Norden, entreprenör, processledare, 
affärsutvecklare med mera.
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Verktyg för tookigt ledarskap
Mariah Ben Salem Dynehäll och Leif Denti 
har utvecklat några verktyg som är till hjälp 
när man leder tookigt i målsökande pro-
jekt och processer. Ett är att känna till fyra 
känslozoner:

• Komfortzonen

• Uttråkningszonen

• Frustrationszonen

• Utvecklingszonen

Det som avgör vilken zon en person 
befinner sig i är balansen mellan grad av 
utmaning och grad av stöttning. I komfort-
zonen har jag ingen utmaning men mycket 
stöttning – det känns trevligt och skönt att 
vara i denna.

I uttråkningszonen har jag varken ut-
maningar eller stöttning och det medför att 
jag känner mig uttråkad och oengagerad och 
att det är oklart vad jag bidrar med i arbetet. 

I frustrationszonen har jag hög nivå av 
utmaning men ingen stöttning. Det medför 
många negativa känslor som ilska, gråt, 
konflikter och att jag inte kommer någon-
stans. 

I utvecklingszonen är det en perfekt 
balans mellan de båda – jag har lagom med 
utmaningar och lagom med stöd för att 
klara av dem. Det är inte alltid så kul att 
vara i denna zon, för den kan även innebära 
känslor av ångest, oro och rädsla för att inte 
klara av utmaningarna.

Det är i utvecklingszonen som det är bäst 
att vara för att en process eller ett arbete ska 
gå framåt. Som ledare behöver man känna 
till det för annars är risken stor att man le-
der alla till komfortzonen för där är skönast 
att vara även för mig som ledare.

Zonanpassat ledarskap
Ett zonanpassat ledarskap handlar om att 
du som ledare först uppmärksammar käns-
lor och beteenden hos dina medarbetare 
och har det som ledtråd till att veta vilken 
zon som de befinner sig i. Sen anpassar du 
ledarskapet utifrån vilken zon varje medar-
betare befinner sig i:

I frustrationszonen – Instruera!

I utvecklingszonen – Bekräfta/Coacha!

I uttråkningszonen – Utmana!

I komfortzonen – Utmana/Bekräfta!

Komfortzonen inte bra
Komfortzonen är den värsta zonen, påpekar 
Mariah, eftersom det finns skäl till att vi 
människor gärna stannar i komfortzonen 
och därmed inte utvecklar oss eller verk-
samheten. Det som händer när man utma-
nar sin konfortzon är att den växer – man 
utvecklas. För att göra det mindre skräm-
mande för medarbetarna att lämna komfort-
zonen kan du som ledare se till att anpassa 
utmaningarna så att det inte blir för stora 
risker. 

Vi lever idag i ett innovationssamhälle, 
till skillnad från tidigare kunskapssamhälle, 
vilket ställer högre krav på oss att hantera 
osäkerhet. Det räcker inte att ha kunskap 
utan vi behöver kunna omsätta kunskapen 
och utveckla och anpassa oss.

– Var inte rädd för känslor! Vi blir lätt 
smittade av känslor – försök att hålla dis-
tansen. Se känslor som ett diagnosverktyg 
och ta reda på vad känslorna beror på. Be-
håll helikopterperspektivet, avslutar Mariah.
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Våld kan ske fysiskt, psykiskt, sexuellt och 
digitalt. Det digitala är vanligast bland ung-
domar eftersom de tillbringar mycket tid på 
den digitala arenan. 

Det hela började med att de 2019 hängde 
på den nationella kampanjen ”Svartsjuka är 
inte romantiskt”. I samband med det valde 
de även att göra egna kampanjer på sitt 
instagramkonto #faltgruppenmolndal.

– Vi blev uppmärksammade nationellt och 
inspirerades till att fortsätta satsningen – 
vi märkte att vi nådde ut till ungdomarna, 
berättar de.

Våren 2019 sökte de medel från Länssty-
relsen för fortsatt våldspreventivt arbete 
med fokus på våld i ungas nära relationer i 
Mölndals stad.

– Vi har gått en webbkurs om våld i nära 
relation och våld mot kvinnor som NCK 
(Nationellt centrum för kvinnofrid) har tagit 
fram. Vi rekommenderar verkligen att alla 
som jobbar med människor går den utbild-
ningen. Efteråt gick vi den tillhörande kurs-
ledarutbildningen så att vi kunde utbilda i 
Mölndals stad.

Eftersom utbildningen har ett vuxen-
perspektiv hade de dialog med NCK för 
att anpassa den till ungdomar, och de höll 
utbildningen för skol- och fritidspersonal.

Utbildningen skedde digitalt på grund 
av pandemin. En tid efteråt fick deltagarna 
svara på en enkät. Den visade bland annat 
att deltagarna efter utbildningen i större 
utsträckning upptäckte att våld i ungas rela-

Kampanjen #ärduokej? ska  
motverka våld i ungas relationer
Den nationellt uppmärksammade kampanjen #ärduokej? har varit igång i ett 
år och syftar till att uppmärksamma och motverka våld i ungas nära relationer. 
Fältsekreterarna Elsa Björklund, Elenore Thor Lindblad och Signe Johansson från 
Fältgruppen i Mölndals stad berättade om kampanjen och sitt arbete med att 
utbilda skol- och fritidspersonal i Mölndals stad.

Signe Johansson, Eleonore Thor och  
Elsa Björklund, fältsekreterare på Social- 
och arbetsförvaltningen i Mölndals stad.
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tioner är vanligt, att de hade blivit medvetna 
om att det finns många olika typer av våld. 
De hade även börjat fråga om våld i samtal 
med ungdomar och visste vart de skulle 
hänvisa ungdomar för att få hjälp och stöd. 

Förutom utbildningen höll de en digital 
spridningskonferens för 325 deltagare, 
bland annat skolkuratorer, familjebehand-
lare, politiker, fältarbetare och poliser från 
hela Sverige. Föreläste gjorde experter om 
våldspreventivt arbete.

Kampanj i sociala medier
De har även gjort kampanjer riktade mot 
unga på sociala medier under haschtaggen 
#arduokej?, och tryckt bland annat affi-
scher och satt upp på många olika platser i 
Mölndal där ungdomar finns. 

”Tillsammans motverkar vi våld i ungas 
nära relationer” är budskapet. De uppmunt-
rade ungdomarna till att höra av sig ifall 
de behövde hjälp eller stöd men hänvisade 
även till andra stödfunktioner där ungdo-
mar anonymt kan chatta om det våld de blir 
utsatta för av en partner eller utsätter en 
partner för. Om ungdomarna behövde mer 
eller annan hjälp kunde de hänvisa vidare 
till andra aktörer.

Få unga att reflektera över porr
En sak som de har fokuserat på är ungas 
konsumtion av porr.

– Vi tog kontakt med 
olika organisationer och 
bildade en samverkans-
grupp för att uppmärk-
samma problematiken 
av porrkonsumtion och 
normalisering av porr. 
Vårt syfte var att ge de 
unga redskap och verktyg 
att reflektera över vad de 
tittar på.

Det positiva med att använda sociala 
medier var att de fick god spridning. Det 
var även flera organisationer som spred 
inläggen. Totalt har kampanjen nått 60 000 
ungdomar.

– Från början hade vi inte många följare 
men vi fick det allt eftersom. Så det är värt 

att använda sig av sociala medier när man 
jobbar uppsökande och förebyggande, sa de.

Nu har de sökt och blivit beviljade pengar 
till att fortsätta med våldspreventivt arbete 
även nästa år. Näst i planeringen står att ha 
en träff för dem som gått deras utbildning 
och att ge ut två pixi-böcker, en som riktar 
sig till personal och en som riktar sig till 
ungdomar.

Arbetet sker samtidigt som en massa 
andra kanaler sprider andra bilder av hur 
relationer bör vara (influencers, tv-program 
med flera). Det är bilder som många gånger 
är väldigt destruktiva och romantiserar och  
legitimerar svartsjuka, kontroll och olika 
former av våld. 

– Det är inte alltid som de unga som pra-
tar med oss säger att de är utsatta för våld, 

utan det är vi som professio-
nella som behöver identifiera 
att de är det. Vi kanske jobbar 
i motvind många gånger men 
det betyder inte att vi inte 
kommer framåt. 

Att motverka våld i ungas 
relationer är viktigt eftersom 
våldsutsatthet är en allvarlig 
riskfaktor för psykisk ohälsa 
senare i livet.

– Det gäller att tänka utan-
för boxen och lyssna på ungdomarna och 
involvera dem i det våldförebyggande arbe-
tet vi bedriver. Det är också viktigt när man 
jobbar med barn och unga att man hänger 
med i den digitala utvecklingen och har koll 
på deras kanaler och var de befinner sig på 
den digitala arenan, menade de.

”Han sätter upp regler för mig som jag 
måste följa. Jag måste ha kläder som 
går över min rumpa och jag får inte ha 
killkompisar”

”Min flickvän har ett väldigt stort kon-
trollbehov och går igenom min telefon 
när jag ligger och sover”

Citat från ungarelationer.se

”Det är inte alltid 
som de unga som 

pratar med oss säger 
att de är utsatta för 
våld, utan det är vi 

som behöver identi-
fiera att de är det.”
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Lösningen för att stoppa alkohol- och nar-
kotikaanvändning bland unga menar Håkan 
Fransson teoretiskt sett skulle vara enkel.

– Om alla vuxna i din kommun kom över-
ens om att ingen ska dricka alkohol innan 
man fyllt 18 år är problemet med ungdoms-
fylleri i princip redan löst, slår Håkan fast.

Han gör en liknelse och frågar sig varför 
ingen 15-åring kör bil på avenyn? Jo för att 
alla vuxna är överens om att de inte ska göra 
det. 

– Samma sak skulle gälla för alkohol- 
användning. Det kanske inte är riktigt så 
enkelt men det är vår tes som vi jobbar efter, 
menade Håkan.

Viktigt med relevant statistik
Håkan berättar om hur praktiskt drogföre-
byggande arbete går till i Öckerö kommun. 
Först gör de en drogvaneundersökning. 
Det gör att de sedan har siffror att visa på 

föräldramöten. Det är viktigt att de är aktu-
ella och att de gäller för just den skolan och 
åldersgruppen. Resultatet av en drogvane-
undersökning kan väcka föräldrar och andra 
vuxna, ge en gemensam bild för alla att utgå 
från i det drogförebyggande arbetet och vara 
ett underlag för uppföljning.

– När vi är med på föräldramöten visar vi 
hur skadligt det är så att de blir skärrade, vi-
sar hur de kan göra och försöker peppa dem 
och påpeka att ”ni föräldrar är de viktigaste i 
era barns liv”.

Nyhetsbrev till föräldrar
Drogförebyggarna på Öckerö har dessutom 
ett nyhetsbrev där de påminner om det som 
de sagt på föräldramötet. Sen försöker de 
påverka via massmedia och sociala medier, 
samt försöka påverka så att föreningslivet är 
drogfritt.

Håkan Fransson påpekade och visade 

”Tidig upptäckt och snabbt agerande 
kan stoppa ungas droganvändning”
Håkan Fransson är drogförebyggare på Öckerö kommun och arbetar enligt 
det som blivit uppmärksammat som Öckerö-metoden. Han tror att man kan 
påverka ungdomar att inte börja med droger, även om den vetenskapliga 
evidensen för drogprevention är svag.

Håkan Fransson är socionom och 
drogförebyggare och sedan 2002 
ansvarig för det drogförebyggande
arbetet i Öckerö kommun.
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genom statistik att det finns ett samband 
mellan alkohol och narkotika. Om en ung 
person använder alkohol ökar risken att hen 
även provar narkotika. 

– För att få färre ungdomar att använda 
narkotika behöver vi alltså få dem att inte 
börja röka och inte dricka alkohol, eller 
åtminstone försena debuten så mycket som 
möjligt.

Han ser en skillnad i dag mot hur det varit 
tidigare.

– Tre av tio rökare idag har även testat 
narkotika. Så var det inte tidigare – då rökte 
och drack ”alla” men få testade narkotika.

Användandet av snus ökar kraftigt bland 
unga i hela Sverige, speciellt bland tjejer, 
och Håkan tror att en förklaring är den 
”aggressiva marknadsföringen” av snus med 
olika sorter och accessoarliknande dosor. 
Även snusning har ett samband med an-
vändningen av narkotika – 20 procent av 
de som snusar har provat narkotika, enligt 
hans statistik.

Tidig upptäckt  
avgörande
”Tidig upptäckt – rätt in-
sats” är ett viktigt begrepp 
inom Öckerö-metoden. 
Håkan poängterar att tidig 
upptäckt är avgörande för 
att få unga att inte gå vidare 
med sin användning av 
droger. Ett positivt resultat 
om man ser till hela Sverige 
är att alkoholkonsumtionen 
bland niondeklassare har 
halverats sedan 2000, och 
för att få det att minska ytterligare menar 
han att tidig upptäckt är avgörande.

– Från klass 6 och framåt kan en del börja 
testa lite olika saker. Hur snabba vi då är att 
agera är avgörande. Och där tycker jag att 
vi är alldeles för sega generellt, framför allt 
skolan men även socialtjänsten.

Han tror att det kan beror på att vi tänker 
tillbaka på när vi själva var tonåringar och 
provade alkohol exempelvis.

– Vi tänker att ”det är inte hela världen”, 

men då missar vi de här första signalerna. 
Vi behöver bli bättre på att agera direkt, och 
det gäller ju även hemmet, föräldrarna. Ing-
en slutar utan att vuxna stoppar det. Om vi 
är snabba och stoppar det innan det hinner 
bli en negativ vana så har vi oerhört stora 
vinster att göra, det vill jag skicka med er.

Förändrad attityd mot narkotika
Håkan Fransson tar även upp diskussionen 
om legalisering av cannabis.

Han visade på statistik som visar att 
användning av narkotika inte ökar sedan år 
2 000 men däremot har attityden till att an-
vända narkotika förändrats. Fler tycker att 
det är okej, färre har en spärr mot att prova 
narkotika. Han visade även att Sverige ligger 

lågt på listan över cannabi-
sanvändning.

Gårdagens cannabis var 
inte så farlig – dagens är 
en helt annan drog, mycket 
starkare och ger värre ef-
fekter. Som en Belgian Blue 
jämfört med en vanlig ko.

FN har tre konventioner 
om narkotika. Alla länder 
har skrivit på men vissa 
länder släpper det ändå 
fritt. Lagligheten har bety-
delse för användningen – 
det som är lagligt används 

av fler och det som är olagligt används av 
färre. Han kan se en tendens att när droger 
som cannabis lyfts fram som en möjlig med-
icin leder det till att människor får en nor-
maliserad syn på drogen och i förlängningen 
kan det leda till att de tänker att den borde 
legaliseras även för rekreationellt bruk.

– Vi behöver stärka oss som jobbar så vi 
har kunskap om cannabis och kan argumen-
tera, så att vi kan svara dem som använder 
cannabis och har läst på och kan mycket.

Lästips från Håkan: 
Droghandboken: Guide för föräldrar och 
andra nyfikna, av Erik Leijonmarck.

”För att få färre  
ungdomar att använ-
da narkotika behöver 

vi få dem att inte 
börja röka och inte 
dricka alkohol, eller 
åtminstone försena 
debuten så mycket 

som möjligt.”
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Individual Placement and Support kan över-
sättas till individuell placering och stöd. IPS 
används för att ge stöd till arbete för perso-
ner med psykiska funktionsnedsättningar 
och som står utanför arbetsmarknaden.

Per Hjelm, som är processledare för IPS i 
Göteborgs stad, berättade att IPS bygger på 
att man tittar på personens förmåga på en 
specifik arbetsplats, och bygger upp ett IPS-
stöd till personen och arbetsgivaren utifrån 
den arbetsförmåga personen har och den 
arbetsmiljö som finns. Det handlar om att 
träna där man ska vara. De som jobbar med 
IPS kallas för arbetsspecialister.

Återhämtning är en viktig värdegrund 
i IPS. Återhämtning är inte en metod, utan 
ett förhållningssätt, en allmänmänsklig 
process.

IPS har åtta principer:
1. Målet är ett reguljärt arbete.
2. Lämpligheten baseras på personens 

vilja att arbeta.

3. Arbetssökandet inleds tidigt, inom en 
månad.

4. Ska vara integrerat i stödteamens 
arbete.

5. Bygger på personens önskemål,  
intresse och val.

6. Tillgång till kontinuerligt stöd som 
inte är tidsbegränsat.

7. Rådgivning om bidrag och ställnings-
tagande till ekonomi ges i ett tidigt 
skede.

8. Att systematiskt utveckla arbetstillfälle 
och relationer med arbetsgivare.

Processen i IPS startar med en intervju 
där personen aktivt ska säga att ”Jag vill 
vara med”. Utifrån det görs en arbetsprofil 
där man tittar på resurser och begräns-
ningar, vilka förutsättningar som finns. Sen 
formulerar man ett mål – ett huvudmål för 
vad personen vill arbeta med. Utifrån det 
formuleras delmål med tydliga steg mot 
huvudmålet. Sen gör man en arbetssökning 

”IPS är en accepterad metod  
– men den kräver tid och tålamod”
Individual Placement and Support (IPS) är en metod som fokuserar på individens 
förmågor i en konkret arbetsmiljö. Inom Göteborgs stad används IPS exempelvis inom 
socialtjänsten, på aktivitetshusen och på Arbetslivscentrum.

Per Hjelm, processledare  
för IPS i Göteborgs stad

Per Anders Olsson, enhetschef för 
Göteborgs stads aktivitetshus
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som eventuellt kan leda till en praktikplats 
som i sin tur leder till arbete. 

– Under processens gång kanske vi mär-
ker att det inte går att uppnå målet och då 
är det viktigt att gå tillbaka och göra en ny 
arbetssökning och målformulering, berätta-
de Per Hjelm.

Aktivitetshusen
Aktivitetshusen vänder sig till personer med 
psykisk ohälsa eller psykisk funktionsned-
sättning och som önskar stöd i återhämt-
ning. Per Anders Olsson, enhetschef på 
Göteborgs stads aktivitetshus, berättar att 
aktivitetshusen till en början var färgad av 
sjukvårdens tidigare institutioner, trots att 
aktivitetshusen är öppna verksamheter som 
är placerade ute i samhället. 

– Vi hade inte fokus då på att lotsa del-
tagarna ut i samhället. Det resulterade i en 
inlåsningseffekt för de personer som ville ta 
sig vidare, sa han.

Men Per Anders Olsson hade erfarenhet 
av att slussa ut ungdomar med psykosocial 
problematik. Med en annan verksamhet i 
Göteborg som förebild, och med stöd av att 
Socialstyrelsen konstaterade att IPS är en 
evidensbaserad metod, blev det ändring.

Vilka var de största utmaningarna?
Per Anders berättade att de 2013 omvand-

lade ett antal tjänster på aktivitetshuset till 
arbetsspecialister. 

– Det var en utmaning att övertyga övriga 
medarbetare att ta resurser från sysselsätt-
ningen till IPS-arbetet. Efter ett tag insåg vi 
också att vi behövde renodla arbetsspecia-
listernas arbete. Det beror på att vi arbetar 

med personer som ofta har omfattande 
behov av medicinskt och socialt stöd som 
inte alltid fungerade optimalt. Vi behövde 
också få alla i verksamheten att arbeta till-
sammans. 

Han tycker att IPS är en väldigt bra metod 
men poängterar att den förutsätter att alla 
inblandade aktörer gör sitt arbete. Under 
senare år tycker han sig se en tendens att 
arbetsspecialisterna får lägga mer och mer 
tid på att få de olika myndigheterna med på 
banan i IPS-arbetet. 

– Bland annat har Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan gått från personliga 
handläggare och reella möten till digitala 
lösningar och att jobba i team av handlägga-
re. Det här har försvårat för våra deltagare 
med kognitiva svårigheter.

Aktivitetshuset har levererat och synlig-
gjort bra resultat, vilket innebär att de har 
fått ut individer som står långt från arbets-
marknaden på jobb. De har sett IPS som en 
del av verksamhetsutvecklingen och låtit det 
få ta tid. Antalet deltagare som får jobb har 
ökat med åren allt eftersom arbetsspecialis-
terna har blivit mer kunniga i modellen. De 
har haft en gemensam metodhandledning 
för hela Göteborgs stad och kopplat ihop det 
återhämtningsinriktade förhållningssättet 
med den manualbaserade IPS-metoden. Det 
har gjort att det finns en stor acceptans för 
IPS i Göteborg, enligt Per Anders.

Arbetslivscentrum
Natascha Radosavljevic, enhetschef på 
Arbetslivscentrum, pratade kring hur de 
hanterar frivilligheten som är en grund i 
IPS. Klienter som är beroende av försörj-
ningsstöd kan bli anvisade till insatser för 
att komma ut i självförsörjning, och de kan 
göra att klienterna inte känner att de har 
valmöjlighet. Men ingen tvingas till IPS, 
utan det bygger på klientens motivation och 
önskemål.

– Klienterna ger relativt ofta uttryck för 
att de inte har vågat att tacka nej till en in-
sats, och då får vi jobba med tilliten.

Det har varit viktigt att IPS genomsyrar 
hela verksamheten. De har utgått från de 
åtta principerna och de har arbetat med 

AKTIVITETSHUS 
Aktivitetshusen i Göteborgs stad vänder sig 
till göteborgare 18-65 år som lever med psy-
kisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsätt-
ning och som önskar stöd i sin återhämtning.
Aktivitetshusen erbjuder social gemenskap, 
meningsfull sysselsättning, kursverksamhet 
och möjlighet att delta i arbetsgrupper. De 
erbjuder även individuell vägledning och stöd 
för den som vill arbeta eller studera. 

(Källa: goteborg.se)
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extern metodhandledning med mera. Sam-
arbetet med enheten för ekonomiskt bistånd 
har varit jätteviktigt.

– En utmaning har varit att definiera vad 
som är ett team kring klienten. IPS är fram-
taget inom den amerikanska vården och 
inom vården är det mer självklart vilka som 
ingår i ett team kring patienten. Också att 
vården och socialtjänsten är olika stuprör 
har varit en utmaning, sa Natascha.

Avslutande reflektioner
Avslutningsvis reflekterade Tarja Mattila, 

Anna Romare och Natascha Radosavljevic 
och svarade på frågor. De sa bland annat:

– På frågan om pandemin har påverkat 
IPS-arbetet: Vi har inte märkt av ännu, men 
vi kommer nog se effekter nästa år eftersom 
vi märker att det blir svårare för arbetsgi-
vare att erbjuda praktikplatser och arbete. 
Men pandemin kan ge möjligheter också, i 
form av nya typer av jobb.

– Det har inte varit svårt att få med alla 
medarbetare på tåget. Det gick snabbt att 
acceptera metoden. Och det krockar inte 
med synsättet som Ekonomiskt bistånd har.

– Tips för att lyckas med IPS: Håll i och 
håll ut – även om en metod är bra så im-
plementerar den sig inte själv. Man måste 
arbeta för det. Varje medarbetare och chef 
är viktig.

ARBETSLIVSCENTRUM 
Arbetslivscentrum i Göteborgs stad vänder 
sig till personer som har försörjningsstöd 
och som behöver stöd i att komma närmare 
arbete eller studier. Arbetslivscentrum hjäl-
per den som behöver stöd från exempelvis 
vården, socialtjänsten eller Arbetsförmed-
lingen. Det långsiktiga målet är att individer-
na ske bli självförsörjande. 

(Källa: goteborg.se)

Tarja Mattila, Natascha Radosavljevic och Anna Romare 
från Norra Hisingen, Göteborgs stad, svarade på frågor efter 
presentationen om Individual Placement and Support (IPS).
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Anna Melke, som är forskare på FoU i Väst 
på Göteborgsregionen, berättar att projektet 
utgår från det som Socialstyrelsen kallar Det 
tredelade föräldraskapet. Där ingår social-
tjänsten, föräldrarna samt de som träder in 
och ansvarar för barnet (exempelvis familje-
hem eller HVB-hem). 

Andra utgångspunkter är Barnkonven-
tionen som säger att barn har rätt till sitt 
ursprung, och socialtjänstlagen som säger 
att barn har rätt till kontakt med föräldern 
eller föräldrarna och att föräldrarna har rätt 
att fortsätta vara föräldrar.

– Det sistnämnda är inte samma sak som 
att de har rätt att träffa sina barn, men de 
har rätt till en föräldraroll på det sätt som är 
möjligt för just den föräldern. Socialtjänst-
lagens intention är att barn ska kunna flytta 
hem till sina föräldrar igen och då är det en 
förutsättning att föräldern eller föräldrarna 
har fått stöd för att utvecklas, sa Anna.

Det handlar alltså om att kombinera 
föräldraperspektivet och barnperspektivet. 
Utgångspunkten innan projektet startade 
var att det fanns en upplevelse om att det 
inte fungerar så bra. Det fanns vanligtvis 

Bättre kommunikation och krisstöd  
ska hjälpa föräldrar med placerade barn
Projektet Förälder på avstånd handlar om att förbättra stödet till föräldrar som har 
barn i familjehem eller på institution. Alingsås kommun berättade att de har fått ökad 
förståelse för hur svårt det kan vara för föräldrarna att ta till sig information i den 
kris som de befinner sig i. Förbättrad kommunikation, stöd före och efter möten samt 
krisstöd är några åtgärder som de arbetar med.

Kristina Ullvan, Alingsås kommun,  
Anna Melke, GR, och Alexandra Tullsson 
Lagerwall, Alingsås kommun, berättade 
om projektet Förälder på avstånd.



Konferensrapport Mötesplats IFO 2020

15

stöd till barnet och familjehemmet, men inte 
till föräldrarna.

Sju kommuner i GR deltar i projektet För-
älder på avstånd. I en enkätundersökning 
i starten av projektet fick socialsekreterare 
svara på frågor om bland annat huruvida de 
upplever att föräldrarna få tillräckligt stöd. 
En stor andel svarade att de inte får det.

Intervjuer med föräldrar
För att ta reda på vilket stöd som föräld-
rarna själva vill ha intervjuade de cirka 40 
föräldrar. De lyfte fram:

• Någon att prata med, som bara är till 
för mig och som förstår att det här är 
svårt. Till exempel prata om sin sorg 
och längtan efter barnet.

• Att få bolla med någon: hur ska jag bete 
mig nu?

• Att få vara med i beslut: till exempel 
om umgänge, läkemedel, övergångar 
för barnet.

• Att bli betraktad som 
en person som är viktig 
för barnet och som även 
har föräldraförmågor 
och kunskap om barnet.

De socialsekreterare som 
i enkäten svarade att för-
äldrarna inte får tillräckligt 
med stöd fick uppge vad 
de upplever att föräldrarna 
behöver för stöd. Enligt dem 
behöver de hjälp med bland annat att förstå 
beslutet, förstå hur de påverkar sitt barn, 
hantera sina egna känslor och problem samt 
att upprätthålla god kontakt med barnet och 
familjehemmet.

Vad har projektet gett Alingsås  
kommun?
Kristina Ullvan berättar att intervjuerna 
med föräldrar har gett dem en djupare för-
ståelse för smärtan att inte ha sitt barn hos 
sig och människan bakom föräldern. Hon 
säger att de även fått mer förståelse för att 
det finns många sätt som de kan göra det 
lite bättre för dem.

Hon berättar att de genom projektet har 
vidgat sitt sätt att tänka – de har fått tänka 
nytt men också förbättra det som de redan 
gör. De försöker tänka på att bjuda med 
föräldrarna tidigt i processen.

– Vi har gjort en checklista där vi har 
samlat många olika sätt som föräldern kan 
vara delaktig i sitt barn trots att barnet är 
placerat. Det handlar om att följa med på 
utvecklingssamtal i skolan, hur man kan 
vara med och fira jul, vara med i genomför-
andeplanen, få informationsbrev med mera. 
En del föräldrar är mer utmanande än andra 
men vi tänker att om vi bara kan förbättra 
på något område så gör det ändå ganska 
stor skillnad för barnet och föräldern, säger 
Kristina.

Lärdomar från ideell förening
Alexandra Tullsson Lagerwall berättade att 
de fick med sig många bra tankar och lärdo-
mar från ett lärandeseminarium i projektet 
med organisationen Qrut. Qrut är en ideell 

förening som ger stöd till 
mammor vars föräldraför-
måga är ifrågasatt på grund 
av missbruk, kriminalitet 
och våld.

– De sa många bra saker 
och en mening fastnade sär-
skilt. De sa att ”det spelar 
ingen roll vad ni (socialse-
kreterare) säger, för dom 
(mammorna) kommer ändå 
inte komma ihåg vad ni har 

sagt efteråt.”
De menade att mammorna, eftersom de 

fått tillvaron omkullkastad och troligtvis 
befinner sig i en kris, har svårt att vara 
närvarande i samtalet med socialtjänsten. 
De behöver dels få stöd inför mötet (genom 
att tillsammans med någon gå igenom syftet 
med mötet, vad som är viktigt för mig och 
vad som är socialtjänstens agenda) och även 
efteråt (att följa upp vad som sas, vad behö-
ver jag göra med mera).

Liknande erfarenheter
Alexandra menade också att det blev up-
penbart att en ideell förening som Qrut har 

”Det spelar ingen 
roll vad ni (socialse-
kreterare) säger, för 
dom (mammorna) 
kommer ändå inte 
komma ihåg vad ni 
har sagt efteråt.”
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mycket att erbjuda som inte socialtjänsten 
har. Genom föreningen får föräldern stöd 
från personer som själva har liknande er-
farenheter. Dessutom är det till stor hjälp att 
föräldern kan vända sig till någon som inte 
jobbar på socialtjänsten.

– Efter seminariet kände jag och mina 
kollegor att ”det här måste vi bli bättre på, 
både för föräldrarna och barnens skull”, 
säger Alexandra.

Startat fyra processer
Inom ramen för Förälder på avstånd har 
Alingsås satt igång fyra processer som alla 
syftar till att förbättra delaktigheten för för-
äldrar i barnens liv och i arbetsprocesserna 
på socialtjänsten:

1. Södertörns bedömningsmodell
2. Rutin för umgängesstöd
3. Informationsbroschyr till föräldrar
4. Krisstöd

Alexandra poängterade att föräldrarnas 
delaktighet i processen aldrig får gå ut över 
barnens bästa.

– Södertörns bedömningsmodell är en 
blankett som hjälper oss när vi gör bedöm-
ningar av umgänget (omfattning, former 
med mera). Vi såg ett behov av detta efter-
som det är svårt att bedöma umgänge och vi 
gjorde ibland olika på olika enheter.

Alexandra berättar att de dock inte har 
lyckats komma igång ordentligt med att 
använda modellen. De började med att för-
söka använda den på alla nya ärenden, men 

har nu istället gått över till att prova den på 
pågående ärenden.

Kristina berättar om att de efter årsskiftet 
ska börja med krisstöd till föräldrar. Anled-
ningen är att de har fått höra att föräldrarna 
inte tycker att de får information.

– Vår förhoppning är att om vi lyckas 
hjälpa föräldern ur den värsta krisen så 
skapar det ett lugn för barnet – ett lugn i 
familjehemmet men även i kontakt med 
föräldern och i samband med en eventuell 
hemflytt. Det ger också en förutsättning för 
föräldern att kunna tillgodose sig stöd i sin 
föräldraroll. Krisstöd till föräldern kan också 
avlasta barnet, som slipper känna ansvar för 
föräldern.

Frikopplat från myndighets- 
utövningen
Alingsås kommer att ge krisstödet som en 
serviceinsats, inte bistånd, för att det ska 
vara så frikopplat från myndighetsutövning-
en som möjligt. Krisstödet kommer innebä-
ra mellan tre och fem samtal. Föräldrarna 
ska få möjlighet att ösa ur sig vad de tycker 
och känner. För den som ger stödet handlar 
det om att lyssna. Samtalet kan även hand-
la om konsekvenser i vardagen som sömn, 
hjälp med sjukskrivning, kontakt med an-
nan profession, råd om vad man ska säga till 
grannar och närstående, förbereda kontakt 
med barnet med mera. Stödpersonen kan 
även vara med i möten med socialsekretera-
ren.
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– Vi är vana att generalisera väldigt mycket 
men jag vill att vi ser att skillnaderna inom 
en grupp kan vara stora och variera, och 
ibland vara mycket större än likheterna 
inom en grupp, poängterade Ibrahim.
För att bedöma vilka möjligheter en nyan-
länd person har räcker det inte att veta att 
hen kommer från Irak, utan man behöver ta 
hänsyn till tre faktorer:

1. Utbildningsnivå: De som har en 
högre utbildningsnivå tenderar att få arbete 
och kunna försörja sig och det innebär att 
de är mindre beroende av familj, släkt, klan 
och hederskultur. Den som kommer till 
Sverige med låg utbildning har helt andra 
förutsättningar och inte samma möjligheter.

2. Socioekonomisk position: Om 
personen har låg socioekonomisk position 

innebär det också att det blir svårare att 
vara fristående och självförsörjande. 

3. Urbaniseringsgrad: Kommer 
personen från stan eller kommer hen från 
en beduin- eller nomadfamilj? En person 
som kommer från landsbygden är ofta mer 
beroende av klanen eller familjen, och kan 
därför ha sämre möjligheter till egenmakt i 
det nya landet.

En ”krock” som kan uppstå när en person 
kommer till Sverige är krocken mellan den 
individcentrerade samhällsorganisation 
som vi har här, och den gruppcentrerade 
samhällsorganisationen som finns i många 
andra länder.

I den individcentrerade sociala orga-
nisationen är individen självständig och 
oberoende. Du kan tillhöra en grupp men 

Genom tillit kan vi skapa positiva 
kulturmöten
Vilka faktorer är det som påverkar en persons välbefinnande och egenmakt i vårt 
samhälle? Är det samma faktorer som påverkar vilka möjligheter man har när man 
kommer till ett nytt land som Sverige. Ibrahim Muhamad talade om tre faktorer som 
påverkar möjligheterna i ett nytt land, om krocken när individcentrerad kultur möter 
gruppcentrerad och om hur man skapar djup tillit.

Ibrahim Muhamad är enhetschef 
inom offentlig sektor, och även 
statsvetare och föreläsare. Han 
föreläser om mångfald, tillit, kultur 
och samhällsutmaningar.
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gruppen finns där för att bevara din inte-
gritet och bidra till din sociala utveckling. 
Individen ansvarar endast för sina egna 
handlingar.

Detta är en stor skillnad gentemot den 
gruppcentrerade sociala organisa-
tionen där du alltid är del av en grupp och 
beroende av gruppen för din existens och 
utveckling. Gruppen ansvarar för individens 
handlingar utåt och kontrollen sker internt.

Det är ett socialt brott att skada sin grupps 
anseende och att utmana eller lämna grup-
pen. Man existerar enbart genom sin tillhö-
righet till gruppen. Det värsta man kan bli 
utsatt för i en gruppcentrerad kultur är att 
bli utstött ur gruppen – då förlorar man sin 
sociala position, sin trygghet. Gruppen är 
som en ”social försäkring”.

När man kommer till Sverige från ett 
gruppcentrerat samhälle blir det därför en 
krock. Men det är som sagt viktigt att inte 
generalisera för mycket – det skiljer sig 
mycket mellan olika familjer. Det är därför 
nödvändigt att ta reda på: 

• Vad påverkar den här familjen? 

• Vad har de för utbildningsmässig  
och socioekonomisk bakgrund?

• Hur ser medlemmarnas relation ut  
till varandra och hur kan de bli  
påverkade av exempelvis släkten?

Genom att ta reda på de här faktorerna 
kan vi se vilka utmaningar de möter i det 
nya landet. 

– Det handlar inte om religion, utan om 
skillnader mellan det individuella respektive 
det gruppcentrerade perspektivet, påpekar 
Ibrahim.

Sverige kan ses som ”det skenande 
samhället” eftersom förändring går snabbt 
och det finns inte några fasta kulturella 
regler. Det blir en stor kontrast för en familj 
som kommer från en kultur som bygger på 
kultur och tradition.

Ibrahim pratade om begreppet stigmati-
sering, som innebär att om du avviker från 

samhällets normer så tenderar du att få 
en stämpel. Den kan följa oss livet ut. För 
ungdomar vars föräldrar är invandrade kan 
det leda till att de ”ger upp” sina möjligheter 
genom att stämpla sig själva att leva i utan-
förskap på grund av att föräldrarna lever i 
utanförskap. Detta hänger även ihop med 
den ”dubbla ensamhet” som många ungdo-
mar kan känna, när de pendlar mellan de 
värderingar som gäller i Sverige och de som 
gäller i hemmet.

– De kan få höra hemma att ”du är för 
svensk”, men utanför hemmet får de höra 
att ”du är inte svensk”, det vill säga att de 
känner sig inte hemma någonstans.

Då är frågan vem som fyller det tomrum-
met? Ibrahim tycker att vi ska fråga oss: Vad 
kan jag göra för att hjälpa dessa ungdomar? 
Kan jag säga något som ger dem hopp? Förr 
eller senare kommer någon att fylla tom-
rummet och det finns en risk att det fylls 
med kriminalitet om de unga inte kan fylla 
tomrummet med något annat meningsfullt. 
Det handlar om att bekräfta dem!

Kulturfällor
Ett kulturmöte kan ske när man går och 
handlar eller när man möter kollegor på 
jobbet. Det finns några fällor som vi enligt 
Ibrahim kan gå i:

• (O)likhetsfällan: Exempelvis annan 
klädsel eller hudfärg. När vi tänker på 
olikheter kan vi inte skapa tillit.

• Problemfällan: Om du fokuserar på 
problem, exempelvis språksvårigheter, 
så missar du individen.

• Tycka-synd-om-fällan: Vi fokuse-
rar bakåt, på att de flytt från krig eller 
liknande. Vi behöver titta framåt. 

• Förklaringsfällan: Att skylla alla 
problem hos en individ på kulturskill-
nader.

Begreppet tillit är centralt för att olika 
individer och kulturer ska kunna mötas. Det 
gäller att skapa en djup tillit och då behövs 
sex faktorer:

1. Kompatibilitet: Att se att vi har ett 
gemensamt mål.

2. Välvilja: Om någon känner att du vill 
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deras bästa litar de på dig.
3. Förutsägbarhet: Att agera konse-

kvent över tid, hantera människor 
likvärdigt.

4. Inkludering: I samhället och i grup-
pen.

5. Välbefinnande: Att känna att det 
inte finns något att frukta.

6. Tillgänglighet: Att du kan vara ärlig 
och visa dina genuina känslor.

Vad tycker Ibrahim att vi ska göra när vi 
kommer tillbaka på jobbet? Jo, börja jobba 
med den djupa tilliten – på individnivå, 
organisationsnivå och samhällsnivå.

Tack för i år
– vi ses 2021!

En annorlunda Mötesplats IFO...

... hur var det att föreläsa digitalt?
Fältsekreterarna Elsa Björklund,  
Elenore Thor Lindblad och Signe  
Johansson från Mölndals stad:

– Det var bra! Vi har gjort det tidigare 
genom utbildningen och konferensen 
i vårt projekt. Det går bra men känns 
konstigt att inte se folk framför sig.  
Det blir ingen bekräftelse tillbaka från 
publiken. Men det var ett bra upplägg 
med att deltagarna fick svara på frågor  
via Menti. Det gör att publiken är del- 
aktig, man vet att de är med. 

– En utmaning med att presentera så här är att vi inte kan fylla i 
varandra på samma sätt och att vi behöver tänka på kameran. 

– Det var väldigt bra uppstyrt och känns professionellt, vilket 
gör att vi kände oss trygga.



Konferensrapport Mötesplats IFO 2020

20

www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Vi som arbetat med program och planering är:
Britta Timan, Göteborgs stad
Iréne Jansson, Mölndals stad
Robert Rydquist, Stenungsunds kommun
Marie Christiansson, Kungsbacka kommun
Nicholas Singleton, Göteborgsregionen
Susanne Vannerberg, Göteborgsregionen

Kontakt:
Nicholas Singleton, GR, nicholas.singleton@goteborgsregionen.se
Susanne Vannerberg, GR, susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se
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